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รายงานผลโครงการ “จากหิ้งสู่ชุมชน”ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
วันที่ 24 มีนาคม 2560  

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชพพิิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้้าลา้พญา วัดล้าพญา 
และโรงเรียนวดัล้าพญา  

ต้าบลล้าพญา อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑพ์ื้นบา้น ตลาดน้้าล้าพญา วัดล้าพญา โรงเรียนสถาพรวิทยา 
โรงเรียนวัดลา้พญา และโรงเรียนวัดบางภาษี  
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การส ารวจความต้องการของชุนชน 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดกระบวนการในการด าเนินงานบริการวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม เพื่อด าเนินการตามแผนการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 
2559/ปีงบประมาณ 2560 งานบริการวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
ชุมชน และสังคม (เป็นการด าเนินการบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยการสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนการ
ด าเนินการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   ในปีการศึกษา 
2559/ปีงบประมาณ 2560 ดังนี ้
แผนภูมกิระบวนการในการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน 
และสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครทนุการท าวิทยานิพนธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 

นักศึกษาเสนอโครงร่างพร้อม 
หากลุ่มเป้าหมายและส ารวจความต้องการ 

พิจารณาจัดสรรทุนแก่นักศึกษา 
ส าหรับท าวิทยานพินธ์ 

นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ ์บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ นักศึกษา อาจารย์ ชุมชน 
หน่วยงานความร่วมมือ จัดประชุม อบรม สัมมนา  

ให้ความรู้แก่ชุมชน 

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา ประเมินผล และติดตามการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชน  

 

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา หาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 

บัณฑิตวิทยาลัย กับ นักศึกษา ประชุมสรุปผลการ
ส ารวจความต้องการ กับ การด าเนินการท าวิทยานิพนธ ์

 

ส่งบทความผลงานวิทยานิพนธ ์
เพื่อพิจารณาเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal 

บัณฑิตวิทยาลัย กับ นักศึกษา จัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ตามความต้องการของชุมชน 
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การปฏิบัติการ 
1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจดัสรรทุนอุดหนุนการท า

วิทยานิพนธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน แก่นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 
20,000 บาท โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559                  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยก าหนดกรอบแนวคิดของการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ไว้ดังนี้ 
1. โจทย์/หัวขอ้เรื่องที่ท าวิทยานิพนธ์ต้องมาจากการส ารวจความต้องการของชุมชนที่จะด าเนินการ               
(ระบุการส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจนพร้อมหลักฐาน)  
2. ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน 
3. เป็นการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชนไปสู่
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้  
4. มีความร่วมมือกับชุมชนในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
5. จะได้มีการพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนี้ ไปพิจารณาเผยแพร่  
องค์ความรู้ที่ได้แก่สาธารณชนในวารสารวิชาการ Veridian E-Journalฯ  ต่อไป 

2. ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยไดป้ระกาศจัดสรรทนุ และพิจารณาจัดสรรทุนตามกรอบแนวทางที่
ก าหนด ผลปรากฏว่า มีผู้ได้รับทุน จ านวน 1 ทุน ได้แก่ นางสาวภัทรนันท์  อุ่นอ่อน นกัศึกษาระดับ
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เรื่อง “เงื่อนไขความส าเร็จในการจัดการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตลาดน้ าวัดล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”   

นักศึกษาผู้รับทุนได้ด าเนินการส ารวจความต้องการชุมชนดังกล่าว พบว่า ชุมชนดังกล่าวต้องการ
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา คือ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศภายในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านอย่างเป็นระบบ 
การจัดท าป้ายแสดงรายช่ือของวัตถุสิ่งของภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้ผู้เข้าชมได้ทราบอย่างชัดเจน และ
การจัดมัคคุเทศก์น้อยคอยน าชมและให้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  

3. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาด าเนินการประชุมเพื่อวางแผนน าองค์ความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาตามความ
ต้องการของชุมชน โดยการจัดการอบรมนักเรียนในชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยน า
ชมและให้ข้อมูลรายละเอียดส าหรับวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตลอดจนพื้นที่
บริเวณตลาดน้ าในชุมชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และก าหนดโครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่
ชุมชน” ครั้งที่ 7  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในวันที่ 24 มีนาคม 2560 
โดยความร่วมมือการจัดโครงการระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์
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พื้นบ้านตลาดน้ าวัดล าพญา วัดล าพญา โรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียนวัดล าพญา  และโรงเรียนวัด               
บางภาษี 

4. บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ นักศึกษา คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์  และคณะครูโรงเรียนวัดล าพญา ประชุม
หารือการจัดการโครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 7  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเมื่อวันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ตลาดน้ าวัดล าพญา  
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ภาพการด าเนนิการกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 7  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



หลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี ้

1. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรบครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง (โปรดอธิบาย) 

 - การปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น 

 - สามารถให้ความรู้ต่างๆ 

 - พัฒนาชุมชน และ การท่องเที่ยว 

 - ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการที่คนที่ยังไม่เคยรู้ความเป็นมาของสถานที่ ที่เราพาไปเราก็สามารถที่เราจะบอกได้          

โดยให้เขาเข้าใจที่สุด 

 - น าไปศึกษาต่อ 

 - น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 - น าไปศึกษา เพ่ือมาท าอาชีพมัคคุเทศก์ 

 - น าความรู้ไปใช้เพิ่มเติมช่วยชุมชน 

 - ไปแนะน านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ า 

 - ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

 - สามารถน าไปใช้ส าหรับคนที่อยากเป็นมัคคุเทศก์ 

2. ท่านมีวิธีการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจได้อย่างไรบ้าง 
 - พิธิภัณฑ์นา่สนใจมีเครื่องใช้แบบสมัยก่อน 

 - ความเป็นมาของสถานที่ 

 - การท าความสะอาด 

 - ความเป็นมาของสถานที่ที่เราพาไป ความน่าสนใจของสิ่งแวดล้อม 

 - การให้ความรู้ 

 - ประชาสัมพันธ์แบบสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ 

 - แนะน าของดีมีคุณภาพ ของสดใหม่ 

 - บอกประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ และเล่าประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 

 - อธิบายถึงประโยชน์ความเป็นมาให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ 

 - ติดป้ายโฆษณา 

 - เล่าความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ 

 - เราเอาความรู้จากสิ่งที่เรียนมาใช้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจ 

 - บอกจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 

3. ท่านสามารถช่วยชุมชนของท่านเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างไร (โปรดยกต้วอย่างการสร้างรายได้ เช่น) 
 - ช่วยให้เสริมรายได้ 



 - การท ารองเท้า และหมวก 

 - การขายของ 

 - เช่น ท าเสื้อขาย กระเป๋า หมวก รองเท้า 

 - ท าของฝากต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน เช่น ท าขนม 

 - การผลิตสินค้าชุมชน 

 - แนะน าและมาประยุกต์ให้มีสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น 

 - พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น เพราะ มีคนมาเที่ยวมาก 

 - ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ท าขนมหรือของฝากต่างๆ 

 - ท าสินค้าที่เป็นของชุมชนโดยเฉพาะจัดจ าหน่าย ประชาสัมพันธ์ตามอินเตอร์เน็ตพัฒนาชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้น 

4. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ ในวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้าง (โปรดอธิบาย) 
 - ขายของราคาไม่แพงต้องมีประสิทธิภาพ 

 - ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด 

 - ใช้ของอย่างประหยัด 

 - ใช้เงินอย่างคุ้มค่า 

 - สามารถดัดแปลงความรู้ต่างๆ ที่ชาวบ้านท าได้ 

 - ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- เราใช้จ่ายอย่างประหยัด 

 - สามารถน ามาปรับแต่งด้านการใช้ชีวิตโดยมีชาวบ้านของชุมชนล าพญาเป็นแบบอย่าง 

5. ท่านสามารถช่วยชุมชนของท่านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชนให้ยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง  
(โปรดอธิบาย) 
 - ห้ามจับหรือแตะของพิพิธภัณฑ์ของอาจช ารุดได้ 

 - ช่วนกันอนุรักษ์ของเก่าแก่ 

 - อย่างเช่น ไม่ท าลายสิ่งของโบราณ  

 - ช่วยกันรักษาประวัติศาสตร์และช่วยชุมชนและอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 - ช่วยสนับสนุนชุมชนโดยการชวนคนอื่นๆ มาเที่ยว 

 - อนุรักษ์ของเก่าแก่ ให้ดีที่สุดไม่ให้พัง 

 - ช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชน 

 - สืบต่อจากสิ่งที่ผู้เก่าแก่ เคยท าหรือสิ่งที่มีอยู่ 

 -เก็บสะสมของเก่าสืบไป 

 

......................................... 



รายงานผลโครงการอบรบ “จากหิ้งสู่ชุมชน”ครั้งที ่7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชพิพธิภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้้าล้าพญา วัดล้าพญา และโรงเรียนวัดล้าพญา  

ต้าบลล้าพญา อ้าเภอบางเลน จงัหวัดนครปฐม 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมธรรมเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

ตลาดน้้าล้าพญา วัดล้าพญา โรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียนวัดล้าพญา และโรงเรียนวัดบางภาษี  
.............................. 

 
 จากการด า เนินการมีผู้ ร่ วม  โครงการอบรบ “จากหิ้ งสู่ ชุมชน”ครั้ งที่  7 ปี งบประมาณ พ.ศ.2560                            

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ าล าพญา วัดล าพญา                   

และโรงเรียนวัดล าพญา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในชุมชนล าพญา จ านวน 133  คน  และมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 67  คน  ผล

การประเมินโครงการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้    

 
การวิเคราะห์และเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจ  
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอบรบ “จากหิ้งสู่ชุมชน”ครั้งที่ 7 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ า               
ล าพญา วัดล าพญา และโรงเรียนวัดล าพญา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ หากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนอยู่ในช่วงใดก็แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับนั้น ทั้งนี้ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้      
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50   หมายความว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50   หมายความว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50   หมายความว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายความว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายความว่า  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ้านวน ร้อยละ 

    ชาย 37 55.22 
    หญิง 30 44.78 
    ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 67 100 

 

 



อาย ุ จ้านวน ร้อยละ 

    10 - 15 ปี 58 86.57 

    16 – 20 ปี 7 10.45 

    20 ปี ขึ้นไป 2 2.99 

    ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 67  

ก้าลังศึกษาอยู่ใน จ้านวน ร้อยละ 

    ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 21 31.34 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18 26.87 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19 28.36 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 7 10.45 

    ไม่ระบุ 2 2.99 

รวม 67 100 
 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจโครงการนี้  
(ระดับความพงึพอใจ  5=มากที่สุด  4 =มาก  3= ปานกลาง   2=น้อย   1=น้อยทีสุ่ด) 

ความพึงพอใจ  S.D. ค่าระดับ อันดับที่ 
1. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 4.39 0.76 มาก 6 

2. ด้านการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่างๆ 4.42 0.80 มาก 3 

3. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.37 0.85 มาก 7 

4. ด้านเนื้อหาสาระของโครงการ 4.40 0.78 มาก 5 

5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเข้าร่วมโครงการ 4.55 0.68 มากที่สุด 1 

6. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแนะน านักท่องเที่ยว 4.45 0.76 มาก 2 

7. ด้านความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 4.31 0.89 มาก 9 

8. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบา้นของชุมชน  

4.40 0.89 มาก 4 

9. ด้านความพึงพอใจต่อหน่วยงานที่จัดโครงการ 4.36 0.81 มาก 8 

รวม 4.41 0.52 มาก - 
หมายเหตุ อันดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย 



 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรบ “จากหิ้งสู่ชุมชน”ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ                

พ.ศ.2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ าล าพญา วัดล าพญาและ

โรงเรียนวัดล าพญา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 4.41, SD. 0.52)                       

คิดเป็นร้อยละ 88.20    

 อันดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =4.55, SD. 0.68)  

คิดเป็นร้อยละ 91.00                                                                                                                                     

 อันดับที่ 2  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแนะน านักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย                                       

( =4.45, SD. 0.76) คิดเป็นร้อยละ 89.00                                                                                                                             

 อันดับที่ 3  ด้านการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.42, SD. 0.80)  

คิดเป็นร้อยละ 88.40 

 อันดับที่ 4  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชน อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย ( =4.40, SD. 0.89) คิดเป็นร้อยละ 88.00 

 อันดับที่ 5  ด้านเนื้อหาสาระของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.40, SD. 0.78) คิดเป็นร้อยละ 88.00 

 อันดับที่ 6  ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.39, SD. 0.76) คิดเป็นร้อยละ 87.80 

 อันดับที่ 7 ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.37, SD. 0.85)  คิดเป็นร้อยละ 87.40 

 อันดับที่ 8  ด้านความพึงพอใจต่อหน่วยงานที่จัดโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.36, SD. 0.81)                                 

คิดเป็นร้อยละ 87.20 

 อันดับที่ 9  ด้านความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.31, SD. 0.89)                   

คิดเป็นร้อยละ 86.20 

 

........................................ 
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