
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
1. หัวหน้าโครงการวิจัย 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววาสนา สันติธีรากุล 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wasana  Santiteerakul 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

    โทรศัพท์/โทรสาร 053-885637  
  E-mail: wasana_san@cmru.ac.th 
ประวัติการศึกษา 

Ph.D. (Computer Science and Engineering) 
University of North Texas, USA. 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การท าเหมืองข้อมูล 
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2. นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย 
 

2.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Tiwawan Takran 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

    โทรศัพท์/โทรสาร 053-885637 
  E-mail: tiwawan1582@yahoo.com 
ประวัติการศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วท .ม .  ( เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศ และการจั ดการ ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การตลาด 

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

  ผู้ร่วมวิจัย : - (2548) การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ :  กรณีศึกษาน  าพริกตาแดง  ต าบลดอน
แก้ว  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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2.2 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางจิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Jittaporn Tarapitakwong 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

    โทรศัพท์/โทรสาร 053-885637 
  E-mail: nuyims@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  วท .ม .  ( เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศและการจั ดการ ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การตลาด 

 
2.3 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายชนินทร์  มหัทธนชัย 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chanin Mahatthanachai 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

    โทรศัพท์/โทรสาร 053-885635 
  E-mail: chaninm2000@gmail.com 
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ประวัติการศึกษา 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 

ระบบเครือข่าย 

การเขียนโปรแกรม 

 
 
 
 
 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เก่ียวข้อง

ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ 

ผ้าไหมสันก าแพง 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องของศูนย์    

วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

1. ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. มีความเก่ียวข้องกับผ้าไหมสันก าแพงทางด้านใด เช่น ช่างทอ ช่างย้อม (สามารถตอบได้

มากกว่า 1 ด้าน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประสบการณ์ในการท างานด้านนั้นๆ (จ านวนปี)………………………………………………………………  

6. ขั้นตอนหรือกระบวนการในการท างานในข้อ 4 อย่างละเอียด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ระยะเวลาในการท างานจนส าเร็จ 1 ชิ้นงาน …………………………………………………………………. 

8. มีผ้าไหม หรืออุปกรณ์ในการผลิตชิ้นใดในพิพิธภัณฑ์ท่ีเดินเคยเป็นของท่านหรือคนในครอบ

ครัว หรือไม่ ถ้ามีให้อธิบายประวัติความเป็นมาของผ้าหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้น และวิธีการในการ

เก็บรักษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ถ้าจะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมในพิพิธภัณฑ์ ท่าน

คิดว่าควรจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น เว็บไซต์ แอบพลิเคชันบนมือถือ หรือใช้การสแกน QR 

code 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ข้อมูลที่จะน าไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว ควรมีหัวข้อใดบ้างที่สามารถดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวได้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. รูปแบบ หรือ หน้าตาของระบบสารสนเทศท่ีใช้เผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ในความคิด

ของท่านควรจะเป็นลักษณะใด (บรรยาย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม ท่านคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใด มาจากประเทศใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. นักท่องเที่ยวกลุ่มใดที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพงมากที่สุด ลายผ้าที่เป็นที่นิยมคือ

ลายใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

แบบส ารวจส ารวจรูปแบบการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารเทศเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
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แบบส ารวจรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรม

เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบส ารวจ 

1.  เพศ   1) ชาย   2) หญิง 

2. อายุ   1) ต่ ากว่า 25 ปี   2)  26 - 35 ปี     3)  36 - 45 ปี     4)  46 ปีขึ้นไป 

3. มีความเก่ียวข้องกับผ้าไหมสันก าแพงทางด้านใด 

  1) ช่างทอ     2) ช่างย้อม  

 3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ   4) เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์  

 5) นักท่องเที่ยว    6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………. 

4. จ านวนปีของประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับผ้าไหมสันก าแพง 

  1) น้อยกว่า 3 ปี     2)  3 - 6 ปี   3)  7 - 10 ปี     4) มากกว่า 10 ปี  

 

ส่วนที่ 2 ความต้องการรูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม

สันก าแพง 

5. ท่านต้องการให้โปรแกรมน าเสนอข้อมูลของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง

ให้แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบใด 

  1) บนเว็บไซต์  2) บนคอมพิวเตอร์แบบ touch screen ที่ตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์ 

 3) บนแอบพลิเคชันมือถือ   4) แท่นสแกน QR Code หน้าตู้จัดแสดง 

 5) บน CD ROM   6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………. 
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6. ควรมีหน้าจอสมัครสมาชิกเพ่ือน าข้อมูลในที่ได้มาใช้ในการส่งข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ให้กับสมาชิก 

หรือไม่ 

  1) ควร     2) ไม่ควร 

7. ควรมีหน้าจอในการขายของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว หรือไม่ 

  1) ควร     2) ไม่ควร 

8. ช่วยจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาที่จะน าเสนอของระบบที่จะพัฒนา (ล าดับที่ 1 คือ มี

ความส าคัญมากท่ีสุด) 

 ………. ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ผ้าไหมสันก าแพง 

 ………. ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมสันก าแพง 

 ………. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า 

 ………. ประวัติผ้าแต่ละผืนที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

 ………. ท าเนียบนางงามสันก าแพง 

 ………. อ่ืนๆ …………………………………………………………. 

9. ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ ควรเป็นภาษาใด 

  1) ภาษาไทย     2) ภาษาอังกฤษ  

 3) ภาษาจีน      4) ภาษาญี่ปุ่น 

10. ควรมีบริการ Wi-Fi ในพิพิธภัณฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูล 

หรือไม่  

 1) ควร     2) ไม่ควร 
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11. สื่อที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลควรเป็นสื่อชนิดใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1) รูปภาพ    2) เสียงบรรยาย  

 3) คลิปวิดีโอ     4) Info graphics 

12.  ควรมีหน้าจออธิบายวิธีการใช้งานระบบ หรือไม่ 

  1) ควร     2) ไม่ควร 

13. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม       

สันก าแพง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 




