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สาส์นจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ เช่น การขจัดความ
ยากจน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก และ ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น และถ้าประชาชนได้ช่วยกันพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแล้ว ก็จะสามารถทาให้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลได้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement หรือ
Public Participation) เป็นกระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันและนาไปสู่การพัฒนานโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสาธารณชน
การที่ คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรี รัมย์ ร่วมกับ เครือข่าย 13
สถาบัน คือคณะพัฒ นาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ได้
จัดการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ“พลังภาคประชาชนสู่การพัฒ นาสังคมอย่างยั่งยืน : Citizen Engagement” ในวันที่ 7 มกราคม
2564 ขึ้น นั้ น ถือ ว่าได้แ สดงให้ เห็ น ถึงความตั้งใจในการที่ จ ะร่ว มด้ว ยช่ วยกั นเผยแพร่ผ ลงานวิจัยและ
วิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ขอขอบพระคุณเครือข่ายทางวิชาการทั้ง 13 สถาบันที่ให้เกียรติคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จะเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาส
นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
มีคุณภาพสามารถนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้ และก่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
เครือข่ายให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ก็ขอขอบคุณ องค์ปาฐก ผู้ร่วมเสวนา ผู้เชี่ยวชาญ
ที่พิชญพิจารณ์บทความ (Peer reviewer) ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ (Commentator) นักวิจัย
นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สุดท้าย ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพหลักในจัดการประชุมในครั้งนี้

ฉ

ขอให้การดาเนินงาน “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5” ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จงทุกประการ
(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ช

สาส์นจากคณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การจัดประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
ภายใต้หัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement” ในวันที่ 7
มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นั้น เป็นการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
14 สถาบันคือ 1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3) คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกริก 4) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 8) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 10) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 11) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ 14) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ในนามของเครือข่ายทางวิชาการทุกสถาบันต้องขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านคณบดีจากทั้ง
14 สถาบันที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกับขับเคลื่อนงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการมีส่วนร่วมของพลัง
ภาคประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามแนวทาง
และเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) นอกจากนั้น ก็ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนทาให้การประชุมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณ์
บทความ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ นักวิจัย และ นักวิชาการ เป็นต้น
ขอให้การจัดประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ
ครั้งที่ 5 นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสาเร็จทุกประการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซ

สาส์นจากคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับฉันทามติจากทั้ง 13 สถาบัน
เครือข่ายให้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
ระดับชาติ ครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen
Engagement” ในวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม
ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่างๆ
ในการจัดประชุมครั้งนี้ ตามกาหนดการเดิมนั้นมีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ มากมาย เช่น การ
บรรยายพิเศษ การเสวนา และ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น แต่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงต้องมีการยกเลิกบางกิจกรรม
วิชาการและปรับการนาเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาร่วมนาเสนอทั้งสิ้น จานวน 56 บทความ โดยแบ่งเป็น
การนาเสนอภาคบรรยาย จานวน 52 บทความ และเป็นการนาเสนอภาคโปสเตอร์ จานวน 4 บทความ
ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์มาลิณี
จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้การ
สนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ และอนุญาตให้นาไปร่วมจัดกับงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์คือ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 (The 4th National and
International Research Conference 2021 : NIRC IV 2021) ขอขอบพระคุณสภาคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้
นอกจากนั้น ก็ขอขอบพระคุณ องค์ปาฐก ผู้เชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณ์บทความ (Peer reviewer)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ (Commentator) นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สุดท้าย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนฝ่ายของคณะมนุษยศาสตร์และ

ฌ

สังคมศาสตร์ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีจัด “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคม
และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5” ครั้งนี้ขึ้น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ญ

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
ภายใต้หัวข้อ

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
----------------------------------------------หลักการและเหตุผล
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (Citizen Engagement ห รื อ Public Participation) เป็ น
กระบวนการสานสัมพัน ธ์ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันและ
นาไปสู่การพัฒนานโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสาธารณชน การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นอยู่
บนพื้ น ฐานของหลั ก การที่ ส าคั ญ 4 ประการคื อ หลั ก การของขนาด (scale principle) หลั ก การ
ประชาธิ ป ไตย (democracy principle) หลั ก การรับ ผิ ด ชอบ (accountability principle) และ หลั ก
ความมีเหตุมีผล (rationality principle)กระบวนการของการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นมี 4 ขั้นตอน คือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Implementation)
การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ประโยชน์ (Benefits) และ การมี ส่ ว นร่ว มในการประเมิ น ผล (Evaluation)
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ด้าน ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัด
ความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 5) ความเท่าเทียมทางเพศ
6) การจัดการน้าและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 10) ลดความเหลื่อมล้า 11) เมืองและ
ถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรั พยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน
ด้วยความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามกรอบ
ขององค์การสหประชาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ 13
สถาบันคือ 2) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) คณะศิลปศาสตร์

ฎ

/ คณะบริ ห ารธุร กิจ มหาวิท ยาลั ย เกริก 2) คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ 4) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6)
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์/คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย บู รพา 7) คณะรัฐ ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา 8) คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราช
นครินทร์ 9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 10) คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ และ 13) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึง
ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่
5 ภายใต้หัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒ นาสังคมอย่างยั่งยืน : Citizen Engagement” ในวันที่ 7
มกราคม 2564 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ จะเปิ ด เวที ใ ห้ ส ถาบั น องค์ ก ร นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ และบุคคลผู้ส นใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ภายในประเทศได้มีโอกาสนาเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มี
คุณภาพสามารถนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้
5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนระหว่างกันของนักวิชาการและนักวิจัยภายในประเทศ
ฏ

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
1. คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 100 คน
2. นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปจานวน 100 คน

สถานที่ในการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลผลิต
1. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจได้นาเสนอ
ผลงานวิจัยและวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
2. คณาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ
และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ผลลัพธ์
1. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจมี
ผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมและวารสารวิชาการ
จากในประเทศ
2. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

ฐ

รูปแบบการจัดงาน
1. การประชุมวิชาการ
1) การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การนาเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และ
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ที่ครอบคลุมเนื้อหาและหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้คือ
(1) ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
(2) ปรัชญาและศาสนา
(3) ชาติพันธุ์
(4) บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
(5) ดนตรีและนาฏศิลป์
(6) ศิลปกรรม
(7) ประเพณีวัฒนธรรม
(8) การท่องเที่ยว
(9) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
(10) กฎหมายและการเมืองการปกครอง
(11) การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา
(12) การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
(13) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ตีพิมพ์ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) วารสารไทย (Thai journal) ที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ดังนี้ คือ
วารสารไทย (Thai journal) คือ 1) LEARN Journal: Language Education and
Acquisition Research Network (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University 2) มนุษยสังคม
สาร (TCI 2) 3) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 2) 4) วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5) วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (TCI 2)

ฑ

วารสารจากต่างประเทศ (Foreign journal) คือ 1) Asian Journal of English Studies
(UGC), India 2) An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India 3) Jurnal
Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) (Google
Scholar, DOAJ, EBSCO, ACI, SCOPUS) 4) Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu
Tarbiyah (Tadris: Journal of Education and Teacher Training) (DOAJ, EBSCO)
หน่วยงานที่สนับสนุนและเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) ในการจัดประชุม
1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยนเรศวร
4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยบูรพา 6) มหาวิทยาลัยพะเยา 7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 8) มหาวิทยาลัยศิลปากร 9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10) มหาวิทยาลัยเกริก 11) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ
14) สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ http://nssc2020.bru.ac.th ตั้งแต่
15 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นาเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่
15 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมต้องชาระค่าลงทะเบียนดังนี้
- 3,000 บาท สาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
- 1,000 บาท สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นาเสนอผลงานวิจัย
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชาระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนาเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะไม่คืนเงิน
ค่าลงทะเบียนไม่ว่า กรณีใดๆ เนื่องจากได้นาค่าลงทะเบียนไปใช้สาหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และใช้จ่ายในการบริหารจัดการประชุมแล้ว
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การชาระค่าลงทะเบียน
1. ชาระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่คุณจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์ สานักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น 2 เลขที่ 439 ถนนจินะ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สาหรับผู้นาเสนอผลงาน และสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นาเสนอผลงาน
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)
Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)
Account Number: 427-1-25989-1
Swift Code: AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนน
จิระ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสาเนาใบเสร็จการโอนเงิน
มาที่ E-mail: husoc@bru.ac.th
การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ได้ที่ http://nac2021.bru.ac.th โดยผู้นาเสนอ
ผลงานจะต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กาหนดให้โดยเคร่งครัด
การนาเสนอผลงาน
1. ผลงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1) ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2) ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วไปทั้งในสถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่ประสงค์จะ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
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2. รูปแบบของการเสนอผลงาน
1) แบบบรรยาย นาเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานาเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อ
ซักถาม 5 นาที โดยผู้นาเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นามาเสนอในรูปแบบ PDF มาที่
husoc@bru.ac.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564
2) แบบโปสเตอร์ ผู้นาเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจาที่โปสเตอร์ในเวลาที่กาหนด โดย
สามารถนาโปสเตอร์มาติดบริเวณที่กาหนดให้ ณ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น.
หมายเหตุ:
1) ผู้นาเสนอผลงานสามารถส่งบทความระดับชาติเพียง 1 บทความเท่านั้น และให้เลือกนาเสนอ
แบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2) ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอระดับชาติ ให้นาเสนอเป็นภาษาไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานวิจัย
ประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้นาเสนอจะได้รับบทความวิจัยฉบับ
เต็มที่ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer
reviewer) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาแล้ว จะตีพิมพ์
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM และบทความที่
มีคุณภาพดีมากจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งเป็นตีพิมพ์ในการประชุม
ครั้งนี้ ผลงานที่นาเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนาไปเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการและใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการสาเร็จการศึกษาได้
การพิจารณาผลงาน
1.การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือใน Proceedings ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในประชุมวิชาการการบริหารการ
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 และคาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม
และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
2. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กาหนด
รวมทั้งไม่ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การลงทะเบียนและการชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
3) การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด
การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nssc2020.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ http://hs.bru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์หมายเลข 0 4461-1221 ต่อ 4001, 4002
โทรสาร 04461-2858 มือถือ 064-4625032
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาภีรภาพ อินทะนู โทรศัพท์หมายเลข 085-0246009
E–mail: kampeeraphab.it@bru.ac.th
- อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ โทรศัพท์หมายเลข 083-0745353
E–mail:purisa.wa@bru.ac.th
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหรือ
วารสารระดับชาติ
2. ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้นาส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้
3. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับเครือข่ายภายในประเทศ

ต

กาหนดการ
การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
***************************************
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15-10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “University & Community Engagement with the
King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive
World” โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
10.00-12.00 น. เสวนา เรื่อง “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา (รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) / รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [NIDA]) / พ่อคาเดื่อง ภาษี (ประธานเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์) / คุณพรทิพย์ อัษฎาธร (ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รี
สอร์ท จากัด) / ดร.นงรัตน์ อิสโร (ผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อมจังหวัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) / นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง (นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโสน) และดาเนินการเสวนา โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคร
พนท์ เนื้อไม้หอม (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
ประธานตัดริบบิ้นเปิดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ถ

13.30-17.00 น. การนาเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติและนานาชาติที่อาคาร 15
*(พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น.
และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นาเสนอภายในห้องบรรยาย)*
หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ท

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองพิมานเงิน (ชั้น 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัชราพร สุขทอง/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ
*******
ที่
รหัส
1 NC-0049

ชื่อ – สกุล
10.00-10.15 อิทธิกร คามาโช

2 NC-0048

10.15-10.30 อาทิตย ถมมา

3 NC-0070

เวลา

10.30-10.45 ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

ชื่อเรื่อง
แนวคิดพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักกีตารเพื่อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจสส
แตนดารด
The Basic Concepts Needed for Guitarists to the Improvisation of
Jazz Standard Songs
สถานที่ทองเที่ยวพระใหญและสกายวอลคที่มีอิทธิพลตอชุมชนบานทาดีหมี ต.
ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
Phra Yai (Big Buddha Image) and Skywalk tourist place influencing to
Ban Tha Di Mi community, Paktom sub-district, Chiang Khan district,
Loei province
ตนแบบการจัดการตลาดชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับวิสาหกิจการ
ทองเที่ยว โดยชุมชน
จังหวัดพัทลุง
Model of Green Community Market Management for Communitybased Tourism Enterprises in Phatthalung Province

Link หองนําเสนอ

https://meet.google.com/yxa-fkga-fbf

ธ

ที่
รหัส
4 NC-0074

ชื่อ – สกุล
10.45-11.00 ถิรนันท ประทุม

ชื่อเรื่อง
องคประกอบการจัดรายการนําเที่ยวที่สงผลตอการจัดทําเสนทางทองเที่ยวกลุม
ชาติพันธุจังหวัดนครปฐม
Components of Touring Programs affecting the preparation of an
ethnic tourism route in Nakhon Pathom Province

5 NC-0026

11.00-11.15 เพียงจิต ตันติจรัส
วโรดม

ความรู ความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็กจากการ
แสวงหาประโยชนทางเพศจากการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
Knowledge and understanding of law enforcement regarding child
protection from sexual exploitation from tourism In Phuket

เวลา

6 NC-0028

11.15-11.30 ดิเรก มากลน

7 NC-0036
8 NC-0002

11.30-11.45 สิทธิพร ภูนริศ
11.45-12.00 วรรณมนัส ทรงเจริญ

9 NC-0005

13.00-13.15 ณนธวัฒ ไชยชนะ

Link หองนําเสนอ

https://meet.google.com/yxa-fkga-fbf

การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสระบุรี
Capacity Development Of Volunteer Lawyers In Saraburi, Thailand
การลดทอนปญหาการกลั่นแกลงในสถานศึกษา
ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Police and Sufficiency Economy
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Affecting Personal Development of Personnel in
Samutsakhon Provincial Administrative Organization, Samutsakhon
Province

น

ที่
รหัส
10 NC-0006

11 NC-0008

ชื่อ – สกุล
13.15-13.30 พัชรนันท อัครพลธน
ธรณ

เวลา

13.30-13.45 จิตรการโกวิท พิทักษ
โกศล

ชื่อเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Affecting the Participate in Performance of Personnel in
Samut Sakhon Provincial Administrative Organization, Samut Sakhon
Province
คุณภาพในการใหบริการของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี
Quality of Service Provided for Employees in Nong Bua
Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province

Link หองนําเสนอ

https://meet.google.com/yxa-fkga-fbf

บ

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองพิมานทอง (ชั้น 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาแว มะแส/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร วิชัยรัมย
*******
ที่
1

รหัส
NC-0009

2

NC-0010

3

NC-0011

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
นิวัฒน ประภาโส การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
The Administration According to the principle of Four Rddhippada in
Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai District,
Chanthaburi Province
10.15-10.30 พรศักดิ์ ศรประชุม การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปด
https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
The Ethical Leadership Development of Administrators in Bangpit
District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat Province
10.30-10.45 สมศักดิ์ จําปา การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล
มาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
The Leadership Development in Accordance with Busshadhamma of
personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, Khlung
District, Chantaburi Province

เวลา
10.00-10.15

ชื่อ – สกุล

ป

ที่
4

รหัส
NC-0012

5

NC-0013

6

NC-0014

ชื่อ – สกุล
เวลา
10.45-11.00 ถาวร เสือเดช

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหาร
สวนตําบล สะตอน
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The Best Practices in Administration of Health Insurance Fund of
Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District,
Chanthaburi Province
11.00-11.15 วิทยา แกวเยื้อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
Transformational leadership of administrator in Sai Khao Subdistrict https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti
Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province
11.15-11.30 อุทัย อนนอย พุทธภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางการมีสวนรวมเชิง
บูรณาการในองคการบริหารสวนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Buddhist Leadership of the Local Administration Organization Administrators for
to create integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative
Organization, Khao Saming District, Trat Province

7

NC-0015

11.30-11.45 ปรีชา ชื่นบาน

การประเมินผลโครงการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปสสนา
กรรมฐาน 4 เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
Project Evaluation of Mind Development for Wisdom and Peace of
According to the guidelines Four Vipassana Meditation in Sanam Chai
Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province

ผ

ที่
8

รหัส
NC-0016

ชื่อ – สกุล
เวลา
11.45-12.00 วุฒิ สากล

9

NC-0017

13.00-13.15 พรอุษา โสอุบล

10 NC-0018

13.15-13.30 ศีลวัฒนากร
วรรณรังสี

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการขององคการ
บริหารสวนตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
Leadership of the Administrative Organization Administrators that
people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization,
Tha Mai District, Chanthaburi Province
https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti
การใชหลักของพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่หาพึ่งพาตนเองของ
เทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
The use of Buddhist principles to promote the fifth self-reliant
community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province
ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
Leadership in Accordance with Buddhist of Administrators in Pranit
Subdistrict administrative organization, Khao Saming District, Trat
Province.

ฝ

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองพิมานมุก (ชั้น 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร แสนภูวา/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย ยศโสธร
*******
ที่
1

รหัส
NC-0019

เวลา
10.00-10.15

ชื่อ – สกุล

2

NC-0021

10.15-10.30 เมธีวัฒน นพเกตุ

3

NC-0022

10.30-10.45 โสภณสาสนานุรักษ

พิศาลธรรมานุศาสน
ศรีสุวรรณ

ทองอยู

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับชาง
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The Buddhism's principle of Administration Model in Thapchang
Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต อําเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด
https://meet.google.com/vcj-wxww-rty
Ethical Leadership of Administrators in Thepnimit Subdistrict
Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province
ภาวะผูนํากํานัน ผูใหญบานตามความคาดหวังของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางสระเกา อําเภอแหลมสิงหจังหวัดจันทบุรี
Leadership of Subdistrict Headman and Village Headman
according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict
Administrative Organization, Laem Sing District,
Chanthaburi Province

พ

ที่
4

รหัส
NC-0023

ชื่อ – สกุล
เวลา
10.45-11.00 มุนินทร เดชขจร

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
ความคาดหวังของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
มะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Expectations of People on the Service Quality in
Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi
Province
การบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพื่อการบริหารทองถิ่นแบบมีสวนรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองไกเถื่อน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว
https://meet.google.com/vcj-wxww-rty
An Integration of Buddhism Principle for Local Administration of
the Participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative
Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province

5

NC-0024

11.00-11.15 ลิขิต อินทะนาม

6

NC-0029

11.15-11.30 ธนพัฒน จงมีสขุ

กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบมีสวนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย ตําบลบานยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
Strategies for strengthening participatory communities Democratic
Banyang Sub-District Lamplamat District Buriram Province

7

NC-0034

11.30-11.45 เตวิช พฤกษปติ

การประเมินผลคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
Service Quality Evalution of Hinlekfai Subdistrict Administrative
Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province

ฟ

ที่
8

รหัส
NC-0037

ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
เวลา
11.45-12.00 กฤษณะ จันทรเรือง การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีสวนรวมของ

NC-0055

13.00-13.15

10 NC-0056

13.15-13.30

11 NC-0062

13.30-13.45

9

Link หองนําเสนอ

ประชาชนในเทศบาลตําบล
ออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
The Application of Good Governance in Management based on
the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality,
Sampran District, Nakhon Pathom Province
https://meet.google.com/vcj-wxww-rty
กชกร สุขทรัพย
การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศขององคการบริหารสวนตําบลวัด
โบสถ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี Organization Management
towards Excellence of Wat Bot Subdistrict Administrative
Organization, Bang Plama District, Suphanburi
เตือนใจ ทรงไตร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง
Transformational leadership of Ang Thong Provincial
Administrative Organization of president
ลดาวัลย คุมภิญโญบุญ พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
The Health Behavior of Elderly in Tha it Sub-district, Pak Kret
District, Nonthaburi Province

ภ

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองพิมานแกว (ชั้น 3) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ อุบาลี
*******
ที่
1

รหัส

NC-0063 10.00-10.15 พรรณทิพย แบ็งเวอนิสต

2

NC-0064 10.15-10.30 เฉลิม อินทชาติ

เวลา

ชื่อ – สกุล

3

NC-0065 10.30-10.45 ไพศาล เกตุเหลือ

4

NC-0071 10.45-11.00 สิรวิศ มุงดี

ชื่อเรื่อง
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร
Quality of life of the elderly in Wat Khrut community area, Ban
Chang Lo Sub-area, Bangkok Noi Area, Bangkok
ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานที่ดินจังหวัดและ
สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
Factors affecting the happiness of work of Provincial Land Office
personnel and branches in Kanchanaburi Province
ปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานตางดาวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Factors affecting employment of foreign workers at industrial factory
establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province
การตัดสินใจใชบริการชําระคาไฟฟาของประชาชนผานเคานเตอรการไฟฟานคร
หลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Link หองนําเสนอ

https://meet.google.com/urv-vuza-phm

People Decision to Use Electricity Payment Service through Metropolitan
Electricity Authority Counter Wat Liap District Phra Nakhon District Bangkok

ม

ที่
5

รหัส

ชื่อ – สกุล
NC-0001 11.00-11.15 ศิริศักดิ์ บัวชุม

6

NC-0027 11.15-11.30 พัชรมัย สินธประเสริฐ

เวลา

สุข

7

NC-0039 11.30-11.45 ภูมิรัตน มีลักษณะ

8

NC-0076 11.45-12.00 เครือวัลย มาลาศรี

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
การพัฒนาการวางแผนชุมชนเพื่อบูรณาการสูแผนพัฒนาสามปขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่ตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Development Community Planning for Support to
Integrate to Plan 3 Years of Local Government Area Tumbon
Tubnam, Bangpahun District in Ayutthaya Province
การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี
https://meet.google.com/urv-vuza-phm
The Administration of Pai Kwang Sub-District Community
Enterprise, Baan Mor District, Saraburi Province
การจัดการความรูสูการเผยแพรวัฒนธรรมการจักสานผานเว็บไซตของชุมชน
บางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
Knowledge Management for the Dissemination of Basketry
Culture Through the Website of Bang Chao Cha Community,
Pho Thong District, Ang Thong Province
การพัฒนาอาชีพกลุมผูนําชุมชนและกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ชุมชน
บานโนนสวัสดี-โนนสวรรค ตําบลโนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ Career development of Community’s Leader and
Organic Rice grower Group in Nonsawatdee-Nonsawon
Community Tumbon sa-ad, Humek District, Kalasin Province

ย

ที่
9

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

NC-0003 13.00-13.15 กันตพัฒน อนุศักดิ์เสถียร

10 NC-0004 13.15-13.30 สุชิลา สวัสดี

11 NC-0050 13.30-13.45 สรพงค สุขเกษม

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
การประเมินความสุขในนิสิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
Assessment of the happiness of students in the health sciences
Naresuan University
การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเปนครูในศตวรรษที่ 21
https://meet.google.com/urv-vuza-phm
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
The Research and Development of the Teacher Characteristics
in the 21st Century Scale for the student of Education Faculty
Institute of Education in Mahasarakham Campus
พัฒนาระบบการเปดใชงานซอฟตแวรอยางงาย ภายใตโครงการ Microsoft
Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
The Development of Simple Software Activation System under
A Project of Microsoft Campus Agreement the Case of Naresuan
University

ร

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองพิมานเพชร (ชั้น 3) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว ปะติตังโข/ อาจารย ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข
*******
ที่
1

2

3

รหัส

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
NC-0061 10.00-10.15 รุงนิรันดร โพธิ์เพชรเล็บ Soft Skills กับการเปนนวัตกรทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Soft Skills and The Educational Innovator of School
Administration under the Office of Secondary Educational
in the Northeast
https://meet.google.com/rqm-buwc-cwg
NC-0068 10.15-10.30 พิมพชนก โพธิปสสา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ ากการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะการ
คิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Effects of Organizing Action Learning Activities Enhance
Undergraduate Students’ Innovatine Thinking Skills
NC-0067 10.30-10.45 นันทิพร เรืองสวัสดิ์ ความเชื่อในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษา:
กรณีศึกษาตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Beliefs Regarding English Pronunciation Teaching of Primary
School Teachers: A Case Study of Bansong Sub-district,
Phanomsarakham District, Chachoengsao Province

เวลา

ชื่อ – สกุล

ล

ที่
4

รหัส

ชื่อ – สกุล
NC-0075 10.45-11.00 ชมพูนุท ธีราวิทย

5

NC-0069

เวลา

11.00-11.15 สมกมล รักวีรธรรม

6 NC-0054 11.30-11.45 รวิธร ฐานัสสกุล

7 NC-0077 11.45-12.00 วาสนา โสมกูล

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะการใชไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานดวยเรื่องสั้น
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
The Development of Using Basic English Grammar Skills in
Short Story for The 1st year Students, Loei Rajabhat
University
การวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวยแบบจําลองทางอุทกศาสตรเพื่อศึกษาการ
ไหลหลากของน้ําและชุมชนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย จังหวัด
นครราชสีมา ประเทศไทย
Spatial analysis using hydrographic models to study water
flows and flood-prone communities areas, Nakhon
Ratchasima Province, Thailand

Link หองนําเสนอ

https://meet.google.com/rqm-buwc-cwg

การสรางอัตลักษณตราสินคา บรรจุภัณฑกลวยกวนของกลุม
อาชีพบานคลองเจา จังหวัดปทุมธานี
Creating the Brand Identity of Sugar-boiled Banana
Puree’s Packaging among Career Group at Ban Khlong
Chao in Pathum Thani Province
การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตามแนวเสริมตอการ
เรียนรู(Scaffolding)เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
Development of a Science Teaching Model in accordance with the Enhancement
of Learning (Scaffolding) to promote analytical thinking skills on life and the

environment for Grade 6 student

ว

ที่

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

8 NC-0078 13.00-13.15 วาที่รอยตรี (หญิง)
ดร.มะณีรัตน รัก
เพื่อน

9 NC-0079 13.15-13.30 นายอธิราช ชึดนอก

ชื่อเรื่อง

กลวิธีการแตงรอยกรองเพื่อเขาแขงขันสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Strategies for composing poetry competition for high
school students

Link หองนําเสนอ

https://meet.google.com/rqm-buwc-cwg

การพัฒนาทักษะชีวิตรายวิชางานบานโดยใชเทคนิคการเรียนรู
กลุมรวมมือแบบ GI สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ศ

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
หองประชุมพุทธรักษา (ชั้น 3 อาคาร 15) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน/ อาจารย ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
*******
ที่
รหัส
1 NC-0045

เวลา

ชื่อ – สกุล

10.00-10.12

บุษกร จันทเทวนุมาส

ชื่อเรื่อง
สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาแหลงเรียนรูครัวชุมชนแบบมีสวนรวม
ของบานโนนคอย ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Problem and Needs of Participatory Community Kitchen Learning Resource
Development in Ban Non Khoi, Nong Phluang Subdistrict, Chakkarat District,
Nakhon Ratchasima Province

2 NC-0057

10.12-10.24

นิภาภรณ จันทรศิริ การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลโนนดิน

Link หองนําเสนอ

https://meet.google.com/xgf-muoc-gbo

แดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย
Participation of People Garbage Management in Non Din Daeng Sub-district
Municipality, Non Din Daeng District, Buriram Province

3 NC-0058

10.24-10.36

อรพรรณ จันทรศิริ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน

อําเภอโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย
Opinion of People toward Census Registration Service of Non Din Daeng
Registration Office, Non Din Daeng District, Buriram Province

4 NC-0060

10.36-10.48

อภินันท ปะนามะเต

การสรางเครื่องควานสนาม Building a field boring machine

ษ

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
ดนตรี นาฏศิลป และการทองเที่ยว
แนวคิดพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักกีตารเพื่อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจส
สแตนดารด
The Basic Concepts Needed For Guitarists To The Improvisation Of
Jazz Standard Songs
อิทธิกร คามาโช
Ittikorn Camacho
สถานที่ทองเที่ยวพระใหญและสกายวอลคที่มีอิทธิพลตอชุมชนบานทาดีหมี
ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
Phra Yai (Big Buddha Image) and Skywalk tourist place influencing
to Ban Tha Di Mi community, Paktom sub-district, Chiang Khan
district, Loei province
พลสยาม สุนทรสนิท / นัยนา อรรจนาทร / อาทิตย ถมมา /
อรนุช แสงสุข
Pholsiam Suntornsanit / Naiyana Ajanathorn / Atit Thomma /
Oranuch Saengsuk
ตนแบบการจัดการตลาดชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับวิสาหกิจการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง
Model of Green Community Market Management For Communitybased Tourism Enterprises in Phatthalung Province
ทัศนาวลัย อุฑารสกุล / ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
Tatsanawalai Utarasakul / Srisuwan Kasemsawat

2

4

6

ส

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
ดนตรี นาฏศิลป และการทองเที่ยว (ตอ)
องคประกอบการจัดรายการนําเที่ยวที่สงผลตอการจัดทําเสนทางทองเที่ยว
กลุมชาติพันธุจังหวัดนครปฐม
Components of Touring Programs affecting the preparation of
an ethnic tourism route in Nakhon Pathom Province
ถิรนันท ประทุม
Tiranan Pratum
นิติศาสตร
ความรู ความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็กจาก
การแสวงหาประโยชนทางเพศจากการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
Knowledge and understanding of law enforcement regarding
child protection from sexual exploitation from tourism In
Phuket
เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม / ศุภธัช ศรีวิพัฒน / วรากร อังศุมาลี /
สมบูรณ สุขสําราญ / ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น / ธีรยุทธ นาวีการ
Piangjit Tanticharatwarodom / Suphatut Srivipatana /
Warakorn Angsumalee / Somboon Suksamran /
Prechawut Keesin / Theerayuth Naveekarn
การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรี
Capacity Development Of Volunteer Lawyers
In Saraburi, Thailand
ดิเรก มากลน / อํานวย ปนพิลา
Direck Maklon / Amnuay Pinphila

8

11

14

ห

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
นิติศาสตร (ตอ)
การลดทอนปญหาการกลั่นแกลงในสถานศึกษา
Reducing the problem of bullying in academy
สิทธิพร ภูนริศ
Sittiporn Phunaris
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Police and Sufficiency Economy
วรรณมนัส ทรงเจริญ
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Affecting Personal Development of Personnel in
Samutsakhon Provincial Administrative Organization,
Samutsakhon Province
ณนธวัฒ ไชยชนะ / อํานวย ปนพิลา
Nontawat Chaichana / Amnuay Pinphila
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Affecting the Participate in Performance of Personnel
in Samut Sakhon Provincial Administrative Organization,
Samut Sakhon Province
พัชรนันท อัครพลธนธรณ / อํานวย ปนพิลา
Phatcharanun Akrpolthanatorn / Asst.Dr. Amnuay Pinphila

16

19

21

23

ฬ

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ)
คุณภาพในการใหบริการของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Quality of Service Provided for Employees in Nong Bua
Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi
Province
พระครูจิตรการโกวิท พิทักษโกศล / รวิวงศ ศรีทอรุง /
แสงจันทร กันตะบุตร
Phrakru Jittakarnkowit Pitakkosol / Raviwong Srithongrong
การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบล
ตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
The Administration According to the principle of Four
Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative
Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province
พระใบฎีกานิวัฒน ประภาโส / อํานวย ปนพิลา
Phrabaidika Niwat Prapaso / Amnuay Pinphila
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลบางปด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
The Ethical Leadership Development of Administrators in
Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop District,
Trat Province
พระอธิการพรศักดิ์ ศรประชุม / อํานวย ปนพิลา
Phra Athikan Pornsak Sornprachum / Amnuay Pinphila

25

29

31

อ

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ)
การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องคการบริหารสวน
ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
The Leadership Development in Accordance with
Busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict
Administrative Organization, Khlung District, Chantaburi
Province
พระสมศักดิ์ จําปา / รวิวงศ ศรีทอรุง
Prasomsak Jampa / Raviwong Srithongrong
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล สะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The Best Practices in Administration of Health Insurance Fund
of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao
District, Chanthaburi Province
พระมหาถาวร เสือเดช / รวิวงศ ศรีทอรุง
Phramaha Thavorn Sueadet/. Raviwong Srithongrong
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
Transformational leadership of administrator in Sai Khao
Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District,
Chanthaburi Province
พระใบฎีกาวิทยา แกวเยื้อง / วิเชียร วิทยอุดม /
อาภาภรณ จงวิริยะเจริญชัย
Phrabaidika Wittaya Kaewyuean / Wichian Vitayaudom /
Arphaporn Jongwiriyajaroenchai

33

35

37

ฮ

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ)
พุทธภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางการ
มีสวนรวมเชิงบูรณาการในองคการบริหารสวนตําบลประณีตอําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
Buddhist Leadership of the Local Administration Organization
Administrators for to create integrated participation in Pranit
Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District,
Trat Province
พระอธิการอุทัย อนนอย / อํานวย ปนพิลา / อาภาภรณ จงวิริยะเจริญชัย
Phraathikan Utai Ohnnoi / Amnuay Pinphila /
Arphaporn Jongwiriyajaroenchai
การประเมินผลโครงการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุขตามแนวทาง
วิปสสนากรรมฐาน 4 เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
Project Evaluation of Mind Development for Wisdom and
Peace of According to the guidelines Four Vipassana Meditation
in Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District,
Chanthaburi Province
พระปลัดปรีชา (ชื่นบาน) วีรธมโม / วิเชียร วิทยอุดม
Phrapalad Preecha (Cheunban) Veeratammoh /
Wichian Vitayaudom

40

43

กก

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ)
ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการ
ขององคการบริหารสวนตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
Leadership of the Administrative Organization Administrators
that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative
Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province
พระปลัดวุฒิ สากล / อํานวย ปนพิลา / อาภาภรณ จงวิริยะเจริญชัย
Phrapalad Wuti Sakon / Amnuay Pinphila /
Arphaporn Jongwiriyajaroenchai
การใชหลักของพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่หาพึ่งพาตนเอง
ของเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
The use of Buddhist principles to promote the fifth self-reliant
community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi
Province.
พรอุษา โสอุบล / วิเชียร วิทยอุดม
Pornausa Soaubon / Wichian Vitayaudom
ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประณีต
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Leadership in Accordance with Buddhist of Administrators in
Pranit Subdistrict administrative organization, Khao Saming
District, Trat Province.
พระศีลวัฒนากร วรรณรังสี / อํานวย ปนพิลา
Phra Siwattanakorn Wannarungsri / Amnuay Pinphila

46

49

52

ขข

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ)
รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับชาง
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The Buddhism's principle of Administration Model in
Thapchang Subdistrict Municipality, Soi Dao District,
Chanthaburi Province
พระครูพิศาลธรรมานุศาสน ศรีสุวรรณ / อํานวย ปนพิลา
Phrakhu Pisan Thammanusat (Anan Srisuwan)/ Amnuay Pinphila
ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการ
ขององคการบริหารสวนตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
Leadership of the Administrative Organization Administrators
that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative
Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province.
พระปลัดวุฒิ สากล / อํานวย ปนพิลา / อาภาภรณ จงวิริยะเจริญชัย
Phrapalad Wuti Sakon / Amnuay Pinphila /
Arphaporn Jongwiriyajaroenchai
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Ethical Leadership of Administrators in Thepnimit Subdistrict
Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province.
พระมหาเมธีวัฒน นพเกตุ / อํานวย ปนพิลา
Phramaha Metheewat Nopagate / Amnuay Pinphila

54

56

58

คค

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ)
ภาวะผูนํากํานัน ผูใหญบานตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางสระเกา อําเภอแหลมสิงหจังหวัดจันทบุรี
Leadership of Subdistrict Headman and Village Headman
according to expectations of the people in Bangsrakao
Subdistict Administrative Organization, Laem Sing District,
Chanthaburi Province
พระครูโสภณสาสนานุรักษ ทองอยู / รวิวงศ ศรีทอรุง /
แสงจันทร กันตะบุตร
Phrakhu Sophon sasnanuraks Thongyu /
Raviwong Srithongrong
ความคาดหวังของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
มะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Expectations of People on the Service Quality in
Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi
Province
พระมุนินทร เดชขจร / อํานวย ปนพิลา / แสงจันทร กันตะบุตร
Phra Munin Detkajorn / Amnuay Pinphila

61

65

งง

สารบัญ
หนา
ภาคบรรยาย
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ)
การบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพื่อการบริหารทองถิ่น
แบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลคลองไกเถื่อน
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว
An Integration of Buddhism Principle for Local Administration of
the Participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict
Administrative Organization, Khlong Hat District, Sakaeo
Province
พระมหาลิขิต อินทะนาม / อํานวย ปนพิลา
Phramaha Litkhit Intaman / Amnuay Pinphila
กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบมีสวนรวม
ตามวิถีประชาธิปไตย ตําบลบานยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
Strategies for strengthening participatory communities
Democratic Banyang Sub-District Lamplamat District Buriram
Province
ธนพัฒน จงมีสุข / รชต อุบลเลิศ / ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ
Thanapat Jongmeesuk / Rachata Ubollert /
Thanyarat Putthiphongchaicharn
การประเมินผลคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
Service Quality Evalution of Hinlekfai Subdistrict Administrative
Organization Huahin District,Prachuap Khiri Khan Province
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ดนตรี นาฏศิลป์ และการท่ องเทียว

1

แนวคิดพืนฐานทีจําเป็ นสําหรับนักกีต้าร์ เพือการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊ สสแตนดาร์ ด
The Basic Concepts Needed For Guitarists To The Improvisation Of Jazz Standard Songs
อิทธิกร คามาโช
Ittikorn Camacho
สาขาวิชาดนตรี ศึกษา คณะดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Music Education Program, Department of Music, Sukhothai College of Dramatic Arts , BPI, Ministry of Culture
อีเมล์: boyzygt@hotmail.com
เฟสบุค: Ittikorn Camacho, แจ๊ส สแตนเลส

บทคัดย่ อ
ดนตรี แจ๊สพัฒนามาจากดนตรี บลูส์ทีมีโครงสร้างทางเดินคอร์ ดประเภทดอมินนั ท์ (Dominant)
หรื อแบบเซเว่นคอร์ ด (7th Chord) 3 คอร์ ดได้แก่คอร์ ด I7 – IV7 – V7 ต่อมาได้พฒั นาเป็ นดนตรี แจ๊สโดย
ประยุกต์ใช้ทางเดิ นคอร์ ดจากบทเพลงประเภทอืน ๆ ทีมี ความหลากหลายมากขึน เช่ น ทางเดิ นคอร์ ด
แบบ Imaj7 – vi7 – ii7 – V7 หรื อ ทางเดิ นคอร์ ด แบบ iii7 – vi7 – ii7 – V7 หรื อ ทางเดิ น คอร์ ด ที มีค วาม
ซับ ซ้ อ นมากขึ นโดยใช้ท างเดิ น คอร์ ด Tri-Tone Substitution แบบ Imaj7 – vi7 – bVI7 – V7 ฯลฯ และ
สามารถพบเห็นทางเดิ นคอร์ ดเหล่านี ในบทเพลงสมัยนิยมหรื อทีเรี ยกกันว่า “เพลงป๊ อป” ทําให้บทเพลง
แจ๊สสแตนดาร์ ดมีความมี ความไพเราะและสามารถเข้าถึงผูฟ้ ั งได้ง่าย วัตถุประสงค์ของบทความนี เพือ
อธิ บายแนวคิดพืนฐานทีจําเป็ นสําหรับนักกีตา้ ร์ เพือการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ ดด้วย
เครื องมื อหลัก อย่างทางดนตรี วิทยา ได้แก่ (1) จังหวะสวิง (2) เมเจอร์ สเกล 5 ฟอร์ ม (3) คอร์ ดเสี ยง
ประสาน แนว และ (4) อาร์ เปจโจ เพือใช้ตีความบทเพลง อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ล่นเครื องดนตรี ประเภทอืน
ๆ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื องมือเหล่านี ได้เช่ นกัน ในส่ วนของบทเพลงแจ๊ สสแตนดาร์ ดนัน มี
ความต่างจากบทเพลงสมัยนิยมเนืองจากมีการเพิมความซับซ้อนทางทฤษฎีดนตรี เข้าไปในบทเพลงโดย
การขยายขอบเขตของเสี ยงให้กว้างขึนโดยเพิมขันคู่เสี ยงขยายประเภทเทนชันและอัลเตอเรชัน หรื อการ
เปลียนคียใ์ นระหว่างเพลงและการใช้จงั หวะทีหลากหลาย สําหรั บบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ ดทียกมาเป็ น
ตัวอย่างในบทความนีได้แก่บทเพลง Just friends ซึ งมีความไพเราะและมีทางเดินคอร์ ดทีไม่ซับซ้อนจน
ยากเกินไปนัก
คําสําคัญ: สังคีตปฏิภาณ จังหวะสวิง แจ๊สสแตนดาร์ ด การตีความบทเพลง
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Abstract
Jazz is developed from Blues with a three of dominant or seventh chord progressions
structure which are the I7 - IV7 - V7 (F7 - Bb7 - C7) in the key of F etc. Later evolved into jazz by
applying a chord progressions from other more diverse types of music such as Imaj7 - vi7 - ii7 - V7
(CMaj7 - Am7 - Dm7 - G7) or the iii7 - vi7 - ii7 - V7 (Em7 - Am7 - Dm7 - G7) or more complex chord
progressions using the tri-tone chord progressions Imaj7 - vi7 - bVI7 - V7 (Cmaj7 - Am7 - Ab7 - G7) in
the key of C etc., these chord progressions can be found in popular songs, also known as "pop songs",
making jazz standard songs beautiful and accessible to listeners. This article aims to explain the basic
concepts needed for guitarists to the Improvisation of standard jazz songs for interpreting the song
with 4 main tools in Musicology (1 ) Swing tempo, (2 ) Five forms major scale, (3 ) Four parts
harmony chords and (4) The Arpeggios. However, the other types of instruments players can also take
advantage of these tools too. In the part of the standard jazz songs are different from popular songs, as
the theoretical complexity is added to the song by expanding the chord voices with the tension and
alteration intervallic, or key modulations during the song and the use of various rhythm. An example
of the jazz standard song that is illustrated in this article is “Just friends” which is beautiful and has a
chord progressions that are not too complicated.
Keywords: Improvisation, Swing Rhythm, Jazz standards, Song Interpretation
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สถานทีท่ องเทียวพระใหญ่ และสกายวอล์คทีมีอทิ ธิพลต่ อชุมชนบ้ านท่าดีหมี
ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
Phra Yai (Big Buddha Image) and Skywalk tourist place influencing to Ban Tha Di
Mi community, Paktom sub-district, Chiang Khan district, Loei province
พลสยาม สุ นทรสนิท / นัยนา อรรจนาทร / อาทิตย์ ถมมา / อรนุช แสงสุ ข
Pholsiam Suntornsanit / Naiyana Ajanathorn / Atit Thomma / Oranuch Saengsuk
สํานักวิชาศึกษาทัวไป คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บทคัดย่ อ
พระใหญ่สกายวอล์คตังอยูห่ มู่บา้ นท่าดีหมี อําเภอเชียงคาน ถือเป็ นแหล่งท่องเทียวแห่ งใหม่ใน
จังหวัดเลยกําลังได้รับความนิ ยมอยู่พอสมควรทังๆทียังไม่ได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตามเส้น
ทางสายนียังมีแหล่งท่องเทียวอีกมากมายตามถนนทีเลียบเส้นแม่นาโขง
ํ อาทิ ถนนคนเดินเชียงคาน หาด
นางคอย เป็ นต้น พระใหญ่สกายวอล์คนี ตังอยูบ่ นทางหลวงหมายเลข 2159 สายเชียงคาน-ท่าลี มีแม่นาํ
โขงและแม่นาเหื
ํ องกันกลางระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เดิมทีหมู่บา้ นจะมีเฉพาะพระใหญ่
เท่านันต่อมาทางการจึงได้สร้างสกายวอล์ค ตามมาเพือกระตุน้ การท่องเทียวอีกทีหนึงในจังหวัดเลย
บทความนีผูเ้ ขียนได้ทาํ แบบเชิงคุณภาพ (Descriptive Analysis) ในส่ วนทีน่าสนใจคือพระใหญ่
สกายวอล์คเป็ นทีน่ าสนใจของนักท่องเทียวและมีอิทธิ พลต่อชุมชนบ้านท่าดีหมี โดยมีวตั ถุประสงค์อยู่ 3
ประการคือ 1. สภาพทัวไปและบริ บทของหมู่บา้ นท่าดีหมี 2.ความเป็ นมาของพระใหญ่และสกายวอล์ค
และ 3.พระใหญ่สกายวอล์คมีอิทธิพลต่อชาวบ้านท่าดีหมีอย่างไร
จากผลสํารวจด้วยการสอบถามนักท่องเทียวทัวไป 30 ท่าน ปรากฏว่า รู ้จกั บ้านท่าดีหมีมา
ก่อนทีจะ มีสกายวอล์ค 5 ท่าน คิดเป็ น ร้อยละ 16.6 % และ รู ้จกั บ้านท่าดีหมีหลังจากทีสร้างสกายวอล์ค
เสร็ จ 25 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 83.3%
คําสําคัญ: พระใหญ่ สกายวอล์ค เชียงคาน เลย
4

Abstract
Phra Yai Skywalk is situated at Ban Tha Di Mi, Chiang Khan district. It is a new tourist
location in Loei province and it is going to be a fashionable place, even though it has not been
inaugurated yet. However, there are many tourist places along the Khong river road such as Chiang
Khan walking street, Nang Khoi shore etc. Phra Yai Skywalk is situated royal highway No. 2159,
Chiang Khan-Tha li district. There are Khong river and Hueng river between Thailand and Lao.
Initially, there is only Phra Yai (Big Buddha image), later Skywalk is built in order to stimulate the
tourist place in Loei province. This article is descriptive analysis. It is an interesting place for tourists
which influence to Tha Di Mi community. There are three objectives; 1) General and overview of
Ban Tha Di Mi 2) Introduction Phra Yai and Skywalk 3) How Phra Yai and Skywalk are affected to
Tha Di Mi people?
Thirty tourists were questioned, the result was found that five tourists have known Skywalk
before at 16.6%, twenty-five tourists have known Ban Tha Di Mi after Skywalk was built at 83.3%
Keywords: Phra Yai Skywalk, Chiang Khan, Loei
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ต้ นแบบการจัดการตลาดชุมชนทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม สําหรับวิสาหกิจการท่ องเทียว
โดยชุมชน จังหวัดพัทลุง
Model of Green Community Market Management For Community-based Tourism
Enterprises in Phatthalung Province
ทัศนาวลัย อุฑารสกุล1/ ศรี สุวรรณ เกษมสวัสดิ2
Tatsanawalai Utarasakul / Srisuwan Kasemsawat
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือจัดทําเกณฑ์ในการสร้างต้นแบบในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเทียวโดยชุมชนทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นทีตลาดสี เขียวทีจําหน่ายสิ นค้าจากวิสาหกิจ
ชุมชนเพือเป็ นต้นแบบในการดําเนินการบริ หารจัดการตลาดชุมชนทีกระจายอยูต่ ามพืนทีต่างๆ โดยมี
พืนทีศึกษาคือ ตลาดทีเป็ นต้นแบบของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ตลาดสวนไผ่ขวัญใจและตลาดใต้โหนด ซึ ง
ตังอยูใ่ นเขตพืนที อ.ควนขนุน ได้ดาํ เนินการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
โดยมีวธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพกําหนดเครื องมือในการประเมินและผูท้ รงคุณวุฒิในการให้ขอ้ เสนอแนะ
ร่ วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์เชิงเนือหา เพือนํามาจัดทําเกณฑ์ในการจัดทําต้นแบบตลาด
ชุมชนทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายในการคัดเลือกผูป้ ระกอบการและผลิตภัณฑ์
ทีปลอดภัยเป็ นมิตรต่อผูบ้ ริ โภคและสิ งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ทีจําหน่ าย บรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ การจัดการขยะ การจัดการนํา กิจกรรมทีดําเนินการทีส่ งเสริ มให้คนในท้องถินมีส่วนร่ วม
และการออกแบบทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
คําสําคัญ: ตลาดชุมชน ตลาดสี เขียว การท่องเทียวชุมชน พัทลุง
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Abstract
The objectives of this research is to establish a criterion for creating a model of green
community market management for community-based tourism enterprises in Phatthalung Province.
The study areas were selected from the best practices which are Suan Phai Khwan Jai Market and Tai
Node Market which are located in Khuan Khanun District, Phatthalung Province. The study was
conducted during March - September 2020. Qualitative research method has been applied for this
study by determining assessment tools, and expert opinion in providing recommendations, follow by
in-depth interviews and content analysis. Criteria for creating a model of environmentally friendly
community market for community-based tourism enterprise have been identified in 7 aspects. These
include policies in selecting entrepreneurs and products which are friendly to consumers and the
environment, packaging, waste management, water management, activities involving local people,
and environmentally friendly design.
Keywords: Community Market, Green Market, Community-based Tourism, Phatthalung
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องค์ ประกอบการจัดรายการนําเทียวทีส่ งผลต่ อการจัดทําเส้ นทางท่องเทียวกลุ่มชาติพนั ธุ์
จังหวัดนครปฐม
Components of Touring Programs affecting the preparation of an ethnic tourism
route in Nakhon Pathom Province
ถิรนันท์ ประทุม
Tiranan Pratum
สาขาวิชาการท่องเทียวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาองค์ประกอบการจัดรายการนําเทียวทีส่ งต่อการ
ผลต่ อ การจัด ทํา เส้ น ทางท่ อ งเที ยวกลุ่ มชาติ พ ัน ธุ์ จัง หวัด นครปฐม 2) เพื อจัด นํา แนวทางการพัฒ นา
องค์ประกอบทางการท่องเทียวสู่ การจัดทําเส้นทางท่องเทียวกลุ่มชาติพนั ธุ์จงั หวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวจังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการสุ่ มโดยบังเอิญ จน
ครบ 400 ตัวอย่าง เครื องมื อที ใช้คือ การเก็บแบบสอบถาม ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการจัด ทํา
รายการนําเทียวส่ งผลต่อการจัดเส้นทางท่องเที ยวกลุ่มชาติพนั ธุ์จงั หวัดนครปฐม ด้านจํานวนป้ ายบอก
ทางทีสื อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย อย่างมีระดับนัยยะสําคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05
คําสําคัญ: การท่องเทียว, เส้นทางท่องเทียว, องค์ประกอบทางการท่องเทียว, ชาติพนั ธุ์
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Abstract
This research aims to 1) to study the components of a tour guide that contributes to the
preparation of an ethnic tourism route in Nakhon Pathom Province; 2) to guide the development of
tourism elements to the preparation of an ethnic tourism route. Nakhon Pathom Province This study
was a research sample of Thai tourists traveling to Nakhon Pathom Province. The random sampling
method was used to complete 400 samples. Collection of research questionnaires found that the
components of the tour guide preparation had an effect on the ethnic group tourism in Nakhon
Pathom. The number of signposts that convey meaning clearly and easily understand With a
statistically significant level of less than 0.05
Keywords: Tourism, tourist route, tourism elements, ethnic
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหาเกียวกับพฤติกรรมทางเพศของ
นักท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ต ) เพือศึกษาการรับรู ้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กจากครอบครัวเด็กในจังหวัดภูเก็ต ) เเพือศึกษารู ปแบบการป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเทียวทีเหมาะสมให้กบั เยาวชนและครอบครัวใน
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จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสําหรับการสัมภาษณ์เป็ นการเลือกโดยเจาะจง จํานวน
คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีบ้านพักเด็กจังหวัดภูเก็ต จํานวน คน เจ้าหน้าทีพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุษย์ จํานวน คน เจ้าหน้าทีกรมสอบสวนพิเศษ จํานวน คน เจ้าหน้าทีตํารวจปราบปราม
ค้ามนุษย์ จํานวน คน เครื องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ สําหรับสัมภาษณ์ ในประเด็นทีเกียวกับความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับการคุม้ ครองเด็กปั จจัยทีก่อให้เกิดปั ญหา ในการแสวงหาประโยชน์จากเด็กจากการ
ท่องเทียว โดยใช้การวิเคราะห์หาข้อสรุ ปเชิงอุปนัย ข้อมูลทีได้ถูกนําไปวิเคราะห์โดยมีโปรแกรม QDA
Miner ผลการวิจยั พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายทีบังคับใช้โดยตรงและเพือเป็ นการยับยังป้องกันมิ
ให้มีการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กเกิดขึนในการเดินทาง
ท่องเทียว และมีกฎหมายหลายฉบับทีเกียวข้อง พบว่ายังไม่มีการกําหนดฐานความผิดในการเดินทาง
ท่องเทียวเพือมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กโดยเฉพาะและการปรับใช้กฎหมายทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังมีขอ้ บกพร่ อง
และข้อจํากัดในการลงโทษผูก้ ระทําผิดทีเป็ นผูเ้ ดินทางหรื อผูจ้ ดั การเดินทางท่องเทียวเพือมีเพศสัมพันธ์
กับเด็ก รวมถึงยังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายในการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร อีกทัง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องยังไม่สามารถปรับใช้กฎหมายให้ตรงกับ
ความผิดในการเดินทางท่องเทียวเพือมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กได้ ส่ งผลให้เด็กไม่ได้รับความคุม้ ครองตาม
กฎหมายอย่างแท้จริ ง
คําสําคัญ: การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ, การท่องเทียว, กฎหมายคุม้ ครองเด็ก
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Abstract
The objectives of this research are 1) to analyze problems related to sexual behavior among
tourists in Phuket Province 2 ) to study perceptions Understanding the Enforcement of Sexual
Exploitation of Children from Child Families in Phuket 3 ) to study sexual exploitation prevention
patterns in tourism activities appropriate for youth and families in Phuket Province. The samples were
20 key informants for the interview Include Phuket Children's Shelter four people, Social
Development and Human Security Officer four people, Special Investigation Officer four people,
Police officers to suppress human trafficking four people. The research tool is an interview form for
interview. On issues related to knowledge Understanding of child protection, contributing factors In
the exploitation of children from tourism. Using inductive inference analysis The data was analyzed
with the QDA Miner program. The research results were found that Thailand does not yet have any
direct applicable laws and to prevent sexual harassment and sexual exploitation of children from
occurring in tourism. And there are many laws involved It was found that no specific offenses against
child sex tourism have been established and the current law is being applied. There are flaws and
restrictions on penalizing travelers or travel organizers for sex with children. There are also gaps in
law enforcement for offenses outside the Kingdom. In addition, the interviewee has no knowledge
and understanding, and the relevant authorities have not been able to apply the law to the offenses of
traveling to have sex with children. As a result, the child does not have real legal protection.
Keywords: Sexual Exploitation, Tourism, Child Protection Law
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บทคัดย่ อ
การวิจ ยั ครั งนี มีว ตั ถุป ระสงค์เ พื อศึกษา .เพื อศึก ษาระดับ การพัฒ นาศักยภาพทนายความ
อาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี .เพือศึกษาการพัฒนาศักยภาพทนายความอาสา
ของศาลเยาวชนและครอบครั วจังหวัดสระบุรีโดยจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาครั งนี เป็ นประชาชนทีมาติดต่ อราชการศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดสระบุ รี จํานวน 200 คน เครื องมื อที ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิ วเตอร์ ค่ าร้ อยละ (%) ค่ าเฉลี ย ( ) ค่ าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
ทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า
2 กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.22) คือ ด้านคุณภาพของทนายความอาสา (  = 4.28) ด้านความร่ วมมือกับ
หน่วยงานทีเกียวข้อง (  = 4.25) ด้านกฎหมาย (  = 4.24) ด้านการบริ การประชาชน
(  = 4.22) ด้านสวัสดิการของทนายความอาสา (  = = 4.20) และด้านนโยบายและการบริ หารงาน
(  = 4.15)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้ มี ผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครั วจังหวัดสระบุ รี ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
Abstract
The research on the Capacity Development of Volunteer Lawyers in Saraburi Province,
Thailand has its main objectives to: 1) study the level of capacity development of volunteer lawyers at
Juvenile and Family Court, Saraburi province, and 2) compare the capacity development of volunteer
lawyers working at Juvenile and Family Court in Saraburi province with personal factors in terms of
sex, age, education, occupation, and income. The sample size includes 200 people who come into
official contact with Juvenile and Family Court in Saraburi province. The questionnaires are used to
collect the data. The computer software package is utilized and the statistical descriptive information
are composed of percentage, mean, and standard deviation. The data are also analyzed by using t-test
and One-Way ANOVA.
The results revealed that the overall value of capacity development of volunteer lawyers
working at Juvenile and Family Court in Saraburi province is at high level (4.22). When consider
each dimension separately, it was found that the quality of volunteer lawyer dimension is at the
highest level (4.28), and then following by cooperation with related units dimension (4.25), legal
dimension (4.24), public service dimension (4.22), volunteer lawyer’s welfare dimension (4.20), and
policy and administrative dimension (4.15) respectively. For the hypothesis testing, it was discovered
that personal factors regarding sex, age, education, occupation, and average monthly income have no
relationship with the capacity development of volunteer lawyers working at Juvenile and Family
Court in Saraburi province at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Volunteer lawyer, Juvenile and Family Court, capacity development

15

การลดทอนปัญหาการกลันแกล้ งในสถานศึกษา
Reducing the problem of bullying in academy
สิ ทธิพร ภู่นริศ
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อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Email: Sittiporn_phu@vu.ac.th

บทคัดย่ อ
สถานศึ กษาเปรี ยบเสมือ นสั งคมๆหนึ งซึ งประกอบไปด้ว ยบุ คคลซึ งมี ทีมาที หลากหลาย การ
เรี ยนรู ้ และทํา ความเข้าใจถึงความหลากหลายดังกล่าว รวมทังการปฏิบตั ิต่อบุคคลทีมีความหลากหลาย
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันโดยทีไม่เลือกปฏิบตั ิยอ่ มเป็ นหนทางทีดี ในการลดทอนปั ญหาการกลัน
แกล้ง ในสถานศึ ก ษา แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม หากมี ก าร กลันแกล้ง เกิ ด ขึ นในสถานศึ ก ษา การแสวงหา
เครื องมื อหรื อวิธีการในการช่ วยเหลือผูท้ ี ถู กกลันแกล้งให้สามารถเผชิ ญและรั บมื อกับการกลันแกล้ง
อย่างถู กต้องถือ ว่าเป็ นหนทางทีดี ในการบรรเทาผลกระทบอันเกิ ดจากการกลันแกล้งได้เช่ นเดี ยวกัน
โดยเฉพาะผลกระทบเชิงลบทีผูถ้ ูกกลันแกล้งได้รับ ดังนัน แนวทางในการลดทอนปั ญหาการกลันแกล้ง
ในสถานศึกษาจึงควรประกอบไปด้วย 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การลดความเสี ยงของการกลันแกล้ง
ขันตอนที 2 การเผชิญหน้าและการรับมือกับการกลันแกล้ง
ขันตอนที 3 การลดผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลันแกล้ง
คําสําคัญ: กลันแกล้ง, สถานศึกษา, ความเสี ยง, เผชิญหน้า
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Abstract
Academy are like society. One which consists of person with various origins. Learning and
understanding of such diversity Including equal and equal treatment of a diverse workforce without
discrimination is a good way to reduce the problem of bullying in academy. However, if there is a
bullying in an academy. Seeking tools or methods to help the victim to face and deal with it properly
is also a good way to mitigate the effects of bullying. In particular, the negative impact that the
persecuted has had, so the approach to mitigating the problem of bullying in academy should consist
of 3 steps:
Step 1 Reducing the risk of bullying
Step 2 Confrontation and dealing with bullying
Step 3 Minimizing the negative effects of bullying
Keywords: bullying, academy, risk, confront
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ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Police and Sufficiency Economy
วรรณมนัส ทรงเจริ ญ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ กษาลักษณะของการดําเนิ น ชี วิ ต ตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงของตํารวจ และเพื อศึ กษาความสําเร็ จจากการนําปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ ของตํารวจ
เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพที อาศัยวิ ธีการวิเคราะห์เชิ งพรรณนาด้วยการวิเคราะห์ เชิ งเนื อหา โดยวิธีเก็บ
ข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดเวที
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะการดําเนิ นชี วิตของตํารวจ มี การใช้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีการวางแผน จัดตังกลุ่มย่อยเพือสร้างรายได้เสริ มและการลดค่าใช้จ่าย มีการใช้วสั ดุอุปกรณ์ที
ประยุกต์จากภูมิปัญญา มี การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน มี การแก้ปัญหาที เกิ ดขึนให้สามารถอยูร่ อดได้ สําหรับใน
ด้านการมี ภูมิคุม้ กันที ดี ได้แ ก่ การมี ส่ วนร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ ที จัดขึน ด้านคุ ณธรรมในส่ ว นของการ
ช่ ว ยเหลื อ เกื อกูล กัน ในชุ ม ชนตํา รวจ การดู แ ลรั ก ษาสิ งแวดล้อ มที อยู่ การอนุ รัก ษ์ข นบธรรมเนี ยม
ประเพณี วฒ
ั นธรรมอย่างต่อ เนื อง และยังพบว่าตํารวจส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญของการใช้หลักความ
พอเพียงและการสร้ างความรู ้ จากภูมิปัญญามาปรั บใช้เพือสร้ างรายได้เสริ มและการลดค่าใช้จ่าย การ
คิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์ทีสามารถทํารายได้และการลดค่าใช้จ่ายให้กบั ครอบครัว มีการวางแผนทีดี
คําสําคัญ: ตํารวจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนิ นชีวิต

19

Abstract
The purpose of this research is to study the characteristics of living according to the
police sufficiency economy principles and to study the success of the police application of the
sufficiency economy philosophy. This was a qualitative research using a descriptive analysis method
with content analysis. By data collection method In-depth interviews Group chat and setting the stage.
The study indicated that The lifestyle of Police sufficiency economy philosophy is
applied planned established a subgroup to generate extra income and reduced costs. There is a use of
materials applied from wisdom learning together there are solutions to problems that can survive. In
terms of having good immunity, including participation in activities that are held. Moral aspects of
helping each other in the police community. Caring for the living environment conservation of
cultural traditions continued. And also found that the majority of police attach importance to the
sufficiency principle and the creation of knowledge, the wisdom to apply them to generate additional
revenue and reduce costs. The inventions create a product that can generate revenue and reduce costs
to families well planned.
Keywords: Police, The philosophy of sufficiency economy, Living

20

ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการพัฒนาตนเองของบุคลากรขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Affecting Personal Development of Personnel in Samutsakhon Provincial
Administrative Organization, Samutsakhon Province
ณนธวัฒ ไชยชนะ1 / อํานวย ปิ นพิลา2
Nontawat Chaichana / Amnuay Pinphila
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Master of Public Administration, Faculty of Arts and Sciences, Southeast Asia University
E-mail: numnim2000@hotmail.com, dr.amnuay_@hotmail.com
1-2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มี จุดประสงค์ ) เพื อศึ กษาปั จจัยที ส่ งผลต่ อการพัฒนาตนเองของบุ คลากรของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุ ทรสาคร จังหวัดสมุ ทรสาคร ) เพือเปรี ยบเที ยบปั จจัยทีส่ ง ผลต่อการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ งจําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดื อน ตําแหน่ ง และระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์เพือหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุ มาน ซึ งได้แก่ การทดสอบหาความแตกต่างค่า
ทีและความแตกต่างค่าเอฟหรื อการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ
. เมือพบความแตกต่างเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffé
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยข้อมูลส่ วนบุคคลในด้านเพศทีแตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาตนเอง
ของบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุ ทรสาครไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน ตําแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกันมีผลต่อการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ทีแตกต่างกัน
คําสํ าคัญ: องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร, บุคลากรในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร,
การพัฒนาตนเอง
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Abstract
The aims of this research 1) To study factors affecting Self-development personnel in
Samutsakhon Provincial Administrative Organization, Samutsakhon Province.
2) To Compare the factors affecting the personal development of personnel in Samutsakhon
Provincial Administrative Organization, Samutsakhon Province. Samples were classified by personal
factors including gender, age, education level, average monthly income, position and working period.
The samples were collected by questionnaires. The descriptive statistics used in this study with
percentage, mean and standard deviation. Using inferential statistics, T-Test to determine the
difference and F-Test for one-way test of variance. The significant level of hypothesis testing was set
at 0.05 when the results were difference, using Scheffé's method to compare the pair averages.
The results of research found that the difference of personal factors in gender affecting no
difference in the personal development of personnel in Samutsakhon Provincial Administrative
Organization, Samutsakhon Province. The difference in age, education level, average monthly
income, position and working period affecting the difference in the personal development of
personnel in Samutsakhon Provincial Administrative Organization, Samutsakhon Province.
Keywords: Samutsakhon Provincial Administrative Organization, Personnel in Samutsakhon
Provincial Administrative Organization, Self-development
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยนี มี จุด ประสงค์เพื อศึ กษาปั จ จัยที มี ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บัติ ง าน และ
ระดับการมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุ ทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งและระยะเวลาปฏิบตั ิ งาน ใช้วิธีการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ ดําเนิ นการโดยการตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณณา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 175 คน
ผลการวิ จัย พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมในระดับมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และการ
มี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ มี ส่ ว นร่ ว มในระดับมาก และสุ ด ท้า ยด้านการมี ส่ ว นร่ วมในการ
ประเมินผลมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : การมีส่วนร่ วม, การปฏิบตั ิงาน, บุคลากร
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Abstract
This research aims to study the factors affecting work participation, and the level of
participation in performance of personnel in Samut Sakhon Provincial Administrative Organization,
Samut Sakhon Province. The sample were classified by gender, age, education level, position and
working period. This research was using quantitative research methods. Conducted the results by
answering the questionnaire and analyzed the results by descriptive statistics. The questionaires were
distributed to collect data from Samut Sakhon Provincial Administrative Organization employees.
The results of the research found participation in the performance of personnel in the
Samut Sakhon Provincial Administrative Organization, Samut Sakhon Province was conducted at
high level in total aspect. When considering each aspect, it was found that operational participation
was the first priority of the results. Followed by participation in decision making and participating in
receiving benefits, that in high level. And finally, the participation in the evaluation was at a high
level.
Keywords: Participation, Performance, Personnel
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ .เพือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของ
พนักงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี . .เพือศึกษาความคิดเห็น
ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บริ การของพนัก งาน องค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บลหนองบัว อําเภอเมื อ ง จังหวัด
จันทบุ รี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้ กลุ่มตัวอย่างที ใช้ใน
การศึกษาครังนี ประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน
คนและพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบ
สมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า
กลุ่ มด้วย One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า คุ ณภาพการให้บริ การของพนักงาน องค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลหนองบัว อําเภอเมื อ ง จัง หวัด จันทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก คื อ ด้า นช่ อ งทางการ
ให้บริ การ ( ̅= . ) ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ( ̅= 4.24) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก( ̅= 4.22) ด้าน
ขันตอนในการให้บริ การ ( ̅= 4.18) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้ มีผลต่อการให้บริ การของพนักงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
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หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ผลจาการ
สัมภาษณ์ พบว่า คุณภาพการให้บริ การของพนักงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัด จันทบุรี การให้บริ การมี ขนตอนการให้
ั
บริ การทีไม่ ยงุ่ ยาก ชัดเจนและเข้าใจง่าย ช่ องทางการ
ให้บริ การของพนักงาน ควรมีการลดรอบระยะเวลาการให้บริ การแก่ประชาชน ให้มีความรวดเร็ วยิงขึน
ทังในด้านเอกสาร เจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี มี จาํ นวนเพี ยงพอ เจ้าหน้าที ทีให้บริ การแต่ งกายสุ ภาพ สะอาด และเหมาะสมกับการ
ให้บริ การ ทีเจ้าหน้าทีให้บริ การและอํานวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สิ งอํานวยความ
สะดวกขององค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บลหนองบัว อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด จัน ทบุ รี อาคารและสถานที
ให้บริ การมีความสะอาด สะดวกสบาย และ สวยงาม มีทีจอดรถทีปลอดภัย เพียงพอ และ สะดวกสบาย
คําสําคัญ คุณภาพ การให้บริ การ พนักงาน
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Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1. to study the level of quality of service
provided for employees in Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang District,
Chanthaburi Province. 2. To study opinions on the quality of service provided for employees in Nong
Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province by classifying
sex, age, education level, work experience, income. The samples used in this study 350 people of
Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Chanthaburi Province and 10
employees of Nong Bua Subdistrict Administration Organization, Muang District, Chanthaburi
Province. The research instrument were questionnaire and interview. The data were analyzed by using
a computer software, percentage (%), mean ( ̅), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with
independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by OneWay ANOVA.
The research results were found that quality of service provided for employees in Nong Bua
Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province. Overall at the high
level was service channels ( ̅ = 4.31), service emplyees side ( ̅ = 4.24), facility side ( ̅ = 4.22) and
procedures for providing services ( ̅ = 4.18). Hypothesis test results It was found that personal
factors such as sex, age, education level, work experience, income were an effect on the quality of
service provided for employees in Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang
District, Chanthaburi Province was no different. With statistical significance at the .05 level.
The results from the interview were found that quality of service provided for employees in
Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province. The
service has a simple service process, clear and easy to understand. On the employee service channels,
There should be a reduction in the period of service to the public to be faster. In both documents,
service personnel for employees in Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang
District, Chanthaburi Province were sufficient number. The service employees is dressed politely,
clean and suitable for the service. At the service staff and facilitates Convenient for people with
willingness. Facilities of the Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Muang District,
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Chanthaburi Province, the buildings and the places are clean, comfortable and beautiful, with a secure
parking lot, sufficient and comfortable.
Keywords: Quality, Service Provided, Employee
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การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลตะกาดเง้ า
อําเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณวัตถุ ประสงค์ .เพือศึกษาระดับการบริ หารงานตามหลัก
อิทธิ บาท ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี . .เพือศึกษาความ
คิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักอิทธิ บาท ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่
จังหวัด จัน ทบุ รี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ โดยจํา แนก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั งนี ประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ดําเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅ ) ค่า
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานตามหลักอิทธิบาท ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกาดเง้า
อําเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก( ̅ = 4.45) คื อ ด้านฉันทะความพอใจ( ̅ =
. ) ด้านวิ มัง สาความไตร่ ต รอง ( ̅ = . ) ด้า นจิ ต ตะความเอาใจใส่ ( ̅ = . ) ด้า นวิ ริยะความ
พากเพียร( ̅= 4.40) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ
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รายได้ มีผลต่อการบริ หารงานตามหลักอิทธิ บาท ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ การบริ หารงาน อิทธิ บาท องค์การบริ หารส่ วนตําบล
Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the administration
according to the principle of Four Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative
Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. Objective 2, to study the opinions on the
administration according to the principle of Four Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict
Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province by classifying sex, age,
education level, occupation, income. The sample group used in this study, 380 people in Ta Kad
Ngaow Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. The
research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage
(%), mean ( ̅), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And
comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that the administration according to the principle of Four
Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi
Province. Overall at the high level ( ̅ = 4.45) is the Passion/satisfaction side ( ̅ =4.54), the
Investigation/Consideration ( ̅ = 4.43), the Mind or Consciousness/Attention ( ̅ = 4.41) and the
Persistence/Diligence ( ̅ = 4.40). Hypothesis test results it was found that personal factors, such as
sex, age, education, work experience, income were an effect on the administration according to the
principle of Four Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai
District, Chanthaburi Province was no different. With statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Administration, Four Rddhippada, Subdistict Administrative Organization
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณวัตถุ ประสงค์ .เพือศึกษาระดับการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิ ง
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางปิ ด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด . .เพือศึกษา
การพัฒ นาภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ ว นตําบลบางปิ ด อําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน รายได้ต่อเดือน กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ประชาชนชาย หญิงองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางปิ ด อําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด จํานวน 365 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิ วเตอร์ ค่าร้ อ ยละ (%) ค่ าเฉลีย ( ̅ ) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลบาง
ปิ ด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก( ̅= 4.36) คือ ด้านการบริ การ ( ̅= 4.40)
ด้านความซื อสัตย์ ( ̅= 4.37) ด้านความร่ วมมือ ̅= 4.36 ด้านต่อสังคม ( ̅=4.35)จริ ยธรรมด้านการอุทิศ
เพื อหน้าที ( ̅ = 4.34) ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จ จัยส่ ว นบุค คลได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้ มีผลต่อการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบางปิ ด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ผูบ้ ริ หาร เชิงจริ ยธรรม
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Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the ethical
leadership development of administrators in Bangpit District Administrative Organization, Laem
Ngop District, Trat Province. Objective 2, to study the ethical leadership development of
administrators in Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat Province by
classification of sex, age, education level, length of work, monthly income. The sample group used in
this study, 365 male and female people of Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop
District, Trat Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a
computer software, percentage (%), mean ( ̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with
independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by OneWay ANOVA.
The research results were found that the ethical leadership development of administrators in
Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat Province. Overall at the high
level ( ̅ =4.36) is the services aspect ( ̅ = 4.40), honesty ( ̅ = 4.37), Cooperation ( ̅ = 4.36), social
aspect ( ̅ = 4.35), Ethics/Dedication of duty ( ̅ = 4.34). Hypothesis test results It was found that
personal factors, such as sex, age, education, work experience, income were an effect on the ethical
leadership development of executive in Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop
District, Trat Province. There was no different and statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Leadership Development, Administrator, Ethical
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การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์ การบริหารส่ วนตําบลมาบไพ
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุ ประสงค์ .เพือศึกษาระดับการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ตาม
หลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริ หารส่ วนตําบลมาบไพ อําเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุ รี . .เพือ
ศึกษาการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริ หารส่ วนตําบลมาบไพ อําเภอข
ลุง จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
ครังนี ประชาชนชาย หญิงองค์การบริ หารส่ วนตําบลมาบไพ อําเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 340
คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน
ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่ มด้วย
One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ตามหลักพุทธธรรมของบุ คลากร องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลมาบไพ อําเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก( ̅ = 4.03.) คือ ด้าน
หลักการครองงาน ระดับมาก ( ̅ = . ) ด้านหลักการครองคนระดับมาก ( ̅ = 4.03) ด้านหลักการ
ครองตน ระดับ มาก ( ̅ = 3.86) ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุค คลได้แ ก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชี พ รายได้ มีผลต่อการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ หลักพุทธธรรม บุคลากร ภาวะผูน้ าํ
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Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of leadership
development in accordance with busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative
Organization, Khlung District, Chantaburi Province. Objective 2, to study the leadership development
in accordance with busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization,
Khlung District, Chantaburi Province by classification of sex, age, education level, occupation,
income. The sample group used in this study, 340 male and female people of Mabphai Subdistrict
Administrative Organization, Khlung District, Chantaburi Province. The research tool was
questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean ( ̅ ) ,
standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the
relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that the leadership development in accordance with
busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, Khlung District,
Chantaburi Province. Overall at the high level ( ̅ =4.03) is the principles of work management at a
high level ( ̅ =4.21). In the principle of man administration at a high level ( ̅ =4.03). In the principle
of self-control at a high level ( ̅ =3.86). Hypothesis test results It was found that personal factors,
such as sex, age, education level, occupation, income were an effect on the leadership development in
accordance with busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization,
Khlung District, Chantaburi Province. There was no different and statistically significant at the 0.05
level.
Keyword: Busshadhamma, Personnel, Leadership
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บริหารส่ วนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ .เพือศึกษาระดับแนวทางปฏิบตั ิทีดีในการ
บริ หารกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพขององค์การบริ หารส่ วนตําบล สะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 2. เพือศึกษาแนวทางปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีโดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาครั งนี ประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบล สะตอน อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิ วเตอร์ ค่าร้ อ ยละ (%) ค่ าเฉลีย ( ̅ ) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางปฏิ บตั ิ ทีดี ในการบริ หารกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล สะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก( ̅= 4.37) คือ ด้าน
การดําเนิ นการ ระดับมาก( ̅ = 4.48) ด้านการวางแผนและตัดสิ นใจ( ̅= 4.47) ด้านการรั บประโยชน์
ระดับมาก( ̅= . ) ด้านการติ ดตามผลระดับมาก( ̅ =4 08) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัย
ส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ มีผลต่ อแนวทางปฏิบตั ิทีดี ในการบริ หารกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพขององค์การบริ หารส่ วนตําบล สะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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คําสําคัญ แนวทางปฏิบตั ิทีดี กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ การบริ หาร
Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the best practices in
administration of health insurance fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao
District, Chanthaburi Province. Objective 2, to study the best practices in administration of health
insurance fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi
Province by classifying sex, age, education level, occupation, income. The sample groups used in this
study 398 people in Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi
Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a computer software,
percentage (%), mean ( ̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample
t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that the best practices in administration of health insurance
fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi Province.
Overall at the highest level ( ̅ =4.37) was the operation at the high level ( ̅ =4.48), planning and
decision ( ̅ = 4.47), benefit receiving side at the high level ( ̅ = 4.44) and follow-up aspect side at
the high level ( ̅ = 4.08). Hypothesis test results It was found that personal factors, such as sex, age,
education, work experience, income were an effect on the best practices in administration of health
insurance fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi
Province was no different and statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Best Practices, Health Insurance Fund, Administration
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั งนี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณวัต ถุ ป ระสงค์ .เพื อศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู ้นํ า การ
เปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี .เพือ
ศึ กษาภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ ห ารองค์การบริ หารส่ ว นตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว
จังหวัด จัน ทบุรี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่ อเดื อ น กลุ่มตัวอย่างที ใช้ใน
การศึ กษาครั งนี ประชาชนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุ รี
จํานวน 380 คน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิ วเตอร์ ค่าร้ อ ยละ (%) ค่ าเฉลีย ( ̅ ) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลทรายขาว
อําเภอสอยดาว จังหวัด จัน ทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก คื อ ด้า นสร้ า งแรงบัน ดาลใจ ( ̅ = 4.41)
ด้านปั ญเจกบุคคล( ̅=4.40) ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ( ̅=4.39) ด้านกระตุน้ ทางปั ญญา ( ̅=
4.37) ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา ระยะเวลาในการ
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ปฏิบตั ิงาน รายได้ มีผลต่อภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลทรายขาว
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานไปสู่
ระดับทีสู งขึนและมีศกั ยภาพมากขึน ทําให้เกิดความตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้
ผูร้ ่ วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่มหรื อสังคม ซึ งกระบวนการ
ทีผูน้ าํ มี อิทธิ พลต่อ ผูร้ ่ วมงาน จะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติ กรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมี
อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ผูน้ าํ ต้องเป็ นผูท้ ีหลีกเลียงทีจะใช้อาํ นาจเพือผลประโยชน์ส่วนตน การสร้ าง
แรงบันดาลใจเป็ นผูท้ ีมองโลกในแง่ ดีโดยใช้คาํ พูดและการกระทําที เป็ นกําลังใจแก่ทุกคน การกระตุน้
ทางปั ญญาเป็ นผูท้ ีส่ งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้ในหน่ วยงาน เป็ นผูท้ ีส่ งเสริ มและพัฒนาหน่ วยงานให้
เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการคํานึ งถึง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คลเป็ นผูท้ ี ให้ข ้อมู ลข่ าวสารและ
ถ่ายทอดความรู ้ให้ใต้บงั คับบัญชา
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ผูบ้ ริ หาร
Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the transformational
leadership of administrator in Sai Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District,
Chanthaburi Province. And 2, to study the transformational leadership of administrator in Sai Khao
Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province by classifying sex,
age, education level, occupation, monthly income. The sample group used in this study, 380 people in
Sai Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province. The
research tool were questionnaire and interview. The data were analyzed by using a computer
software, percentage (%), mean ( ̅ ), standard deviation (S.D) and hypothesis testing with
independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by OneWay ANOVA.
The research results were found that the transformational leadership of administrator in Sai
Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province. Overall, at the
high level was inspirational ( ̅ = 4.41), individual ( ̅ = 4.40), Ideological influence ( ̅ = 4.39),
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Cognitive stimulation ( ̅ = 4.37). Hypothesis test results it were found that personal factors, such as
sex, age, education, duration of works, income had affects on the transformational leadership of
administrator in Sai Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi
Province. There was no different and statistically significant at the 0.05 level.
The results from the interview were found that the transformational leadership by develop the
capabilities of your colleagues to higher levels and greater potential. Raise awareness of the group's
mission and vision, motivate associates to look beyond their interests. To the benefit of a group or
society. Which process that the leader Influence your co-workers, it is done through Four I's, such as
(1)idealized influence(II) leader must be one who avoids using power for personal gain. (2)
Inspiration Stimulation(IM) is the mind an optimist, using words and actions that encourage
everyone. (3) Intelectual Stimulation(IS) is who promote knowledge management in the organization,
is a person who promotes and develops agencies into an organization of learning and taking into
account the (4) individualized consideration(IC) is a person who provides information, news and
transfers knowledge to subordinates
Keywords: Leadership, Transformational, Administrator
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พุทธภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินเพือสร้ างการ
มีส่วนร่ วมเชิงบูรณาการในองค์ การบริหารส่ วนตําบลประณีต
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Buddhist Leadership of the Local Administration Organization Administrators for
to create integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative Organization,
Khao Saming District, Trat Province
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งนี เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณวัต ถุ ป ระสงค์ )เพื อศึ ก ษาระดับ พุ ท ธภาวะผู น้ ํา ของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเพือสร้างการมีส่วนร่ วมเชิงบูรณาการในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ประณี ต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ) .เพือศึกษาพุทธภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ นเพื อสร้ างการมีส่ว นร่ วมเชิ งบู รณาการในองค์การบริ หารส่ วนตําบลประณี ต อําเภอเขาสมิ ง
จังหวัดตราด โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี
ประชาชนชาย หญิงองค์การบริ หารส่ วนตําบลประณี ต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จํานวน 380 คน
เครื องมื อทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย
Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่ มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่ มด้วย OneWay ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า พุทธภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเพือสร้ างการมีส่วน
ร่ วมเชิ งบูรณาการในองค์การบริ หารส่ วนตําบลประณี ต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด หลักธรรมสังคห
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วัตถุ 4 ระดับมาก ( ̅= 4.25) ด้านปิ ยวาจาระดับมาก ( ̅= 4.28) ด้านสมานัตตตา ระดับมาก ( ̅= 4.27)
ด้านทานระดับมาก ( ̅ = 4.23) ด้านอัตถจริ ยาระดับมาก ( ̅ = 4.22) และหลักการของการมี ส่วนร่ วม
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.29) การวางแผน(ร่ ว มวางแผน) ระดับมาก ( ̅ = . ) การติ ดตาม
ประเมินผล(ร่ วมประเมิ นผล) ระดับมาก ( ̅= . ) การลงมือทํา(ร่ วมทํา) ระดับมาก ( ̅= . ) การ
ระดมความคิด(ร่ วมคิด) ระดับมาก ( ̅= 4.21) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่
เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้ มี ผลต่อภาวะผูน้ าํ เชิงพุทธของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ: พุทธภาวะผูน้ าํ การมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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Abstract
This research is a quantitative research. Objective (1) to study the level of buddhist
leadership of the local administration organization administrators for to create integrated participation
in Pranit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District, Trat Province. Objective (2)
to study the buddhist leadership of the local administration organization administrators for to create
integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District, Trat
Province by classification of sex, age, education level, occupation, income. The sample group used in
this study, 380 male and female people of Pranit Subdistrict Administrative Organization, Khao
Saming District, Trat Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using
a computer software, percentage (%), mean ( ̅), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with
independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by OneWay ANOVA.
The research results were found that the buddhist leadership of the local administration
organization administrators for to create integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative
Organization, Khao Saming District, Trat Province. Principle Sangkhahawatthu 4 at high level ( ̅ =
4.25), Piyavaca: kindly speech was at high level ( ̅ = 4.28), Samanattata: even and equal treatment
was at high level ( ̅ = 4.27), Dana: giving was at high level ( ̅ = 4.23), Atthacariya: useful conduct
was at high level ( ̅ = 4.22). And the principles of participation had overall picture was at high level
( ̅ = 4.29), planning (joint-planning) was at high level ( ̅ = 4.32), monitoring and evaluation (jointevaluation) was at high level ( ̅ = 4.31), doing (joint do) was at high level ( ̅ = 4.30), brainstorming
(joint thinking) was at high level ( ̅ = 4 .2 1 ). Hypothesis test results It was found that personal
factors, such as sex, age, education, occupation, income were an effect on the buddhist leadership of
the local administration organization administrators for to create integrated participation in Pranit
Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District, Trat Province. There was no different
and statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Buddhist Leadership, Participation, Local Administration Organization Administrators
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การประเมินผลโครงการพัฒนาจิตให้ เกิดปัญญาและสั นติสุขตามแนวทาง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ 1) เพือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตให้เกิด
ปั ญ ญาและสั นติ สุ ขตามแนวทางวิปั ส สนากรรมฐาน เทศบาลตํา บลสนามไชย อําเภอนายายอาม
จังหวัด จัน ทบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมิ นแบบซิ ป (CIPP Model) ด้านบริ บ ท (Context) ด้านปั จ จัย
นําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) ).เพือศึกษาการประเมินผลโครงการ
พัฒนาจิตให้เกิดปั ญญาและสันติสุข ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที
ใช้ในการศึ กษาครังนี ประชาชนชาย หญิงเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุ รี
จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิ วเตอร์ ค่าร้ อ ยละ (%) ค่ าเฉลีย ( ̅ ) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA ผลการวิจยั พบว่า โครงการพัฒนาจิ ตให้เกิดปั ญญา
และสั นติ สุ ขตามแนวทางวิปั ส สนากรรมฐาน เทศบาลตํา บลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จัน ทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( ̅ = 4.35) คื อ ด้า นบริ บทหรื อ สภาพแวดล้อ ม ระดับ มาก ̅ =
4.36) ด้านปั จจัยระดับมาก( ̅= 4.33) ด้านกระบวนการ ระดับมาก( ̅= 4. )ด้านผลผลิต( ̅= 4.37) ผล
การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัยส่ ว นบุ คคลได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ มี ผ ลต่ อ
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โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปั ญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน เทศบาลตําบลสนามไชย
อํา เภอนายายอาม จัง หวัด จัน ทบุ รี ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ . ผลการ
สัมภาษณ์ พบว่าประชาชนผูป้ ฏิบตั ิธรรมมีความคิดเห็นว่าโครงการพัฒนาจิ ตให้เกิดปั ญญาและสันติสุข
ตามแนวทางวิ ปัส สนากรรมฐาน เทศบาลตํา บลสนามไชย อําเภอนายายอาม จัง หวัด จัน ทบุ รีเป็ น
โครงการทีดี ด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมอาคารทีพัก ห้องพักและอุปกรณ์เครื องนอน มีความเพียงพอ
และเหมาะสม ด้านกระบวนการการปฏิบตั ิธรรมนันมีตารางการอบรมเป็ นปั จจัยสําคัญเพราะถ้ามีการ
วางตารางไว้อย่างดีก็จะทําให้การปฏิบตั ิธรรมเป็ นระเบียบ และมีการปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องตามเวลา ไม่
ทําให้เสี ยเวลาในการสอนปฏิบตั ิธรรมด้านปั จ จัย ด้านงบประมาณสอดคล้องกับการใช้จ่ายและใช้สือ
ประกอบการเผยแผ่ธรรมะมีเนือหาน่าสนใจเข้าใจง่าย
คําสําคัญ: การประเมินผล โครงการการพัฒนาจิต วิปัสสนากรรมฐาน
Abstract
This research is a quantitative research. Objectives 1) for project evaluation of mind
development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana meditation in
Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. By using
evaluation are CIPP model, context, input, process, output. Objectives 2) to study of the project
evaluation of mind development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana
meditation in Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province by
classifying sex, age, educational level, occupation and monthly income.
The samples used in this study, 340 male and female of Sanam Chai Subdistrict
Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. The research tool were questionnaire and
interview. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean ( ̅ ), standard
deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the
relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that project evaluation of mind development for wisdom and
peace of according to the guidelines four vipassana meditation in Sanam Chai Subdistrict
Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. Overall at the high level ( ̅ =4.35) is the
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context or enviornment at high level ( ̅ = 4.36), factors of input at high level ( ̅ = 4.33), process at
high level ( ̅ = 4.35), output ( ̅ = 4.37). Hypothesis test results It was found that personal factors
such as sex, age, education, occupation, income were an effect on the project evaluation of mind
development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana meditation in
Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. There was no
different and statistically significant at the 0.05 level.
The results from the interview were found that the people who practice Dharma had opinions
that project of mind development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana
meditation in Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. It is a
good project. Context or enviornment: building, accommodation, room and bedding equipment had
adequate and appropriate. In terms of process: the dharma practice had training schedule. It is an
important factor because if the schedule is well, it will make the practice of Dharma in order. And is
being practiced correctly in time. Do not waste time in teaching dharma practice. The factors of Input:
the budget was consistent with the spending and the use of media for dissemination of dharma, with
interesting content and easy to understand.
Keywords: Evaluation, Project of Mind Development, Four Vipassana Meditation
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.
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณวัตถุ ประสงค์ .เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบลที ประชาชนต้องการขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลรํ าพัน อําเภอท่ าใหม่
จังหวัดจันทบุรี . .เพือศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีประชาชนต้องการของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาครังนี ประชาชนชาย หญิง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 350 คน เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample ttest และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลที ประชาชนต้องการของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด( ̅= 4.52)
คือ ภาวะผูน้ าํ แบบเน้นความสําเร็ จ ระดับมากทีสุ ด ( ̅= . ) ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วมระดับมากทีสุ ด
( ̅= 4.54) ภาวะผูน้ าํ แบบสนับสนุ นระดับมาก ( ̅= . ) ภาวะผูน้ าํ แบบบงการ ระดับมาก ( ̅= 4.47)
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ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าปั จ จัยส่ ว นบุ คคลได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ กษา ประสบการณ์ ทาํ งาน
รายได้ มี ผ ลต่ อ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ หารองค์การบริ ห ารส่ วนตําบลที ประชาชนต้อ งการขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05
คําสําคัญ ภาวะผูน้ าํ ผูบ้ ริ หาร องค์การบริ หารส่ วนตําบล
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Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the leadership of the
administrative organization administrators that people want of the Ramphan Subdistrict
Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. And 2, to study the leadership
of the administrative organization administrators that people want of the Ramphan Subdistrict
Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province by classifying sex, age,
education level, duration of work, monthly income. The sample group used in this study, 380 people
in Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. The
research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage
(%), mean ( ̅), standard deviation (S.D) and hypothesis testing with independent sample t-test. And
comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that leadership of the administrative organization
administrators that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai
District, Chanthaburi Province. Overall, at the highest level ( ̅ = 4.52) is the leadership focus on
success was highest level ( ̅ = 4.57), participatory leadership was highest level ( ̅ = 4.54),
supportive leadership was high level ( ̅ = 4.48) and mastermind leadership was high level ( ̅ =
4.47). Hypothesis test results it were found that personal factors, such as sex, age, education, work
experience, income were an affects on the leadership of the administrative organization administrators
that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District,
Chanthaburi Province was no different. With statistically significant at the 0.05 level.
Keyword: Leadership, administrators, Subdistrict Administrative Organization
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ ) เพือศึกษาระดับการใช้หลักพุทธศาสนา
ในการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชนทีห้าพึงพาตนเองของเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี ).เพือศึกษาการใช้
หลักพุทธศาสนาในการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนทีห้าพึงพาตนเองของเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรีโดย
จําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ประชาชน
ชาย หญิง เทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 393 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ ดําเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิ วเตอร์ ค่าร้ อยละ (%)
ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test
และเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ของกลุ่ มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA ผลการวิจัย
พบว่า การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนทีห้าพึงพาตนเองของเทศบาลเมือง จังหวัด
จันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก( ̅ = 4.20) คือ มัตตัญ ุ ตา ระดับมาก( ̅= 4.39) ปุคลปโรปรั ญ ุ ตา
ระดับมาก ( ̅ =4.32,) อัตถัญ ุ ตา ระดับมาก ( ̅=4.24) อัตตัญ ุ ตา ( ̅ =4.18) ธัมมัญ ุ ตา ( ̅=4.17)
กาลัญ ุ ตา( ̅ =4.08) ปริ สัญ ุ ตา( ̅ = 4.00) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชนทีห้า
พึงพาตนเองของเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุ รี ไม่แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .
ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมี ความคิดเห็ นว่าการใช้หลักพุท ธศาสนาในการส่ งเสริ มวิส าหกิ จ
ชุมชนทีห้าพึงพาตนเองของเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี มีความสําคัญทีสุ ด ด้านมัตตัญ ุตา จากรู ้จกั
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ประมาณ รู ้ จักพอดี พอเหมาะ พอควร เป็ นสิ งสําคัญในบริ หารวิสาหกิ จชุ มชน การพัฒนาชุ มชนให้มี
คุ ณภาพทางจิ ต ใจ พฤติ กรรม และปั ญ ญาด้ว ยพุ ท ธธรรม คื อ หลักธรรมที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และทรง
ประสิ ทธิ ภาพ หากประยุกต์เข้ากันอย่างลงตัว พุทธธรรมจึงจะสามารถทําให้การพัฒนาอย่างยังยืน ทัง
ทางโลกและทางธรรมคู่ขนานกันไป เพือพัฒนาชุมชนในสังคมไทยให้เข้มแข็ง เน้นการพึงพาตัวเองและ
การมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนนัน เพราะว่าหากการพัฒนาชุมชน มีความเข้มแข็งเกิดขึนในสังคมไทย
แล้วสิ งสําคัญทีจะทําให้การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเกิดขึนในสังคมไทยได้นันต้องอาศัยการปรั บเปลี ยน
แนวคิดของชุมชน
คําสําคัญ หลักพุทธศาสนา วิสาหกิจชุมชน พึงพาตนเอง
Abstract
This research is a quantitative research. Objectives 1, to study the level of the use of buddhist
principle to promote the fifth self-reliant community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi
Province. Objectives 2, to study of the use of buddhist principle to promote the fifth self-reliant
community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province by classifying sex, age,
educational level, occupation and monthly income. The samples used in this study, 393 male and
female of Town Municipality, Chanthaburi Province. The research tool were questionnaire and
interview. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean ( ̅ ), standard
deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the
relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that the use of buddhist principle to promote the fifth selfreliant community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province. Overall at high level
( ̅ =4.20) is a Mattannuta at high level ( ̅ =4.39), Puggalannuta at high level ( ̅ =4.32), Attannuta
( ̅ =4.18), Dharmannutta( ̅ =4.17), Kalannuta ( ̅ =4.08) and Parisannuta ( ̅ =4.00). Hypothesis test
results It was found that personal factors such as sex, age, education, occupation, income were an
effect on the use of buddhist principle to promote the fifth self-reliant community enterprise in Town
Municipality, Chanthaburi Province. There was no different and statistically significant at the 0.05
level.
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The results from the interview were found that people who had opinions that the use of
buddhist principle to promote the fifth self-reliant community enterprise in Town Municipality,
Chanthaburi Province and were most important. In term of Mattannuta from moderation, know
enough were most important in community enterprise management. Developing communities to have
mental, behavioral and intellectual through Buddhism was an effective and powerful principle. If
applied together perfectly, buddhism will therefore be able to make sustainable development. Both
secular and moral are parallel to each other. To develop a strong community in Thai society.
Emphasize the self-reliance and participation of the people in that community. Because if the
community development, there is strength going on Thai society, it is important to strengthen
community development in Thai society that requires change the community concept.
Keywords: Buddhist Principles, Community Enterprise, Self-Reliant
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ .เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ เชิงพุทธของ
ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลประณี ต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด . .เพือศึกษาภาวะผูน้ าํ เชิงพุทธ
ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยจําแนก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ประชาชนชาย หญิงองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จํานวน 380 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test
และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ เชิงพุทธของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลประณี ต อําเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅= 4.48) คือ ด้านจักขุมาระดับมาก ̅= 4.48) ด้านวิธูโร
ระดับมาก( ̅= 4.45) ด้านนิ สสยสัมปั นโนระดับมาก( ̅= 4.43) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัย
ส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อภาวะผูน้ าํ เชิงพุทธของผูบ้ ริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05
คําสําคัญ เชิงพุทธ ภาวะผูน้ าํ ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of leadership in
accordance with buddhist of administrators in Pranit Subdistrict administrative organization, Khao
Saming District, Trat Province. Objective 2, to study the leadership in accordance with buddhist of
administrators in Pranit Subdistrict administrative organization, Khao Saming District, Trat Province
by classification of sex, age, education level, occupation, income. The sample group used in this
study 380 male and female people of Pranit Subdistrict administrative organization, Khao Saming
District, Trat Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a
computer software, percentage (%), mean ( ̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with
independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by OneWay ANOVA.
The research results were found that the leadership in accordance with buddhist of
administrators in Pranit Subdistrict administrative organization, Khao Saming District, Trat Province.
Overall at the high level ( ̅ =4.48) is the conceptual skill at the high level ( ̅ = 4.48), in the technical
skill at the high level ( ̅ = 4.45), human relation skill at the high level ( ̅ = 4.43). Hypothesis test
results It was found that personal factors, such as sex, age, education, work experience, income were
an effect on the leadership in accordance with buddhist of administrators in Pranit Subdistrict
administrative organization, Khao Saming District, Trat Province. There was no different and
statistically significant at the 0.05 level.
Keyword: Buddhist, Leadership, Administrators of Subdistrict Administrative Organization
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รู ปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับช้ าง
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
The Buddhism's principle of Administration Model in Thapchang Subdistrict
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณวัตถุ ประสงค์ .เพือศึกษาระดับรู ปแบบการบริ หารงาน
ตามหลักพระพุ ทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุ รี . .เพือศึกษา
รู ปแบบการบริ หารงานตามหลักพระพุ ทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษา
ครั งนี ประชาชนชาย หญิ งเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุ รี จํานวน 390 คน
เครื องมื อทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย
Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่ มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่ มด้วย OneWay ANOVA ผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบการบริ หารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบล
ทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด( ̅= 4.53) คือ ธรรมาธิ ปไตย
ระดับมากทีสุ ด ( ̅= . ) อัตตาธิปไตย ระดับมากทีสุ ด ( ̅= . ) โลกาธิ ปไตยระดับมาก ( ̅= 4.49)
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าปั จ จัยส่ ว นบุ คคลได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ กษา ประสบการณ์ ทาํ งาน
รายได้ มีผลต่อกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลบาง
ปิ ด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ หลักพระพุทธศาสนา รู ปแบบ การบริ หารงาน
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Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the Buddhism's
principle of administration model in Thapchang Subdistrict Municipality, Soi Dao District,
Chanthaburi Province. Objective 2, to study the Buddhism's principle of administration model in
Thapchang Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province by classifying sex, age,
education level, occupation, monthly income. The sample group used in this study, 390 male and
female people of Thap chang Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province. The
research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage
(%), mean ( ̅), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And
comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that the Buddhism's principle of administration model in
Thapchang Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province. Overall at the highest
level ( ̅ =4.53) was the highest level of Dhammadhipateyya ( ̅ =4.55), the highest level of
Attadhipateyya ( ̅ =4.54) and the high level of Lokadhipateyya ( ̅ =4.49). Hypothesis test results It
was found that personal factors, such as sex, age, education, work experience, income were an effect
on the ethical leadership development strategy of Bang Pid Subdistrict Administrative Organization,
Laem Ngop District, Trat Province was no different and statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Buddhism, Model, Administration
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ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบลทีประชาชนต้องการ
ขององค์การบริหารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Leadership of the Administrative Organization Administrators that people want of
the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District,
Chanthaburi Province.
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณวัตถุ ประสงค์ .เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบลที ประชาชนต้องการขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลรํ าพัน อําเภอท่ าใหม่
จังหวัดจันทบุรี . .เพือศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลทีประชาชนต้องการของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั งนี ประชาชนชาย หญิง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 350 คน เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample ttest และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลที ประชาชนต้องการของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด( ̅= 4.52)
คือ ภาวะผูน้ าํ แบบเน้นความสําเร็ จ ระดับมากทีสุ ด ( ̅= . ) ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วมระดับมากทีสุ ด
( ̅= . ) ภาวะผูน้ าํ แบบสนับสนุ นระดับมาก ( ̅= . ) ภาวะผูน้ าํ แบบบงการ ระดับมาก ( ̅= . )
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ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าปั จ จัยส่ ว นบุ คคลได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ กษา ประสบการณ์ ทาํ งาน
รายได้ มี ผ ลต่ อ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ หารองค์การบริ ห ารส่ วนตําบลที ประชาชนต้อ งการขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05
คําสําคัญ ภาวะผูน้ าํ ผูบ้ ริ หาร องค์การบริ หารส่ วนตําบล
Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the leadership of the
administrative organization administrators that people want of the Ramphan Subdistrict
Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. And 2, to study the leadership
of the administrative organization administrators that people want of the Ramphan Subdistrict
Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province by classifying sex, age,
education level, duration of work, monthly income. The sample group used in this study, 380 people
in Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. The
research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage
(%), mean ( ̅ ), standard deviation (S.D) and hypothesis testing with independent sample t-test. And
comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that leadership of the administrative organization
administrators that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai
District, Chanthaburi Province. Overall, at the highest level ( ̅ = 4.52) is the leadership focus on
success was highest level ( ̅ = 4.57), participatory leadership was highest level ( ̅ = 4.54),
supportive leadership was high level ( ̅ = 4.48) and mastermind leadership was high level ( ̅ =
4.47). Hypothesis test results it were found that personal factors, such as sex, age, education, work
experience, income were an affects on the leadership of the administrative organization administrators
that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District,
Chanthaburi Province was no different. With statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Leadership, administrators, Subdistrict Administrative Organization
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ . .เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลเทพนิ มิต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด . .เพือศึกษาภาวะผูน้ าํ
เชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลเทพนิ มิต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยจําแนก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิ บัติ งาน รายได้ต่อ เดื อ น กลุ่ มตัวอย่า งที ใช้ในการศึ กษาครั งนี ประชาชนชาย หญิ ง องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเทพนิมิต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จํานวน 340 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่า
ร้ อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติ ฐาน ด้วย Independent
Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิ จัยพบว่า ภาวะผูน้ ํา เชิ งจริ ยธรรมของผู บ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ ว นตําบลเทพนิ มิต
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = . ) หลักธรรมาภิบาล ระดับมาก ( ̅ =
. ) หลักพระพุทธศาสนา ระดับมาก ( ̅= 4.06) ทิศ 6 หลักมนุ ษยสัมพันธ์ ระดับมาก ( ̅= 4.03) ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้
มีผลต่อภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลที ประชาชนต้องการขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนิมิต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเทพนิ มิต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราดประชาชนผูถ้ ูกสัมภาษณ์ มี ความคิดเห็ นว่ า
หลักธรรมาภิบาลผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิงานโดยสุ จริ ตคํานึ งถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายทีมีส่วนได้ส่วน
เสี ย ด้านหลักพระพุทธศาสนา : ทิศ 6 ได้ค่าจ้างสมควรแก่ตาํ แหน่ งงานของท่าน หลักมนุ ษยสัมพันธ์
พบว่า แสดงนําใจให้รางวัลตามสมควร เมือพนักงานทํางานสําเร็ จ สรุ ปในภาพรวมในประเด็นภาวะ
ผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรม ได้ว่า ภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรม ซึ งประมวลลงในด้านบริ หาร ด้านธรรมาภิบาล ด้านทิศ
6 และด้านมนุ ษยสั มพันธ์ คือ หลักปฏิ บตั ิ ในองค์กรที ผูบ้ ังคับบัญชาใช้นาํ พาองค์กรมุ่งสู่ เป้ าหมายได้
อย่างถูกต้อง ดีงาม เป็ นทียอมรับของบุคคลากรด้วยใจเป็ นผูใ้ ช้อิทธิ พลด้านดีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
คําสําคัญ ภาวะผูน้ าํ ผูบ้ ริ หาร เชิงจริ ยธรรม
Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1. To study the level of ethical leadership
of administrators in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province.
2. To study ehical leadership of administrators in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization,
Khao Saming, Trat Province by classifying sex, age, education level, length of work,monthly income.
The sample group used in this study, 340 men and women people of Thepnimit Subdistrict
Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province. The research tool were questionnaire and
interview. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean ( ̅ ),
standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the
relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that ethical leadership of administrators in Thepnimit
Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province. Overall at the high level ( ̅ =
4.10), good governance was high level ( ̅ = 4.20), buddhist principles was high level ( ̅ = 4.06), the
6 directions/human relations was high level ( ̅ = 4.03). Hypothesis test It was found that personal
factors were sex, age, education, work experience, income were an effect on the ethical leadership of
executive in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province. There
was no different and statistically significant at the 0.05 level.
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The results from the interview were found that the people had opinions that the ethical
leadership of administrators in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming,
Trat Province. People's interviewed have the opinion that the principle good governance: supervisors
perform their duties in good faith, the taking into account the interests of stakeholders. Principles of
Buddhism: the sixth direction had got wages appropriate for your position. Human relations was
found to show kindness and reward as appropriate when employees complete the work. Summarize in
an overview on issues ethical leadership found that ethical leadership which is compiled into
management, good governance, sixth direction, and human relations were the organizational practices
used by the supervisors to lead the organization to its goals accurately and well, being recognized by
the people with heart, as a user of good influence on the subordinate.
Keywords: Leadership, Administrators, Ethical
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ภาวะผู้นํากํานัน ผู้ใหญ่ บ้านตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
องค์ การบริหารส่ วนตําบลบางสระเก้ า อําเภอแหลมสิงห์ จงั หวัดจันทบุรี
Leadership of Subdistrict Headman and Village Headman according to expectations
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พระครู โสภณสาสนานุรักษ์ ทองอยู่1/ รวิวงศ์ ศรีทอรุ่ ง2 / แสงจันทร์ กันตะบุตร3
Phrakhu Sophon sasnanuraks Thongyu / Raviwong Srithongrong
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Master of Public Administration, Faculty of Arts and Scines / Business Administration Graduate school Southeast
Asia University
1-2

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณวัตถุ ประสงค์ ).ภาวะผูน้ ําของกํานัน ผูใ้ หญ่ บ้านตาม
ความคาดหวังประชาชน ในพื นที องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสระเก้า อําเภอแหลมสิ งห์ จังหวัด
จันทบุรี .ภาวะผูน้ าํ ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นอยูใ่ นระดับใด 2) .ภาวะผูน้ าํ ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นตามความ
คาดหวังประชาชน ในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสระเก้า อําเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
ครังนี ประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสระเก้า อําเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี จํานวน
355 คน เครื องมื อ ที ใช้ในการวิ จัยเป็ นแบบสอบถาม ดํา เนิ น การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบ
สมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า
กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิ จัย พบว่ า ภาวะผู ้นํา ของกํา นั น ผู ใ้ หญ่ บ้า นตามความคาดหวัง ประชาชน ในพื นที
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสระเก้า อําเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก( ̅=
4.38) คือ ด้านรู ปแบบการใช้อาํ นาจ ( ̅= . ) ด้านคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ( ̅= 4. ) ด้านอํานาจ
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ตามกฎหมาย ( ̅=4.37)ด้านอํานาจประเพณี นิยม ( ̅= 4.35) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วน
บุ คคลได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา ประสบการณ์ ทาํ งาน รายได้ มีผลต่ อ ความคาดหวังภาวะผูน้ าํ ของ
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นตามความคาดหวังประชาชน ในพืนที องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสระเก้า อําเภอ
แหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคาดหวังว่าภาวะผูน้ าํ ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นตามความ
คาดหวังประชาชน ในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสระเก้า อําเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี
ได้เข้า มามี บ ทบาทหน้ าที สํ า คัญ ในชุ ม ชนท้อ งถิ น โดยเฉพาะอย่า งยิงในการพัฒ นาท้อ งที พัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในตํา บลซึ งเคยเป็ นภารกิ จ สํ าคัญ ของกํา นั น ผู ใ้ หญ่ บ้า นอย่า งไรก็ ต าม กํานั น
ผู ใ้ หญ่ บ้า นยัง มี บ ทบาทและปฏิ บัติ ง านร่ ว มกับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น ในด้า นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานท้องถิน การประสานนโยบายของหน่ วยงานท้องถินกับความ
ต้องการของราษฎร การติดตาม สอดส่ องดูแล และประสานการปฏิบตั ิงานหน่ วยงานท้องถินให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและเจตนารมณ์ ของราษฎรในท้อ งที และท้อ งถิ น ด้านรู ป แบบการใช้อ าํ นาจ เป็ นผู ้มี
บุ ค ลิ ก ลักษณะเข้ม แข็ง น่ าเกรงกลัว ด้านอํา นาจประเพณี นิ ยม การใช้อ าํ นาจอยู่ในกรอบของจารี ต
ประเพณี ของชุ มชน ด้านอํานาจตามกฎหมาย เป็ นผูท้ ีเข้ามารั บตําแหน่ งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้าน
คุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ มีความกล้าในการตัดสิ นใจ และสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆได้
คําสําคัญ ภาวะผูน้ าํ กํานันผูใ้ หญ่บา้ น ความคาดหวังของประชาชน
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Abstract
This research is a quantitative research. Objectives 1. leadership of subdistrict headman and
village headman according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative
Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province. What level is the leadership of the headman,
village headman? And 2. leadership of subdistrict headman and village headman according to
expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative Organization, Laem Sing District,
Chanthaburi Province by classifying personal factors, sex, age, educational level, work experience,
income. The samples used in this study 355 people of Bangsrakao Subdistict Administrative
Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province. The research tool were questionnaire and
interview. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean ( ̅ ),
standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the
relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that leadership of subdistrict headman and village headman
according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative Organization, Laem
Sing District, Chanthaburi Province. Overall at the high level ( ̅=4.38) is the form of use of power
( ̅ =4.41), leadership traits ( ̅ = 4.37), legal authority ( ̅ = 4.37), power/conventionality ( ̅ = 4.35).
Hypothesis test results It was found that personal factors such as sex, age, education level, work
experience, income were an effect on the expects that leadership of subdistrict headman and village
headman according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative
Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province was no different. With statistical
significance at the .05 level.
The results from the interview were found that the people had expectations that leadership of
subdistrict headman and village headman according to expectations of the people in Bangsrakao
Subdistict Administrative Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province had came into
played an important role in the local community. Especially in local development, developing the
economy and society in the subdistrict which used to be an important mission of the subdistrict
headman and village headman. However, subdistrict headman and village headman were a role and
works with the local government organization. In promotion support the work of local, authorities
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coordination of local authority policies with needs of the people. To follow up, supervise and
coordinate the work of local. According with the laws and intentions of local and local people. The
form of use of power was who a strong personality, formidable. In legal authority was a person who
takes office legally. In Leadership traits had the courage to make decisions and able to resolve various
problems.
Keywords: Leadership, Subdistrict Headman and Village Headman, Espectations of the people
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ความคาดหวังของประชาชนต่ อคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลตําบล
มะขามเมืองใหม่ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Expectations of People on the Service Quality in Makhammueangmai Municipality,
Makham District, Chanthaburi Province
พระมุนินทร์ เดชขจร1/ อํานวย ปิ นพิลา2/ แสงจันทร์ กันตะบุตร3
Phra Munin Detkajorn / Amnuay Pinphila
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Master of Public Administration,Faculty of Arts and Sciences / Business Administration Graduate school Southeast
Asia University
1-2

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งนี เป็ นการวิ จัย เชิ งปริ ม าณวัต ถุ ป ระสงค์ .เพื อศึ กษาระดับ ความคาดหวัง ของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี .
เพื อศึ กษาความคาดหวังของประชาชนต่อคุ ณภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบลมะขามเมื อ งใหม่
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการศึกษาครังนี ประชาชนในเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีจาํ นวน
คน เครื องมื อ ที ใช้ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม ดํา เนิ น การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบ
สมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างทีมากกว่า
กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่ อคุ ณภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบล
มะขามเมืองใหม่ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=4.39) คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริ การ( ̅=4.46) ด้านเจ้าหน้าที/บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ( ̅= . ) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก( ̅=4.37)
ด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริ การ ( ̅=4.35) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การ
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ของเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .
คําสําคัญ ความคาดหวัง คุณภาพบริ การ ประชาชน
Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the expectations of
people on the service quality in Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi
Province. Objective 2, to study the expectations of people on the service quality in
Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province by classification of sex,
age, education level, occupation, income. The sample group used in this study, 300 people of people
Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province. The research tool was
questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean ( ̅ ),
standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the
relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that the expectations of people on the service quality in
Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province. Overall at the high level
( ̅ =4.39) is a Service channel ( ̅ = 4.46), staff/service personnel ( ̅ = 4.38), facilities ( ̅ =4.37),
process/service procedures ( ̅ = 4.35). Hypothesis test results It was found that personal factors, such
as sex, age, education level, occupation, income were an effect on the expectations of people on the
service quality in Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province. There
was no different and statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Expectations, Service Quality, People
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ .เพือศึกษาระดับการบูรณาการหลักการทาง
พุทธศาสนาเพือการบริ หารท้องถินแบบมีส่วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองไก่เถือน อําเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว . .เพือศึกษาการบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพือการบริ หารท้องถิน
แบบมีส่ วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองไก่ เถื อน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดย
จําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ประชาชน
ชาย หญิงองค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองไก่เถือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จํานวน 340 คน
เครื องมื อทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย
Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่ มตัวอย่างทีมากกว่า กลุ่ มด้วย OneWay ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า การบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพือการบริ หารท้องถินแบบมีส่วนร่ วม
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองไก่เถือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก( ̅= 4.41) คือ การมีส่วนร่ วมด้านการรับผลประโยชน์ระดับมาก( ̅= . ) สังคหวัตถุ ระดับมาก
( ̅= 4.42) ฆราวาสธรรม ระดับมาก ( ̅= . )การมีส่วนร่ วมด้านการปฏิบตั ิการ( ̅= 4.39) การมีส่วน
ร่ ว มด้ า นการตัด สิ น ใจ ( ̅ = 4. ) การมี ส่ ว นร่ วมด้ า นการประเมิ น ผล( ̅ = 4.37) ผลการทดสอบ
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สมมติ ฐาน พบว่ าปั จ จัยส่ ว นบุ คคลได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้ มี ผลต่ อ การบู รณาการ
หลักการทางพุทธศาสนาเพือการบริ หารท้องถินแบบมีส่วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองไก่
เถือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ หลักทางพุทธศาสนา การบูรณาการ แบบมีส่วนร่ วม

68

Abstract
This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of an integration of
Buddhism principle for local administration of the participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict
Administrative Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province. Objective 2, to study of an
integration of Buddhism principle for local administration of the participatory in Khlong Kai Thuean
Subdistrict Administrative Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province by classifying sex,
age, education level, occupation, monthly income. The sample group used in this study, 340 male and
female people of Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative Organization, Khlong Hat District,
Sakaeo Province. The research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer
software, percentage (%), mean ( ̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with
independent sample
t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that an integration of Buddhism principle for local
administration of the participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative Organization,
Khlong Hat District, Sakaeo Province. Overall at the high level ( ̅ =4.41) is get benefit of
participationat at the high level ( ̅ = 4.47), Sangahavatthu at the high level ( ̅ = 4.42), Gharvasa at
the high level ( ̅ = 4.41), operational participation ( ̅ = 4.39), decision-making participation ( ̅ =
4.38), Assessment participation ( ̅ = 4.37). Hypothesis test results It was found that personal factors,
such as sex, age, education, occupation, income were an effect on the Integration of Buddhism
Principle for Local Administration of the Participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict
Administrative Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province. There was no different and
statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Buddhism Principle, Integration, Participatory
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์ 1) เพือศึกษากลยุทธ์การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมี
ส่ วนร่ วมตามวิถีประชาธิ ปไตย และ2) เพือเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุ มชนตามวิถีประชาธิ ปไตย เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบฟอร์ มทีกําหนดขึนจาก
แนวคิ ด การวิ เคราะห์ แ บบ SWOT (SWOT Analysis) เพื อประเมิ น ปั จจั ย ภายใน ได้ แ ก่ จุ ด แข็ ง
(Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses)และปั จ จั ย ภายนอกได้ แ ก่ โอกาส (Opportunities)และอุ ป สรรค
(Threats) แบ่งเนื อหา 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านสิ งแวดล้อมซึ งรวมกลุ่มเป้ าหมายทัง
30 คน มี วิ ท ยากร 3 คน ผลการวิ จัย พบว่ า 1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ชุ ม ชนด้า นสั ง คม เป็ น
กระบวนการสร้ างการพัฒนาประชาธิ ปไตยโดยยึด หลักการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนภาคสังคมใน
กระบวนการดึงเยาชนและประชาสังคมในหมู่บา้ นในการแจ้งการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชน
2) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านการเมือง โดยการสร้างวิถีพลเมืองภายในชุมชนให้เกิดความมี
ส่ วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมตัดสิ นใจในกิจกรรมต่างๆของภาครั ฐ 3) การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งชุ มชน
ด้านสิ งแวดล้อม การนําหลักการดูแลรักษาซึ งกันในชุมชนทําให้เกิดสภาวะการช่วยเหลือซึ งกันและกัน
ระหว่ างประชาชนในชุ มชนเกิ ดความรั กสามัคคี ช่วยเหลือซึ งกันและกันอย่างพี น้อ ง มี กระบวนการ
ถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ตงแต่
ั ละดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนและ
ชุ มชนในทุ กระดับ เริ มจากชุ มชนในประเด็ นข้อปรึ กษาหารื อต่ างๆนําเข้าสู่ กระบวนการชุ มชนแบบ
เปิ ดเผย ตรวจสอบได้มีการบันทึกและลงมติทีประชุมผ่านกระบวนการตามวิธีประชาธิปไตย

70

คําสําคัญ: กลยุทธ์, การเสริ มสร้าง, ชุมชนแบบมีส่วนร่ วม, ประชาธิ ปไตย
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the strategies for strengthening the
participatory community in the democratic way and 2) to be a suggestion for strengthening the
community in the democratic way. Tools used for data collection are forms that are based on the
concept of SWOT analysis to assess internal factors such as Strengths, Weaknesses and External
factors such as Opportunities. The content is divided into 3 parts, namely social, political and
environmental, which consist of 30 target groups. The results of the research 1) Social community
strengthening is a process of creating democratic development by adhering to the principles of public
participation in the process of youth and civil society in the village in notifying participation in
various community activities. 2) Strengthening the political community by creating a way of
citizenship within the community to create participation, thinking, making decisions in various
activities of the government. 3) Strengthening the environmental community The principle of caring
for each other in the community creates a condition for helping each other among people in the
community to love and unite and help each other like brothers and sisters. There is a process of
transferring learning from elementary to elementary school. Through secondary education through the
learning process in classrooms and communities at all levels Beginning with the community on
various issues and discussions, leading to the process of the community openly, inspected, recorded
and voted at the meeting through democratic procedures.
Keywords: strategy, strengthening, participatory community, democracy
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การประเมินผลคุณภาพการให้ บริการขององค์ การบริหารส่ วนตําบลหินเหล็กไฟ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือประเมินผลการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ น
เหล็ก ไฟ อํา เภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ 2) เพื อเปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นผลคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ นเหล็กไฟ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จําแนกตาม
ปั จจัยพืนฐานส่ วนบุคคลของประชาชน ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชี พ 3) เพือ
ศึกษาปั ญหาอุปสรรคทีส่ งผลในการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ นเหล็กไฟ อําเภอหัวหิ น
จังหวัด ประจวบคี รีขนั ธ์ กลุ่ มตัว อย่างที ใช้ในการวิ จยั ครั งนี คื อ ประชาชนที อาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหิ นเหล็กไฟ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน ทังหมด 390 คน ผูว้ ิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ 381 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.69 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี ย ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า t-test และการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 35-50 ปี มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และประกอบอาชี พรั บจ้าง/เกษตรกร การประเมินผลคุณภาพการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหิ นเหล็กไฟ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ลําดับแรก ด้านอาคาร/สถานที รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้า นพนั ก งานผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร ด้า นขันตอนการให้ บ ริ ก าร และด้านสิ งอํา นวยความสะดวกตามลํา ดับ
ประชาชนที มี เพศต่ างกัน มีการประเมิ นผลคุ ณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตํา บลหิ น
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เหล็กไฟ อําเภอหัวหิ น จัง หวัดประจวบคี รีขนั ธ์ โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนประชาชนที มี อายุ
ระดับการศึ กษา และการประกอบอาชี พ มี การประเมิ นผลคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหิ นเหล็กไฟ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสําคัญ: การประเมินผล, คุณภาพการให้บริ การ
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Abstract
This research aimed to study of 1) evaluate the Service Quality of Hinlekfai Subdistrict
Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province and 2) compare the
result of Service Quality of Hinlekfai subdistrict Administrative Organization, classified by the
individual factors of the people regarding gender ,age, education level, and occupation. The sample
group used for this research was 390 people who live in Hinlekfai Subdistrict Administrative
Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province area, data collected was 381 people
equal 97.69% The statistical data used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test
and one-way Anova. The results of the research were:
1) Most of respondent were female, aged between 35-50 years old, education at the high
school level, with the occupation of being laboures/farmers.
2) The revealed that the overall Evaluation of Service Quality of Hinlekfai Subdistrict
Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province were in high level.
When considering of each aspect the building/location were the highest, and then the service process
givers, service procedure and thirdly, the side of the facilities respectively.
3) The people with different gender evaluate of service Quality of Hinlekfai Subdistrict
Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province the overall no
significant difference. As for the people’s with different age, education level, occupation evaluate of
Service Quality of Hinlekfai Subdistrict Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri
Khan Province the overall with statistical significance 0.05 level.
Keywords: Evaluation, Service Quality
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การประยุกต์ ใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริ หารงานโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และ เพือเปรี ยบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีมีอายุ 18 ปี ขึนไป ทีมีสิทธิเลือกตังในเขตเทศบาลตําบล
อ้อมใหญ่ จํานวน 390 คน เครื องมือทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และใช้คา่ เอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
1. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเทศบาล
ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
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เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีระดับของการมีส่วนร่ วมสู งทีสุ ด ได้แก่ หลักคุณธรรม รองลงมา หลัก
ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความคุม้ ค่า และหลักการมีส่วนร่ วม ตามลําดับ
2. การเปรี ยบเที ยบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารงานโดยการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามคุณลักษณะของประชาชน
พบว่า การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความ
แตกต่ างกัน เมื อจําแนกตามเพศ อายุ อาชี พ และ การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่มีความแตกต่างกัน เมือจําแนกตามระดับการศึกษา
คําสําคัญ : การประยุกต์, การบริ หารงาน, หลักธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่ วม
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Abstract
This research is intended to: (1) study the level of The Application of Good Governance in
Management based on the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran District,
Nakhon Pathom Province, and (2) compare the level of The Application of Good Governance in Management
based on the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom
Province with the personal factors. The sample size includes 390 individuals with 18 years old and above and
have voting rights. The questionnaires are used to collect data. The statistical descriptive data include
percentage, frequency, mean, and standard deviation. The data are analyzed by using t-test and 1-Way
ANOVA.
The results showed that 1) the overall value of The Application of Good Governance in Management
based on the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom
Province is at the moderate level. When consider each item separately, it was found that the moral principle is at
the highest level, and following by responsibility, rule of law, transparency, value, and participation principle
respectively. 2) For the hypothesis testing, it was found that sex, age, and occupation have a relationship with the
The Application of Good Governance in Management based on the Participation of People in Om-Yai SubDistrict Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom Province while the education has no relationship with
the said management.
Keywords: The Application, Management, Good Governance, Participation
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การบริหารจัดการองค์ การสู่ ความเป็ นเลิศขององค์ การบริหารส่ วนตําบลวัดโบสถ์
อําเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุ พรรณบุรี
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Administrative Organization, Bang Plama District, Suphanburi
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ กษา ) การบริ ห ารจัด การองค์ก ารสู่ ความเป็ นเลิ ศ ของ
องค์การบริ หารส่ ว นตําบลวัดโบสถ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัด สุ พ รรณบุ รี ) เสนอแนะแนวทางการ
บริ หารจัดการองค์การสู่ ความเป็ นเลิศขององค์การบริ หารส่ วนตําบลวัดโบสถ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุ พรรณบุรี เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลวัด
โบสถ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจ ยั เป็ นแบบสัมภาษณ์
เชิ งลึก และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิ จัย พบว่ า ) จากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กและการสนทนากลุ่ ม ผู ใ้ ห้ สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่
มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ การบริ หารจัดการองค์การสู่ ความเป็ นเลิ ศขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
วัดโบสถ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุ รี มี การบริ หารจัดการอยู่ในระดับดี ซึ งในด้านการบริ หาร
จัดการแบบมี ส่วนร่ วม พบว่า ทุกหน่ วยงานเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ขององค์การ ซึ งบุคลากรให้ความร่ วมมือดําเนิ นการตามแผนทีวางไว้ ส่ วนด้านการพัฒนาท้องถิน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลวัดโบสถ์ มี การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทีชัดเจน ซึ งมีการพัฒนาท้องถิ นอย่าง
ต่อเนื อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านโครงสร้ างพืนฐาน ด้านสาธารณะสุ ข ด้านการศึกษา และด้านสิ งแวดล้อม อีกทัง
ยังมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลวัดโบสถ์ เปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการ
ได้พฒ
ั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มี เพียงด้านภาวะผูน้ าํ เชิ งกลยุทธ์เท่ านัน ทียังต้องมีการช่ วยกันผลักดัน
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ให้ประสบความสําเร็ จอยู่อย่างต่อเนื อง ) แนวทางการบริ หารจัดการองค์การสู่ ความเป็ นเลิศขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลวัดโบสถ์ ควรกําหนดทิศทางในการส่ งเสริ ม และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั บุ คลากรใน
องค์การ โดยเฉพาะด้านภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ให้มีภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ให้มากยิงขึน
คําสําคัญ: การบริ หารจัดการ, องค์การสู่ความเป็ นเลิศ, องค์การบริ หารส่ วนตําบล
Abstract
This research aims to study organization management towards excellence of Wat Bot
Subdistrict Administrative Organization, Bang Plama District, Suphanburi. This was a qualitative
research. The key contributors were personnel of Wat Bot Subdistrict Administrative Organization.
Bang Plama District Suphanburi, 51 people. The research tool was in-depth interviews and group
discussion.
The results of the research were as follows: 1) From in-depth interviews and discussion,
most of the interviewees agreed that the organization management towards excellence of the Tambon
Administration Organization of Wat Bot, Bang Plama District, Suphanburi Province. There is a good
level of management. In terms of participatory management, it was found that all departments were
allowed to allow personnel to participate in the formulation of the organization's strategic plan, in
which the personnel cooperated to perform as planned as for local development, the Wat Bot
Subdistrict Administrative Organization has formulated a clear strategic plan with continuous local
development, whether in the area of infrastructure, Public health, education and environment in
addition, there is also the development of personnel competencies by the Wat Bot Subdistrict
Administrative Organization, providing opportunities for government officials to develop themselves
to their full potential, only one area of strategic leadership must continue to be driven to be
successful, 2) The approach to organizational management towards excellence of Wat Bot Subdistrict
Administrative Organization should set a direction to promote and inspire personnel in the
organization, especially in strategic leadership, to have more strong strategic leadership.
Keywords: Management, Organization for Excellence, Subdistrict Administrative Organization
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ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของนายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดอ่ างทอง
Transformational leadership of Ang Thong Provincial Administrative Organization of
president
เตือนใจ ทรงไตร1 / ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร2
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อ่างทอง การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยกลุ่ มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอ่างทอง จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า ระดับ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลของการวิ จัย พบว่ า ภาวะผู ้นํา การเปลี ยนแปลงของนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด อ่ า งทอง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.76) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล มี
ค่าเฉลียสู งสุ ด (  =4.02) รองลงมา คือ ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ (  =3.93) ด้านการมีอิทธิ พลต่ ออุดมการณ์
(  =3.79) และด้านการกระตุน้ เชาว์ปัญญา (  =3.31) ตามลําดับ
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ าํ , การเปลียนแปลง, นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด

80

Abstract
This research aims to study transformational leadership of Ang Thong Provincial Administrative
Organization of president. This research is quantitative research. The samples of this study were personnel of
sub district Ang Thong Provincial Administrative Organization, a total of 150 samples. The instrument used
in the research was a questionnaire. The data were collected by questionnaire and the statistical methods used
in this research were percentage, mean and standard deviation.
The research results were found that transformational leadership of Ang Thong Provincial Administrative
Organization of president overall, it was at the high level (  =3.76). When considering in each aspect, it was found that
the aspect of taking into account the individual characteristics had the highest mean (  =4.02), followed by inspirational
(  =3.93), influence on ideology (  =3.79), and intellectual stimulation (  =3.31), respectively.
Keywords: Leadership, Transformational, Provincial Administrative Organization
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนีวัตถุประสงค์เพือ (1) ศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุใน ตําบลท่าอิฐ
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี (2) ศึกษาปั ญหาพฤติกรรมสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุใน ตําบลท่าอิฐ อําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรทีใช้ในการตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ ผูส้ ู งอายุในตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 343 คน และผูว้ ิจยั นําข้อมูลทีได้
จากการตอบแบบสอบถามไปทําการประเมินผลด้วยเครื องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติ สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หา
ค่าเฉลีย (Mean) และหาค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลทัวไป พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา/ เทียบเท่า สถานภาพสมรส อาศัยอยูก่ บั คู่สมรส รายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วง 600
– 5,000 บาท มีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย ช่องทางของรายได้พนฐานมาจากสวั
ื
สดิการของรัฐบาล รายได้
เพิมเติมได้รับจากบุคคลในครอบครัว ใช้สิทธิ การรักษามีสิทธิ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ภาวะสุ ขภาพ
ปานกลาง มีโรคประจําตัวและการได้รับข้อมูลสุ ขภาพมากทีสุ ดจากบุคลากรสาธารณสุ ข
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2. ระดับการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี ลําดับทีหนึงคือ ด้าน
การปฏิบตั ิตนในภาวะเจ็บป่ วยปฏิบตั ิประจํา ลําดับทีสองด้านการรับประทานอาหารปฏิบตั ิประจํา
ลําดับทีสามด้านการจัดการความเครี ยดปฏิบตั ิบ่อยครัง และลําดับสุ ดท้ายด้านการออกกําลังกายปฏิบตั ิ
บ่อยครัง
3. ด้านพฤติกรรมสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุในตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า
อายุ ระดับการศึกษารายได้เฉลียต่อเดือน และภาวการณ์มีโรคประจําตัวทีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
สุ ขภาพแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ ความพอเพียงของรายได้ทีแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: พฤติกรรมสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุ ตําบลท่าอิฐ
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Abstract
This research had aims to (1) study the health behavior of the elderly in Tha It Sub-district,
Pak Kret District, Nonthaburi Province. (2) study the health behavior problems of the elderly in Tha It
Sub-district, Pak Kret District Nonthaburi Province by classified by personal factors. The population
used answering the questionnaire was the elderly in Tha It Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi
Province total 343 person. And the researcher used the data obtained from answering the
questionnaire to evaluation by computer and using a statistical software. The statistics used in data
analysis are Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation and One-Way ANOVA.
The research results were found that
1. General information found that most of the population are female, buddhism, elementary
education level or equivalent, marital status, living with spouse, average monthly income is in the
range of 600 - 5,000 baht, earning less than expenses. The basic income comes from government
welfare. Additional income received from the person in family. Use the right of treatment, have the
right to Universal Health Care Coverage. Moderate health conditions, have congenital diseases and
getting the most health information from public health personnel.
2. The level of health behavior practice in sort from descending order as follows: The first is
practice of them in the state of illness, had routine practice. The second is the eating routine practice.
The third is stress management often practice. And the lastly is the exercise often practice.
3. The health behavior of elderly in Tha it Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi
Province found that age, education level, average monthly income and the situation has different
congenital diseases that affect health behavior differently. As for the personal factors of sex, income
sufficiency differently had no different effect on health behavior.
Keywords: The health behavior, Elderly, Tha it Sub-district
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ ( ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในพืนทีชุมชนวัดครุ ฑ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร ( ) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
กับคุ ณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในพื นที ชุ มชนวัดครุ ฑ จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล ประชากรที ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ ผูส้ ู งอายุในชุมชนวัดครุ ฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร จํานวน 127
คน ผู ว้ ิ จัยนําข้อมู ลที ได้จากการตอบแบบสอบถามไปทําการประเมินผลด้วยเครื องคอมพิ วเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ สําหรั บสถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติไคสแควร์ (Chi-Square
Tests)
ผลการวิจ ัย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ . และร้ อยละ .
เป็ นเพศชาย ส่ วนใหญ่ มีอายุในช่ วง - ปี คิดเป็ นร้ อยละ . มีสถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ . มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ . ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ . และลักษณะทีอยูอ่ าศัยเป็ น
บ้านเดี ยว ร้ อยละ . 1) ระดับคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณา
ผลของแต่ละด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือ ด้านจิ ตใจ
ด้านร่ างกาย ด้านสิ งแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
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ส่ วนบุ คคลกับคุ ณภาพชี วิ ตของผูส้ ู งอายุพบว่า ผูส้ ู งอายุในพื นที ชุ มชนวัดครุ ฑ แขวงบ้านช่ างหล่ อ เขต
บางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร ทีมี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ ลักษณะทีอยูอ่ าศัยต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูส้ ู งอายุทีมี อายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต ผูส้ ู งอายุ ชุมชนวัดครุ ฑ
Abstract
This research had aims to (1) to study the quality of life level of the elderly in Wat Khrut
community area, Ban Chang Lo Sub-area, Bangkok Noi Area, Bangkok. (2) to analyze the
relationship between personal factors and quality of life of the elderly in Wat Khrut community area,
classified by personal status. The study population was elderly in Wat Khrut community area, Ban
Chang Lo Sub-area, Bangkok Noi Area, Bangkok total 127 people. The researcher used the data
answering the questionnaire to evaluation by computer and using a statistical software. The statistics
used for data analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Chi-Square Tests.
The research results were found that the most of the answering the questionnaire were female
59.8% and 40.2% were male. The most of them aged between 60-69 years 51.2%. They had marital
status 52.8%, had primary education level 47.2%, no occupations of 44.1% and characteristics of
residence as a single house of 73.23%. 1) level quality of life of the elderly that overall was the
moderate level. When considering the results of each side, it was found that all aspects were at a
moderate level. Sorted from descending average was psychological, physical, environmental and
social relations. 2) The analysis of the relationship between personal factors and the quality of life of
the elderly was found the elderly in Wat Khrut community area, Ban Chang Lo Sub-area, Bangkok
Noi Area, Bangkok with sex, marital status, education level, occupation, and place of residence were
different, but their were no different quality of life. The elderly with different age, different quality of
life with statistical significance at the level .05.
Keywords: Quality of life, Elderly, Wat Khrut community
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ (1) เพือศึกษาระดับความสุ ขในการทํางานของบุคลากร
สํานักงานทีดินจังหวัดและสาขาในพืนทีจังหวัดกาญจนบุรี และ (2) เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผล ต่อความสุ ข
ในการทํางานของบุคลากรสํานักงานทีดินจังหวัดและสาขาในพืนทีจังหวัดกาญจนบุรี
ประชากรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชัวคราว และพนักงาน
จ้างเหมา ทีปฏิบตั ิงานประจําสํานักงานทีดินจังหวัดและสาขาในพืนทีจังหวัดกาญจนบุรีจาํ นวน 123 คน
วิธีการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม ทําการประเมินผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ 1. สถิติเบืองต้น (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)เพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่
การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว (Independent - Sample t-test) การทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัว (ค่าเอฟ F-Test)โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA) เพือเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย ของระดับความคิดเห็น กรณี พบค่าความแตกต่างเป็ นรายกลุ่มจะ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็ นรายคู่ โดยใช้ LSD การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เชิงปริ มาณ 2 ตัวใช้การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient)
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ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า20-30 ปี
และอายุมากกว่า 50 ปี ขึนไป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นบุคลากรประเภท
ข้าราชการ มีระยะเวลาการทํางานมากกว่า 10 ปี ขึนไป มีรายได้ต่อเดือนตํากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
และมีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว และพบว่า ปั จจัยพืนฐานส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการทํางาน รายได้ต่อเดือน ภาระความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวแตกต่างกันส่ งผลต่อความสุ ขในการทํางานไม่แตกต่างกัน บุคลากรมีความ
คิดเห็นเกียวกับปั จจัยจูงใจในการทํางานส่ งผลต่อความสุ ขในการทํางานโดยรวม อยูใ่ นระดับสู ง
เรี ยงลําดับคือ ความรักในงาน การติดต่อสัมพันธ์ ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในงาน ความรับผิดชอบ
ความสําเร็ จในงาน ความยอมรับนับถือ และบุคลากรมีความคิดเห็นเกียวกับ ปั จจัยคําจุนทีส่ งผลต่อ
ความสุ ขในการทํางานโดยรวม อยูใ่ นระดับสู ง เรี ยงลําดับคือสัมพันธภาพระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพือนร่ วมงาน นโยบายและการบริ หาร สภาพการทํางาน วิธีการบังคับบัญชา เงินเดือนและค่าตอบแทน
และพบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคําจุนในการทํางานส่ งผลในทิศทางเดียวกันกับความสุ ขในการทํางาน
ของบุคลากร กล่าวคือ เมือปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคําจุนในการทํางานเพิมขึน จะส่ งผลให้ความสุ ขในการ
ทํางานของบุคลากรเพิมขึน ตามไปด้วย
คําสําคัญ: ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสุ ขในการทํางาน
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Abstract
This research had aims to (1) to study the level of happiness in work of Provincial Land
Office personnel and branches in Kanchanaburi Province and (2) to study the factors affecting the
happiness of work of Provincial Land Office personnel and branches in Kanchanaburi Province.
The study population used was government officials, government employees, temporary
worker and contractors. They are working at the Provincial Land Office and branches in
Kanchanaburi Province of 123 people. Data collection method used questionnaires. Do an evaluation
with a computer by software. The statistics used in data analysis are 1) Descriptive Statistics,
including frequency, percentage, mean and standard deviation. 2) Inferential statistics for relationship
analysis, including independent - Sample t-test, F-Test by analyzing one-way ANOVA to compare
the mean of the comment level. In the case of founded that differences individual group were
analyzed by LSD, and the finding for relationship between two quantitative variables was used to
analyze the Pearson Correlation Coefficient.
The study found that the most personnel answering the questionnaire were female, over 2030 years and more than 50 years, marital status, education of bachelor's degree, government officials,
a period of work for more than 10 years, monthly income less than or equal to 15,000 baht, and were
family responsibilities. And found that the basic personal factors were sex, age, status, education
level, personnel type, period of work, monthly income. The duty of family responsibility is different,
affecting the happiness in work no different. Personnel have opinions about the motivation factor of
work to affect happiness of work on the overall is high. Sort of: love in work, communication, job
description, job progress, responsibility, success in work, respect and personnel have opinions about
supporting factors for affecting overall happiness in work is high. Sort of: relationship between
supervisors and colleagues, policy and administration, working conditions, methods of command,
salary and compensation. And found that incentives factor and supporting factor of work had a
similar way effect on the happiness in work of personnel. That is when incentives factor and
supporting factor of increase work will be result in increased happiness in work of personnel as well.
Keywords: happiness in work, factors affecting the happiness in work
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณวัตถุ ประสงค์1) เพือศึ กษาระดับปั จจัยที มีผลต่อการจ้าง
แรงงานต่ า งด้ า วในสถานประกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตอํา เภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุ ท รสาคร )เพื อศึ ก ษาปั จ จัยที มี ผลต่ อ การจ้า งแรงงานต่ า งด้า วของสถานประกอบการโรงงาน
อุ ตสาหกรรม ในเขตอําเภอกระทุ่ มแบน จังหวัดสมุ ท รสาคร โดยจําแนกตามข้อมูลทัวไปของสถาน
ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษาครั งนี ผูป้ ระกอบการโรงงานอุ ตสาหกรรมที มี การจ้าง
แรงงาน ต่ า งด้ า ว ตั งแต่ 10 คนขึ นไปในสถานประกอบการในเขตอํา เภอกระทุ่ ม แบน จั ง หวัด
สมุ ทรสาคร จํานวน 225 แห่ ง ได้จากการกําหนดขนาดของกลุ่ มโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง ใช้สูต ร การ
คํานวณของ Yamane (1970) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ̅) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ทีมากกว่า กลุ่มด้วย One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = . ) เมือพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยทีมี
ผลต่ อการจ้างแรงงานต่ างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุ ตสาหกรรมในเขตอําเภอกระทุ่ มแบน
จังหวัดสมุทรสาครเรี ยงลําดับความสําคัญ ปั จจัยด้านแรงงาน ( ̅ = . )ปั จจัยด้านกฎหมาย ( ̅= . )
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และ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ( ̅= . ) สําหรับความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในตําแหน่ ง
ต่าง ๆ ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅= . ) เมือพิจารณาราย
ด้านพบว่า ปั จจัยทีมี ผลต่ อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุ ตสาหกรรมในเขต
อํา เภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด สมุ ท รสาครเรี ย งลํา ดับ ความสํา คัญ .แผนกฝ่ ายผลิ ต ( ̅ =4.25) .แผนก
คลังสิ นค้า ( ̅ =4.20)และ.แผนกจัดส่ ง( ̅ =4.16) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยทีมี ผลต่ อการ
จ้างแรงงานต่ างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตอํา เภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุ ทรสาคร ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านแรงงาน ปั จจัยด้านกฎหมายและนโยบายมีความเห็ นต่อ
การจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน มีค่า Sig น้อยกว่า . ซึ งเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
คําสําคัญ แรงงานต่างด้าว โรงงานอุตสาหกรรม ปั จจัย
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Abstract
This research was quantitative research. Objective 1) to study the level of factors affecting
employment of foreign workers at industrial factory establishment in Krathum Baen District, Samut
Sakhon Province. 2) To study the factors affecting employment of foreign workers at industrial
factory establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. Classified by general
information of the establishment. The sample groups used in this study, industrial factory
entrepreneurs who employment of foreign workers since 10 people or more at establishments in
Krathum Baen District, Samut Sakhon Province total 225 establishments. By obtained from the
determination of group size by sampling using the calculation formula of Yamane (1970). The
research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage
(%), mean (X), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And
comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.
The research results were found that overall, it was at a high level ( ̅ = 4.23). When
considering each aspect, it was found that factors affecting employment of foreign workers at
industrial factory establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. In order of
importance Labor factor ( ̅ = 4.31), legal factors ( ̅ = 4.25) and economic factors ( ̅ = 4.14) for the
need to hire foreign workers to work in various positions in industrial factory establishments. Overall,
it was at a high level ( ̅ = 4.23) when considering each aspect found that, factors affecting
employment of foreign workers at industrial factory establishment in Krathum Baen District, Samut
Sakhon Province. In order of importance, production department ( ̅ = 4.25), warehouse department
( ̅ = 4.20) and delivery department ( ̅ = 4.16) results of hypothesis testing it was found that the
factors affecting employment of foreign workers at industrial factory establishment in Krathum Baen
District, Samut Sakhon Province. Economic factor, labor factor, legal and policy factors had the
opinion of employment foreign workers were different, with a Sig value of less than 0.05, which is an
acceptance of the hypothesis.
Keyword: Foreign workers, Industrial factory, Factor
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การตัดสินใจใช้ บริการชําระค่ าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์ เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง
เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
People decision to use electricity payment service through metropolitan electricity
authority counter wat liap district phra Nakhon district Bangkok
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณวัตถุประสงค์ ( ) เพือศึกษาระดับการตัดสิ นใจใช้บริ การชําระ
ค่าไฟฟ้ าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้ านครหลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ( )
เพื อศึ กษาการตัดสิ นใจใช้บริ การชําระค่ าไฟฟ้ าของประชาชนผ่านเคาน์ เตอร์ การไฟฟ้ านครหลวง เขตวัด
เลียบ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร โดยจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การศึกษาครังนี ประชาชนทีตัดสิ นใจใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้าที การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ จํานวน
คน เครื องมื อที ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ ค่าร้ อยละ (%) ค่ าเฉลี ย ( X ) ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติ ฐาน ด้วย
Independent Sample t-test และเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ของกลุ่ มตัวอย่างที มากกว่า กลุ่ มด้วย One-Way
ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ นใจใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้ าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้ านคร
หลวง เขตวัดเลี ยบ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการตัดสิ นใจ ด้านการ
ให้บริ การ ด้านภาพลักษณ์ พบว่ า ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้ นันพบว่ า มี
เฉพาะเพศที ต่างกันจะมีการตัดสิ นใจใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้ าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้ า
นครหลวง เขตวัดเลี ยบ ในด้านด้านการตัดสิ นใจ และด้านการให้บริ การ แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทีระดับ . สถิติ แต่ผลทีเกิดพบว่าไม่ว่าผูใ้ ช้บริ การทีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
93

เป็ นอย่างไร ก็มีการตัดสิ นใจใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง
เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เพราะประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีมุมมองทีมี
ความหลากหลาย และแสดงให้ เห็ น ถึ ง ว่ า การไฟฟ้ า นครหลวง เขตวัด เลี ยบ มี กลุ่ ม ลู กค้าที มี ความ
หลากหลายทางด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ทีตัดสิ นใจใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า ณ ทีทําการ
ไฟฟ้า เขตวัดเลียบ
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจ, การชําระค่าไฟฟ้า, ประชาชน
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Abstract
This research is a quantitative research Objective (1) to study the level of decision-making to
use the electric bill payment service of the people through the counter of Metropolitan Electricity
Authority, Wat Liap District, Phra Nakhon District, Bangkok (2) to study the decision to use the
electricity payment service of the people through The counter of the Metropolitan Electricity
Authority, Wat Liap District, Phra Nakhon District, Bangkok by classifying gender, age, education
level, occupation, income, sample groups used in this study. People who decide to use the service to
pay for electricity at The Metropolitan Electricity Authority, Wat Liep District, 390 people. The
research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer software package,
percentage (%), mean , standard deviation (SD), and hypothesis testing using independent sample ttest, and comparing the relationships of more than 2 sample groups with One. -Way ANOVA
The research results were found that People Decision to Use Electricity Payment Service
through Metropolitan Electricity Authority Counter, Wat Liap District, Phra Nakhon District,
Bangkok Overall at a high level is decision-making Service In terms of image, it was found that
personal factors, such as gender, age, education, occupation, income were found to have different
sexes. Metropolitan Electricity Authority, Wat Liab District, in decision making And service The
difference was statistically significant at the level of 0.05, but the results showed that regardless of the
age of service users. Education level What is the career and income? Then decided to use the service
to pay the electricity bills of the people over the counter Metropolitan Electricity Authority, Wat Liap
District, Phra Nakhon District, Bangkok No different Because of the sample population Has a diverse
perspective And shows that Metropolitan Electricity Authority, Wat Liap District has a diverse group
of customers in terms of age, education level, occupation, income who decide to use the service to
pay electricity at Wat Liap District Electricity Office
Keywords: Decision, Electricity Payment, People
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การพัฒนาการวางแผนชุมชนเพือบูรณาการสู่ แผนพัฒนาสามปี
ขององค์การปกครองส่ วนท้ องถิน พืนทีตําบลทับนํา อําเภอบางปะหัน
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื อศึ กษาข้อ มู ลศักยภาพชุ มชนและจัดทําฐานข้อมู ลใช้ในการ
วิเคราะห์ ตดั สิ นใจในการจัดทําแผนนชุ มชนและเพือพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการวางแผน
ชุ มชนที นําไปสู่ การบูรณาการเชื อมโยงกับแผนพัฒนาระดับตําบล ใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research-PAR) โดยใช้การสั ม ภาษณ์ ก ารแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ร่ว มกับ
กลุ่ ม เป้ า หมายในชุ ม ชน (Focus group) กลุ่ ม ตัว อย่ างที ศึ ก ษา ประกอบด้ว ยผู ้นํ า ชุ น ชน หมู่ บ้ า น
ประชาชนในพื นที หมู่ บ้า น และบุ ค คลากรในองค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลทับ นํา จํา นวน 50 คน
วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี (frequency) ค่าร้อ ยละ(percentage) ค่ าเฉลี ย(mean) ค่ าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า ผูน้ าํ ชุ มชนส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอ ายุประมาณ 45 ปี ขึนไป ส่ วนใหญ่ จ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีประสบการณ์การทํางานด้านพัฒนาชุมชนในพืนทีมากกว่า ปี ขึน
ไป ชุ มชนทับนํามีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทกึงเมือง ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมควบคู่ไปกับ
อาชี พ อื นๆ เช่ น อาชี พ ผลิ ต เครื องหนั ง อาชี พ จัก รสาน อาชี พ ค้า ขาย อาชี พ รั บ จ้า งทัวไป เป็ นต้น
ประชากรทีอยู่อาศัยในชุ มชนส่ วนใหญ่เป็ นวัยทํางาน ปั ญหาโดยภาพรวมของชุมชนทับนําสามารถแยก
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แ ก่ 1) ปั ญหาที เกิ ดจากความต้องการที แท้จริ งเป็ นสิ งที ประชาชนรู ้ สึกว่ามีความ
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เดื อดร้ อนมากที สุ ด ต้อ งขจัด ให้หมดไป เช่ น ปั ญหาแหล่ ง นําไม่ เพี ยงพอสํา หรั บการประกอบอาชี พ
การเกษตร ปั ญหานําเพือการเกษตรยังไม่ครอบคลุมทุกพืนที ปั ญหายาเสพติด 2) ปั ญหาทีเกิดจากความ
ต้องการทีมีควารุ นแรงน้อยลงมาเป็ นปั ญหาทีชาวบ้านรู ้ สึกว่าเดื อดร้ อนบ้างแต่ยงั ไม่เห็ นความจําเป็ นที
จะแก้ไขในทันที ทนั ใด เช่ น ปั ญหาเงิ นทุ นหมุ นเวียนไม่ เพี ยงพอสําหรั บผูป้ ระกอบอาชี พ ปั ญหาขาด
ความรู ้ ด ้านการป้ อ งกัน และกําจัด โรคที เกิ ด จากต้นข้าว ใบมันเทศและหัว มันเทศ ปั ญหาถนนภายใน
หมู่บา้ นชํารุ ดทรุ ดโทรมและไฟฟ้ าส่ องสว่างยังไม่ถวถึ
ั ง ปั ญหาการทิงขยะและปล่อยนําเสี ยลงคลองทับ
นํา ปั ญหาการจัดการขยะ 3) ปั ญหาทีเกิดจากความต้องการที ประชาชนไม่ รู้สึกเดื อดร้ อนเป็ นปั ญหาที
ประสบอยูแ่ ต่ไม่รู้วา่ เป็ นปั ญหาและควรแก้ไข เช่น ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพ ปั ญหาขาดทักษณะสําหรับ
การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ปั ญหาการว่างงานของผูป้ ระกอบอาชี พเกษตรนอกฤดู การผลิ ต ปั ญหา
ขาดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื องเกียวกับเรื องการเกษตร ปั ญหาผูส้ ู งอายุอยูบ่ า้ นเพียงลําพังขาดคนคอยดู แล
แนวทางแก้ไขร่ วมกันเกียวกับสภาพปั ญหาในชุมชน อันจะนํามากําหนดเป็ นแผนชุมชนเพือบูรณาการสู่
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ น ได้แก่ การจัดตังกองทุนสวัสดิ การทางสังคม การ
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มประกอบอาชี พเพือสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน การส่ งเสริ มให้มีอาชี พทางเลือก การ
พัฒนาตลาดนัดชุมชน การส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน การแก้ไขปั ญหายาเสพติด การส่ งเสริ ม
กิจกรรมสําหรับกลุ่มผูส้ ุ งอายุ
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการศักยภาพผูน้ าํ ชุมชนเพือเพิมพูนความรู ้และทักษะพืนฐานที
จําเป็ นให้กบั ผูน้ าํ ชุมชนทุกคน และการประสานงานกับหน่วยงานรัฐส่ วนกลางและในระดับท้องถิน
เพือสนับสนุนงบประมารณการดําเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนอันจะ
ส่งผลให้ชุมชนตําบลทับนํา เกิดความเข้มแข็งสามารถพึงพาตนเองได้และมีการพัฒนาอย่างยังยืนต่อไป
ในอนาคต
คําสําคัญ: การวางแผนชุมชน
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Abstract
This research aims to study the community’s potential; to create a database for analyzing the
decision to conduct the community’s plan; and to develop the involvement of the community in
community’s planning to contribute to the integration associated with the plan of sub-district level
development. The research applied a participatory action research (PAR) by using interviews to share
their learning with community target groups (Focus group) to be studied were the 9 community
leaders, the residents from 9 villages and 50 staffs from Tub-Nam Sub-district Administration
Organization. The obtained information were analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation though statistical software.
The study found that most of the community leaders are male, aged about 45 years or above,
most graduating high school / vocational, has more than 5 years’ experience of working in
community development in the area. Tub-Nam community has semi-urban lifestyle that most
residents
do agricultural occupation in conjunction with other professional occupations such as manufacturing
leather, basketry weaving, trading or general employment. Most of the populations living in
the community are at the age of profession.
The overall problems of the community in Tub-Nam community can divided into three
levels as follows: 1) the problem of the actual need is something that people feel they have suffered
the most and need to be eliminated such as the inadequateness of water for agriculture careers, the
uncovering water supply for agriculture for all areas and drug problems; 2) problems caused by the
need of less serious are the problem that people feel distressed but did not see the need to be resolved
immediately such as the insufficient of working capital, lack of knowledge on the prevention and
elimination of diseases caused by the rice, sweet potato and sweet potato leaves, dilapidated roads and
insufficient lightings within the village and, the problem of waste and sewage discharge into the canal
in Tub-Nam community including the problem of waste management; 3) problems caused by the
requirement that citizens do not feel that having suffered a problem but as a problem and should
resolve problems such as the integration career, lacking of skills for the design of new products,
unemployment of agricultural workers during the off-season production, lacking of continuous
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learning about agriculture, and the elderly people at home alone without care. The solutions for
common problems in the community that will be defined as a plan to integrate into the three-years
community development plan of local government including the establishment of a social welfare
fund, the promotion of the integration work in the community to build a product, the promotion a
career choice, the development of community’s flea market, the promotion of traditional knowledge
conservation , the troubleshooting drugs problem and the promotion of activities for the optimum
aged group.
Suggestion
There should be a promotion of learning and improving l community leaders’ potential to
enhance their knowledge and skills necessary to lead every community and the coordination with the
central government and the local level to support the project development activities that will result in
parish communities over water together with strong self-reliant and sustainable development in the
future.
Keywords: Community Planning
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การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตําบลไผ่ขวาง อําเภอบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี
The Administration of Pai Kwang Sub-District Community Enterprise,
Baan Mor District, Saraburi Province
พัชรมัย สิ นธประเสริฐสุ ข1 / อํานวย ปิ นพิลา2
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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บทคัดย่ อ
การวิจ ยั นี มีว ตั ถุประสงค์ ) ศึกษาการบริ หารงานของวิสาหกิจ ชุมชนตํา บลไผ่ขวาง อํา เภอ
บ้า นหมอ จัง หวัด สระบุรี และ ) เปรี ยบเทีย บระดับ ปั จ จัยที มีผลต่อ การบริ ห ารงานของวิส าหกิจ
ชุ มชนตํา บลไผ่ขวาง อํา เภอบ้า นหมอ จัง หวัด สระบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ ของสมาชิก รายได้เฉลียต่อ เดือ นและระยะเวลา การเป็ นสมาชิ ก จํา นวน
คน
ได้ม าจากการกํา หนดขนาดตัว อย่า ง โดยใช้สู ต รยามาเน่ (Yamane) และการสุ ่ ม ตัว อย่า งโดยอาศัย
ความน่ า จะเป็ นใช้ว ิธี ก ารสุ ่ ม แบบแบ่ง ชั นภูม ิโ ดยใช้ส ัด ส่ ว น และอาศัย แบบสอบถามที ผ่า น
ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจความเที ยงตรง และมีค่า ความเชื อมัน 0.8483 และทํา การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป เพื อหาค่า สถิต ิที ใช้ใ นการวิเคราะห์ข อ้ มูล ค่า ร้อ ยละ (percentage) ค่า เฉลี ย
(mean) ค่า สถิต ิท ดสอบที (t-test) ค่า ทดสอบเอฟ (F-test) ค่า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดี ยว (one-way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจ ยั พบว่า )การบริ ห ารงานของวิส าหกิจ ชุ ม ชนตํา บลไผ่ข วาง อํา เภอบ้า นหมอ
จังหวัดสระบุรี ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือพิจารณาค่าเฉลียรายด้านเรี ยงลําดับค่าเฉลียได้
ดังนี ด้านการเงิ น ด้านการผลิต ด้านการบริ หารจัดการ และด้านการตลาด )เปรี ยบเทียบระดับปั จจัย
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ที มีผ ลต่อ การบริ ห ารงานของวิส าหกิจ ชุ ม ชนตํา บลไผ่ข วาง อํา เภอบ้า นหมอ จัง หวัด สระบุรี เมื อ
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี ยต่อเดื อน และระยะเวลาการเป็ น
สมาชิ ก ไม่แ ตกต่างกันอย่า งมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อาชีพ ของสมาชิก แตกต่า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01
คําสําคัญ : การบริ หารงาน, วิสาหกิจชุมชน
Abstract
The purposes of this study were to study and compare the administration of Pai Kwang SubDistrict Community Enterprise (PKSDCE), Baan Mor District, Saraburi Province, classified by sex,
age, status, education level, career, income per month and period of member. The stratified random
samplings were 150 members of Pai Kwang sub-district community enterprise, Baan Mor District,
Saraburi Province. The check list form and the five rating scale questionnaire were used to collect
data, which was examined by 3 specialists. The validity and reliability were 0.8483. The collected
data were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test, F-test, One-way
ANOVA and Scheffe’s Method.
The results of this study were as follows:
1. The overall image of the administration of Pai Kwang sub-district community enterprise,
Baan Mor District, Saraburi Province was at a fair level. The financial aspect, the
product aspect, the management aspect and the marketing aspect were at fair level
respectively.
2. The sex, age, status, education level, income per month and period of member did not
indicate difference of the administration of PKSDCE, Saraburi Province at the level of
.05. But the members’ career indicated difference of the administration of PKSDCE,
Baan Mor District, Saraburi Province at the level of .01.
Keywords: Administration , Community Enterprise
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวัฒนธรรมการจักสานของชุ มชนบางเจ้าฉ่ า อําเภอโพธิ
ทอง จังหวัดอ่างทอง ศึกษากระบวนการจัดการความรู ้วฒั นธรรมการจักสานของชุมชน และเพือพัฒนา
เว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ ขอ้ มู ลวัฒนธรรมการจักสานของชุ มชนบางเจ้าฉ่ า ประชากรได้แก่ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สํ า คัญ ในชุ ม ชนจัก สานผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม้ไ ผ่ บ างเจ้า ฉ่ า จํา นวน คน ประกอบด้ว ย ผู น้ ํา ชุ ม ชนและ
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการจักสานทีมีประสบการณ์ ทีสมัครใจให้ขอ้ มู ลกับผูว้ ิจัย เครื องมือในการวิจยั ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกและแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื องมื อวิจัยโดยผูเ้ ชี ยวชาญ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ เนื อหาและสถิติพ รรณนา ผลการวิจัย
พบว่า วัฒนธรรมจักสานของชุ มชนบางเจ้าฉ่ ามี ประวัติ ความเป็ นมายาวนานตังแต่ สมัยปลายกรุ งศรี
อยุธยา มีวิถีชีวิตชุมชนสอดคล้องกับทรัพยากรและวัสดุในพืนที รู ปแบบงานจักสานมี รู ปแบบ คืองาน
จักสานแบบดังเดิมและงานจักสานร่ วมสมัย ด้านการจัดการความรู ้นันพบว่าชุมชนมีกระบวนการครบ
ทัง ขันตอน ทังการค้นหาความรู ้ การสร้ างและการแสวงหาความรู ้ การจัดความรู ้ ให้เป็ นระบบ การ
ประมวลและการกลันกลองความรู ้ การเข้าถึงความรู ้ การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ และการเรี ยนรู ้ โดย
มีจุดเด่นคือการถ่ายทอดความรู ้ อย่างแพร่ หลายทังภายในและภายนอกชุ มชน แต่จุดทีควรพัฒนาคือการ
รวบรวมความรู ้ อย่างเป็ นระบบ ความรู ้ ส่วนใหญ่ จึงมี ลกั ษณะเป็ นความรู ้ แฝงอยู่ในตัวบุคคล ชุ มชนมี
ความต้องการเผยแพร่ วฒั นธรรมในสื อหลากหลายรู ปแบบทีเข้าถึงและเข้าใจง่าย ผลการพัฒนาเว็บไซต์
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ทําให้ได้เว็บไซต์ทีตรงกับความต้องการของชุมชน สามารถนําไปเผยแพร่ ได้ โดยเป็ นหนึ งในสื อที ใช้
ร่ วมกันกับการเผยแพร่ ผ่านแฟนเพจของเฟซบุ๊ก ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์อยู่
ในระดับมากถึงมากทีสุ ด
คําสําคัญ: การจัดการความรู ้, จักสาน, วัฒนธรรม, การพัฒนาเว็บไซต์
Abstract
This research aimed to study basketry culture of Bang Chao Cha community in Pho
Thong district, Ang Thong province; to explore the community’s knowledge management (KM)
process; and to develop a website aiming at the disseminate basketry culture knowledge to public.
Population include 15 key informants in Bang Chao Cha district who are community leaders and
experienced basketry workers voluntarily joined the research process. Research instruments were indepth interview forms and satisfactory evaluation form toward using developed website. The research
instruments were verified by three experts before real implementation. Data were analyzed by mean
of content analysis and descriptive statistics. Results show that Bang Chao Cha’s basketry culture has
a long history since Ayutthaya Period. Community people’ way of life is related to community
resources and materials. The community’s basketry divided into two patterns; traditional and
contemporary. Results on KM process show all seven process of KM; knowledge identification,
knowledge creation and acquisition, knowledge organization, knowledge codification and refinement,
knowledge access, knowledge sharing, and learning. Their identity indicated they have no boundaries
toward sharing their knowledge to both inside and outside community. Most of the knowledge were
tacit knowledge which situated in persons. They have need for disseminate their culture through
media. Website is one of an effective media that brought about useful information to public and can
be connected with Facebook fan page. Result toward website evaluation shows that users ranked their
satisfaction at ‘high’ and ‘very high’ level.
Keywords: Knowledge management, Basketry, Culture, Website development
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนากลุ่มอาชี พผูน้ าํ
ชุ มชน และเพือจัดตังและดําเนิ นงานกลุ่ มอาชี พผูน้ าํ ชุ มชน ตําบลโนนสะอาด อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ กลุ่ ม เป้ าหมาย คือ ผูน้ ําชุ มชนและกลุ่ ม เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวอิ นทรี ย ์ บ้านโนนสวัสดี -โนน
สวรรค์ ตํา บลโนนสะอาด อําเภอห้ ว ยเม็ ก จัง หวัด กาฬสิ นธุ์ จํา นวน คน รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิ งลึ ก การสนทนากลุ่ ม การระดมสมอง วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการอุ ปนัย
และสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย สรุ ปได้ว่า ) ระยะก่ อนปฏิ บตั ิ การ ผลจากการสํารวจความคิดเห็ น พบว่า มี ความ
ต้องการได้รับการส่ งเสริ มการจัดตังกลุ่ มอาชี พ เสริ มให้กับผูน้ ําชุ มชนและกลุ่ มเกษตรกรผู ป้ ลู กข้า ว
อินทรี ย ์ และช่วยเหลื อด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม โดยความต้องการ อันดับแรกคือ การแปรรู ปข้าว
กล้องบรรจุถุง และการทําสบู่จากข้าว ซึ งต้องการให้มีการอบรมความรู ้ในการผลิต ) ระยะปฏิบตั ิการ
ดําเนิ นการประชุ มระดมสมองร่ วมกัน และฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บัติการให้กับสมาชิ กที สนใจ โดยมีคณะ
นั ก วิ จ ัยวิ ท ยากรช่ ว ยถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ จนสามารถนํา ไปดํา เนิ น การได้ เอง และร่ วมจัด ทํา ตรา
สัญลักษณ์ ฉลาก บรรจุ ภณ
ั ฑ์ รวมถึงการวางแผนการดําเนิ นงานเชิ งธุ รกิจและการจัดจําหน่ ายของกลุ่ม
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) ระยะติ ด ตามและประเมิ นผล พบว่า การผลิ ต และการจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ ในเชิ งธุ รกิ จ ประสบ
ความสําเร็ จ ทําให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื อง สมาชิ กในกลุ่มมีความพึงพอใจในผลการดําเนิ นงาน เกิด
การเรี ยนรู ้ ในการดําเนิ นกิจกรรมทางการผลิต การตลาด การเงิ น การบัญชี และการบริ หารจัดการกลุ่ม
ได้เอง
คําสําคัญ การพัฒนาอาชีพ, ผูน้ าํ ชุมชน, เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวอินทรี ย ์
Abstract
The research was a participatory action research. The purposes of this research was to study
the needs in career development of community’s leader and organic rice grower group and to
establish a concrete action plan for community’s leader and organic rice grower group in
Nonsawatdee-Nonsawon community Tumbon sa-ad, Humek District, Kalasin Province. The sample
space were 30 person. Data collection methods were questionnaire. In-depth interview, focus group
and brainstorm. The data was analyzed by inductive reasoning and descriptive statistics.
Research conclusion can be demonstrated into 3 phases including, Phase1: the pre-practice
phase. The survey result found the needs in career promoting and establishment of occupational group
for community’s leader and organic rice grower group. As well as group managerial assistance, the
two most needed assistance were the promotion of Processing of brown rice bag and making soap
from rice. This also required training course on production of. Phase2: the trial phase, a collaborative
brainstorm as well as laboratory training were undertaken under supervision of researchers and
trainers. Consequently, community’s leader and organic rice grower group and those interested
members were able to process on their own. They also collaborated with each other on the design of
brand, logo, package and planning for business management and sale accordingly. Phase 3:
monitoring and evaluation phase, the success in production and sale led to steady need of production.
Apart from satisfactory in performance, the sample space were mange to learn how to conduct
business on their own including production, marketing , financing, accounting and management.
Keywords: Career development, Community’s leader, Organic rice grower group
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การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

107

การประเมินความสุ ขในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
Assessment of the happiness of students in the health sciences Naresuan University
กรรณิการ์ ใจเทียง1 / ฐิ ตชิ ญา อินชู 2 / วิวัฒน์ เจริญอึง3 / บุษบง จันทมล4 / ภูฤทธิ เจริญจิตร5 /
จิราภร แสนทวีสุข6 / นิรันดร์ เงินแย้ ม7 / กันตพัฒน์ อนุศักดิเสถียร8
Thitichaya Inchoo / Wiwat jaroen-ueng / Kannika Jaiteng / Butsabong Jantamol /
Poohrit Charoenjit / Jiraporn Seantaweesuk / Niran Nyernyam / Kantabhat Anusaksathien
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Naresuan University
1-8

บทคัดย่ อ
วิ จัย นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ . เพื อศึ ก ษาระดับ ความสุ ข ของนิ สิ ต ในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร . เพือเปรี ยบเทียบความสุ ขของนิ สิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพมหาวิทยาลัย
นเรศวร ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที เป็ นนิ สิตกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร มี คณะ ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ , คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ , คณะ
พยาบาล ศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รวม
นิสิตจ านวน , คน โดยการศึกษาในครังนี ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตปริ ญญาตรี จํานวน คน และ
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จากการศึกษาพบว่า ระดับความสุ ขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
อยู่ ทีระดับ มีความสุ ขระดับทัวไป และเมือเปรี ยบเทียบความสุ ขของนิ สิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จําาแนกตามคณะทีศึกษา ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย ด้วย Brown-Forsythe เพือวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายกลุ่มพบว่า
ทัง คณะ มีค่าเฉลี ยของคะแนนความสุ ขไม่ แตกต่างกัน เท่ ากับ . ซึ งมากกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติทีระดับ . สรุ ปได้ว่า นิ สิ ตกลุ่ มวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร มี ความสุ ขในระดับ
ทัวไป และในแต่ละคณะ มีระดับความสุ ขทีไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ความสุ ข นิสิต วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Abstract
The purposes of this research were: 1) To study the happiness level of students in the Health
Sciences Naresuan University. 2) To compare the happiness levels of students in Health Sciences
classified by faculty. The sample was 374 students studying at Naresuan University, academic year
2560, in the health sciences group of the 7 faculties of Pharmaceutical Sciences, Medicine, Public
Health, Nursing, Dentistry, Allied Health Sciences and Medical Sciences. Using simple random
sampling, the study found that the happiness levels of students in the 7 health science faculties is
equal to the general population. Using the One-way ANOVA Brown-Forsythe Mean Difference Test
showed that in comparing the 7 faculties the mean score of student happiness scores was not
significantly different at .074. Conclusions: Naresuan University Health Sciences students have a
level of happiness similar to the general population and students within the Health Sciences faculties
have similar levels of happiness.
Keywords: Happiness, students, Health Sciences, Naresuan University
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การวิจยั และพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็ นครู ในศตวรรษที ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
The Research and Development of the Teacher Characteristics in the 21st Century
Scale for the student of Education Faculty Institute of Education in
Mahasarakham Campus
สุ ชิลา สวัสดี
Sushila Sawassdee
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

บทคัดย่ อ
การวิจยั และพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็ นครู ในศตวรรษที ของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพือ ) พัฒนารู ปแบบการ
สร้างแบบวัดคุณลักษณะความเป็ นครู ในศตวรรษที ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ) ศึกษาคุณภาพด้านความตรงตามเนื อหา ความตรงตามโครงสร้าง ค่า
อํานาจจําแนกและความเทียงของแบบวัดคุณลักษณะความเป็ นครู ในศตวรรษที ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั คือ แบบวัดคุณลักษณะความเป็ นครู ในศตวรรษที วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื องมือ
ได้แก่ ความตรงเชิงเนือหาพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ค่าอํานาจ
จําแนก ความเทียง การทําหน้าทีต่างกันของข้อคําถามและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ผลการวิจยั พบว่า
) องค์ประกอบโมเดลคุณลักษณะความเป็ นครู ในศตวรรษที ของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีจาํ นวน องค์ประกอบ ตัวชีวัด
แบบวัดทีพัฒนาขึนเป็ นแบบวัดประเภทลิเคิร์ตสเกล ระดับ จํานวนข้อคําถาม ข้อ หลังจากตัดข้อ
คําถามทีต้องการทําหน้าทีต่างกัน เหลือจํานวนข้อคําถาม ข้อ
) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์อยูร่ ะหว่าง . – . ค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง . ถึง . ค่าความเทียง เท่ากับ
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. หลังจากตัดข้อคําถามทีเกิดการทําหน้าทีต่างกัน จํานวน ข้อ พบว่ามีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีสอง พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีคา่
ดัชนี วดั ความกลมกลืน ดังนี และ SRMR= . ภายหลังจากตัดข้อคําถามทีเกิดการทําหน้าทีต่างกัน
ออก พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน ดังนี
χ 2  187.108, df  170.p  value  0.175 ,
χ 2 /df  1.10, TLI  0.999, CFI  0.997, RMSEA  0.010 และ SRMR=0.028
คําสําคัญ: “แบบวัด”, “คุณลักษณะในศตวรรษที 21”
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Abstract
The research were to study 1) To develop a model for constructing the teacher characteristics
test in the 21st century of students in the Faculty of Education. Institute of Physical Education
Mahasarakham Campus 2) Studying the quality of content validity. Structural straightness
Classification, Power and Reliability of the 21st Century Teacher Characteristics Test of Students in
the Faculty of Education Institute of Physical Education Mahasarakham campus were 213 students.
The research instrument consisted the teacher characteristics in the 21st . The data were analyzed a
quality of the test, Content validity is determined by index of Item-Objective Congruence (IOC),
discrimination index, reliability, differential item function (DIF), and second order confirmatory
factor analysis (SCFA), The research results were as follow:
1) Teacher characteristics in the 21st century scale were 3 factors, and 18 indicators. The
TCCs was 5-pionted Likert scale. There were 70 Items. After remove DIF were 50 items.
2) Content validity was index of item objectives congruence range of 0.66 to 1.00. The
discrimination index of the items range of 0.67 to 1.00. The reliability (α) of TCCs was if 0.97, and
after remove DIF was of 0.96. The DIF were 26 items. The construct validity of TCCs was confirmed
by using the SCFA: the results of teacher characteristics in the 21st century model was fit to the
empirical data. The model provided the Chi-Square test = 204.522, the degree of freedom= 178, ChiSquare divided by degree of freedom = 1.14, the probability=0.084, CFI=0.998, TLI=0.998,
RMSEA=0.012, and SRMR=0.027,and after remove DIF found that : the results of teacher
characteristics in the 21st century model was fit ti empirical data. The model provided the Chi-Square
test= 187.108, the degree of freedom= 170, Chi-Square divided by degree of freedom =1.10, the
probability=0.175, CFI=0.999, TLI=0.997, RMSEA=0.012,and SRMR=0.027.
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พัฒนาระบบการเปิ ดใช้ งานซอฟต์ แวร์ อย่ างง่ าย
ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
The Development of Simple Software Activation System under a Project of
Microsoft Campus Agreement the Case of Naresuan University
สรพงค์ สุ ขเกษม1
1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมล : sorapongs@nu.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์ห ลักเพื อพัฒ นาระบบการเปิ ดใช้ง านซอฟต์แ วร์ อ ย่างง่ า ย
ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณี ศึกษามหาวิทยาลัย นเรศวร โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์
เฉพาะดังนี ( ) เพื อศึ กษาองค์ประกอบของพัฒ นาระบบการเปิ ดใช้งานซอฟต์แ วร์ อ ย่างง่ าย ภายใต้
โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ( ) เพื อสร้างและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของพัฒ นาระบบการเปิ ดใช้ง านซอฟต์ แ วร์ อ ย่า งง่ า ย ภายใต้โ ครงการ Microsoft Campus
Agreement กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ( ) เพือทดลองใช้พฒ
ั นาระบบการเปิ ดใช้งานซอฟต์แวร์
อย่า งง่ าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ( ) เพื อ
ประเมินพัฒนาระบบการเปิ ดใช้งานซอฟต์แวร์ อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มี ขนตอนดํ
ั
าเนิ นการวิจัย ขันตอน ได้แก่ ( ) ทบทวนเอกสารและ
วิเคราะห์ ความต้องการ ( ) ออกแบบและพัฒนาระบบ ( ) ทดสอบการใช้ง านระบบพร้ อมปรั บปรุ ง
แก้ไข ( ) เผยแพร่ เพือใช้งานจริ ง ( ) ประเมินความพึงพอใจ มี กลุ่ มตัวอย่างเป็ นเจ้าหน้าทีผูร้ ั บผิดชอบ
ติดตังซอฟท์แวร์ ประจําหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนทีดาวน์โหลดระบบการเปิ ดใช้
งานซอฟต์แวร์ อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
เพือใช้งาน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ระบบการเปิ ดใช้งานซอฟต์แวร์ อย่างง่ าย ภายใต้โครงการ
Microsoft Campus Agreement กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร แบบบันทึ กปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเปิ ดใช้งานซอฟต์แวร์ อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถีร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ อระบบการเปิ ดใช้งานซอฟต์แวร์ อย่าง
ง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับมาก ( =
4.39 SD = 0.65)
คําสําคัญ: การบริ หารจัดการลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ , Microsoft Campus Agreement
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Abstract
This dissertation aims to develop the Blended Learning model in Basic Computer Information
Science course for undergraduate students. There are four specific objectives: (1) To Study the Body of
Content the Blended Learning model in Basic Computer Information Science course for undergraduate
students. (2) To develop and evaluate the efficiency of the Blended Learning model in Basic Computer
Information Science course for undergraduate students. (3) To conduct the experiment using the Blended
Learning model in Basic Computer Information Science course for undergraduate students. (4) To investigate
students' satisfaction towards the The the Blended Learning model in Basic Computer Information Science
course for undergraduate students. The research procedure comprised in 7 steps (Brahmawong, 2008) (1)
Study the Body of Content (2) Assess needs for the innovative prototypes (3) Develop Conceptual
Framework (4) Seek Experts’ Opinions (5) Draft the Innovative Prototype (6) Test the Prototype (7) Finalize
the Prototype and Write Final Reports. The sample group consisted of 100 undergraduate students of
Naresuan University, in the 2/2016 Semester, who enrolled in Basic Computer Information Science.
Research instruments included the Blended Learning model in Basic Computer Information Science course
for undergraduate students, pretest-posttest evaluation form of academic achievement, and satisfaction
evaluation form. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test were statistical devices used for
the data analysis. The results were as follows:
1. The developed model consists of four components: Component 1 : Input, consists of Instructor,
Learner, Curriculum, Learning media and Instructional Methods. Component 2 : Process, consisted of 2
stages. Stage 1 : preparation. Teacher introduce to the blended learning activities and demonstrations. Stage
2 : Teaching and learning, consisted of 4 steps. Step 1 : Self student outside the classroom. Step 2 : Inside the
classroom activities. 2 .1 ) formative assessment. 2.2) Lecture. 2.3) Problem identification for small group
activities. 2.4) Small group activities. 2.5) Conclusion and Evaluation. Component 3 : Output. And
Component 4 : Feedback. The research-based approach and development together with the experiment of
learning and studying were applied in each stage. The experts agreed that the consisted of had the quality at a
high level. The results of the pilot study indicated that the developed model had feasibility for the
implementation and it could be used for developing the students’ learning achievements.
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2. The Efficiency of the developed model was 81.50/83. That was relevant with the 80/80 setting
criteria.
3. Learning achievement of the students after learning using the developed model was high than
before using statistical significant difference at .01 level.
4. The students' satisfaction of the learning using the developed model was at the high level. (x̄ =
3.76, SD = 0.95)
Keywords: Key Management Server, Volume Licenses Management, Microsoft Campus Agreement
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Soft Skills กับการเป็ นนวัตกรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Soft Skills and The Educational Innovator of School Administration
under the Office of Secondary Educational in the Northeast
รุ่งนิรันดร์ โพธิเพชรเล็บ1 / นวัตกร หอมสิ น2
Rungnirun Phophetleb / Nawattakorn Homsin
สาขาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Educational Administration, Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat University
2
สาขาการบริ หารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Educational Administration and Development, Faculty of Education, Mahasarakham University
1

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มี วตั ถุ ประสงค์ เพือ 1) ศึ กษาระดับ Soft Skills ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2) ศึ กษา
ระดับการเป็ นนวัตกรทางการศึกษาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ 3) เปรี ยบเทียบ Soft Skills กับการเป็ นน
วัตกรทางการศึ กษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษาในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรี ยน เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ กลุ่ มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษามัธยมศึ กษาในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้มาจากการสุ่ มแบบหลายขันตอน จํานวน 310 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ระดับ 5 โดยแบบสอบถาม Soft Skills ของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา มีค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามการเป็ นนวัตกรทางการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา มี ค่ า ความเชื อมั น เท่ า กับ 0.89 วิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสถิ ติ สํ า เร็ จ รู ปทาง
สังคมศาสตร์ หาความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนหลาย
ตัวแปร (MANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาระดับ Soft Skills ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
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2. ผลการศึกษาระดับการเป็ นนวัตกรทางการศึ กษาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการเปรี ยบเที ยบ Soft Skills กับการเป็ นนวัตกรทางการศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า จําแนกตามเพศ และ
ขนาดโรงเรี ยน ไม่ แ ตกต่ างกัน จํา แนกตามวุ ฒิ การศึ กษา และวิ ท ยฐานะ มี ความแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ: Soft Skills, นวัตกรทางการศึกษา, ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study Soft Skills of school administration 2) study
the educational Innovator of school administration and 3) compare Soft Skills and the educational
innovator of school administration under the office of secondary educational in the northeast
classified by gender, educational background, academic standing and school size. This research was
the quantitative research. The samples consisted of 310 school administration under the office of
secondary educational in the northeast using the multi-stage sampling method. The research
instrument was a 5 level-rating-scale questionnaire. Soft Skills questionnaire for school
administrators with the reliability of 0.91 and educational innovator questionnaire for school
administrators with the reliability of 0.89. The statistical techniques employed in this analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation and Multivariate Analysis of Variance: MANOVA.
The result was as follows:
1. The Soft skills study results of school administration under the office of secondary
educational in the northeast were at the high level in overall and in each aspect.
2. The educational innovator study results of school administration under the office of
secondary educational in the northeast were at the high level in overall and in each aspect.
3. The comparative results in the overall and individual aspects of Soft Skills and the
educational innovator of school administration under the office of secondary educational in the
northeast, classified by gender and school size, were no different and classified by educational
background and academic standing, were significantly different at .05 statistical level.
Keywords: Soft Skills, Educational Innovator, School Administration,
The Office of Secondary Educational in the Northeas
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการปฏิบัติเพือเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Effects of Organizing Action Learning Activities Enhance Unergraduate Students’
Innovatine Thinking Skills
พิมพ์ชนก โพธิปัสสา1 / อัญชลี วิมลศิลป์ 2 / นิสสรณ์ บําเพ็ญ3
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Educational Technology Program, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
3
สาขาวิชาพืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Foundations of Education Program, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
1-2

บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อ 1) ศึ ก ษาผลการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บัติเพื อ
เสริ มสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ 2) นําเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิเพือเสริ มสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 35 คน
เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดทักษะการคิดเชิ งนวัตกรรม และแบบบันทึกสะท้อนการเรี ยนรู ้
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษา
มีพฒั นาการของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมทังทังโดยรวมและรายด้านสู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 2) การนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเพือเสริ มสร้างทักษะการคิด
เชิ งนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี แบ่งเป็ น 6 ประเด็น คือ การตัดสิ นใจ การค้นคว้าหาข้อมูล
การใช้ขอ้ มูล การบันทึกข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การประเมินผล
คําสําคัญ : การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ การคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางการศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study effects of organizing action learning activities
to enhance undergraduate students' innovative thinking skills, and 2 ) to propose an approach to
represent an organization of action learning activities to enhance undergraduate students' innovative
thinking skills. The samples were 3 5 Ramkhamhaeng University undergraduate students. The tools
used in the research were an evaluation form of the innovative thinking skills, and a form of reflective
learning. The data were statistically analyzed by using mean, and standard deviation.
The results of study were as follows: 1 ) The students' development of innovative thinking
skills, in overall and in each aspect, was statistically significant at .0 5 level. 2 ) The propose an
approach to represent an organization of action learning activities to enhance undergraduate students'
innovative thinking skills. The approach was divided into 6 issues as follows: Deciding, Finding,
Using data, Recording, Presenting, Evaluation.
Keywords: Action Learning Activities / Innovative Thinking Skills / Innovation Technology
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ความเชื อในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษา:
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Beliefs Regarding English Pronunciation Teaching of Primary School Teachers: A
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความเชือในการสอนออกเสี ยงภาษาอังกฤษของครู ระดับ
ประถมศึ กษาในตําบลบ้านซ่ อ ง อําเภอพนมสารคาม จัง หวัด ฉะเชิ งเทรา กลุ่ มประชากรคือ ครู สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จํานวน 15 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติทีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1)
ผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนระดับความคิดเห็ นมากที สุ ดเท่ ากัน คือ 4.13 ใน 3 หัวข้อ ดังนี หัวข้อ
“การฝึ กการออกเสี ยงภาษาอังกฤษเพือการสื อสารเป็ นวิธีทีดี ทีสุ ดในการสอนออกเสี ยงภาษาอังกฤษ”
หัว ข้อ “การอบรมการสอนออกเสี ยงภาษาอัง กฤษมี ค วามสําคัญ ต่ อ การสอนออกเสี ยง” และหัว ข้อ
“เป้ าหมายหนึ งของการสอนออกเสี ยงภาษาอังกฤษคือ การทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกว่าสามารถทําให้ผูฟ้ ั งเข้าใจ
สิ งทีตนต้องการสื อได้” 2) ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ครู สอนภาษาอังกฤษมีเป้าหมายการสอนให้นกั เรี ยน
ออกเสี ยงได้ถูกต้องและมี ทศั นคติทีดีต่อภาษาอังกฤษ ครู ส่วนใหญ่ ใช้ YouTube เป็ นสื อการสอนการ
ออกเสี ยง และต้อ งการการสนับสนุ นงบประมาณด้านการฝึ กอบรม การจ้างครู ชาวต่ างประเทศ การ
จัดหาสื อการสอน และการสนับสนุ นด้านอัตรากําลัง
คําสําคัญ: ความเชือ การปฏิบตั ิการสอน การสอนออกเสี ยง
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the beliefs regarding English pronunciation
teaching of primary school teachers in Bansong Sub-district, Phanomsarakham District,
Chachoengsao Province. Fifteen primary English teachers were the population. A questionnaire and
interview questions were employed to collect the data. Descriptive statistics used in the study were
percentage, mean and standard deviation. The findings from the questionnaire revealed that three
aspects had the highest and equal mean scores ( 4. 13) . They were “ Pronunciation practice for
communication is the best way to teach pronunciation. ” , “ Training in teaching pronunciation is
important for pronunciation teaching.” and “ The one of pronunciation teaching goal is to make
students comfortably intelligible to their listeners.” The results from the interviews showed that the
teacher’ s purposes in pronunciation teaching were to encourage students to correctly pronounce
English language and to have positive attitude in English. Most of the teachers applied YouTube as a
supplemented instructional material in their English pronunciation classes. Furthermore, they require
additional budget for English pronunciation trainings, foreign teacher hiring, teaching material
providing, and additional human resources in schools.
Keywords: beliefs, teaching practices, pronunciation teaching
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การพัฒนาทักษะการใช้ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษขันพืนฐานด้วยเรื องสั น
สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
The Development of Using Basic English Grammar Skills in Short Story
for The 1st year Students,Loei Rajabhat University
ชมพูนุท ธีราวิทย์
Chompoonut Theeravit
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Business English Program, Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือ1) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขันพืนฐานด้วยเรื องสัน2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อชุ ดการสอน
ทัก ษะการใช้ไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษขันพื นฐานด้ว ยเรื องสั น กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ นั ก ศึ กษาชันปี ที 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี การศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยทีได้คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1(English Grammar 1) ระหว่าง
50-59 คะแนน ในภาคเรี ยนที / 562จํานวน 30คน และใช้เรื องสันชื อ Who Moved My Cheese ของ
Spencer Johnson (2481-2560) เป็ นสื อการสอนเอกสารจริ ง งานวิจยั ฉบับนี เป็ นการผสมผสานระหว่าง
การวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังนันเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลก่อนและ
หลัง การทดลอง แบบทดสอบวัด ผลก่ อ นและหลังการเรี ยน ชุ ด การสอนทัก ษะการใช้ไวยากรณ์ ข ัน
พืนฐาน 4ชุ ด ประกอบด้วย ชุ ดที 1 เรื อง Present Simple Tense ชุ ดที 2 เรื อง Present Continuous Tense
ชุ ดที 3 เรื อง Past Simple Tenseชุ ดที 4 เรื อง Parts of Speech แบบบันทึ กการประเมิ นและสะท้อ นผล
รายบุคคลของนักศึ กษา (self-reflection) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที มีต่อชุ ด การ
สอนทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขันพืนฐานด้วยเรื องสันผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการ
ทดสอบหลังการเรี ยนของทุกเรื อง สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 กลุ่มเป้าหมาย
ทีต้องรั บการปฏิ บตั ิ ซาในวงจรที
ํ
โดยใช้ชุดการสอนเดิ มทัง ชุ ดพบว่าผลสัมฤทธิ หลังการเรี ยนใน
วงจรที อยู่ในระดับทีสู งขึนทุ กคน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ความพึงพอใจของนักศึกษาจากแบบประเมิน
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ค่าเฉลียอยูท่ ี 4.61 อยู่ในระดับมากทีสุ ดและจากแบบประเมินและสะท้อนผลรายบุคคลพบข้อดี มากกว่า
ข้อควรปรับปรุ ง
คําสําคัญ:ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขันพืนฐาน, เรื องสัน, การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
Abstract
The purposes of this action research were 1) to study the outcome of the development by
using short story to improve Basic English Grammar skills 2) to study the participants’ satisfaction on
the Basic English grammar modules developed on the operation. The research target group was 30 of
the 1styear students majoring in Business English Program who attained the evaluation of English
Grammar 1 subject from 50-59 in academic year 1/2019 at Loei Rajabhat University. Using short
story “Who Moved My Cheese”, Spencer Johnson (2481-2560) was an authentic material. A mixed
methodology of quantitative and qualitative research was associated. Multiple tools were employed
including the following documents: pre-test and post-test papers, using pertinent to 4 instruction
packages, namely: Module 1 Present Simple Tense, Module 2 Present Continuous Tense, Module 3
Past Simple Tense, Module 4 Parts of Speech, the self-reflection form and the survey of participants'
satisfaction form. The result indicated that the average scores of post-test was higher and it was also
found that the statistical significance at 0.01 level. Moreover, the target participants who were
required to be retreated in Spiral 2 receive the same instruction modules. Apparently, their posttest for
the 4 modules after the 2nd retreatment was better than that of the former, their assessment of the
development stage was at 100 percent. The study on the survey of participants' satisfaction showed
that they satisfied at the ratio of 4.61. The self-reflection form was found the strength point “more
than” the weak point.
Keywords: Basic English Grammar, short story, action research
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การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวเสริมต่ อการเรียนรู้ (Scaffolding)
เพือส่ งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื อง ชีวติ กับสิงแวดล้อม
สําหรับนักเรียน ชันประถมศึกษาปี ที 6
Development of a Science Teaching Model in accordance with the
Enhancement of Learning (Scaffolding) to promote analytical thinking skills on life
and the environment for Grade 6 students
วาสนา โสมกูล
บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื อศึ ก ษาข้อ มู ล พื นฐานในการพัฒ นารู ปแบบการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามแนวเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) 2) เพือสร้ างรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ตาม
แนวเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) 3) เพือทดลองรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวเสริ มต่อการ
เรี ยนรู ้ (Scaffolding) 4) เพื อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที มี ต่อ การเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามแนวเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) เพือส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื อง ชีวิตกับ
สิ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ครู ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน
ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน คน นักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที จํานวน 43 คน และกลุ่ มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ชันประถมศึ กษาปี ที /2 โรงเรี ยนเทศบาล “บุรีราษฎร์ ด รุ ณวิทยา” สังกัดเทศบาลเมื อ งบุ รีรัมย์ ภาค
เรี ยนที ปี การศึกษา 62 จํานวน 36 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ การทดสอบค่ า t – test
Independent และ t – test dependent และการวิเคราะห์ เนื อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาศึ กษา
ข้อมู ลพื นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอนวิ ทยาศาสตร์ ต ามแนวเสริ มต่ อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding)
พบว่ า ความต้องการในการจัดการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ต ามแนวเสริ มต่ อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) เพื อ
ส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก การสัมภาษณ์ สรุ ปได้ว่า กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพือส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครู
พัฒ นาทักษะการคิ ด วิ เคราะห์ ให้ นัก เรี ยน โดยใช้วิ ธี ส อนที เน้นการตังคํา ถาม ทําแบบฝึ กตามระดับ
ความสามารถของนักเรี ยน ฝึ กคิดวิเคราะห์ ให้นกั เรี ยนค้นคว้าหาความรู ้ตามทีครู เป็ นผูเ้ ตรี ยมข้อมูลให้
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นักเรี ยนบูรณาการความรู ้ ผา่ นการสร้างชินงาน โดยครู ช่วยเหลือสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนอย่างมี
ระบบ ซึ งการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงในขณะทีเรี ยนค่อยๆ เพิมความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานด้วย
ตนเอง จนกระทั งผู ้เรี ยนสามารถรั บ ผิ ด ชอบหรื อทํา งานนั นได้ด้ ว ยตนเอง 2)รู ปแบบการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามแนวเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) มี องค์ประกอบ 5 ส่ วน คื อ ด้านหลักการ ด้าน
วัต ถุ ป ระสงค์ ด้า นกระบวนการ (มี 4 ขันคื อ ขันสร้ า งแรงจู ง ใจ ขันช่ วยเหลื อ แนะนํา ขันสะท้อ น
ความคิด ขันตรวจสอบความรู ้ ) ด้านระบบสังคม ด้านระบบสนับสนุ น ความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รู ปแบบ และความเหมาะสมของรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด 3)ผลการ
ทดลองรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพ
ของรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ มีคา่ 83.92/83.26 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตังไว้ 2) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 3) นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ ) ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ
การสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: รู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ , เสริ มต่อการเรี ยนรู ้ (Scaffolding), ทักษะการคิดวิเคราะห์
Abstract
Abstract The objective of this research was 1) to study the basic information for the
development of science teaching models according to the supplementary learning concept
Scaffolding) 2 students) to create a science teaching model based on the concept of learning.
(Scaffolding) 3) to experiment with a science teaching model based on the concept of learning.
(Scaffolding) 4) to study student satisfaction towards learning with a science teaching model
following a supplemental approach to learning. (Scaffolding) to promote analytical thinking skills on
life and environment of Grade 6 students with a group of informants comprising 7 highly qualified
teachers, 5 experts, and Grade 6 students at Municipality 1 School "Buri Rat Darun Witthaya "under
the Buriram Municipality for the first semester of the academic year 2018, total 43 people, and the
sample group was Grade 6/2 students at Tessaban 1 School" Burirat Darunwitthaya "under Buriram
Municipality for the first semester of academic year 2019, 36 students.Bottom of Form
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The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation,
performance evaluation of the learning management model, t test Independent was t-test dependent,
and content analysis. The results of the research were as follows: 1)The results of the study were to
study the basic information for the development of a science teaching model according to the
supplemental approach to learning. (Scaffolding) found that the need for science learning
management in line with the learning curve. (Scaffolding) to promote overall analytical thinking
skills at a high level. Interview concluded that the learning management process to promote critical
thinking skills is important to the management of science teaching. Teachers develop critical thinking
skills for students. Using a teaching method that focuses on questioning, practice exercises according
to the skill level of the students, and critically thinking, students researching knowledge as the teacher
provides information for students to integrate their knowledge through the creation of work by the
teacher assisted. Systematically supports learners' learning, where assistance is gradually reduced
while students gradually increase their ability to perform on their own until the learner is able to take
responsibility or do the work on their own. 2)The teaching model of science according to the concept
of learning supplementation (Scaffolding) to promote critical thinking skills of life and environment
in Grade 6 students has five components: Principle, Objective component, Process component (there
are 4 stages: Motivation, Help, Guidance, Reflection, and Scaffolding). The components of the social
system, the supporting system elements, the suitability of the model manual and the suitability of the
science teaching style as a whole were at the highest level. 3)The results of the science teaching
model experiment according to the supplementary learning approach. It was found that 1) The
efficiency of the science teaching model was 83.92 / 83.26 higher than the set 80/80 criteria. 2) The
academic achievement after learning with the science teaching model was significantly higher than
the pre-school level. 05 3) The students had analytical thinking skills after studying with the
teaching model of science significantly higher than before studying at the. 054)The satisfaction of the
students towards learning with the science teaching model according to the learning supplementary
approach. (Scaffolding) overall at a high level.
Keywords : Development of a Science Teaching Model , Scaffolding to analytical thinking skills
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กลวิธีการแต่ งร้ อยกรองเพือเข้ าแข่ งขันสํ าหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
Strategies for composing poetry competition for high school students
ว่ าทีร้ อยตรี (หญิง) ดร. มะณีรัตน์ รั กเพือน1
Maneerat Rakphuan
โรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สพม 322
Email: pheanmaneerat@gmail.com

บทคัดย่ อ
การศึ กษานี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษากลวิ ธี ก ารแต่ ง ร้ อ ยกรองเพื อเข้า แข่ ง ขัน สํา หรั บ
นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย และสร้ างกลวิธีการแต่ งบทร้ อยกรองเพือเข้าแข่งขันสําหรั บ
นั ก เรี ยนระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ยนบุ รี รั ม ย์พิ ท ยาคม อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ปี การศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการทดลองครังนี
คือ ครู ผูค้ วบคุมทีมยุวกวีโรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม จํานวน คน และนักเรี ยนยุวกวีโรงเรี ยนบุ รีรัมย์
พิทยาคม จํานวน คน ทีได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีดา้ นการแต่งคําประพันธ์ไทย ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มู ลและนําเสนอ
โดยใช้รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการแต่งร้ อยกรองของนักเรี ยน โดยการศึกษาผลงานจากเอกสาร
และการเข้าร่ วมอบรมเพือฝึ กประสบการณ์ตรงจากศิลปิ นแห่ งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประกอบกับอาศัยกล
ยุทธ์ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยพัฒนาเพจยุวกวีบุรีรัมย์พิทยาคมเป็ นฐานการจัดการเรี ยนรู ้
กลวิธีการแต่งร้ อยกรองของนักเรี ยน ประกอบด้วย ด้านที วรรณศิลป์ ได้แก่ ) ฉันท
ลักษณ์ ) กลวิธีการนําเสนอแนวคิด ) การเลือกใช้ภาพพจน์ และ ) การเลือกใช้คาํ
การสร้ างกลวิธีการแต่ งบทร้ อยกรอง ประกอบด้ว ย ด้านที การเตรี ยมความพร้ อ ม
ได้แก่ ด้านเนื อหา ด้านเวลาในการฝึ กซ้อม การเตรี ยมทีม การเตรี ยมงบประมาณ ด้านที ช่ วงการ
แข่งขัน ได้แก่ ศึ กษาเกณฑ์การแข่งขัน การวิเคราะห์ หัวข้อ การเลือกใช้คาํ การใช้แนวคิด ด้านที
การปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
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กล่าวได้ว่า กลวิธีการแต่งร้อยกรองได้มีการเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ เป็ นนวัตกรรมที
สร้างชือเสี ยงและเพิมคุณค่าให้กบั ครู ผคู ้ วบคุมยุวกวีและนักเรี ยนยุวกวีโรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม คือ เพจ
ยุวกวีโรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็ นผลิตภาพของความสําเร็ จเชือมโยงถึงสังคมและผูส้ นใจ และผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เรื อง กลวิธีการแต่งร้อยกรอง อยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด

คําสําคัญ : กลวิธี ร้อยกรอง คําประพันธ์
Abstract
The objectives of this work were to study composing poetry strategies and to create strategies
for composing poems competition for high school students at Buriram Pitthayakhom School, Amphur
Muang, Buriram Province, under the Secondary Educational Service Area Office 32.
The study was conducted during the academic year 2015-2020. The sample group was
selected by purposive sampling. Seventeen sample group consist of the teacher who supervise the
young composers’ team and sixteen young composers studied at Buriram Pitthayakhom School. Thai
composition theory was used as a conceptual framework. Descriptive analysis was used to describe,
analyze or summarize a set of data.
The results found that composing poetry strategies of students were studying from the
document, training from the National Artist for Literature, and Facebook page created by the teacher.
Composing poetry strategies of students include literature which consist of (1) prosody, (2)
strategies for presenting ideas, (3) choice of image, and (4) choice of words.
Strategies for creating composing poems include (1) preparation of content, time, team, and
budgets, (2) competition range include study the competition criteria, topic analysis, and choice of
words, and (3) correction or revision.
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The composing poetry technique have been published. Facebook page was an innovation that
build a reputation and adds value to the teacher and students. It was also a productivity of success,
and connecting society and people who interested in poetry or poems. Students satisfaction after
receiving the learning management about composing poetry techniques was found at the highest
level.
Keywords: Composing poetry, Poetry, Strategies
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การพัฒนาทักษะชีวติ รายวิชางานบ้ านโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ กลุ่มร่ วมมือแบบ GI
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 4
นายอธิราช ชึดนอก1
Athitrat Chuangok
โรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สพม 321
Email: pheanmaneerat@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพื อ (1) พัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ รายวิชางานบ้าน โดยใช้
เทคนิ คการเรี ยนรู ้ กลุ่มร่ วมมือแบบ GI สําหรั บชันมัธยมศึกษาปี ที ให้มีประสิ ท ธิ ภาพ (E1 / E2) ตาม
เกณฑ์ / (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรายวิชางานบ้าน หลังใช้
เทคนิ คการเรี ยนรู ้กลุ่มร่ วมมือแบบ GI (3) เปรี ยบเทียบทักษะการแสวงหาความรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
รายวิชางานบ้าน หลังได้รับการจัด การเรี ยนรู ้ ด้วยทักษะชี วิ ตในรายวิชางานบ้าน โดยใช้เทคนิ คการ
เรี ยนรู ้ กลุ่มร่ วมมื อแบบ GI และ ( ) ศึกษาทัศนคติของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยทักษะ
ชีวติ ในรายวิชางานบ้าน โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้กลุ่มร่ วมมือแบบ GI
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการทดลองครั งนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4/4 โรงเรี ยนบุรีรัมย์
พิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรี ยนที 2 ปี
การศึ ก ษา 2562 จํา นวน 44 คน ที ได้ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื องมื อ ที ใช้ ได้แ ก่ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 0 ข้อ โดยมีค่าความยาก (p) 0.25 ถึง 0.75 ค่า
อํานาจจําแนก (r) ตังแต่ 0.2 ถึ ง 0.75 และมี ค่าความเชื อมันของแบบทดสอบทังฉบับเท่ ากับ 0.7543
และแบบวัดทัศนคติ โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ค่าสถิติ t (One Sample t-test)
ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ กลุ่มร่ วมมือแบบ
GI สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 7.02/82.46 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ที
กําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 เมือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยน หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะชีวิต พบว่าสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ งมีคะแนนเฉลียหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เปรี ยบเทียบทักษะชีวิตโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้
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กลุ่มร่ วมมือแบบ GI พบว่า นักเรี ยนมีความรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0. นอกจากนี ยังพบว่าทัศนคติทีมีต่อรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้ างองค์ความรู ้ (ตอนที ) และ
ทัศนคติทีมีต่อการบริ หารจัดการรายวิชาภาพรวม (ตอนที ) อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : ทักษะชีวิต งานบ้าน กลุ่มร่ วมมือ
Abstract
The objectives of this research were (1) to develop learning activities of housework subject
using Group Investigation (GI) technique for Mathayomsuksa 4 students regarding to efficiency
(E1/E2) according to criteria of 80/80; (2) to compare academic achievement before and after using
GI technique; (3) to compare knowledge seeking skills before and after receiving life skills learning
management in the housework subject using GI technique; and (4) to study the attitude of students
after receiving life skills learning management in the housework subject using GI technique.
The sample group was 44 students obtained by purposive sampling. The sample group were
studying in Mathayomsuksa 4/4 in the second semester, academic year 2019, at Buriram
Pitthayakhom School, Amphur Muang, Buriram Province, under the Secondary Educational Service
Area Office 32. The research instrument was a four-choice achievement test (30 questions) with
difficulty (p) ranging from 0.25 to 0.75, and discriminant power (r) ranging from 0.29 to 0.75. The
reliability analysis was 0.7543. An attitude test was also used. The statistics used for data analysis
were mean, standard deviation, and the testing of research hypothesis using one sample t-test.
The results found that the efficiency (E1/E2) of learning activities development using GI
technique for Mathayomsuksa 4 students was 8 7.0 2/8 2.46, which was higher than the established
criteria with a statistically significantly of 0.05. The post-study achievement test after receiving life
skills learning management in the housework subject using GI technique was higher than that of
before the pre-study, with a statistically significantly of 0.05. Moreover, the overall attitude towards
research and knowledge formation (Part 1) and course management (Part 2) was found at a high level
after applying life skills learning management using GI technique for Mathayomsuksa 4 students.
Keywords: Cooperative group, Housework, Life skills
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ด้ านอืนๆ ทีเกียวเนืองกับหัวข้ อหลักของการประชุ ม

134

การวิเคราะห์ เชิงพืนทีด้ วยแบบจําลองทางอุทกศาสตร์ เพือศึกษาการไหลหลากของนําและ
ชุมชนทีเสียงต่ อการเกิดอุทกภัย จังหวัดนครราชสี มา ประเทศไทย
Spatial analysis using hydrographic models to study water flows and flood-prone
communities areas, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
สมกมล รั กวีรธรรม1 / ภูวเดช ธนิชานนท์ 2 / ณัฐกานต์ ภูมิโคกรั กษ์ 3
Somkamon Rukveratham / Puwadej Thanichanon / Nutthakarn Phumkokrux
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Department of Geography, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
1-3

บทคัดย่ อ
จังหวัดนครราชสี มา เป็ นจังหวัดหนึงในประเทศไทยทีได้รับความเสี ยหายจากอุทกภัย
บ่อยครัง ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวังและรับมือปัญหาอุทกภัย โดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้างแบบจําลองทางอุทกศาสตร์ ทีวิเคราะห์เชิงพืนทีถึงการไหลหลากของนําและ
ชุมชนทีเสี ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของงานวิจยั ข้อ คือ ( ) ศึกษาทิศทางการไหล
และอัตราการไหลของนํา และ ( ) ประเมินและจัดทําแผนทีชุมชนทีเสี ยงต่อการเกิดอุทกภัย
งานวิจยั นีกําหนดว่า บริ เวณซึ งมีอตั ราการไหลของนําหลากเร็ วกว่า เมตร / วินาที และ
บริ เวณโดยรอบในรัศมี กิโลเมตร จัดเป็ นพืนทีทีมีความเสี ยงสู งต่อการเกิดอุทกภัย ผลการศึกษา
พบว่า ทิศทางการไหลหลากของนําเป็ นไปตามแนวเส้นทางของแม่นามู
ํ ล โดยไหลจากทิศตะวันตกเฉี ยง
ใต้ไปยังทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ครอบคลุมชุมชนทีมีความเสี ยงต่อการอุทกภัยสูง จํานวน ,647
หมู่บา้ น โดยอําเภอปั กธงชัยมีจาํ นวนชุมชนทีเสี ยงต่อการเกิดอุทกภัยมากทีสุ ดคือ หมู่บา้ น
รองลงมาคือ อําเภอโนนสู งและอําเภอด่านขุนทด ผลจากการศึกษานี สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
วางแผนเชิงพืนทีในการป้ องกันและจัดการปั ญหาอุทกภัยในจังหวัดนครราชสี มาได้
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เชิงพืนที, แบบจําลองทางอุทกศาสตร์ , การไหลหลากของนํา, อุทกภัย
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Abstract
Nakhon Rachasima is one of provinces in Thailand often facing damage from floods. To
study the way to monitor and cope with flood problem in the province, this research applies
geographic information system to create hydrographic model to spatially analyze water flow and
communities in flood-prone areas. The objectives of the research are (1) to study direction and speed
of water flow and (2) to assess and create map of communities in flood-prone areas.
The research determines that area with speed of water flow over 28 m/sec and 10 kilometers
surrounded is area with high risk to flood. The results reveal that direction of water flow in Nakhon
Rachasima comes from southwest towards northeast along with the flow course of Moon river. There
are totally 1,647 communities in the area of high risk to flood. Pak Thongchai is the district having
greatest number of high risk communities at 129, followed by None Soong and Dan Kuntod. The
results of the research contribute to spatial planning for prevention and management of flood problem
in Nakhon Rachasima.
Keywords: Spatial analysis, hydrographic models, water flows, flood
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การนําเสนอภาคโปสเตอร์

รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
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สภาพปัญหาและความต้ องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
ของบ้ านโนนคอย ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Problem and Needs of Participatory Community Kitchen Learning Resource
Development in Ban Non Khoi, Nong Phluang Subdistrict, Chakkarat District,
Nakhon Ratchasima Province
บุษกร จันท์ เทวนุมาส1 / สุ วภัทร ทําสวน2
1
2

อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา อีเมลล์ : bussakorn.c@nrru.ac.th
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา อีเมลล์ : suwaphat.t@nrru.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความวิจัยนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือวิเคราะห์ขอ้ มู ลสภาพปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ ครั วชุ มชนแบบมี ส่ วนร่ วม ของบ้านโนนคอย ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา
ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของการวิจยั เพือศึกษารู ปแบบการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ครั วชุมชนแบบมีส่วนร่ วม ของบ้าน
โนนคอย ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ดําเนิ นการโดยใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล คือ ผูน้ าํ ชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในชุ มชนบ้านโนนคอย และตัวแทน
หน่ วยงานทีเกียวข้องในตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา จํานวน คน ผลการวิจยั พบ
1) บริ บทชุ มชน ตามวิธีการเชิ งระบบ พบว่า มี องค์ประกอบ ได้แก่ ปั จจัยตัวป้ อน คือ มีตน้ ทุนทางสังคม
ผูน้ าํ เข้มแข็ง จิ ตสํานึ ก และการเห็ นคุณค่า กระบวนการ คือ ใช้หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิต คือ
เป็ นแหล่งอาหารและสมุนไพร และ ผลลัพธ์ คือ เป็ นมรดกของชุมชน 2) สภาพปั ญหาในการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ ครั วชุ มชนแบบมี ส่วนร่ วม ที เป็ นปั จจัยภายใน คือ ขาดความรู ้ ความเข้าใจ วิธีการจัดการพืนที ป่ า
และปั จจัยภายนอก คือ ถูกบุกรุ ก ระบบนิ เวศถูกทําลาย จึงต้องการอนุรักษ์และพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทีมี
การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก ผูเ้ ชี ยวชาญหน่ วยงานทีเกี ยวข้องมาช่ วยดู แลให้ความรู ้ และ 3) ความ
คาดหวังในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ พบ 7 ด้าน ทีจะเป็ นแนวทางพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ครัวชุ มชนแบบมีส่วน
ร่ วม ของบ้านโนนคอย ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสี มา ต่อไป
คําสําคัญ : สภาพปั ญหาและความต้องการ การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ครัวชุมชน การมีส่วนร่ วม
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Abstract
The purpose of this article is to analyze information about problem and needs of participatory
community kitchen learning resource development in Ban Non Khoi, Nong Phluang Subdistrict,
Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province. This is part of the research to develop the
participatory community kitchen learning resource development. Use qualitative research methods. The
research instrument was a interview. The purposive sampling consisted of namely community leaders, folk
wisdom, villager, and representatives of related agencies in the district total 12 person. The results were as
follows : 1) The community context was found to have four system approach components 2) Problem
condition, found both internal and external factors. 3) Expectations for the development of the
learning resource, found in 7 areas that will be a guideline for developing a participatory community
kitchen learning resource.
Keywords: Problem and Needs, Learning Resources, Community Kitchen, Participatory
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการ
จัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และ ) เพือ
ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย และ
วางแผนเพือปรับปรุ งพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนให้ดีขึน ประกอบด้วย ด้าน คือ ด้านการมี
ส่วนร่ วมในการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา ด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม
ด้านการมีส่วนร่ วมในการลงทุนและการปฏิบตั ิงาน และด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามและ
ประเมินผลงาน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของทาโร่ ยามาเน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตาม
หมู่บา้ นต่าง ๆ ตามสัดส่ วน โดยวิธีสุ่ มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
ระดับ และแบบปลายเปิ ด ได้คา่ ความเชือมันเท่ากับ . สถิติพนฐานที
ื
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปั ญหา และด้านการวางแผนดําเนิ นกิจกรรม อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนนอกนันอยู่
ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของ
ปัญหา รองลงมา คือ ด้านการวางแผนดําเนินกิจกรรม ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้านการลงทุน
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และปฏิบตั ิงาน ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีมีจาํ นวนมากทีสุ ด คือ ควร
นําข้อมูลทีได้จากการวิจยั ไปพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย รองลงมา คือ ควรจัดหาถังขยะเพือ
รองรับขยะเพิมเติมและให้มีการจัดเก็บอย่างสมําเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ครัง และเทศบาลควร
ประชาสัมพันธ์การดําเนินการเกียวกับขยะมูลฝอยให้ประชาชนทราบอย่างสมําเสมอ ตามลําดับ
คําสําคัญ : การมีส่วนร่ วม การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบล
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Abstract
The objectives of this study are 1) to study the level of public participation to the
management of solid waste in the Non Din Daeng Subdistrict Municipality, Non Din Daeng District,
Buriram Province and 2) to study the opinions and suggestions of people on their participation in
waste management and make plans to improve and improve public participation in 4 aspects:
participation in finding problems and causing problems, participation in planning activities
participation in investment and operations and participation in the monitoring and evaluation of the
work. The samples were obtained from randomness from the population. The sample size was
determined according to Taro Yamane's table. The sample size of 381 people was randomly
distributed among villages proportionately by simple random drawing. There are 3 types of
questionnaires used to collect data: checklist form 6-level approximation scale and open-ended
model. The confidence factor was 0.9711. The basic statistics used for data analysis were percentage,
mean and standard deviation. The research results were found that The overall picture is at a moderate
level. When considering each side, it was found that finding the problem and the cause of the problem
and planning activities very level the outside is also at a moderate level. The side with the highest
average was problem search and root cause, followed by activity planning. The areas with the lowest
average were investment and operation, respectively, while the other opinions and recommendations
with the greatest number was that the data obtained from research should be used to develop a waste
management system, followed by a second. That is, it should provide a trash can to accommodate
additional waste and have regular storage at least twice a week and the municipality should regularly
publicize the action on solid waste to the public, respectively.
Keywords: Participation, Solid waste management, Sub-district Municipality
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ความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อการให้ บริการงานทะเบียนราษฎร
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์ ) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การ
งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ) ศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริ การงานทะเบียนราษฎร และวางแผนเพือปรับปรุ งพัฒนาการ
ให้บริ การประชาชนให้ดีขึน ประกอบด้วย ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที ด้านกระบวนการด้านสถานที
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกจากประชากร โดยกําหนดเป็ นโควตา (Quota) จํานวน
คน แล้วทํา
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จนครบจํานวน
คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
ระดับ และแบบปลายเปิ ด ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ .
สถิติพนฐานที
ื
ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
คือ ด้านเจ้าหน้าที รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้านสถานที ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน ๆ ที
มีจาํ นวนมากทีสุ ด คือ ควรจัดให้มีบริ การนอกเวลาทําการมากทีสุ ด รองลงมา คือ อยากให้เจ้าหน้าที
คอยดูแลและประชาสัมพันธ์ และอยากให้มีคอมพิวเตอร์ บริ การประชาชนให้เพียงพอ ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน การบริ การงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนอําเภอ
143

Abstract
The objectives of this study are 1) to study the public opinion level to provide civil
registration service at Non Din Daeng District, Registration Office, Buriram Province 2) To study
opinions and suggestions of people on the civil registration service And plans to improve and
improve the service of the people, consisting of 3 aspects: the staff side In terms of location
processes, the samples were selected from the population by setting a quota of 150 people and
selecting a specific (Purposive Sampling) until the total number of 150 people. The tools used to
collect data were questionnaires, there were 3 types: checklist 5-level approximation scale and openended model. The confidence level was 0.9657. The basic statistics used for data analysis were
percentage, mean and standard deviation. The research results were found that the overall picture is at
a high level when considering on each side, found that all aspects were at a high level as well the side
with the highest average was the staff side, followed by the process side. The side with the lowest
average was location, respectively, and the highest number of other opinions and suggestions was that
the service should be provided outside of business hours, followed by the need for staff to look after
and publicize. And want to have enough computers to serve people accordingly
Keywords: Opinion of People, Census Registration Service, Registration Office
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การสร้ างอัตลักษณ์ ตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ กล้วยกวนของกลุ่มอาชีพบ้ านคลองเจ้ า
จังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรื องการสร้างอัตลักษณ์ตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยกวนของกลุ่มอาชีพบ้านคลอง
เจ้า จังหวัดปทุมธานี การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาบริ บทพืนที ปั ญหาและความต้องการใน
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ มชน “กล้ว ยกวน” 2) เพื อสร้ า งอัต ลักษณ์ ต ราสิ น ค้า บรรจุ ภัณ ฑ์ ก ล้ว ยกวน
การวิจยั ครั งนี ใช้วิธีวิจยั โดยเก็บข้อมูลจากสมาชิ กกลุ่ มอาชี พบ้านคลองเจ้า จังหวัดปทุมธานี จํานวน
คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม ด้วยแบบสํารวจและแบบสอบถาม แล้วจึง
นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพือกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบและนําเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ประกอบการผลงานการออกแบบ ผลการวิจยั พบว่าผลิตภัณฑ์กล้วยกวนทีเกิดจากการรวมกลุ่มอาชี พ
บ้า นคลองเจ้า หมู่ ที ตําบลคู บ างหลวง อํา เภอลาดหลุ ม แก้ว จัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยอาศัย วัต ถุ ดิ บ
และแรงงานในพืนที โดยมีตลาดการจําหน่ ายในตําบลคูบางหลวง และตําบลใกล้เคียง ปั ญหาทีพบส่ วน
ใหญ่ ย งั ไม่ มีมีต ราสิ น ค้า ที เป็ นของตนเอง ส่ ง ผลให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไม่ เป็ นที จดจํา ของลู กค้า ในด้านการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็ นการออกแบบเพือสร้างอัตลักษณ์ให้กลับผลิตภัณฑ์ชุมชน “กล้วย
กวน” ให้เกิดการจดจําผ่านตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ เพือให้เกิดความน่าสนใจและเพิมตลาดจําหน่ายสิ นค้า
มากยิงขึ น โดยผู ้วิ จัยได้นํา ภู มิปั ญ ญาของการใช้ท รั พ ยากรที มี ใ นชุ ม ชนนํา มาสร้ า งความหมายให้
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สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือให้เกิดอัตลักษณ์ ความเป็ นไทย มาในรู ปแบบของกล้วยกวนข้าวต้ม
มัดจิว สามารถนําเป็ นของฝาก ของทีระลึกได้ และเป็ นการสร้างมูลค่าเพิมให้สินค้าชุมชนอีกด้วย
คําสําคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิน, กลุ่มอาชีพ, ตราสิ นค้า, บรรจุภณ
ั ฑ์
Abstract
The research on creating the brand identity of sugar-boiled banana puree’s packaging among
career group at Ban Khlong Chao in Pathum Thani province has the objectives 1) to study the local
context, difficulties, and needs in community product development "sugar-boiled banana puree" and
2) to create the brand identity of sugar-boiled banana puree’s packaging. This research collected data
from 17 members of the Ban Khlong Chao career group in Pathum Thani province. The data were
collected in the document and in the field with surveys and questionnaires. Then, the data were
analyzed to define a conceptual framework to design and to present it by descriptive analytics along
with the designed work. The research results revealed that the sugar-boiled banana puree products are
from Ban Khlong Chao career group, Village No.12, Khu Bang Luang Sub-district, Lat Lum Kaew
District, Pathum Thani Province by relying on raw materials and local labor with a distribution
market in Khu Bang Luang Sub-district and nearby district. Most of the problems encountered do not
yet have their own brand identity, resulting in the product not being recognized by the customer in
terms of a product design and development. Therefore, it is designed to create the brand identity for
products in the community "sugar-boiled banana puree" to be recognized through the packaging's
brand in order to attract and increase the market even more. The researcher has applied local wisdom
regarding the available resources in the community to create meaning in accordance with the
community products in order to create Thai identity in the form of sugar-boiled banana puree with the
shape of small steamed sticky rice, which can be a souvenir and added value for community products
as well.
Keywords: local wisdom, career group, brand, packaging
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บทคัดย่ อ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อออกแบบและสร้ า งเครื องคว้า นสนามและเพื อวัด หา
ประสิทธิ ภาพของเครื องคว้านสนามทีถูกสร้างขึนมา
คณะผูจ้ ัด ทําได้ด าํ เนิ นการสร้ างเครื องคว้านสนาม มี ขนาด กว้างxยาวxสู ง ( X300X )
มิลลิเมตร เครื องมีนาหนั
ํ ก กิโลกรัม และสามารถคว้านรู ได้ตงแต่
ั
- มิลลิเมตร โดยการออกแบบ
เครื อง เลือกวัสดุและดาเนินการสร้าง โดยใช้มอเตอร์ ขนาด / แรงม้า , รอบต่อนาที ในการทํางาน
ส่ งผ่านเกียร์ ทดรอบขนาด : ไปยังเพลาคว้าน และมีตวั ลูกปื นประคองเพลาคว้านสองฝัง ใช้มีดเม็ด
ในการคว้านงาน และได้นาํ ไปทดลองคว้านหู สลักปุ้ งกีรถแบ็คโฮขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร
เพือเก็บผลทดลองมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
ผลการดํา เนิ น โครงการ การทดลองคว้า นรู ชิ นงานที ผ่ า นการคว้า นโดยเครื องคว้า นสนาม
สามารถคว้านรู ได้ไม่เท่ ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มิ ลลิ เมตร มี ค่าความคลาดเคลือนเฉลี ยอยู่ที
. มิ ลลิเมตร ทีระดับค่าความเชื อมันที เปอร์ เซ็ นต์ สาเหตุเกิดจากการเชื อมลูกปื นประคองเพลา
คว้านไม่แน่น และจากการทดลองทางสถิติทงสองอย่
ั
างพบว่าคว้านสนาม มีค่าความคลาดเคลือนในการ
คว้านรู ± . มิลลิเมตร ตรงตามสมมุติฐานทีตังไว้
คําสําคัญ: การสร้าง, เครื องคว้าน, การคว้านงาน, ปุ้งกีรถแบ็คโฮ, ค่าความเชือมัน,
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Abstract
The objective of this thesis is to design and construct a field boring machine and to measure
the performance of a built field boring machine.
The organizers can proceed to build a field boring machine. Size Width x Length x Height
(300X300X600) millimeter. The machine has weight 72 Kilokrạm. And able to bore holes from 4080 millimetr. By machine design Select materials and proceed to building. Using motor size 1/4
horsepower 1,450 Rpm. In the work Transmission size reduction gear 1:20 to the boring shaft. And
has a bearing to support the boring shaft on both sides. Use the insert for boring. And was led to
experiment with boring ears, bolting a backhoe bucket of diameter 45 millimetr. To collect the
experimental results to analyze for statistical values.
Project results. Experiment in boring a workpiece that has been bored by a field boring
machine. Not equal to the diameter 45 millimetr. The mean error is at 0.43 millimetr. At the level of
confidence that 95 percent. Caused by the connection of the bearing support the boring shaft is not
tight. And from both statistical experiments, it was found that field boring. There is a tolerance in
boring holes. 0.5 millimetr. According to the hypothesis.
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