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ระดับความพึงพอใจ 
สภาพปจจุบันของการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

x S.D. แปลผล 

1. มกีารจดักิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางจติสํานึกของความเปนคนทองถิ่น

นั้น ๆ ที่จะตองรวมกันสงเสริมและอนุรักษภมูปิญญาทองถิ่น  “การ

เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการสงออกในจงัหวดันครปฐม” 

2.13 0.66 นอย 

2. หนวยงานในทองถิ่นหรือโรงเรียนมกีารถายทอด “การเพาะเลี้ยง

ปลาสวยงามเพื่อการสงออก” สูลูกหลาน 

2.33 0.75 นอย 

3. มกีารเปดโอกาสใหผูสนใจเรียนรูจากปราชญชาวบาน 2.16 0.69 นอย 

4. มเีอกสารหรือหนังสือ “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการสงออก

ในจังหวดันครปฐม” เผยแพรในหองสมดุ 

1.70 0.58 นอย 

5. มวีซีีดีหรือมลัติมเีดียบันทึก  “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการ

สงออกในจงัหวดันครปฐม ” เผยแพรในแหลงการเรียนรูในชุมชน

หรือหองสมดุชุมชน 

1.66 0.73 นอย 

 รวม 1.97 0.69 นอย 
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ระดับความพึงพอใจ 
สภาพปญหาของการสงเสรมิและอนุรกัษภูมิปญญาทองถ่ิน 

x S.D. แปลผล 

1. ไมมีหนวยงานทําหนาที่เก็บรวมรวมภูมิปญญาทองถิ่น “การ

เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการสงออกในจังหวัดนครปฐม” 

4.23 0.72 มาก 

2. ขาดการปลูกจิตสํานึกใหคนในทองถ่ินตระหนักถึงคุณคาแกนสาระ

และความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

เพ่ือการสงออกในจังหวัดนครปฐม” 

1.93 0.63 นอย 

3. ขาดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกของความเปนคนทองถ่ินที่

จะตองรวมกันสงเสรมิและอนุรกัษ “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือ

การสงออกในจังหวัดนครปฐม” 

2.10 0.60 นอย 

4. ไมมีวีซีดหีรอืมัลตมิีเดยีบันทึก “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการ

สงออกในจังหวัดนครปฐม” 

4.26 0.66 มาก 

5. ไมมีการสงเสรมิเพ่ือสรางปราชญทองถ่ิน “การเพาะเลี้ยงปลา

สวยงามเพ่ือการสงออกในจังหวัดนครปฐม” 

4.20 0.66 มาก 

รวม 3.81 0.71 มาก 
 









210 

   



   


  
 
   
 



 



 
  






 
 



  



  

 

 



 




 
 




 
 
 




     










 
 

    







211

 





  


 


 

     

 

    









212 


     
    

รายการ  มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด x S.D. แปลผล 

1. เนื้อหามัลติมีเดีย 16 

(53.30) 

13 

(43.30) 

1 

(3.30) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.50 0.57 มาก 

2. ลําดับกระบวนการ 21 

(70.00) 

9 

(30.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.70 0.46 มากที่สดุ 

3. สือ่ประกอบ 14 

(46.70) 

15 

(50.00) 

3 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.43 0.56 มาก 

4. เนื้อหามีความถูกตอง 

สมบูรณ 

22 

(73.30) 

7 

(23.30) 

1 

(3.30) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.70 0.53 มากที่สดุ 

5. การผสมเสยีงบรรยาย 

เขากับดนตรี ชัดเจน 

22 

(73.30) 

5 

(16.70) 

3 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.63 0.66 มากที่สดุ 

6. การตัดตอภาพ

สมบูรณ 

18 

(60.00) 

10 

(33.30) 

2 

(6.70) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.53 0.62 มาก 

7. เขาใจงาย 22 

(73.30) 

8 

(26.70) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.73 0.44 มากที่สดุ 

8. นําไปใชประโยชนได 19 

(63.30) 

8 

(26.70) 

3 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.53 0.68 มาก 

9. มีความเหมาะสม 

สอดคลองกับความ 

ตองการของผูรับชม 

21 

(70.00) 

8 

(26.70) 

1 

(3.30) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.66 0.54 มากที่สดุ 

10. สือ่ประสมมีคุณภาพ 

และความเหมาะสม 

20 

(66.70) 

8 

(26.70) 

2 

(6.70) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.60 0.62 มากที่สดุ 
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