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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ระดับชาติ (National level) ภายนอกมหาวิทยาลัย (External reviewer) 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา   ท้วมสุข   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศาสตราจารย์ ดร.ปรวิศวร์  ยิม้เสน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร  จันทรน าชู  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง   มหาวิทยาลัยพะเยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช  ด ารงชัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว  มะแส   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร  ถึงฝั่ง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสิณี  ชิวปรีชา  มหาวิทยาลัยเกริก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม มหาวิทยาลัยเกริก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนตตี  พิพัฒนางกูร มหาวิทยาลัยเกริก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวัลย์  สุรินยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตศักดิ์  พวงอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม   มหาวิทยาลัยราชภัฏพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช มณีภาค   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร สายเสนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบปีย ์ชยานุุสาสนี จันทร์ดอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์  ชยันตราคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.อาทิตย์  พงษ์พานิช   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา   มหาวิทยาลัยบูรพา   
อาจารย์ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน   มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วรภัทร  เมฆขจร   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
อาจารย์ ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง   มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์ ดร.วิชัย ลุนสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ระดับชาติ (National level) ภายในมหาวิทยาลัย (Internal reviewer) 

  รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์   เสนารัตน์ 
รองศาสตราจารย์สมบัติ    ประจญศานต์ 
รองศาสตราจารย์สายใจ    ทันการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา   ปาโนรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์   เนื้อไม้หอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ค าภีรภาพ  อินทะนู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์   พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร   วิชัยรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธัช   ศรีวิพัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์   จีวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชยั   ยศโสธร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ   พงษ์อินทร์วงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา   ศรีสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร   วรรณูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าประทาน  เติมขุนทด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร   ชื่นชูจิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวฒุิ   ตั้งสอนบุญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ    เนตราทิพย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์   นามวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริชเพชร   นนทโคตร 
อาจารย์ ดร.กุลธิดา    ธรรมรัตน์ 
อาจารย์ ดร.จิรายุฑ    ประเสริฐศรี 
อาจารย์ ดร.วิษณุ    ปัญญายงค์ 
อาจารย์ ดร.สินีนาฏ    วัฒนสุข 
อาจารย์ ดร.ภัทรพล    ทศมาศ 
อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์    จงมีสุข 
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อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์    ฝอดสูงเนิน 
อาจารย์ ดร.จตุพร    ดอนโสม  
อาจารย์ ดร.สินีนาฏ    รามฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.ขัตติยา    ชัชวาลพาณิชย์ 

 อาจารย์ ดร.พัชนี    กุลฑานันท์ 
อาจารย์ ดร.อรุณรัศมี    แสงศิลา 
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สาส์นจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เพ่ือผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ เช่น การขจัดความ
ยากจน  การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก และ ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น และถ้าประชาชนได้ช่วยกันพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแล้ว ก็จะสามารถท าให้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลได้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement หรือ 
Public Participation) เป็นกระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันและน าไปสู่การพัฒนานโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสาธารณชน  

การที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี รัมย์ ร่วมกับเครือข่าย 13 
สถาบัน คือคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ได้
จัดการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ“พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : Citizen Engagement” ในวันที่ 7 มกราคม 
2564 ขึ้นนั้น ถือว่าได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
วิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ขอขอบพระคุณเครือข่ายทางวิชาการท้ัง 13 สถาบันที่ให้เกียรติคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement” ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย ์จะเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
มีคุณภาพสามารถน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้ และก่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
เครือข่ายให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ก็ขอขอบคุณ องค์ปาฐก ผู้ร่วมเสวนา ผู้เชี่ยวชาญ
ที่พิชญพิจารณ์บทความ (Peer reviewer) ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ (Commentator) นักวิจัย 
นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สุดท้าย ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพหลักในจัดการประชุมในครั้งนี้  
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ขอให้การด าเนินงาน “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5” ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จงทุกประการ 

                
(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา)  

     รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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สาส์นจากคณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 การจัดประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ภายใตห้ัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement” ในวันที่ 7 
มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นั้น เป็นการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
14 สถาบันคือ 1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์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 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 11) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
12) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ 14) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี         

ในนามของเครือข่ายทางวิชาการทุกสถาบันต้องขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านคณบดีจากท้ัง 
14 สถาบันที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกับขับเคลื่อนงานวิจัยและวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการมีส่วนร่วมของพลัง
ภาคประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามแนวทาง
และเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) นอกจากนั้น ก็ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนท าให้การประชุมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณ์
บทความ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ นักวิจัย และ นักวิชาการ เป็นต้น  

 ขอให้การจัดประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความส าเร็จทุกประการ 
 
 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว  มะแส  
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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สาส์นจากคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับฉันทามติจากท้ัง 13 สถาบัน
เครือข่ายให้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
ระดับชาติ ครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อ “พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen 
Engagement” ในวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่างๆ  

ในการจัดประชุมครั้งนี้ ตามก าหนดการเดิมนั้นมีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ มากมาย เช่น การ
บรรยายพิเศษ การเสวนา และ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น แต่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงต้องมีการยกเลิกบางกิจกรรม
วิชาการและปรับการน าเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาร่วมน าเสนอท้ังสิ้น จ านวน 56 บทความ โดยแบ่งเป็น
การน าเสนอภาคบรรยาย จ านวน 52 บทความ และเป็นการน าเสนอภาคโปสเตอร์ จ านวน 4 บทความ 

 ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์มาลิณี  
จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้การ
สนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ และอนุญาตให้น าไปร่วมจัดกับงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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
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สังคมศาสตร์ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีจัด “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคม
และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5” ครั้งนี้ขึ้น 

                                       

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)  

               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ 
ยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ คร้ังที่ 5  

ภายใต้หัวข้อ 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
วันที่ 7  มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

----------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 
 การมี ส่ วน ร่ วมของประชาชน (Citizen Engagement หรือ  Public Participation) เป็ น
กระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันและ
น าไปสู่การพัฒนานโยบายที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของสาธารณชน การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นอยู่
บนพ้ืนฐานของหลักการที่ส าคัญ 4 ประการคือ หลักการของขนาด (scale principle) หลักการ
ประชาธิปไตย (democracy principle) หลักการรับผิดชอบ (accountability principle) และ หลัก
ความมีเหตุมีผล (rationality principle)กระบวนการของการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นมี 4 ขั้นตอน คือ  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 
การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ (Benefits) และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เพ่ือผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ด้าน ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัด
ความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 5) ความเท่าเทียมทางเพศ   
6) การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 10) ลดความเหลื่อมล้ า 11) เมืองและ
ถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน 

ด้วยความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามกรอบ
ขององค์การสหประชาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ 13 
สถาบันคือ 2) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) คณะศิลปศาสตร์ 
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/ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก  2) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 7) คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 8) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 10) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ  และ 13) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึง
ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ภายใต้หัวข้อ“พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : Citizen Engagement” ในวันที่ 7 
มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ งนี้  เพ่ือจะเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย 
นักวิชาการ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 
 2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
 3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ภายในประเทศได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มี
คุณภาพสามารถน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้ 
 5. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนระหว่างกันของนักวิชาการและนักวิจัยภายในประเทศ 
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กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
  1. คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 100 คน 
  2. นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปจ านวน 100 คน 
  
 
สถานที่ในการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
ผลผลิต 
  1. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยและวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
  2. คณาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ
และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

 

ผลลัพธ์ 
 1. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจมี
ผลงานวิจัยและวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมและวารสารวิชาการ
จากในประเทศ 
 2. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
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รูปแบบการจัดงาน 
1. การประชุมวิชาการ 

 1) การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2) การน าเสนอผลงานวิชาการ/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) 
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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
ราชภัฏร าไพพรรณี 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ  
14) สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ผู้สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ http://nssc2020.bru.ac.th  ตั้งแต่ 
15 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่น าเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่ 
15 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน 
 ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมต้องช าระค่าลงทะเบียนดังนี้ 

- 3,000 บาท ส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
- 1,000 บาท ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่น าเสนอผลงานวิจัย 

 
หมายเหตุ:  
 กรณีท่ีผู้สมัครทุกประเภทช าระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมน าเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะไม่คืนเงิน
ค่าลงทะเบียนไม่ว่า กรณีใดๆ เนื่องจากได้น าค่าลงทะเบียนไปใช้ส าหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความวิจัย  (Peer reviewers) และใช้จ่ายในการบริหารจัดการประชุมแล้ว 

 

https://scholar.google.co.id/citations?user=NgzWOogAAAAJ&hl=id
https://scholar.google.co.id/citations?user=NgzWOogAAAAJ&hl=id
https://doaj.org/toc/2089-4392
http://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?SearchType=Contains&Find=jurnal+pendidikan+ipa+indonesia&GetResourcesBy=QuickSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&radioButtonChanged=
https://doaj.org/toc/2089-4392
http://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?SearchType=Contains&Find=jurnal+pendidikan+ipa+indonesia&GetResourcesBy=QuickSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&radioButtonChanged=
http://nssc2020.bru.ac.th/
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การช าระค่าลงทะเบียน  
1. ช าระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่คุณจรัลรัตน์  อุ่นรัมย์ ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น 2 เลขที่ 439 ถนนจินะ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ส าหรับผู้น าเสนอผลงาน และส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่น าเสนอผลงาน 
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 เลขท่ี 439 ถนน
จิระ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

          หมายเหตุ: หลังจากท่ีได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งส าเนาใบเสร็จการโอนเงิน
มาท่ี E-mail: husoc@bru.ac.th 

การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย 
 ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ได้ที่ http://nac2021.bru.ac.th โดยผู้น าเสนอ
ผลงานจะต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่ก าหนดให้โดยเคร่งครัด 

การน าเสนอผลงาน 
 1. ผลงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1) ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  2)  ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วไปทั้งในสถาบันการศึกษา และองค์กรอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะ

เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 
 
 
 
 

mailto:husoc@bru.ac.th
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2. รูปแบบของการเสนอผลงาน 
  1) แบบบรรยาย น าเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลาน าเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อ

ซักถาม 5 นาที โดยผู้น าเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้น ามาเสนอในรูปแบบ PDF มาท่ี 
husoc@bru.ac.th ภายในวนัที่ 5 มกราคม 2564 

  2) แบบโปสเตอร์ ผู้น าเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจ าที่โปสเตอร์ในเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถน าโปสเตอร์มาติดบริเวณท่ีก าหนดให้ ณ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 มกราคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. 

 
หมายเหตุ: 
 1) ผู้น าเสนอผลงานสามารถส่งบทความระดับชาติเพียง 1 บทความเท่านั้น และให้เลือกน าเสนอ

แบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
 2) ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอระดับชาติ ให้น าเสนอเป็นภาษาไทย 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย 
  ประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้น าเสนอจะได้รับบทความวิจัยฉบับ

เต็มที่ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer 
reviewer) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันที่  
30 พฤศจิกายน 2563 

หมายเหตุ:  ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าแล้ว จะตีพิมพ์
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM และบทความที่
มีคุณภาพดีมากจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีร่วมเป็นแหล่งเป็นตีพิมพ์ในการประชุม
ครั้งนี้ ผลงานที่น าเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถน าไปเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการและใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการส าเร็จการศึกษาได้  

การพิจารณาผลงาน 
  1.การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือใน Proceedings ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในประชุมวิชาการการบริหารการ
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 และค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

mailto:husoc@bru.ac.th
mailto:nirc2018@bru.ac.th%20%20ภายใน
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม
และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5   
 2. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้ 

  1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่ก าหนด 
รวมทั้งไม่ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

  2) การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน 
  3) การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด 

การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nssc2020.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ที่ http://hs.bru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

       - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์หมายเลข 0  4461-1221 ต่อ 4001, 4002 
โทรสาร 04461-2858  มือถือ 064-4625032 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค าภีรภาพ 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.  ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้น าส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ 
 3.  เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับเครือข่ายภายในประเทศ 
 
 
 
 
 

http://hs.bru.ac.th/


                                                                                          

 ถ 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งท่ี 5  

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” 
วันที่ 7  มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

*************************************** 
08.00-09.00 น.    ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
09.00-09.15 น.    พิธีเปิดการประชุมฯ  โดย นายธัชกร หตัถาธยากูล 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]) / พ่อค าเดื่อง ภาษี  (ประธานเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์) / คุณพรทิพย์ อัษฎาธร (ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รี
สอร์ท จ ากัด) / ดร.นงรัตน์ อิสโร (ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อมจังหวัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) / นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง (นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน) และด าเนินการเสวนา โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคร
พนท์ เนื้อไม้หอม (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. ประธานตัดริบบิ้นเปิดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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13.30-17.00 น.   การน าเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติและนานาชาติที่อาคาร 15  
*(พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. 

และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอภายในห้องบรรยาย)* 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    ธ 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานเงิน (ช้ัน 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัชราพร  สุขทอง/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวุฒิ ต้ังสอนบุญ 

******* 
ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0049 10.00-10.15 อิทธิกร คามาโช แนวคิดพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักกีตารเพื่อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจสส

แตนดารด 

The Basic Concepts Needed for Guitarists to the Improvisation of 

Jazz Standard Songs 

 

 

 

 

 

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

2 NC-0048 10.15-10.30 อาทิตย ถมมา สถานที่ทองเที่ยวพระใหญและสกายวอลคท่ีมีอิทธิพลตอชุมชนบานทาดีหมี 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 

3 NC-0070 10.30-10.45 ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ตนแบบการจัดการตลาดชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับวิสาหกิจการ

ทองเที่ยว โดยชุมชน  

จังหวัดพัทลุง 

Model of Green Community Market Management for Community-

based Tourism Enterprises in Phatthalung Province 

 



  

    น 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0074 10.45-11.00 ถิรนันท ประทุม องคประกอบการจัดรายการนําเท่ียวที่สงผลตอการจัดทําเสนทางทองเท่ียวกลุม

ชาติพันธุจังหวัดนครปฐม 

Components of Touring Programs affecting the preparation of an 

ethnic tourism route in Nakhon Pathom Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5 NC-0026 11.00-11.15 เพียงจิต ตันติจรัส

วโรดม 

ความรู ความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็กจากการ

แสวงหาประโยชนทางเพศจากการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

Knowledge and understanding of law enforcement regarding child 

protection from sexual exploitation from tourism In Phuket 

 

6 NC-0028 11.15-11.30 ดิเรก มากลน การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสระบุร ี

Capacity Development Of Volunteer Lawyers In  Saraburi, Thailand 

7 NC-0036 11.30-11.45 สิทธิพร ภูนริศ การลดทอนปญหาการกลั่นแกลงในสถานศึกษา 

8 NC-0002 11.45-12.00 วรรณมนัส  ทรงเจริญ ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Police and Sufficiency Economy 

9 NC-0005 13.00-13.15 ณนธวัฒ ไชยชนะ ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors Affecting Personal Development of Personnel in 

Samutsakhon Provincial Administrative Organization, Samutsakhon 

Province 

 

 



  

    บ 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

10 NC-0006 13.15-13.30 พัชรนันท อัครพลธน

ธรณ 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors Affecting the Participate in Performance of  Personnel in 

Samut Sakhon Provincial Administrative Organization, Samut Sakhon 

Province 

 

 

 

 

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

11 NC-0008 13.30-13.45 จิตรการโกวิท  พิทักษ

โกศล 
คุณภาพในการใหบริการของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอ

เมือง  จังหวัดจันทบุร ี

Quality of Service Provided for Employees in Nong Bua 

Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    ป 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานทอง (ชั้น 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาแว มะแส/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร วิชัยรัมย 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0009 10.00-10.15 นิวัฒน  ประภาโส การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา  

อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุร ี

The Administration According to the principle of Four Rddhippada in 

Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai District, 

Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti 

2 NC-0010 10.15-10.30 พรศักดิ์  ศรประชุม การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปด  

อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 

The Ethical Leadership Development of Administrators in Bangpit 

District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat Province 

3 NC-0011 10.30-10.45 สมศักดิ์  จําปา การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล

มาบไพ  อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

The Leadership Development in Accordance with Busshadhamma of 

personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, Khlung 

District, Chantaburi Province 

 



  

    ผ 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0012 10.45-11.00 ถาวร  เสือเดช แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหาร

สวนตําบล สะตอน  

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

The Best Practices in Administration of Health Insurance Fund of 

Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, 

Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti 

5 NC-0013 11.00-11.15 วิทยา  แกวเยื้อง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

Transformational leadership of administrator in Sai Khao Subdistrict 

Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province 

6 NC-0014 11.15-11.30 อุทัย  อนนอย พุทธภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสรางการมีสวนรวมเชิง

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 

 

 



  

    ฝ 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

8 NC-0016 11.45-12.00 วุฒิ  สากล ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการขององคการ

บริหารสวนตําบลรําพัน อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุร ี

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 

 

9 NC-0017 13.00-13.15 พรอุษา  โสอุบล การใชหลักของพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่หาพึ่งพาตนเองของ 

เทศบาลเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

The use of Buddhist principles to promote the fifth self-reliant 

community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province 

 

10 NC-0018 13.15-13.30 ศีลวัฒนากร  

วรรณรังสี 

ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด 

Leadership in Accordance with Buddhist of Administrators in Pranit 

Subdistrict administrative organization, Khao Saming District, Trat 

Province. 

 

 

 

 

 

 



  

    พ 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานมุก (ชั้น 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร แสนภูวา/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย ยศโสธร 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ช่ือเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0019 10.00-10.15 พิศาลธรรมานุศาสน   

ศรีสุวรรณ 
รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับชาง  

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

The Buddhism's principle of Administration Model in Thapchang 

Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vcj-wxww-rty 

2 NC-0021 10.15-10.30 เมธีวัฒน  นพเกต ุ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต อําเภอ

เขาสมิง  จังหวัดตราด 

Ethical Leadership of Administrators in Thepnimit Subdistrict 

Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province 

3 NC-0022 10.30-10.45 โสภณสาสนานุรักษ 

ทองอยู 
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 

 



  

    ฟ 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ช่ือเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0023 10.45-11.00 มุนินทร  เดชขจร ความคาดหวังของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล

มะขามเมืองใหม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุร ี

Expectations of People on the Service Quality in 

Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi 

Province 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vcj-wxww-rty 

5 NC-0024 11.00-11.15 ลิขิต  อินทะนาม การบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารทองถิ่นแบบมีสวนรวม

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองไกเถ่ือน 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 

 

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 

 

 



  

    ภ 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ช่ือเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

8 NC-0037 11.45-12.00 กฤษณะ  จันทรเรือง การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีสวนรวมของ

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 9 NC-0055 13.00-13.15 กชกร สุขทรัพย การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศขององคการบริหารสวนตําบลวัด

โบสถ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี Organization Management 

towards Excellence of Wat Bot Subdistrict Administrative 

Organization, Bang Plama District, Suphanburi 

10 NC-0056 13.15-13.30 เตือนใจ  ทรงไตร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดอางทอง 

Transformational leadership of Ang Thong Provincial 

Administrative Organization of president 

11 NC-0062 13.30-13.45 ลดาวัลย  คุมภิญโญบุญ พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

The Health Behavior of Elderly in Tha it Sub-district, Pak Kret 

District, Nonthaburi Province 

 

 

 

 

 



  

    ม 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานแกว (ชั้น 3) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ อุบาลี 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0063 10.00-10.15 พรรณทิพย  แบ็งเวอนิสต 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 

 

 

 

 

 

 

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

2 NC-0064 10.15-10.30 เฉลิม  อินทชาติ ปจจัยท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานที่ดินจังหวัดและ

สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

Factors affecting the happiness of work of Provincial Land Office 

personnel and branches in Kanchanaburi Province 

3 NC-0065 10.30-10.45 ไพศาล  เกตุเหลือ ปจจัยท่ีมีผลตอการจางแรงงานตางดาวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors affecting employment of foreign workers at industrial factory 

establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province 

4 NC-0071 10.45-11.00 สิรวิศ มุงด ี การตัดสินใจใชบริการชําระคาไฟฟาของประชาชนผานเคานเตอรการไฟฟานคร

หลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
People Decision to Use Electricity Payment Service through Metropolitan 

Electricity Authority Counter Wat Liap District Phra Nakhon District Bangkok 



  

    ย 

ท่ี รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

5 NC-0001 11.00-11.15 ศิริศักดิ์  บัวชุม การพัฒนาการวางแผนชุมชนเพ่ือบูรณาการสูแผนพัฒนาสามปขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน พื้นท่ีตําบลทับน้ํา 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 NC-0027 11.15-11.30 พัชรมัย สินธประเสริฐ

สุข 

การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ  

จังหวัดสระบุร ี

The Administration of Pai Kwang Sub-District Community 

Enterprise, Baan Mor District, Saraburi Province 

7 NC-0039 11.30-11.45 ภูมิรัตน มีลักษณะ 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 

8 NC-0076 11.45-12.00 เครือวัลย  มาลาศรี 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 

 

 



  

    ร 

ท่ี รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

9 NC-0003 13.00-13.15 กันตพัฒน  อนุศักดิ์เสถียร การประเมินความสุขในนิสิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร 

Assessment of the happiness of students in the health sciences 

Naresuan University 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

10 NC-0004 13.15-13.30 สุชิลา  สวัสดี การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเปนครูในศตวรรษท่ี 21  

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 

11 NC-0050 13.30-13.45 สรพงค  สุขเกษม 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 

 

 

 

 

 

 

 



  

    ล 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานเพชร (ชั้น 3) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว ปะติตังโข/ อาจารย ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0061 10.00-10.15 รุงนิรันดร โพธ์ิเพชรเล็บ 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 

 

 

 

2 NC-0068 10.15-10.30 พิมพชนก  โพธิปสสา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางทักษะการ

คิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Effects of Organizing Action Learning Activities Enhance 

Undergraduate Students’ Innovatine Thinking Skills 

3 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 



  

    ว 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0075 10.45-11.00 ชมพูนุท ธีราวิทย การพัฒนาทักษะการใชไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานดวยเรื่องสั้น 

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

The Development of Using Basic English Grammar Skills in 

Short Story for The 1st year Students, Loei Rajabhat 

University 

 

 

 

 

 

 

 

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

5 NC-0069 11.00-11.15 สมกมล รักวีรธรรม การวิเคราะหเชงิพื้นที่ดวยแบบจําลองทางอุทกศาสตรเพื่อศึกษาการ

ไหลหลากของน้ําและชุมชนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย จังหวัด

นครราชสีมา ประเทศไทย 

Spatial analysis using hydrographic models to study water 

flows and flood-prone communities areas, Nakhon 

Ratchasima Province, Thailand 

6 NC-0054 11.30-11.45 รวิธร ฐานัสสกุล การสรางอัตลักษณตราสินคา บรรจุภัณฑกลวยกวนของกลุม

อาชีพบานคลองเจา จังหวัดปทุมธาน ี

Creating the Brand Identity of Sugar-boiled Banana 

Puree’s Packaging among Career Group at Ban Khlong 

Chao in Pathum Thani Province 

7 NC-0077 11.45-12.00 วาสนา  โสมกูล การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตามแนวเสริมตอการ

เรียนรู(Scaffolding)เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง 

ชีวิตกับส่ิงแวดลอมสําหรับนักเรียน 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 



  

    ศ 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

8 NC-0078 13.00-13.15 วาที่รอยตรี (หญิง)  

ดร.มะณีรัตน  รัก

เพ่ือน 

กลวิธีการแตงรอยกรองเพื่อเขาแขงขันสําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย   

Strategies for composing poetry competition for high 

school students 

 

 

 

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

 

9 NC-0079 13.15-13.30 นายอธิราช ชึดนอก การพัฒนาทักษะชีวิตรายวิชางานบานโดยใชเทคนิคการเรียนรู

กลุมรวมมือแบบ  GI สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    ษ 

 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

หองประชุมพุทธรักษา (ชั้น 3 อาคาร 15) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ต้ังแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน/ อาจารย ดร.สุธีกิต์ิ ฝอดสูงเนิน 

******* 
ที่ รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0045 10.00-10.12 บุษกร  จันทเทวนุมาส 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 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xgf-muoc-gbo 
2 NC-0057 10.12-10.24 

 
นิภาภรณ  จันทรศิริ การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลโนนดิน

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 

 



   

 ส 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

ดนตรี นาฏศิลป และการทองเท่ียว 

 แนวคิดพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับนักกีตารเพ่ือการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจส 

สแตนดารด 

The Basic Concepts Needed For Guitarists To The Improvisation Of 

Jazz Standard Songs 

     อิทธิกร คามาโช 

     Ittikorn Camacho 

2 

 สถานท่ีทองเท่ียวพระใหญและสกายวอลคท่ีมีอิทธิพลตอชุมชนบานทาดีหมี 

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 

4 

 ตนแบบการจัดการตลาดชุมชนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับวิสาหกิจการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง 

Model of Green Community Market Management For Community-

based Tourism Enterprises in Phatthalung Province 

     ทัศนาวลัย อุฑารสกุล / ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ 

     Tatsanawalai Utarasakul / Srisuwan Kasemsawat 

6 

 
 
 

 



   

 ห 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

ดนตรี นาฏศิลป และการทองเท่ียว (ตอ) 

 องคประกอบการจัดรายการนําเท่ียวท่ีสงผลตอการจัดทําเสนทางทองเท่ียว

กลุมชาติพันธุจังหวัดนครปฐม 

Components of Touring Programs affecting the preparation of 

an ethnic tourism route in Nakhon Pathom Province 

     ถิรนันท ประทุม 

     Tiranan Pratum 

8 

นิติศาสตร 

 ความรู ความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็กจาก

การแสวงหาประโยชนทางเพศจากการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

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  กี่ส้ิน / ธีรยุทธ นาวีการ 

Piangjit Tanticharatwarodom / Suphatut Srivipatana /  

Warakorn Angsumalee / Somboon Suksamran /  

Prechawut Keesin / Theerayuth Naveekarn 

11 

 การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัว  

จังหวัดสระบุรี 

Capacity Development Of Volunteer Lawyers  

In Saraburi, Thailand 

     ดิเรก มากลน / อํานวย ปนพิลา 

     Direck Maklon / Amnuay Pinphila 

14 

 
 



   

 ฬ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

นิติศาสตร (ตอ) 

 การลดทอนปญหาการกลั่นแกลงในสถานศึกษา 

Reducing the problem of bullying in academy 

     สิทธิพร ภูนริศ 

     Sittiporn Phunaris 

16 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

 ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Police and Sufficiency Economy 

     วรรณมนัส  ทรงเจริญ 

19 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรขององคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors Affecting Personal Development of Personnel in 

Samutsakhon Provincial Administrative Organization, 

Samutsakhon Province 

     ณนธวัฒ ไชยชนะ / อํานวย ปนพิลา 

     Nontawat Chaichana / Amnuay Pinphila 

21 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร

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 

23 

 
 
 
 



   

 อ 

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 

25 

 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 

29 

 การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวน 

ตําบลบางปด  อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 

The Ethical Leadership Development of Administrators in 

Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop District, 

Trat Province 

     พระอธิการพรศักด์ิ ศรประชุม / อํานวย  ปนพิลา 

     Phra Athikan Pornsak Sornprachum / Amnuay Pinphila 

31 

 

 



   

 ฮ 

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 

33 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการ 

บริหารสวนตําบล สะตอน อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุร ี

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 

35 

 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

Transformational leadership of administrator in Sai Khao 

Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, 

Chanthaburi Province 

     พระใบฎีกาวิทยา แกวเย้ือง / วิเชียร วิทยอุดม /  

อาภาภรณ จงวิริยะเจริญชัย 

     Phrabaidika Wittaya Kaewyuean / Wichian  Vitayaudom / 

Arphaporn Jongwiriyajaroenchai 

37 



   

 กก 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ) 

 พุทธภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสรางการ 

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 

40 

 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 

43 

 

 

 



   

 ขข 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ) 

 ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลท่ีประชาชนตองการ 

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 

46 

 การใชหลักของพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีหาพึ่งพาตนเอง 

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 

49 

 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 

52 

 

 



   

 คค 

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 

54 

 ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลท่ีประชาชนตองการ 

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 

56 

 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 

58 

 

 

 



   

 งง 

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 

61 

 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 

65 

 

 

 

 

 

 



   

 จจ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ) 

 การบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารทองถ่ิน 

แบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลคลองไกเถ่ือน  

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 

67 

 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 

70 

 การประเมินผลคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหิน

เหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

Service Quality Evalution of Hinlekfai Subdistrict Administrative 

Organization Huahin District,Prachuap Khiri Khan Province 

     เตวิช พฤกษปติ / ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวิวงศ ศรีทองรุง 

    Tewit Pruekpiti / Assistant Professor Rawiwong Srithongrung 

Ph.D. 

72 

 



   

 ฉฉ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ) 

 การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในเทศบาลตําบลออมใหญ 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 

     กฤษณะ จันทรเรือง / ราเชนทร นพณัฐวงศกร / สถาพร วิชัยรัมย 

     Krissana  Janrueang / Rachen  Noppanatwongsakorn / 

Sataporn  Wichairam 

75 

 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศขององคการบริหารสวนตําบล 

วัดโบสถ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

Organization Management towards Excellence of Wat Bot 

Subdistrict Administrative Organization, Bang Plama District, 

Suphanburi 

     กชกร สุขทรัพย 

     Kotchakorn Suksap 

78 

 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 

Transformational leadership of Ang Thong Provincial                                               

Administrative Organization of president 

     เตือนใจ ทรงไตร / และราเชนทร นพณัฐวงศกร 

     Tuanjai Songtrai / Rachen Noppanatwongsakor 

80 

 

 

 

 



   

 ชช 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ) 

 พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 

The Health Behavior of Elderly in Tha it Sub-district, Pak Kret 

District, Nonthaburi Province. 

     ลดาวัลย คุมภิญโญบุญ / ราเชนทร นพณัฐวงศกร 

     Ladawan Kumpinyoboon / Rachen Noppanatwongsakorn 

82 

 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นท่ีชุมชนวัดครุฑ แขวงบานชางหลอ 

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

Quality of life of the elderly in Wat Khrut community area,  

Ban Chang Lo Sub-area, Bangkok Noi Area, Bangkok 

     พรรณทิพย แบ็งเวอนิสต / ราเชนทร นพณัฐวงศกร 

     Phantip Benveniste / Rachen Noppanatwongsakorn 

85 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานท่ีดินจังหวัด

และสาขาในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

Factors affecting the happiness of work of Provincial Land 

Office personnel and branches in Kanchanaburi Province. 

     เฉลิม อินทชาติ / ราเชนทร นพณัฐวงศกร 

     Chalerm Intachart / Rachen Noppanatwongsakorn 

 

87 

 

 

 

 



   

 ซซ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ) 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการจางแรงงานตางดาวในสถานประกอบการโรงงาน 

อุตสาหกรรมในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors affecting employment of foreign workers at industrial 

factory establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon 

Province. 

     ไพศาล เกตุเหลือ / ราเชนทร นพณัฐวงศกร 

     Paisan Ketluea / Rachen Noppanatwongsakorn 

90 

 การตัดสินใจใชบริการชําระคาไฟฟาของประชาชนผานเคานเตอร 

การไฟฟานครหลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

People decision to use electricity payment service through 

metropolitan electricity authority counter wat liap district phra 

Nakhon district Bangkok. 

     สิรวิศ มุงดี / อํานวย ปนพิลา 

     Siravit Mungdee / Amnuay Pinphila 

93 

 การพัฒนาการวางแผนชุมชนเพื่อบูรณาการสูแผนพัฒนาสามป 

ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน พ้ืนท่ีตําบลทับนํ้า 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 

     ศิริศักด์ิ บัวชุม / ชารวีร คลองแคลว / เบญจพร เชื้อผึ้ง 

     Sirisak Buachum/ Chavee Clongcleaw /  

Benjaporn Chuapung 

96 

 



   

 ฌฌ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา 

 การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ  

จังหวัดสระบุรี 

The Administration of Pai Kwang Sub-District Community 

Enterprise, Baan Mor District, Saraburi Province 

     พัชรมัย สินธประเสริฐสุข / อํานวย ปนพิลา 

     Patcharamai Sinthaprasroethsuk / Amnuay Pinphila 

101 

 การจัดการความรูสูการเผยแพรวัฒนธรรมการจักสานผานเว็บไซต 

ของชุมชนบางเจาฉา อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง 

Knowledge Management for the Dissemination of Basketry 

Culture Through the Website of Bang Chao Cha Community, 

Pho Thong District, Ang Thong Province 

   ภูมิรัตน มีลักษณะ / ภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร / ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง 

   Poomrat Meelaksana / Pattarawat Jeerapattanatorn /  

Chairat Wongkitrungruang 

103 

 การพัฒนาอาชีพกลุมผูนําชุมชนและกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย  

ชุมชนบานโนนสวัสดี-โนนสวรรค ตําบลโนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก  

จังหวัดกาฬสินธุ 

Career development of Community’s Leader  and Organic Rice 

grower Group in Nonsawatdee-Nonsawon Community Tumbon 

sa-ad, Humek District, Kalasin Province. 

     เครือวัลย  มาลาศรี / กรรณิกา  บุตรอุดม 

105 

 
 
 
 
 



   

 ญญ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู  

   

 การประเมินความสุขในนิสิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร 

Assessment of the happiness of students in the health sciences 

Naresuan University 

     กรรณิการ ใจเท่ียง / ฐิติชญา อินชู / วิวัฒน เจริญอ๊ึง / บุษบง จันทมล 

/ ภูฤทธ์ิ เจริญจิตร / จิราภร แสนทวีสขุ /  นิรันดร เงินแยม /  

กันตพัฒน  อนุศักดิ์เสถียร 

     Thitichaya Inchoo / Wiwat jaroen-ueng / Kannika Jaiteng / 

Butsabong Jantamol / Poohrit Charoenjit / Jiraporn 

Seantaweesuk / Niran Nyernyam / Kantabhat Anusaksathien 

108 

 การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเปนครูในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษา 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 

     สุชิลา  สวัสดี 

     Sushila Sawassdee 

110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ฎฎ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู (ตอ) 

 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 

     สรพงค  สุขเกษม 

113 

 Soft Skills กับการเปนนวัตกรทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Soft Skills and The Educational Innovator of School 

Administration under the Office of Secondary Educational in 

the Northeast 

     รุงนิรันดร โพธิ์เพชรเล็บ / นวัตกร หอมสิน 

     Rungnirun Phophetleb / Nawattakorn Homsin 

117 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดเชิง

นวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Effects of Organizing Action Learning Activities Enhance 

Unergraduate Students’ Innovatine Thinking Skills      

     พิมพชนก โพธิปสสา / อัญชลี  วิมลศิลป / นิสสรณ  บําเพ็ญ      

120 

 ความเช่ือในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษา:                           

กรณีศึกษาตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Beliefs Regarding English Pronunciation Teaching of Primary 

School Teachers:  A Case Study of Bansong Sub-district, 

Phanomsarakham District, Chachoengsao Province 

     เทพนคร ทาคง / นันทิพร เรืองสวัสด์ิ / สุวิชา แสงรุงเพชร 

122 



   

 ฏฏ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู (ตอ) 

 การพัฒนาทักษะการใชไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานดวยเรื่องสั้น 

สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

The Development of Using Basic English Grammar Skills in 

Short Story for The 1st year Students,Loei Rajabhat University 

     ชมพูนุท ธีราวิทย 

     Chompoonut Theeravit 

124 

 การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตามแนวเสริมตอการเรียนรู

(Scaffolding)เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดลอม

สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 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 

วาสนา  โสมกูล 

126 

 กลวิธีการแตงรอยกรองเพ่ือเขาแขงขันสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย   

Strategies for composing poetry competition for high school 

students 

วาท่ีรอยตรี (หญิง) ดร. มะณีรัตน  รักเพ่ือน 

129 

 การพัฒนาทักษะชีวิตรายวิชางานบานโดยใชเทคนิคการเรียนรูกลุมรวมมือ

แบบ  GI สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 

นายอธิราช ชึดนอก 

132 

 

 



   

 ฐฐ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคบรรยาย 

ดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับหัวขอหลักของการประชุม 

 การวิเคราะหเชิงพื้นท่ีดวยแบบจําลองทางอุทกศาสตรเพื่อศึกษาการไหล

หลากของนํ้าและชุมชนท่ีเส่ียงตอการเกิดอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประเทศไทย 

Spatial analysis using hydrographic models to study water 

flows and flood-prone communities areas, Nakhon Ratchasima 

Province, Thailand 

     สมกมล รักวีรธรรม / ภูวเดช ธนิชานนท / ณัฐกานต ภูมิโคกรักษ 

     Somkamon Rukveratham / Puwadej Thanichanon / 

Nutthakarn  Phumkokrux 

135 

   

ภาคโปสเตอร 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

 สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาแหลงเรียนรูครัวชุมชนแบบมี

สวนรวม 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 

     บุษกร  จันทเทวนุมาส / สุวภัทร  ทําสวน 

138 

 
 
 
 
 
 



   

 ฑฑ 

สารบัญ 
  หนา 

ภาคโปสเตอร 

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (ตอ) 

 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล

โนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

Participation of  People  Garbage  Management in Non Din Daeng 

Sub-district Municipality, Non Din Daeng District, Buriram Province     

นิภาภรณ จันทรศิริ / สถาพร วิชัยรัมย / ประชัน คะเนวัน 
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แนวคิดพื�นฐานที�จําเป็นสําหรับนกักีต้าร์เพื�อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ด 

The Basic Concepts Needed For Guitarists To The Improvisation Of Jazz Standard Songs 

 

อิทธิกร คามาโช 

Ittikorn Camacho 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะดุริยางคศิลป์ วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 

Music Education Program, Department of Music, Sukhothai College of Dramatic Arts , BPI, Ministry of Culture 

อีเมล:์ boyzygt@hotmail.com  เฟสบคุ: Ittikorn Camacho, แจ๊ส สแตนเลส 

 

บทคดัย่อ 

 ดนตรีแจ๊สพฒันามาจากดนตรีบลูส์ที�มีโครงสร้างทางเดินคอร์ดประเภทดอมินนัท์ (Dominant) 

หรือแบบเซเว่นคอร์ด (7th Chord) 3 คอร์ดได้แก่คอร์ด I7 – IV7 – V7 ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นดนตรีแจ๊สโดย

ประยุกต์ใชท้างเดินคอร์ดจากบทเพลงประเภทอื�น ๆ ที�มีความหลากหลายมากขึ�น เช่น ทางเดินคอร์ด

แบบ Imaj7 – vi7 – ii7 – V7  หรือ ทางเดินคอร์ดแบบ  iii7 – vi7 – ii7 – V7 หรือทางเดินคอร์ดที�มีความ

ซับซ้อนมากขึ� นโดยใช้ทางเดินคอร์ด Tri-Tone Substitution แบบ Imaj7 – vi7 – bVI7 – V7 ฯลฯ และ

สามารถพบเห็นทางเดินคอร์ดเหล่านี� ในบทเพลงสมยันิยมหรือที�เรียกกนัว่า “เพลงป๊อป” ทาํให้บทเพลง

แจ๊สสแตนดาร์ดมีความมีความไพเราะและสามารถเขา้ถึงผูฟั้งไดง่้าย วตัถุประสงคข์องบทความนี� เพื�อ

อธิบายแนวคิดพื�นฐานที�จาํเป็นสาํหรับนักกีตา้ร์เพื�อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดด้วย

เครื�องมือหลกั � อย่างทางดนตรีวิทยา ได้แก่ (1) จงัหวะสวิง (2) เมเจอร์สเกล 5 ฟอร์ม (3) คอร์ดเสียง

ประสาน � แนว และ (4) อาร์เปจโจ เพื�อใชต้ีความบทเพลง อยา่งไรกต็าม ผูเ้ล่นเครื�องดนตรีประเภทอื�น 

ๆ ยงัสามารถใช้ประโยชน์จากเครื�องมือเหล่านี� ได้เช่นกนั ในส่วนของบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดนั�น มี

ความต่างจากบทเพลงสมยันิยมเนื�องจากมีการเพิ�มความซับซ้อนทางทฤษฎีดนตรีเขา้ไปในบทเพลงโดย

การขยายขอบเขตของเสียงให้กวา้งขึ�นโดยเพิ�มขั�นคู่เสียงขยายประเภทเทนชั�นและอลัเตอเรชั�น หรือการ

เปลี�ยนคียใ์นระหว่างเพลงและการใชจ้งัหวะที�หลากหลาย สาํหรับบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดที�ยกมาเป็น

ตวัอยา่งในบทความนี�ไดแ้ก่บทเพลง Just friends ซึ� งมีความไพเราะและมีทางเดินคอร์ดที�ไม่ซับซ้อนจน

ยากเกินไปนกั  

 

คาํสําคญั: สงัคีตปฏิภาณ จงัหวะสวงิ แจ๊สสแตนดาร์ด 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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สถานที�ท่องเที�ยวพระใหญ่และสกายวอล์คที�มอีทิธิพลต่อชุมชนบ้านท่าดีหมี 

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 / อาทิตย์ ถมมา / อรนุช  แสงสุข 

Pholsiam Suntornsanit / Naiyana  Ajanathorn / Atit Thomma / Oranuch  Saengsuk 
สาํนกัวชิาศึกษาทั�วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

General Education, Faculty of Education, Loei Rajabhat University and  

Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University               
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บทคดัย่อ 

พระใหญ่สกายวอลค์ตั�งอยูห่มู่บา้นท่าดีหมี อาํเภอเชียงคาน ถือเป็นแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ใน

จงัหวดัเลยกาํลงัไดรั้บความนิยมอยู่พอสมควรทั�งๆที�ยงัไม่ไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรกต็ามเส้น 

ทางสายนี�ยงัมีแหล่งท่องเที�ยวอีกมากมายตามถนนที�เลียบเส้นแม่นํ�าโขง อาทิ ถนนคนเดินเชียงคาน หาด

นางคอย เป็นตน้ พระใหญ่สกายวอลค์นี�  ตั�งอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 2159 สายเชียงคาน-ท่าลี� มีแม่นํ�า

โขงและแม่นํ�าเหืองกั�นกลางระหว่างประเทศไทยกบั สปป.ลาว เดิมทีหมู่บา้นจะมีเฉพาะพระใหญ่

เท่านั�นต่อมาทางการจึงไดส้ร้างสกายวอลค์ ตามมาเพื�อกระตุน้การท่องเที�ยวอีกที�หนึ�งในจงัหวดัเลย

บทความนี�ผูเ้ขียนไดท้าํแบบเชิงคุณภาพ (Descriptive Analysis) ในส่วนที�น่าสนใจคือพระใหญ่

สกายวอลค์เป็นที�น่าสนใจของนกัท่องเที�ยวและมีอิทธิพลต่อชุมชนบา้นท่าดีหมี โดยมีวตัถุประสงคอ์ยู ่3 

ประการคือ 1. สภาพทั�วไปและบริบทของหมู่บา้นท่าดีหมี  2.ความเป็นมาของพระใหญ่และสกายวอลค์ 

และ 3.พระใหญ่สกายวอลค์มีอิทธิพลต่อชาวบา้นท่าดีหมีอยา่งไร 

จากผลสาํรวจดว้ยการสอบถามนกัท่องเที�ยวทั�วไป 30 ท่าน ปรากฏวา่ รู้จกับา้นท่าดีหมีมา

ก่อนที�จะ มีสกายวอลค์ 5 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 16.6 % และ รู้จกับา้นท่าดีหมีหลงัจากที�สร้างสกายวอลค์

เสร็จ 25 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 83.3% 

 

คาํสําคัญ: พระใหญ่ สกายวอลค์ เชียงคาน เลย 
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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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บทคดัย่อ  

 งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อจดัทาํเกณฑใ์นการสร้างตน้แบบในการจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยวโดยชุมชนที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มโดยมุ่งเนน้ที�ตลาดสีเขียวที�จาํหน่ายสินคา้จากวิสาหกิจ

ชุมชนเพื�อเป็นตน้แบบในการดาํเนินการบริหารจดัการตลาดชุมชนที�กระจายอยูต่ามพื�นที�ต่างๆ โดยมี

พื�นที�ศึกษาคือ ตลาดที�เป็นตน้แบบของจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ตลาดสวนไผ่ขวญัใจและตลาดใตโ้หนด ซึ� ง

ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที� อ.ควนขนุน ไดด้าํเนินการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 

โดยมีวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพกาํหนดเครื�องมือในการประเมินและผูท้รงคุณวุฒิในการใหข้อ้เสนอแนะ

ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์เชิงเนื�อหา เพื�อนาํมาจดัทาํเกณฑใ์นการจดัทาํตน้แบบตลาด

ชุมชนที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายในการคดัเลือกผูป้ระกอบการและผลิตภณัฑ์

ที�ปลอดภยัเป็นมิตรต่อผูบ้ริโภคและสิ�งแวดลอ้ม  ดา้นผลิตภณัฑท์ี�จาํหน่าย  บรรจุภณัฑจ์ากวสัดุ

ธรรมชาติ การจดัการขยะ การจดัการนํ�า กิจกรรมที�ดาํเนินการที�ส่งเสริมใหค้นในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม 

และการออกแบบที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  

 

คาํสําคัญ: ตลาดชุมชน ตลาดสีเขียว การท่องเที�ยวชุมชน พทัลุง 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 8 

องค์ประกอบการจดัรายการนําเที�ยวที�ส่งผลต่อการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาตพินัธ์ุ

จังหวัดนครปฐม 

Components of Touring Programs affecting the preparation of an ethnic tourism 

route in Nakhon Pathom Province  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) เพื�อศึกษาองคป์ระกอบการจดัรายการนาํเที�ยวที�ส่งต่อการ

ผลต่อการจัดทําเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพันธ์ุจังหวดันครปฐม 2) เพื�อจัดนําแนวทางการพฒันา

องคป์ระกอบทางการท่องเที�ยวสู่การจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยั

กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดันครปฐม ใชว้ิธีการสุ่มโดยบงัเอิญ จน

ครบ 400 ตัวอย่าง เครื� องมือที�ใช้คือ การเก็บแบบสอบถาม ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการจัดทาํ

รายการนาํเที�ยวส่งผลต่อการจดัเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุ์จงัหวดันครปฐม ดา้นจาํนวนป้ายบอก

ทางที�สื�อความหมายชดัเจนเขา้ใจง่าย อยา่งมีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 

 

คาํสําคญั: การท่องเที�ยว, เส้นทางท่องเที�ยว, องคป์ระกอบทางการท่องเที�ยว, ชาติพนัธ์ุ 
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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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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี�ยวกบัพฤติกรรมทางเพศของ

นกัท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเก็ต �) เพื�อศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจในการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กจากครอบครัวเด็กในจงัหวดัภูเกต็ �) เเพื�อศึกษารูปแบบการป้องกนั

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที�ยวที�เหมาะสมให้กบัเยาวชนและครอบครัวใน
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จงัหวดัภูเกต็ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัสาํหรับการสัมภาษณ์เป็นการเลือกโดยเจาะจง จาํนวน �� 

คน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ที�บา้นพกัเดก็จงัหวดัภูเกต็ จาํนวน � คน  เจา้หนา้ที�พฒันาสงัคมและความ

มั�นคงของมนุษย ์จาํนวน � คน เจา้หนา้ที�กรมสอบสวนพิเศษ จาํนวน � คน เจา้หนา้ที�ตาํรวจปราบปราม

คา้มนุษย ์จาํนวน � คน  เครื�องมือวิจยัคอื แบบสัมภาษณ์ สาํหรับสัมภาษณ์ ในประเด็นที�เกี�ยวกบัความรู้ 

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการคุม้ครองเด็กปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดปัญหา ในการแสวงหาประโยชนจ์ากเด็กจากการ

ท่องเที�ยว โดยใชก้ารวิเคราะห์หาขอ้สรุปเชิงอุปนยั ขอ้มูลที�ไดถู้กนาํไปวิเคราะห์โดยมีโปรแกรม QDA 

Miner ผลการวิจยัพบวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายที�บงัคบัใชโ้ดยตรงและเพื�อเป็นการยบัย ั�งป้องกนัมิ

ใหมี้การล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กเกิดขึ�นในการเดินทาง

ท่องเที�ยว และมีกฎหมายหลายฉบบัที�เกี�ยวขอ้ง พบว่ายงัไม่มีการกาํหนดฐานความผดิในการเดินทาง

ท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสมัพนัธ์กบัเดก็โดยเฉพาะและการปรับใชก้ฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนั ยงัมีขอ้บกพร่อง

และขอ้จาํกดัในการลงโทษผูก้ระทาํผิดที�เป็นผูเ้ดินทางหรือผูจ้ดัการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสัมพนัธ์

กบัเด็ก รวมถึงยงัมีช่องว่างในการบงัคบัใชก้ฎหมายในการกระทาํความผดินอกราชอาณาจกัร อีกทั�ง

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งยงัไม่สามารถปรับใชก้ฎหมายใหต้รงกบั

ความผิดในการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กได ้ส่งผลใหเ้ด็กไม่ไดรั้บความคุม้ครองตาม

กฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

 

คาํสําคัญ: การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ, การท่องเที�ยว, กฎหมายคุม้ครองเดก็ 
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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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การพฒันาศักยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสระบุรี 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา �.เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพทนายความ

อาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี �.เพื�อศึกษาการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสา

ของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีโดยจาํแนกเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  เป็นประชาชนที�มาติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัว

จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 200 คน เครื� องมือที�ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี�ย ( ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ

ทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า 

2 กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA  

ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.22) คือ ดา้นคุณภาพของทนายความอาสา ( = 4.28) ดา้นความร่วมมือกบั

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ( = 4.25)  ดา้นกฎหมาย  ( = 4.24)  ดา้นการบริการประชาชน  

( = 4.22) ดา้นสวสัดิการของทนายความอาสา  ( = = 4.20) และดา้นนโยบายและการบริหารงาน  

( = 4.15)  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อ

การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 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 
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การลดทอนปัญหาการกลั�นแกล้งในสถานศึกษา 
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บทคดัย่อ 

สถานศึกษาเปรียบเสมือนสังคมๆหนึ� งซึ� งประกอบไปด้วยบุคคลซึ� งมีที�มาที�หลากหลาย การ

เรียนรู้และทาํ ความเขา้ใจถึงความหลากหลายดงักล่าว รวมทั�งการปฏิบติัต่อบุคคลที�มีความหลากหลาย

อยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนัโดยที�ไม่เลือกปฏิบติัยอ่มเป็นหนทางที�ดีในการลดทอนปัญหาการกลั�น

แกล้งในสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการ  กลั�นแกล้งเกิดขึ� นในสถานศึกษา การแสวงหา

เครื�องมือหรือวิธีการในการช่วยเหลือผูที้�ถูกกลั�นแกลง้ให้สามารถเผชิญและรับมือกบัการกลั�นแกล้ง

อย่างถูกตอ้งถือว่าเป็นหนทางที�ดีในการบรรเทาผลกระทบอนัเกิดจากการกลั�นแกล้งได้เช่นเดียวกนั 

โดยเฉพาะผลกระทบเชิงลบที�ผูถู้กกลั�นแกลง้ไดรั้บ ดงันั�น แนวทางในการลดทอนปัญหาการกลั�นแกลง้

ในสถานศึกษาจึงควรประกอบไปดว้ย 3 ขั�นตอน ดงันี�   

ขั�นตอนที� 1 การลดความเสี�ยงของการกลั�นแกลง้  

ขั�นตอนที� 2 การเผชิญหนา้และการรับมือกบัการกลั�นแกลง้ 

ขั�นตอนที� 3 การลดผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลั�นแกลง้ 

 

คาํสําคัญ: กลั�นแกลง้, สถานศึกษา, ความเสี�ยง, เผชิญหนา้ 
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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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บทคดัย่อ  

งานวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาลักษณะของการดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงของตาํรวจ และเพื�อศึกษาความสําเร็จจากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ของตาํรวจ 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที�อาศยัวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื�อหา โดยวิธีเก็บ

ขอ้มูล การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม และการจดัเวที 

ผลการวิจยัพบว่า  ลกัษณะการดาํเนินชีวิตของตาํรวจ มีการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการวางแผน จดัตั�งกลุ่มยอ่ยเพื�อสร้างรายไดเ้สริมและการลดค่าใชจ่้าย มีการใชว้สัดุอุปกรณ์ที�

ประยุกต์จากภูมิปัญญา มีการเรียนรู้ร่วมกนั มีการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นให้สามารถอยูร่อดได ้สําหรับใน

ด้านการมีภูมิคุม้กันที�ดี ได้แก่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�จัดขึ�น ด้านคุณธรรมในส่วนของการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลกันในชุมชนตาํรวจ การดูแลรักษาสิ� งแวดล้อมที�อยู่ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรมอย่างต่อเนื�อง และยงัพบว่าตาํรวจส่วนใหญ่ให้ความสําคญัของการใช้หลกัความ

พอเพียงและการสร้างความรู้จากภูมิปัญญามาปรับใช้เพื�อสร้างรายได้เสริมและการลดค่าใช้จ่าย การ

คิดคน้สร้างผลิตภณัฑที์�สามารถทาํรายไดแ้ละการลดคา่ใชจ่้ายใหก้บัครอบครัว มีการวางแผนที�ดี 

 

คาํสําคัญ: ตาํรวจ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง การดาํเนินชีวิต 
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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 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีจุดประสงค์ �) เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร �) เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

พฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ซึ� งจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตาํแหน่ง และระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์เพื�อหาค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี�ย และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ซึ� งไดแ้ก่ การทดสอบหาความแตกต่างค่า

ทีและความแตกต่างค่าเอฟหรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดับ 

�.�� เมื�อพบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ดว้ยวิธี Scheffé  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นเพศที�แตกต่างกนั มีผลต่อการพฒันาตนเอง

ของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาครไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตาํแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังานที�แตกต่างกนัมีผลต่อการ

พฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาครจงัหวดัสมุทรสาคร ที�แตกต่างกนั  

 

คําสําคัญ: องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร, บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร, 

การพฒันาตนเอง 
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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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ปริมาณ ดาํเนินการโดยการตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณณา กลุ่มตวัอย่าง 
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มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในระดับมาก และสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  
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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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการของ

พนักงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  �. .เพื�อศึกษาความคิดเห็น

ต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัว   อาํเภอเมือง  จังหวดั

จันทบุรี  โดยจาํแนก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  รายได้  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ใน

การศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 

��� คนและพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน �� คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � 

กลุ่มด้วย One-Way ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหนองบัว   อาํเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ ด้านช่องทางการ

ให้บริการ (�̅=  �.��) ดา้นเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ(�̅= 4.24)  ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก(�̅= 4.22) ดา้น

ขั�นตอนในการให้บริการ (�̅= 4.18) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อการให้บริการของพนักงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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หนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .��  ผลจาการ

สัมภาษณ์ พบว่า คุณภาพการให้บริการของพนกังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี การให้บริการมีขั�นตอนการให้บริการที�ไม่ยุง่ยาก ชัดเจนและเขา้ใจง่าย  ช่องทางการ

ให้บริการของพนักงาน ควรมีการลดรอบระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน ใหมี้ความรวดเร็วยิ�งขึ�น

ทั�งในดา้นเอกสาร เจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจันทบุรี มีจาํนวนเพียงพอ เจ้าหน้าที�ที�ให้บริการแต่งกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสมกบัการ

ใหบ้ริการ ที�เจา้หนา้ที�ให้บริการและอาํนวยความ สะดวกแก่ประชาชนดว้ยความเต็มใจ  สิ�งอาํนวยความ

สะดวกขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัว อาํเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี อาคารและสถานที�

ใหบ้ริการมีความสะอาด สะดวกสบาย และ สวยงาม มีที�จอดรถที�ปลอดภยั เพยีงพอ และ สะดวกสบาย 

 

คาํสําคัญ  คุณภาพ   การให้บริการ  พนกังาน 
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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 One-

Way 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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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกั

อิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  �. .เพื�อศึกษาความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  

จังหวดัจันทบุรี โดยจาํแนก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ โดยจาํแนก เพศ  อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  

ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่า

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบ

ความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  

อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจนัทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก(�̅= 4.45)    คือ ด้านฉันทะความพอใจ(�̅=  

�.��)  ด้านวิมังสาความไตร่ตรอง (�̅= �.��) ด้านจิตตะความเอาใจใส่(�̅= �.��)  ด้านวิริยะความ

พากเพียร(�̅= 4.40)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  
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รายได ้มีผลต่อการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่า

ใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

 

คาํสําคัญ  การบริหารงาน  อิทธิบาท �  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาภาวะผูน้าํเชิง

จริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  �. .เพื�อศึกษา

การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  

จงัหวดัตราด โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายไดต่้อเดือน  กลุ่ม

ตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  

จงัหวดัตราด  จาํนวน 365  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง

ปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(�̅= 4.36)  คือ ดา้นการบริการ  (�̅= 4.40) 

ดา้นความซื�อสัตย ์(�̅= 4.37)  ดา้นความร่วมมือ �̅= 4.36 ดา้นต่อสังคม (�̅=4.35)จริยธรรมดา้นการอุทิศ

เพื�อหน้าที� (�̅= 4.34) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

คาํสําคัญ  การพฒันาภาวะผูน้าํ  ผูบ้ริหาร  เชิงจริยธรรม 
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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 One-

Way 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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาภาวะผูน้าํตาม

หลกัพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี   �. .เพื�อ

ศึกษาการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอข

ลุง จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา

ครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอ ขลุง จงัหวดัจนัทบุรี   จาํนวน 340  

คน  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน 

ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย 

One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า การพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จังหวดัจนัทบุรี   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅= 4.03.)  คือ ดา้น

หลักการครองงาน ระดับมาก (�̅= �.��) ด้านหลกัการครองคนระดับมาก  (�̅= 4.03) ด้านหลักการ

ครองตน ระดับมาก  (�̅= 3.86) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

คาํสําคัญ  หลกัพุทธธรรม  บุคลากร  ภาวะผูน้าํ 
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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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัแนวทางปฏิบติัที�ดีในการ

บริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวดั

จนัทบุรี  2. เพื�อศึกษาแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรีโดยจาํแนก เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  

จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(�̅=  4.37)  คือ ดา้น

การดาํเนินการ ระดบัมาก(�̅= 4.48) ด้านการวางแผนและตดัสินใจ(�̅= 4.47)   ด้านการรับประโยชน์

ระดบัมาก(�̅= �.�� ) ด้านการติดตามผลระดบัมาก(�̅=4 08)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัย

ส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั�.��  
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คาํสําคัญ  แนวทางปฏิบติัที�ดี  กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  การบริหาร 

 

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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ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี 

Transformational leadership of administrator in Sai Khao Subdistrict 

Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province 

 

พระใบฎีกาวทิยา  แก้วเยื�อง1/ วิเชียร  วทิยอุดม2 / อาภาภรณ์ จงวิริยะเจริญชัย3 

Phrabaidika Wittaya Kaewyuean / Wichian  Vitayaudom / Arphaporn Jongwiriyajaroenchai 
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
3สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

Master of Public Administration, Faculty of Arts and Sciences / Business Administration Graduate school  

Southeast Asia University 

                                          

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์ � .เพื� อศึกษาระดับภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  �.เพื�อ

ศึกษาภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  

จังหวดัจันทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ใน

การศึกษาครั� งนี�  ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี 

จาํนวน 380 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  

อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ (�̅= 4.41)  

ดา้นปัญเจกบุคคล(�̅=4.40) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (�̅=4.39) ดา้นกระตุน้ทางปัญญา (�̅= 

4.37) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ระยะเวลาในการ



   

 38 

ปฏิบติังาน  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  

อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่

ระดบัที�สูงขึ�นและมีศกัยภาพมากขึ�น ทาํใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่ม จูงใจให้

ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม ซึ� งกระบวนการ

ที�ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน จะกระทาํโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ผูน้าํตอ้งเป็นผูท้ี�หลีกเลี�ยงที�จะใชอ้าํนาจเพื�อผลประโยชน์ส่วนตน  การสร้าง

แรงบนัดาลใจเป็นผูท้ี�มองโลกในแง่ดีโดยใช้คาํพูดและการกระทาํที�เป็นกาํลงัใจแก่ทุกคน การกระตุน้

ทางปัญญาเป็นผูที้�ส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้ในหน่วยงาน  เป็นผูที้�ส่งเสริมและพฒันาหน่วยงานให้

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นผูที้�ให้ข้อมูลข่าวสารและ

ถ่ายทอดความรู้ใหใ้ตบ้งัคบับญัชา   

 

คาํสําคัญ:  ภาวะผูน้าํ  การเปลี�ยนแปลง  ผูบ้ริหาร 

 

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 One-

Way 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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พทุธภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อสร้างการ 

มส่ีวนร่วมเชิงบูรณาการในองค์การบริหารส่วนตาํบลประณตี   

อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด 

Buddhist Leadership of the Local Administration Organization Administrators for 

to create integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative Organization, 

Khao Saming District, Trat Province 

 

พระอธิการอทัุย  อ้นน้อย1/ อํานวย  ปิ� นพลิา2 / อาภาภรณ์ จงวริิยะเจริญชัย3 

Phraathikan Utai Ohnnoi / Amnuay Pinphila / Arphaporn Jongwiriyajaroenchai 
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
3สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

Master of Public Administration, Faculty of Arts and Sciences / Business Administration Graduate school  

Southeast Asia University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวัตถุประสงค์�)เพื�อศึกษาระดับพุทธภาวะผูน้ําของ

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด   �) .เพื�อศึกษาพุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  

จงัหวดัตราด  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  

ประชาชนชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด จาํนวน 380  คน  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย 

Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-

Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า พุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วน

ร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด หลกัธรรมสังคห
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วตัถุ 4  ระดบัมาก (�̅= 4.25) ดา้นปิยวาจาระดบัมาก (�̅= 4.28)  ดา้นสมานตัตตา ระดบัมาก (�̅= 4.27)   

ด้านทานระดับมาก (�̅= 4.23) ด้านอัตถจริยาระดับมาก (�̅= 4.22)  และหลกัการของการมีส่วนร่วม 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅= 4.29)  การวางแผน(ร่วมวางแผน) ระดับมาก (�̅= �.��)  การติดตาม

ประเมินผล(ร่วมประเมินผล) ระดบัมาก (�̅= �.��)   การลงมือทาํ(ร่วมทาํ) ระดบัมาก (�̅= �.��)   การ

ระดมความคิด(ร่วมคิด) ระดบัมาก (�̅= 4.21)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่

เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล

ประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

 

คาํสําคัญ:  พุทธภาวะผูน้าํ  การมีส่วนร่วม  ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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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 One-

Way 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 (joint-

evaluation) 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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค ์1) เพื�อประเมินผลโครงการพฒันาจิตใหเ้กิด

ปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน �เทศบาลตาํบลสนามไชย  อาํเภอนายายอาม 

จังหวดัจันทบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัย

นาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process)  ดา้นผลผลิต (Output) �).เพื�อศึกษาการประเมินผลโครงการ

พฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน � เทศบาลตาํบลสนามไชย  อาํเภอ

นายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งที�

ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงเทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจันทบุรี  

จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA  ผลการวิจยั พบว่า โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญา

และสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จังหวัด

จันทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= 4.35) คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม    ระดับมาก �̅= 

4.36) ดา้นปัจจยัระดบัมาก(�̅= 4.33)  ดา้นกระบวนการ ระดบัมาก(�̅= 4.��)ดา้นผลผลิต(�̅= 4.37)  ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อ
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โครงการพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย 

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .��  ผลการ

สัมภาษณ์ พบว่าประชาชนผูป้ฏิบติัธรรมมีความคิดเห็นว่าโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรีเป็น

โครงการที�ดี ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มอาคารที�พกั หอ้งพกัและอุปกรณ์เครื�องนอน มีความเพียงพอ

และเหมาะสม ดา้นกระบวนการการปฏิบติัธรรมนั�นมีตารางการอบรมเป็นปัจจยัสําคญัเพราะถา้มีการ

วางตารางไวอ้ยา่งดีก็จะทาํใหก้ารปฏิบตัิธรรมเป็นระเบียบ และมีการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเวลา ไม่

ทาํให้เสียเวลาในการสอนปฏิบตัิธรรมดา้นปัจจยั ดา้นงบประมาณสอดคลอ้งกบัการใชจ่้ายและใช้สื�อ

ประกอบการเผยแผธ่รรมะมีเนื�อหาน่าสนใจเขา้ใจง่าย  

 

คาํสําคัญ:  การประเมินผล  โครงการการพฒันาจิต  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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ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการ 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั อาํเภอท่าใหม่  จงัหวัดจนัทบุรี 

Leadership of the Administrative Organization Administrators that people want of 

the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, 

Chanthaburi Province 

 

พระปลัดวุฒิ  สากล1/ อํานวย  ปิ� นพลิา2 / อาภาภรณ์ จงวิริยะเจริญชัย3 

   Phrapalad Wuti Sakon / Amnuay Pinphila/ Arphaporn Jongwiriyajaroenchai 

1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
3สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

Master of Public Administration,Faculty of Arts and Sciences / Business Administration Graduate school  Southeast 

Asia University 

. 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวตัถุประสงค์�.เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี  �. .เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายไดต่้อเดือน  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 350  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการ

วิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ 

(%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-

test และเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด(�̅= 4.52)     

คือ ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ ระดบัมากที�สุด  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมระดบัมากที�สุด

(�̅= 4.54)  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนระดบัมาก  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบบงการ ระดบัมาก  (�̅= 4.47)  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  

รายได้ มีผลต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั

0.05  

 

คาํสําคัญ  ภาวะผูน้าํ  ผูบ้ริหาร  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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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 

 

 

 

 

 

 



   

 49 

การใช้หลกัของพทุธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเอง 

ของ เทศบาลเมือง  อาํเภอเมือง จงัหวัดจนัทบุรี   

The use of Buddhist principles to promote the fifth self-reliant community enterprise in 

Town Municipality, Chanthaburi Province 

         

พรอุษา  โสอุบล1/ วิเชียร  วทิยอุดม2  

Mrs. Pornausa   Soaubon/. Wichian  Vitayaudom 
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

Master of Public Administration,Faculty of Arts and Scines Southeast Asia University 

                                             

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาระดบัการใชห้ลกัพุทธศาสนา

ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  �).เพื�อศึกษาการใช้

หลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรีโดย

จาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชน 

ชาย หญิง เทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน 393 คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  

แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  

ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test 

และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA ผลการวิจัย

พบว่า การใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดั

จนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅= 4.20)  คือ มตัตญั�ุตา  ระดบัมาก(�̅= 4.39) ปุคลปโรปรัญ�ุตา  

ระดบัมาก  (�̅=4.32,) อตัถญั�ุตา ระดบัมาก  (� ̅=4.24) อตัตญั�ุตา (�̅=4.18) ธัมมญั�ุตา  (�̅=4.17) 

กาลญั�ุตา(�̅=4.08)    ปริสัญ�ุตา(�̅= 4.00) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่

เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้า

พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ�.��  

ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี มีความสําคญัที�สุด ดา้นมตัตญั�ุตา จากรู้จกั



   

 50 

ประมาณ รู้จักพอดี พอเหมาะ พอควร เป็นสิ�งสําคญัในบริหารวิสาหกิจชุมชน การพฒันาชุมชนให้มี

คุณภาพทางจิตใจ พฤติกรรม และปัญญาด้วยพุทธธรรม คือหลักธรรมที�มีประสิทธิภาพ และทรง

ประสิทธิภาพ หากประยุกต์เขา้กนัอย่างลงตวั พุทธธรรมจึงจะสามารถทาํให้การพฒันาอย่างยั�งยืน ทั�ง

ทางโลกและทางธรรมคู่ขนานกนัไป เพื�อพฒันาชุมชนในสังคมไทยให้เขม้แขง็ เนน้การพึ�งพาตวัเองและ

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั�น เพราะว่าหากการพฒันาชุมชน มีความเขม้แขง็เกิดขึ�นในสังคมไทย

แลว้สิ�งสําคญัที�จะทาํให้การพฒันาชุมชนเขม้แข็งเกิดขึ�นในสังคมไทยไดน้ั�นตอ้งอาศยัการปรับเปลี�ยน

แนวคดิของชุมชน 

 

คาํสําคัญ  หลกัพุทธศาสนา  วิสาหกิจชุมชน  พึ�งพาตนเอง 

 

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 self-

reliant 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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ภาวะผู้นําเชิงพทุธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต 

อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด 

Leadership in Accordance with Buddhist of Administrators in Pranit Subdistrict 

administrative organization, Khao Saming District, Trat Province 

 

พระศีลวัฒนากร  วรรณรังสี1/ อํานวย  ปิ� นพลิา2 

Phra Siwattanakorn Wannarungsri / Amnuay Pinphila 
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

Master of Public Administration,Faculty of Arts and Sciences Southeast Asia University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงพุทธของ

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด �. .เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํเชิงพุทธ

ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  โดยจาํแนก เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด     จาํนวน 380  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  

ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test 

และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขา

สมิง  จงัหวดัตราด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅= 4.48) คือ ดา้นจกัขมุาระดบัมาก �̅= 4.48) ดา้นวิธูโร

ระดบัมาก(�̅= 4.45)  ดา้นนิสสยสัมปันโนระดบัมาก(� ̅= 4.43) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05  

 

คาํสําคัญ  เชิงพุทธ  ภาวะผูน้าํ  ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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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 One-

Way 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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รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพทุธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัช้าง   
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Phrakhu Pisan Thammanusat (Anan Srisuwan)/ Amnuay Pinphila 
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

Master of Public Administration, Faculty of Arts and Sciences Southeast Asia University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวตัถุประสงค์� .เพื�อศึกษาระดับรูปแบบการบริหารงาน

ตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทับช้าง  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  �. .เพื�อศึกษา

รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัช้าง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดั

จนัทบุรี โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน    กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา

ครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงเทศบาลตาํบลทบัช้าง  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  จาํนวน 390  คน  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย 

Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-

Way ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบล

ทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี   โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด(�̅= 4.53)  คือ ธรรมาธิปไตย

ระดบัมากที�สุด (�̅= �.��)   อตัตาธิปไตย  ระดบัมากที�สุด (�̅= �.��)  โลกาธิปไตยระดบัมาก (�̅= 4.49)   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  

รายได ้มีผลต่อกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง

ปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

 

คาํสําคัญ  หลกัพระพุทธศาสนา  รูปแบบ  การบริหารงาน 
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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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ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการ 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั อาํเภอท่าใหม่  จงัหวัดจนัทบุรี 

Leadership of the Administrative Organization Administrators that people want of 

the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, 

Chanthaburi Province. 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวตัถุประสงค์�.เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี  �. .เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายไดต่้อเดือน  กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 350  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการ

วิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ 

(%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-

test และเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด(�̅= 4.52)     

คือ ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ ระดบัมากที�สุด  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมระดบัมากที�สุด

(�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนระดบัมาก  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบบงการ ระดบัมาก  (�̅= �.��)  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  

รายได้ มีผลต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั

0.05  

คาํสําคัญ  ภาวะผูน้าํ  ผูบ้ริหาร  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

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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การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์. �.เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม

ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด �. .เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํ

เชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด โดยจาํแนก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน  รายได้ต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด จาํนวน 340  คน  เครื�องมอืที�ใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่า

ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent 

Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= �.��)  หลกัธรรมาภิบาล  ระดับมาก (�̅= 

�.��)  หลกัพระพุทธศาสนา ระดบัมาก (�̅= 4.06) ทิศ 6  หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ระดับมาก (�̅= 4.03) ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้

มีผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั�.��  
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ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราดประชาชนผูถู้กสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า 

หลกัธรรมาภิบาลผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานโดยสุจริตคาํนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที�มีส่วนไดส่้วน

เสีย ด้านหลกัพระพุทธศาสนา : ทิศ 6  ไดค่้าจา้งสมควรแก่ตาํแหน่งงานของท่าน  หลกัมนุษยสัมพนัธ ์

พบว่า แสดงนํ� าใจให้รางวลัตามสมควร เมื�อพนักงานทาํงานสําเร็จ สรุปในภาพรวมในประเด็นภาวะ

ผูน้าํเชิงจริยธรรม ไดว้่า ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม ซึ� งประมวลลงในดา้นบริหาร ดา้นธรรมาภิบาล ดา้นทิศ 

6 และด้านมนุษยสัมพนัธ์ คือ หลกัปฏิบติัในองค์กรที�ผูบ้ ังคบับญัชาใช้นาํพาองคก์รมุ่งสู่เป้าหมายได้

อยา่งถูกตอ้ง ดีงาม เป็นที�ยอมรับของบุคคลากรดว้ยใจเป็นผูใ้ชอิ้ทธิพลดา้นดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

 

คาํสําคัญ  ภาวะผูน้าํ  ผูบ้ริหาร  เชิงจริยธรรม 

 

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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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวตัถุประสงค์�).ภาวะผูน้ําของกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านตาม

ความคาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จังหวดั

จนัทบุรี .ภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นระดบัใด  2) .ภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความ

คาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี  

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้ กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษา

ครั� งนี�  ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 

355 คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � 

กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําของกํานัน ผูใ้หญ่บ้านตามความคาดหวังประชาชน ในพื�นที�

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(�̅= 

4.38)   คือ ดา้นรูปแบบการใชอ้าํนาจ (�̅=  �.��) ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ (�̅= 4.��) ดา้นอาํนาจ
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ตามกฎหมาย  (�̅=4.37)ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม (�̅= 4.35) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได้ มีผลต่อความคาดหวงัภาวะผูน้าํของ

กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอ

แหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคาดหวงัว่าภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความ

คาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี 

ได้เข้ามามีบทบาทหน้าที�สําคัญในชุมชนท้องถิ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพัฒนาท้องที�  พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในตาํบลซึ� งเคยเป็นภารกิจสําคัญของกํานัน ผูใ้หญ่บ้านอย่างไรก็ตาม กํานัน 

ผูใ้หญ่บ้านยงัมีบทบาทและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในด้านการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานทอ้งถิ�น การประสานนโยบายของหน่วยงานทอ้งถิ�นกบัความ

ตอ้งการของราษฎร การติดตาม สอดส่องดูแล และประสานการปฏิบติังานหน่วยงานทอ้งถิ�นให้เป็นไป

ตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที�และท้องถิ�น ด้านรูปแบบการใช้อาํนาจ เป็นผู ้มี

บุคลิกลักษณะเข้มแข็งน่าเกรงกลัว  ด้านอาํนาจประเพณีนิยม การใช้อาํนาจอยู่ในกรอบของจารีต

ประเพณีของชุมชน ดา้นอาํนาจตามกฎหมาย เป็นผูที้�เขา้มารับตาํแหน่งอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ดา้น

คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีความกลา้ในการตดัสินใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆได ้

 

คาํสําคัญ  ภาวะผูน้าํ  กาํนนัผูใ้หญ่บา้น  ความคาดหวงัของประชาชน 
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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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ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบล 

มะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวัดจนัทบุรี 

Expectations of People on the Service Quality in Makhammueangmai Municipality, 

Makham District, Chanthaburi Province 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวัตถุประสงค์ �.เพื�อศึกษาระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี  �.

เพื�อศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ 

อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนก เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้

ในการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีจาํนวน 

��� คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � 

กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบล

มะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅=4.39) คือ ดา้นช่องทางการ

ให้บริการ(�̅=4.46) ดา้นเจา้หนา้ที�/บุคลากรผูใ้หบ้ริการ(�̅= �.��) ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก(�̅=4.37) 

ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการให้บริการ (�̅=4.35) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล

ไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
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ของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั�.��  

 

คาํสําคัญ  ความคาดหวงั   คุณภาพบริการ  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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การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

An Integration of Buddhism Principle for Local Administration of the Participatory 

in Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative Organization,  

Khlong Hat District, Sakaeo Province 

 

พระมหาลขิิต  อินทะนาม1/ อํานวย  ปิ� นพลิา2 

Phramaha Litkhit Intaman / Amnuay Pinphila 
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

  Master of Public Administration, Faculty of Arts and Scines Southeast Asia University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัการบูรณาการหลกัการทาง

พุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแกว้ �. .เพื�อศึกษาการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�น

แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้ โดย

จาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชน

ชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  จาํนวน 340  คน  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย 

Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-

Way ANOVA 

ผลการวจิยัพบว่า การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วม

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้  โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก(�̅= 4.41)  คือ การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ระดบัมาก(�̅= �.��) สังคหวตัถุ ระดบัมาก  

(�̅= 4.42) ฆราวาสธรรม  ระดบัมาก  (�̅= �.��)การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบตัิการ(�̅= 4.39) การมีส่วน

ร่วมด้านการตัดสินใจ (�̅= 4.��) การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล(�̅= 4.37) ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อการบูรณาการ

หลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่

เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

 

คาํสําคัญ  หลกัทางพุทธศาสนา  การบูรณาการ  แบบมีส่วนร่วม 
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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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กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ตามวถิปีระชาธิปไตย ตาํบลบ้านยาง อาํเภอลําปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย์ 

Strategies for strengthening participatory communities Democratic Banyang Sub-District 

Lamplamat District Buriram Province  
 

ธนพฒัน์ จงมีสุข1 / รชต  อุบลเลิศ2 / ธัญญรัตน์  พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ3 

Thanapat Jongmeesuk / Rachata Ubollert / Thanyarat Putthiphongchaicharn 
1,2,3สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีจุดประสงค ์1) เพื�อศึกษากลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย และ2) เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบฟอร์มที�กาํหนดขึ�นจาก

แนวคิดการวิเคราะห์แบบ SWOT (SWOT Analysis) เพื� อประเมินปั จจัยภายใน ได้แก่  จุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunities)และอุปสรรค 

(Threats) แบ่งเนื�อหา 3 ดา้น คือ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง และดา้นสิ�งแวดลอ้มซึ� งรวมกลุ่มเป้าหมายทั�ง 

30 คน มีวิทยากร 3 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านสังคม เป็น 

กระบวนการสร้างการพฒันาประชาธิปไตยโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคสังคมใน

กระบวนการดึงเยาชนและประชาสังคมในหมู่บา้นในการแจง้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชน 

2) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนดา้นการเมือง โดยการสร้างวิถีพลเมืองภายในชุมชนใหเ้กิดความมี

ส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ 3) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม การนาํหลกัการดูแลรักษาซึ� งกนัในชุมชนทาํให้เกิดสภาวะการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั

ระหว่างประชาชนในชุมชนเกิดความรักสามคัคีช่วยเหลือซึ� งกนัและกันอย่างพี�น้อง มีกระบวนการ

ถ่ายทอดการเรียนรู้ตั�งแต่ละดบัประถมศึกษา จนถึงมธัยมศึกษาผา่นกระบวนการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและ

ชุมชนในทุกระดับ เริ�มจากชุมชนในประเด็นขอ้ปรึกษาหารือต่างๆนาํเขา้สู่กระบวนการชุมชนแบบ

เปิดเผย ตรวจสอบไดมี้การบนัทึกและลงมติที�ประชุมผา่นกระบวนการตามวิธีประชาธิปไตย 
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คาํสําคัญ: กลยทุธ์, การเสริมสร้าง, ชุมชนแบบมีส่วนร่วม, ประชาธิปไตย 

 

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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การประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ 
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Huahin District,Prachuap Khiri Khan Province 
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บทคดัย่อ 

            การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์1) เพื�อประเมินผลการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน

เหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2)  เพื�อเปรียบเทียบผลการประเมินผลคุณภาพการ

ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตาม

ปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคลของประชาชน ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และการประกอบอาชีพ 3)  เพื�อ

ศึกษาปัญหาอุปสรรคที�ส่งผลในการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน 

จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ ประชาชนที�อาศัยอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน ทั�งหมด 390 คน ผูว้ิจยัเก็บ

รวบรวมขอ้มูลได ้381 คน คิดเป็นร้อยละ 97.69 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี� ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 35-50 ปี มีการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษา และประกอบอาชีพรับจ้าง/เกษตรกร การประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมื�อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลาํดับแรก ด้านอาคาร/สถานที� รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ 

ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ด้านขั�นตอนการให้บริการ และด้านสิ� งอํานวยความสะดวกตามลําดับ 

ประชาชนที�มีเพศต่างกัน มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหิน
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เหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนที�มีอาย ุ

ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

คาํสําคัญ: การประเมินผล, คุณภาพการใหบ้ริการ 
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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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บทคดัย่อ 

การวิจยัในครั� งนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาระดบัการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลใน 

การบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

และ เพื�อเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยจาํแนกตามคุณลกัษณะของประชาชน กลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนที�มีอาย ุ18 ปี ขึ�นไป ที�มีสิทธิ� เลือกตั�งในเขตเทศบาลตาํบล 

ออ้มใหญ่ จาํนวน 390 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าความถี� คา่ร้อยละ ค่าเฉลี�ย คา่ความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และใชค้า่เอฟ (F-test) ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า  

1. การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที�มีระดบัของการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม รองลงมา หลกั

ความรับผดิชอบ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า และหลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั 

2. การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามคุณลกัษณะของประชาชน 

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความ

แตกต่างกัน เมื�อจาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไม่มีความแตกต่างกนั เมื�อจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

คาํสําคญั : การประยกุต,์ การบริหารงาน, หลกัธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่วม 
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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 Sub-

District 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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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา �) การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี �) เสนอแนะแนวทางการ

บริหารจัดการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดั

สุพรรณบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลวดั

โบสถ ์อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน �� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์

เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 

 ผลการวิจัย พบว่า �) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่                    

มีความเห็นสอดคลอ้งกนั คือ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบล              

วดัโบสถ์ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี ซึ� งในด้านการบริหาร

จดัการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ทุกหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน          

กลยุทธ์ขององคก์าร ซึ� งบุคลากรให้ความร่วมมือดาํเนินการตามแผนที�วางไว ้ส่วนดา้นการพฒันาทอ้งถิ�น 

องค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ มีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ที�ชัดเจน ซึ� งมีการพฒันาท้องถิ�นอย่าง

ต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นสาธารณะสุข ดา้นการศึกษา และดา้นสิ�งแวดลอ้ม อีกทั�ง

ยงัมีการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ เปิดโอกาสให้ขา้ราชการ

ไดพ้ฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ มีเพียงด้านภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์เท่านั�น ที�ยงัตอ้งมีการช่วยกนัผลกัดัน
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ให้ประสบความสําเร็จอยู่อย่างต่อเนื�อง �) แนวทางการบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ ์ควรกาํหนดทิศทางในการส่งเสริม และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับุคลากรใน

องคก์าร โดยเฉพาะดา้นภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ให้มีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ใหม้ากยิ�งขึ�น 

 

คาํสําคญั: การบริหารจดัการ, องคก์ารสู่ความเป็นเลิศ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

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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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

อ่างทอง การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรที�ปฏิบัติงานใน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ

ค่า � ระดบั สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี� คา่ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลของการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=3.76) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล มี

ค่าเฉลี�ยสูงสุด (=4.02) รองลงมา คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (=3.93) ดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ 

(=3.79) และดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (=3.31) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคัญ: ภาวะผูน้าํ, การเปลี�ยนแปลง, นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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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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บทคดัย่อ 

การศึกษาครั� งนี�วตัถุประสงคเ์พื�อ (1) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุน ตาํบลท่าอิฐ  

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี (2)  ศึกษาปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุน ตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ประชากรที�ใชใ้นการตอบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ ผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 343 คน และผูวิ้จยันาํขอ้มูลที�ได้

จากการตอบแบบสอบถามไปทาํการประเมินผลดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติ สาํหรับสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ คา่ความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หา

ค่าเฉลี�ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ขอ้มูลทั�วไป พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นบัถือศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษา

ระดบัประถมศึกษา/ เทียบเท่า  สถานภาพสมรส อาศยัอยูก่บัคู่สมรส รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 600 

– 5,000 บาท มีรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย ช่องทางของรายไดพ้ื�นฐานมาจากสวสัดิการของรัฐบาล รายได้

เพิ�มเติมไดรั้บจากบุคคลในครอบครัว ใชสิ้ทธิการรักษามีสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ภาวะสุขภาพ

ปานกลาง มีโรคประจาํตวัและการไดรั้บขอ้มูลสุขภาพมากที�สุดจากบุคลากรสาธารณสุข  
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 2. ระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี�  ลาํดบัที�หนึ�งคือ ดา้น

การปฏิบติัตนในภาวะเจ็บป่วยปฏิบตัิประจาํ ลาํดบัที�สองดา้นการรับประทานอาหารปฏิบติัประจาํ  

ลาํดบัที�สามดา้นการจดัการความเครียดปฏิบตัิบ่อยครั� ง และลาํดบัสุดทา้ยดา้นการออกกาํลงักายปฏิบติั

บ่อยครั� ง 

3. ดา้นพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่า 

อาย ุ ระดบัการศึกษารายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และภาวการณ์มีโรคประจาํตวัที�แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม

สุขภาพแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น  เพศ  ความพอเพียงของรายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ   ผูสู้งอาย ุ ตาํบลท่าอิฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 84 

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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บทคดัย่อ 

การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (�) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ 

แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (�) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล

กบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประชากรที�ใช้ใน

การศึกษาไดแ้ก่ ผูสู้งอายใุนชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร จาํนวน 127 

คน ผูว้ิจัยนําขอ้มูลที�ได้จากการตอบแบบสอบถามไปทาํการประเมินผลด้วยเครื� องคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) คา่ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติไคสแควร์ (Chi-Square 

Tests)  

ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ��.� และร้อยละ ��.� 

เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง ��-�� ปี คิดเป็นร้อยละ ��.� มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ ��.� มี

ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ��.� ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ ��.� และลกัษณะที�อยูอ่าศยัเป็น

บา้นเดี�ยว ร้อยละ ��.�� 1) ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณา

ผลของแต่ละดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นจิตใจ 

ดา้นร่างกาย ดา้นสิ�งแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
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ส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุพบว่า ผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ที�มี เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ลกัษณะที�อยูอ่าศยัต่างกนั มี

คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั ส่วนผูสู้งอายทีุ�มี อายตุ่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .��  

 

คาํสําคัญ : คุณภาพชีวิต  ผูสู้งอาย ุ ชุมชนวดัครุฑ 

 

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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) เพื�อศึกษาระดบัความสุขในการทาํงานของบุคลากร

สาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี และ (2) เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผล ต่อความสุข

ในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี          

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งชั�วคราว และพนกังาน

จา้งเหมา ที�ปฏิบติังานประจาํสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรีจาํนวน 123 คน 

วิธีการเก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม ทาํการประเมินผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 1. สถิติเบื�องตน้ (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)เพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 

การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั (Independent - Sample t-test) การทดสอบความสัมพนัธ์

ของตวัแปรมากกว่า 2 ตวั (ค่าเอฟ F-Test)โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 

ANOVA) เพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ย ของระดบัความคิดเห็น กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่มจะ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่ โดยใช ้LSD การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

เชิงปริมาณ 2 ตวัใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  
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ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า20-30 ปี 

และอายมุากกว่า 50 ปีขึ�นไป มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นบุคลากรประเภท

ขา้ราชการ มีระยะเวลาการทาํงานมากกว่า 10 ปีขึ�นไป มีรายไดต้่อเดือนตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 

และมีภาระความรับผดิชอบต่อครอบครัว และพบวา่ ปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการทาํงาน รายไดต่้อเดือน ภาระความ

รับผดิชอบต่อครอบครัวแตกต่างกนัส่งผลต่อความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างกนั  บุคลากรมีความ

คิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานส่งผลต่อความสุขในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง 

เรียงลาํดบัคือ ความรักในงาน การติดต่อสัมพนัธ์ ลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ในงาน ความรับผดิชอบ 

ความสาํเร็จในงาน ความยอมรับนบัถือ และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี�ยวกบั ปัจจยัค ํ�าจุนที�ส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง เรียงลาํดบัคือสัมพนัธภาพระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ

เพื�อนร่วมงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน วิธีการบงัคบับญัชา เงินเดือนและค่าตอบแทน 

และพบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ�าจุนในการทาํงานส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากร กล่าวคือ เมื�อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ�าจุนในการทาํงานเพิ�มขึ�น จะส่งผลใหค้วามสุขในการ

ทาํงานของบุคลากรเพิ�มขึ�น ตามไปดว้ย  

 

คาํสําคัญ: ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน 
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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 20-

30 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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค1์) เพื�อศึกษาระดบัปัจจยัที�มีผลต่อการจ้าง

แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร �)เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร โดยจาํแนกตามขอ้มูลทั�วไปของสถาน

ประกอบการ  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที�มีการจ้าง

แรงงาน ต่างด้าว ตั� งแต่  10 คนขึ� นไปในสถานประกอบการในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร จาํนวน 225 แห่ง ได้จากการกาํหนดขนาดของกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง ใช้สูตร การ

คาํนวณของ Yamane (1970)  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่ง

ที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA  

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅  = �.�� )  เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัที�มี

ผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาครเรียงลาํดบัความสําคญั ปัจจยัดา้นแรงงาน (�̅=�.��)ปัจจยัดา้นกฎหมาย (�̅=�.��) 
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และ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (�̅=�.��) สาํหรับความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในตาํแหน่ง 

ต่าง ๆ ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅= �.��)  เมื�อพิจารณาราย

ดา้นพบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครเรียงลาํดับความสําคัญ .แผนกฝ่ายผลิต (�̅=4.25) .แผนก

คลงัสินคา้ (�̅=4.20)และ.แผนกจดัส่ง(�̅=4.16)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยที�มีผลต่อการ

จ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดั

สมุทรสาคร  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจยัดา้นแรงงาน  ปัจจยัดา้นกฎหมายและนโยบายมีความเห็นต่อ

การจา้งแรงงานต่างดา้วแตกต่างกนั  มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

 

คาํสําคัญ  แรงงานต่างดา้ว โรงงานอุตสาหกรรม  ปัจจยั 
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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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค ์(�) เพื�อศึกษาระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (�) 

เพื�อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดั

เลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น

การศึกษาครั� งนี�  ประชาชนที�ตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าที� การไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ จาํนวน ��� 

คน เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน ด้วย 

Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way 

ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านคร

หลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านการตดัสินใจ ด้านการ

ให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ นั� นพบว่า มี

เฉพาะเพศที�ต่างกนัจะมีการตดัสินใจใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้า

นครหลวง เขตวดัเลียบ ในดา้นดา้นการตดัสินใจ และด้านการให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ ที�ระดบั �.�� สถิติ แต่ผลที�เกิดพบว่าไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการที�มีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้
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เป็นอย่างไร กมี็การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง 

เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั เพราะประชาชนกลุ่มตวัอย่าง มีมุมมองที�มี

ความหลากหลาย และแสดงให้เห็นถึงว่า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ มีกลุ่ม ลูกคา้ที�มีความ

หลากหลายทางดา้น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ที�ตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า ณ ที�ทาํการ

ไฟฟ้า เขตวดัเลียบ  

 

คาํสําคัญ: การตดัสินใจ, การชาํระค่าไฟฟ้า, 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 t-

test, 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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คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู 

Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาขอ้มูลศกัยภาพชุมชนและจัดทาํฐานขอ้มูลใช้ในการ

วิเคราะห์ตดัสินใจในการจัดทาํแผนนชุมชนและเพื�อพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน

ชุมชนที�นาํไปสู่การบูรณาการเชื�อมโยงกบัแผนพฒันาระดบัตาํบล ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  โดยใช้การสัมภาษณ์การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกับ

กลุ่มเป้าหมายในชุมชน (Focus group) กลุ่มตัวอย่างที�ศึกษา ประกอบด้วยผู ้นําชุนชน � หมู่บ้าน 

ประชาชนในพื�นที�  � หมู่บ้าน และบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทับนํ� า จํานวน 50 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถี�(frequency) ค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉลี�ย(mean)  ค่าส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว่า ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุประมาณ 45 ปีขึ�นไป ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. มีประสบการณ์การทาํงานดา้นพฒันาชุมชนในพื�นที�มากกว่า � ปีขึ�น

ไป ชุมชนทบันํ� ามีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทกึ�งเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกบั

อาชีพอื�นๆ  เช่น อาชีพผลิตเครื� องหนัง อาชีพจักรสาน อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั�วไป เป็นต้น 

ประชากรที�อยู่อาศยัในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน ปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนทบันํ� าสามารถแยก

ออกเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ 1) ปัญหาที�เกิดจากความต้องการที�แทจ้ริงเป็นสิ�งที�ประชาชนรู้สึกว่ามีความ
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เดือดร้อนมากที�สุด ต้องขจัดให้หมดไป เช่น ปัญหาแหล่งนํ� าไม่เพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพ

การเกษตร ปัญหานํ� าเพื�อการเกษตรยงัไม่ครอบคลุมทุกพื�นที�  ปัญหายาเสพติด 2) ปัญหาที�เกิดจากความ

ตอ้งการที�มีควารุนแรงน้อยลงมาเป็นปัญหาที�ชาวบา้นรู้สึกว่าเดือดร้อนบา้งแต่ยงัไม่เห็นความจาํเป็นที�

จะแกไ้ขในทนัทีทนัใด เช่น ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอสําหรับผูป้ระกอบอาชีพ ปัญหาขาด

ความรู้ด้านการป้องกนัและกาํจดัโรคที�เกิดจากตน้ขา้ว ใบมันเทศและหัวมนัเทศ ปัญหาถนนภายใน

หมู่บา้นชาํรุดทรุดโทรมและไฟฟ้าส่องสว่างยงัไม่ถั�วถึง ปัญหาการทิ�งขยะและปล่อยนํ� าเสียลงคลองทบั

นํ� า ปัญหาการจัดการขยะ 3) ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการที�ประชาชนไม่รู้สึกเดือดร้อนเป็นปัญหาที�

ประสบอยูแ่ต่ไม่รู้วา่เป็นปัญหาและควรแกไ้ข เช่น ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพ ปัญหาขาดทกัษณะสาํหรับ

การออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ปัญหาการว่างงานของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรนอกฤดูการผลิต ปัญหา

ขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัเรื�องการเกษตร ปัญหาผูสู้งอายุอยูบ่า้นเพียงลาํพงัขาดคนคอยดูแล 

แนวทางแกไ้ขร่วมกนัเกี�ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชน อนัจะนาํมากาํหนดเป็นแผนชุมชนเพื�อบูรณาการสู่

แผนพฒันาสามปีขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น ได้แก่ การจัดตั�งกองทุนสวสัดิการทางสังคม การ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื�อสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชน การส่งเสริมให้มีอาชีพทางเลือก การ

พฒันาตลาดนดัชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ�น การแกไ้ขปัญหายาเสพติด การส่งเสริม

กิจกรรมสาํหรับกลุ่มผูสุ้งอาย ุ  

ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการศกัยภาพผูน้าํชุมชนเพื�อเพิ�มพูนความรู้และทกัษะพื�นฐานที�

จาํเป็นใหก้บัผูน้าํชุมชนทุกคน และการประสานงานกบัหน่วยงานรัฐส่วนกลางและในระดบัทอ้งถิ�น 

เพื�อสนบัสนุนงบประมารณการดาํเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมดา้นการพฒันาชุมชนอนัจะ

ส่งผลใหชุ้มชนตาํบลทบันํ�า เกิดความเขม้แขง็สามารถพึ�งพาตนเองไดแ้ละมีการพฒันาอยา่งย ั�งยนืต่อไป

ในอนาคต 

 

คาํสําคัญ: 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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บทคดัย่อ 

 

การวิจยันี�มีวตัถุประสงค ์�) ศึกษาการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอ

บา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี และ �) เปรียบเทียบระดบัปัจจัยที�มีผลต่อการบริหารงานของวิสาหกิจ

ชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพของสมาชิก รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนและระยะเวลา การเป็นสมาชิก จาํนวน ��� คน 

ไดม้าจากการกาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane) และการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยั

ความน่าจะเป็นใชว้ ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�นภ ูมิโดยใชส้ ัดส่วน และอาศยัแบบสอบถามที �ผ ่าน

ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจความเที�ยงตรง และมีค่าความเชื�อมั�น 0.8483  และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป  เพื �อหาค่าสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี�ย 

(mean) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ค่าทดสอบเอฟ (F-test)   ค่าส่วนเบี �ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจยัพบว่า �)การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอบา้นหมอ 

จงัหวดัสระบุรี ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื�อพิจารณาค่าเฉลี�ยรายดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยได้

ดงันี�  ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการตลาด �)เปรียบเทียบระดบัปัจจยั
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ที�มีผลต่อการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เมื�อ

จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็น

สมาชิก ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 อาชีพของสมาชิก แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที� ระดบั .01 

 

คาํสําคัญ : การบริหารงาน, วิสาหกิจชุมชน  

 

Abstract 

 The purposes of this study were to study and compare the administration of Pai Kwang Sub-

District 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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ของชุมชนบางเจ้าฉ่า อาํเภอโพธิ�ทอง จงัหวัดอ่างทอง 

Knowledge Management for the Dissemination of Basketry Culture Through the 

Website of Bang Chao Cha Community, Pho Thong District, Ang Thong Province  
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ�

ทอง จงัหวดัอ่างทอง ศึกษากระบวนการจดัการความรู้วฒันธรรมการจกัสานของชุมชน และเพื�อพฒันา

เว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจ้าฉ่า ประชากรไดแ้ก่ผูใ้ห้ขอ้มูล

สําคัญในชุมชนจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จาํนวน �� คน ประกอบด้วย ผูน้ําชุมชนและ

ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการจักสานที�มีประสบการณ์ที�สมคัรใจให้ขอ้มูลกบัผูว้ิจัย เครื�องมือในการวิจยั ได้แก่ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเวบ็ไซต์ ตรวจสอบคุณภาพของ

เครื� องมือวิจัยโดยผูเ้ชี�ยวชาญ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื�อหาและสถิติพรรณนา ผลการวิจัย

พบว่า วฒันธรรมจักสานของชุมชนบางเจ้าฉ่ามีประวตัิความเป็นมายาวนานตั�งแต่สมัยปลายกรุงศรี

อยธุยา มีวิถีชีวิตชุมชนสอดคลอ้งกบัทรัพยากรและวสัดุในพื�นที� รูปแบบงานจกัสานมี � รูปแบบ คืองาน

จกัสานแบบดั�งเดิมและงานจกัสานร่วมสมยั ดา้นการจดัการความรู้นั�นพบว่าชุมชนมีกระบวนการครบ

ทั�ง � ขั�นตอน ทั�งการคน้หาความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ

ประมวลและการกลั�นกลองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้ และการเรียนรู้ โดย

มีจุดเด่นคือการถ่ายทอดความรู้อย่างแพร่หลายทั�งภายในและภายนอกชุมชน แต่จุดที�ควรพฒันาคือการ

รวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ ความรู้ส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะเป็นความรู้แฝงอยู่ในตวับุคคล ชุมชนมี

ความตอ้งการเผยแพร่วฒันธรรมในสื�อหลากหลายรูปแบบที�เขา้ถึงและเขา้ใจง่าย ผลการพฒันาเวบ็ไซต์
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ทาํให้ไดเ้ว็บไซต์ที�ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน สามารถนาํไปเผยแพร่ได ้โดยเป็นหนึ�งในสื�อที�ใช้

ร่วมกนักบัการเผยแพร่ผ่านแฟนเพจของเฟซบุ๊ก ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านเว็บไซตอ์ยู่

ในระดบัมากถึงมากที�สุด 

 

คาํสําคัญ: การจดัการความรู้, จกัสาน, วฒันธรรม, การพฒันาเวบ็ไซต ์

 

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 in-

depth 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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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันากลุ่มอาชีพผูน้าํ

ชุมชน และเพื�อจัดตั� งและดาํเนินงานกลุ่มอาชีพผูน้าํชุมชน ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอห้วยเม็ก จังหวดั

กาฬสินธ์ุ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูน้ําชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์บ้านโนนสวสัดี-โนน

สวรรค์ ต ําบลโนนสะอาด อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ จํานวน �� คน รวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการอุปนัย 

และสถิติเชิงพรรณนา 

 ผลการวิจัย สรุปไดว่้า �) ระยะก่อนปฏิบติัการ ผลจากการสํารวจความคิดเห็น พบว่า มีความ

ต้องการได้รับการส่งเสริมการจัดตั� งกลุ่มอาชีพเสริมให้กับผูน้ ําชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว

อินทรีย ์และช่วยเหลือดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม โดยความตอ้งการ � อนัดบัแรกคือ การแปรรูปขา้ว

กลอ้งบรรจุถุง และการทาํสบู่จากขา้ว ซึ� งตอ้งการให้มีการอบรมความรู้ในการผลิต  �) ระยะปฏิบตัิการ 

ดาํเนินการประชุมระดมสมองร่วมกนั และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกที�สนใจ โดยมีคณะ

นักวิจัยวิทยากรช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ จนสามารถนําไปดําเนินการได้เอง และร่วมจัดทําตรา

สัญลกัษณ์ ฉลาก บรรจุภณัฑ์ รวมถึงการวางแผนการดาํเนินงานเชิงธุรกิจและการจดัจาํหน่ายของกลุ่ม 



   

 106 

�) ระยะติดตามและประเมินผล พบว่า การผลิตและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจประสบ

ความสําเร็จ ทาํให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื�อง สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในผลการดาํเนินงาน เกิด

การเรียนรู้ในการดาํเนินกิจกรรมทางการผลิต การตลาด การเงิน การบญัชี และการบริหารจดัการกลุ่ม

ไดเ้อง 

 

คาํสําคญั   การพฒันาอาชีพ, ผูน้าํชุมชน, เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์

 

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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บทคดัย่อ 

วิจัยนี� มีว ัตถุประสงค์ �. เพื�อศึกษาระดับความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลยันเรศวร   �. เพื�อเปรียบเทียบความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลยั

นเรศวร ศึกษากบักลุ่มตวัอย่างที�เป็นนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

นเรศวร มี � คณะ ประกอบดว้ย คณะเภสัชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะ

พยาบาล ศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์รวม

นิสิตจ านวน �,��� คน โดยการศึกษาในครั� งนี� ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตปริญญาตรี จาํนวน ��� คน และ

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  จากการศึกษาพบว่า ระดบัความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อยู ่ที�ระดบั มีความสุขระดบัทั�วไป และเมื�อเปรียบเทียบความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จาําแนกตามคณะที�ศึกษา ดว้ยสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การ 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ย ดว้ย Brown-Forsythe เพื�อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่มพบว่า 

ทั�ง � คณะ มีค่าเฉลี�ยของคะแนนความสุขไม่แตกต่างกนั เท่ากบั .��� ซึ� งมากกว่าระดับนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดับ .�� สรุปได้ว่า นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสุขในระดับ

ทั�วไป และในแต่ละคณะ มีระดบัความสุขที�ไม่แตกต่างกนั  

 

คาํสําคญั:  ความสุข นิสิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยันเรศวร  
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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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บทคดัย่อ 

 การวิจยัและพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีวตัถุประสงคเ์พื�อ �) พฒันารูปแบบการ

สร้างแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพล

ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  �) ศึกษาคุณภาพดา้นความตรงตามเนื�อหา  ความตรงตามโครงสร้าง  ค่า

อาํนาจจาํแนกและความเที�ยงของแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใช้

ในการวจิยั คือ แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื�องมือ 

ไดแ้ก่ ความตรงเชิงเนื�อหาพิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ค่าอาํนาจ

จาํแนก ความเที�ยง การทาํหนา้ที�ต่างกนัของขอ้คาํถามและวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 

ผลการวิจยัพบว่า 

 �) องคป์ระกอบโมเดลคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีจาํนวน � องคป์ระกอบ �� ตวัชี�วดั  

แบบวดัที�พฒันาขึ�นเป็นแบบวดัประเภทลิเคิร์ตสเกล � ระดบั จาํนวนขอ้คาํถาม �� ขอ้ หลงัจากตดัขอ้

คาํถามที�ตอ้งการทาํหนา้ที�ต่างกนั เหลือจาํนวนขอ้คาํถาม �� ขอ้ 

 �) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหาไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงคอ์ยูร่ะหว่าง �.�� – �.�� ค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหว่าง �.��  ถึง �.�� ค่าความเที�ยง เท่ากบั 
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�.�� หลงัจากตดัขอ้คาํถามที�เกิดการทาํหนา้ที�ต่างกนั จาํนวน �� ขอ้ พบว่ามีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.�� 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที�สอง พบว่า โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีคา่

ดชันีวดัความกลมกลืน ดงันี�   และ SRMR=�.��� ภายหลงัจากตดัขอ้คาํถามที�เกิดการทาํหน้าที�ต่างกนั

ออก พบว่า โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ีค่าดชันีวดัความกลมกลืน ดงันี�  

0.175value170.pdf187.108,2 χ ,    

0.010RMSEA0.997,CFI0.999,TLI1.10,/df2 χ   และ SRMR=0.028 

 

คาํสําคัญ: “แบบวดั”, “คุณลกัษณะในศตวรรษที� 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, Chi-

Square 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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พฒันาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย  

ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณศึีกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

The Development of Simple Software Activation System under a Project of 

Microsoft Campus Agreement the Case of Naresuan University 

 

สรพงค์  สุขเกษม1 

1นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยันเรศวร  
อีเมล : sorapongs@nu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์หลักเพื�อพฒันาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย 

ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะดังนี�  (�) เพื�อศึกษาองค์ประกอบของพฒันาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้

โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร (�) เพื�อสร้างและตรวจสอบ

คุณภาพของพัฒนาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus 

Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร (�) เพื�อทดลองใช้พฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟต์แวร์

อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร (�) เพื�อ

ประเมินพฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มีขั�นตอนดาํเนินการวิจัย � ขั�นตอน ได้แก่ (�) ทบทวนเอกสารและ

วิเคราะห์ความตอ้งการ (�) ออกแบบและพฒันาระบบ (�) ทดสอบการใช้งานระบบพร้อมปรับปรุง

แกไ้ข (�) เผยแพร่เพื�อใช้งานจริง (�) ประเมินความพึงพอใจ มีกลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้หน้าที�ผูรั้บผิดชอบ

ติดตั�งซอฟทแ์วร์ประจาํหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยันเรศวรทุกคนที�ดาวน์โหลดระบบการเปิดใช้

งานซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร

เพื�อใช้งาน เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ระบบการเปิดใชง้านซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใตโ้ครงการ 

Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร แบบบันทึกปัญหาและแนวทางแกไ้ข

ปัญหาการเปิดใชง้านซอฟต์แวร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement แบบประเมิน

ความพงึพอใจ และไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถี�ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจยัพบว่า   กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบการเปิดใชง้านซอฟต์แวร์อย่าง

ง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร ในระดบัมาก (  = 

4.39 SD = 0.65) 

 

คาํสําคญั: การบริหารจดัการลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์, 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 กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Soft Skills and The Educational Innovator of School Administration 

under the Office of Secondary Educational in the Northeast 

 

รุ่งนิรันดร์ โพธิ�เพชรเล็บ1 / นวัตกร หอมสิน2 

Rungnirun Phophetleb / Nawattakorn Homsin 
1สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

Educational Administration, Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat University 
2สาขาการบริหารและพฒันาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

Educational Administration and Development, Faculty of Education, Mahasarakham University 

 

บทคดัย่อ 

  การวิจัยนี�  มีวตัถุประสงค์ เพื�อ 1) ศึกษาระดับ Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา

ระดบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 3) เปรียบเทียบ Soft Skills กบัการเป็นน

วตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั�นตอน จาํนวน 310 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ 5 โดยแบบสอบถาม Soft Skills ของผู้บริหาร

สถานศึกษา มีค่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.91 และแบบสอบถามการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา มีค่าความเชื�อมั�น เท่ากับ 0.89 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ หาความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนหลาย

ตวัแปร (MANOVA) 

  ผลการวจิยัพบว่า 

  1. ผลการศึกษาระดบั Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
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  2. ผลการศึกษาระดบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

  3. ผลการเปรียบเทียบ Soft Skills กับการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า จาํแนกตามเพศ และ

ขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

คาํสําคญั:   Soft Skills, นวตักรทางการศึกษา, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

      มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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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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ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Effects of Organizing Action Learning Activities Enhance Unergraduate Students’ 

Innovatine Thinking Skills   

 

พมิพ์ชนก  โพธิปัสสา1 / อัญชล ี วิมลศิลป์2 / นิสสรณ์  บําเพ็ญ3  
1-2 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Educational Technology Program, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 
3 สาขาวชิาพื�นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

Foundations of Education Program, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 

 

บทคดัย่อ  

 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื�อ

เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี และ 2) นาํเสนอแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 35 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัศึกษา

มีพฒันาการของทกัษะการคดิเชิงนวตักรรมทั�งทั�งโดยรวมและรายดา้นสูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 2) การนาํเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิด

เชิงนวตักรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีแบ่งเป็น 6 ประเด็น คือ การตดัสินใจ การคน้ควา้หาขอ้มูล 

การใชข้อ้มูล การบนัทึกขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล การประเมินผล 

 

คาํสําคญั : การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ  การคดิเชิงนวตักรรม  นวตักรรมทางการศึกษา 
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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�อในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูระดบัประถมศึกษา:                            

กรณีศึกษาตาํบลบ้านซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Beliefs Regarding English Pronunciation Teaching of Primary School Teachers:  A 

Case Study of Bansong Sub-district, Phanomsarakham District,  

Chachoengsao Province 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความเชื�อในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษของครูระดบั

ประถมศึกษาในตาํบลบ้านซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มประชากรคือ ครูสอน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 คน เครื� องมือที�ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) 

ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนระดับความคิดเห็นมากที�สุดเท่ากนั คือ 4.13 ใน 3 หัวขอ้ ดังนี�  หัวขอ้ 

“การฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารเป็นวิธีที�ดีที�สุดในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ” 

หัวข้อ “การอบรมการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่อการสอนออกเสียง” และหัวขอ้ 

“เป้าหมายหนึ�งของการสอนออกเสียงภาษาองักฤษคือ การทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าสามารถทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจ

สิ�งที�ตนตอ้งการสื�อได”้  2) ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสอนภาษาองักฤษมีเป้าหมายการสอนใหน้กัเรียน

ออกเสียงได้ถูกตอ้งและมีทศันคติที�ดีต่อภาษาองักฤษ ครูส่วนใหญ่ใช้ YouTube เป็นสื�อการสอนการ

ออกเสียง และตอ้งการการสนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรม การจ้างครูชาวต่างประเทศ การ

จดัหาสื�อการสอน และการสนบัสนุนดา้นอตัรากาํลงั 

คาํสําคญั: ความเชื�อ การปฏิบติัการสอน การสอนออกเสียง 
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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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การพฒันาทกัษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานด้วยเรื�องสั�น 

สําหรับนกัศึกษาชั�นปีที� 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

The Development of Using Basic English Grammar Skills in Short Story  

for The 1st year Students,Loei Rajabhat University 

 

ชมพูนุท ธีราวิทย์ 

Chompoonut Theeravit 
สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

Business English Program, Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการฉบบันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ1) ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการใช ้

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานดว้ยเรื�องสั�น2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อชุดการสอน

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั�นพื�นฐานด้วยเรื� องสั� น กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั� นปีที�  1 

สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เลยที�ไดค้ะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 1(English Grammar 1) ระหว่าง 

50-59 คะแนน ในภาคเรียนที� �/�562จาํนวน 30คน และใช้เรื� องสั� นชื�อ Who Moved My Cheese ของ 

Spencer Johnson (2481-2560) เป็นสื�อการสอนเอกสารจริง งานวิจยัฉบบันี� เป็นการผสมผสานระหว่าง

การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันั�นเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ขอ้สอบวดัผลก่อนและ

หลังการทดลอง แบบทดสอบวดัผลก่อนและหลังการเรียน ชุดการสอนทักษะการใช้ไวยากรณ์ขั�น

พื�นฐาน 4ชุด ประกอบดว้ย ชุดที� 1 เรื�อง Present Simple Tense ชุดที� 2 เรื�อง Present Continuous Tense 

ชุดที� 3 เรื� อง Past Simple Tenseชุดที�  4 เรื�อง Parts of Speech แบบบนัทึกการประเมินและสะท้อนผล

รายบุคคลของนักศึกษา (self-reflection) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที�มีต่อชุดการ

สอนทกัษะการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานดว้ยเรื�องสั�นผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการ

ทดสอบหลงัการเรียนของทุกเรื�อง สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 กลุ่มเป้าหมาย

ที�ตอ้งรับการปฏิบติัซํ� าในวงจรที� � โดยใช้ชุดการสอนเดิมทั� ง � ชุดพบว่าผลสัมฤทธิ� หลงัการเรียนใน

วงจรที� � อยู่ในระดบัที�สูงขึ�นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจของนักศึกษาจากแบบประเมิน
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ค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.61 อยู่ในระดบัมากที�สุดและจากแบบประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคลพบขอ้ดีมากกว่า

ขอ้ควรปรับปรุง 

 

คาํสําคญั:ไวยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐาน, เรื�องสั�น, การวิจยัเชิงปฏิบติัการ 

 

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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การพฒันารูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

 เพื�อส่งเสริมทักษะการคดิวเิคราะห์ เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดล้อม 

สําหรับนักเรียน ชั�นประถมศึกษาปีที� 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  โสมกลู 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งมีวัตถุประสงค์  1) เพื�อศึกษาข้อมูลพื�นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 2) เพื�อสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

แนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 3) เพื�อทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) 4) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบั

สิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยมีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ครูผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 คน 

ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน � คน นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � จาํนวน 43 คน และกลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� �/2 โรงเรียนเทศบาล � “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาค

เรียนที� � ปีการศึกษา ��62 จาํนวน 36 คน สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย  ส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การทดสอบค่า t – test 

Independent และ t – test dependent และการวิเคราะห์เนื�อหา ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาศึกษา

ขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

พบว่า ความตอ้งการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อ

ส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การสัมภาษณ์สรุปได้ว่า กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีความสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครู

พฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน โดยใช้วิธีสอนที�เน้นการตั� งคาํถาม ทาํแบบฝึกตามระดับ

ความสามารถของนักเรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้นกัเรียนคน้ควา้หาความรู้ตามที�ครูเป็นผูเ้ตรียมขอ้มูลให้
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นกัเรียนบูรณาการความรู้ผา่นการสร้างชิ�นงาน โดยครูช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างมี

ระบบ ซึ� งการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงในขณะที�เรียนค่อยๆ เพิ�มความสามารถในการปฏิบติังานด้วย

ตนเอง จนกระทั�งผู ้เรียนสามารถรับผิดชอบหรือทํางานนั� นได้ด้วยตนเอง  2)รูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ด้านหลกัการ ด้าน

วัตถุประสงค์ ด้านกระบวนการ  (มี 4 ขั�นคือ ขั�นสร้างแรงจูงใจ ขั�นช่วยเหลือแนะนํา ขั�นสะท้อน

ความคิด ขั�นตรวจสอบความรู้) ดา้นระบบสังคม ดา้นระบบสนับสนุน ความเหมาะสมของคู่มือการใช้

รูปแบบ และความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด  3)ผลการ

ทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พบว่า 1) ประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์มีคา่ 83.92/83.26  สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที�ตั�งไว ้2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 3) นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อน

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และ �) ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ

การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

คาํสําคัญ: รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์, เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding), ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 

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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กลวธีิการแต่งร้อยกรองเพื�อเข้าแข่งขันสําหรับนักเรียนระดบัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Strategies for composing poetry competition for high school students   
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี� มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษากลวิธีการแต่งร้อยกรองเพื�อเข้าแข่งขันสําหรับ

นักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย และสร้างกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองเพื�อเขา้แข่งขนัสําหรับ

นักเรียนระดับชั� นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย ์

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ��         

       ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ปีการศึกษา  ����-���� กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการทดลองครั� งนี�  

คือ ครูผูค้วบคุมทีมยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  จาํนวน  �  คน  และนักเรียนยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมย์

พิทยาคม จาํนวน  ��  คน  ที�ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ใชก้รอบแนวคิด

ทฤษฎีดา้นการแต่งคาํประพนัธ์ไทย ผูศ้ึกษาคน้ควา้ไดศึ้กษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ

โดยใชรู้ปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)   

  ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการแต่งร้อยกรองของนกัเรียน โดยการศึกษาผลงานจากเอกสาร

และการเขา้ร่วมอบรมเพื�อฝึกประสบการณ์ตรงจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประกอบกบัอาศยักล

ยทุธ์ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครู โดยพฒันาเพจยวุกวีบุรีรัมยพ์ิทยาคมเป็นฐานการจดัการเรียนรู้   

กลวิธีการแต่งร้อยกรองของนักเรียน ประกอบดว้ย ดา้นที� �  วรรณศิลป์  ไดแ้ก่  �)  ฉันท

ลกัษณ์  �)  กลวิธีการนาํเสนอแนวคิด  �)  การเลือกใชภ้าพพจน ์ และ  �)  การเลือกใชค้าํ   

การสร้างกลวิธีการแต่งบทร้อยกรอง  ประกอบด้วย  ด้านที�   �  การเตรียมความพร้อม  

ไดแ้ก่  ดา้นเนื�อหา  ดา้นเวลาในการฝึกซ้อม  การเตรียมทีม  การเตรียมงบประมาณ  ดา้นที�  �  ช่วงการ

แข่งขนั  ไดแ้ก่ ศึกษาเกณฑ์การแข่งขนั  การวิเคราะห์หัวขอ้  การเลือกใชค้าํ  การใช้แนวคิด  ด้านที�  �  

การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง   
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กล่าวไดว้่า  กลวิธีการแต่งร้อยกรองไดมี้การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  เป็นนวตักรรมที�

สร้างชื�อเสียงและเพิ�มคุณค่าให้กบัครูผูค้วบคุมยวุกวีและนกัเรียนยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม คอื เพจ

ยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพิ์ทยาคม  เป็นผลิตภาพของความสาํเร็จเชื�อมโยงถึงสังคมและผูส้นใจ  และผล

การศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เรื�อง  กลวิธีการแต่งร้อยกรอง  อยูใ่น

ระดบัมากที�สุด   

 

คาํสําคญั : กลวิธี ร้อยกรอง คาํประพนัธ ์

 

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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การพฒันาทกัษะชีวติรายวชิางานบ้านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI 

สําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 

 

นายอธิราช ชึดนอก1 

Athitrat Chuangok 
โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม อาํเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย ์สพม 321  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ (1) พฒันากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชางานบา้น โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI สําหรับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � ให้มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) ตาม

เกณฑ์ ��/�� (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนรายวิชางานบา้น หลงัใช้

เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI (3) เปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน

รายวิชางานบ้าน หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะชีวิตในรายวิชางานบ้าน โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI และ (�) ศึกษาทศันคติของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยทกัษะ

ชีวติในรายวิชางานบา้น โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI  

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการทดลองครั� งนี�  คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4/4 โรงเรียนบุรีรัมย์

พิทยาคม  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที� 2 ปี

การศึกษา 2562  จํานวน 44 คน ที�ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื� องมือที�ใช้ ได้แก่ แบบวัด

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน �0 ขอ้ โดยมีค่าความยาก (p) 0.25 ถึง 0.75 ค่า

อาํนาจจาํแนก  (r)  ตั� งแต่ 0.2� ถึง 0.75 และมีค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบทั�งฉบบัเท่ากบั 0.7543 

และแบบวดัทศันคติ โดยสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใชค่้าสถิติ t (One Sample t-test) 

ผลการวิจยัพบว่าการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ 

GI สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั �7.02/82.46 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�

กาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 เมื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนักเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต พบว่าสูงกว่าก่อนเรียน ซึ� งมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 เปรียบเทียบทกัษะชีวิตโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้
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กลุ่มร่วมมือแบบ GI พบว่า นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.�� นอกจากนี� ยงัพบว่าทศันคติที�มีต่อรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (ตอนที� �) และ

ทศันคติที�มีต่อการบริหารจดัการรายวิชาภาพรวม (ตอนที� �) อยูใ่นระดบัมาก   

คาํสําคญั : ทกัษะชีวิต งานบา้น กลุ่มร่วมมือ 

 

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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การวิเคราะห์เชิงพื�นที�ด้วยแบบจําลองทางอุทกศาสตร์เพื�อศึกษาการไหลหลากของนํ�าและ

ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกดิอุทกภยั จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย 

Spatial analysis using hydrographic models to study water flows and flood-prone 

communities areas, Nakhon Ratchasima Province, Thailand 

 

สมกมล รักวรีธรรม1 /  ภูวเดช ธนิชานนท์2 / ณฐักานต์ ภูมิโคกรักษ์3 

Somkamon Rukveratham / Puwadej Thanichanon / Nutthakarn  Phumkokrux 
1-3ภาควชิาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

Department of Geography, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 

 

บทคดัย่อ 

 จงัหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัหนึ�งในประเทศไทยที�ไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั

บ่อยครั� ง ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาแนวทางในการเฝ้าระวงัและรับมือปัญหาอุทกภยั โดยประยกุตใ์ชร้ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้างแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์ที�วิเคราะห์เชิงพื�นที�ถึงการไหลหลากของนํ�าและ

ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยั � ขอ้ คือ (�) ศึกษาทิศทางการไหล

และอตัราการไหลของนํ�า และ (�) ประเมินและจดัทาํแผนที�ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั 

 งานวิจยันี�กาํหนดว่า บริเวณซึ�งมีอตัราการไหลของนํ�าหลากเร็วกว่า �� เมตร / วินาที และ

บริเวณโดยรอบในรัศมี �� กิโลเมตร จดัเป็นพื�นที�ที�มีความเสี�ยงสูงต่อการเกิดอุทกภยั ผลการศึกษา

พบว่า ทิศทางการไหลหลากของนํ�าเป็นไปตามแนวเส้นทางของแม่นํ�ามูล โดยไหลจากทิศตะวนัตกเฉียง

ใตไ้ปยงัทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมชุมชนที�มีความเสี�ยงต่อการอุทกภยัสูง จาํนวน �,647 

หมู่บา้น โดยอาํเภอปักธงชยัมีจาํนวนชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยัมากที�สุดคือ ��� หมู่บา้น 

รองลงมาคือ อาํเภอโนนสูงและอาํเภอด่านขนุทด ผลจากการศึกษานี�สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

วางแผนเชิงพื�นที�ในการป้องกนัและจดัการปัญหาอุทกภยัในจงัหวดันครราชสีมาได ้

 

คาํสําคัญ: การวิเคราะห์เชิงพื�นที�, แบบจาํลองทางอุทกศาสตร์, การไหลหลากของนํ�า, อุทกภยั 
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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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สภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

ของบ้านโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จังหวดันครราชสีมา 

Problem and Needs of Participatory Community Kitchen Learning Resource  

Development in Ban Non Khoi, Nong Phluang Subdistrict, Chakkarat District, 

Nakhon Ratchasima Province 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 

ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของการวิจยัเพื�อศึกษารูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบา้น

โนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จังหวดันครราชสีมา ดาํเนินการโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  ดว้ย

การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูน้าํชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น ชาวบา้นในชุมชนบา้นโนนคอย และตวัแทน

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบ 

1) บริบทชุมชน ตามวิธีการเชิงระบบ พบว่า มี � องคป์ระกอบ ได้แก่ ปัจจัยตวัป้อน คือ มีตน้ทุนทางสังคม 

ผูน้าํเขม้แข็ง จิตสาํนึก และการเห็นคุณค่า กระบวนการ คือ ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิต คือ 

เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร และ ผลลพัธ์ คือ เป็นมรดกของชุมชน 2) สภาพปัญหาในการพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที�เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการจัดการพื�นที�ป่า 

และปัจจยัภายนอก คือ ถูกบุกรุก ระบบนิเวศถูกทาํลาย จึงตอ้งการอนุรักษแ์ละพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ ที�มี

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ผูเ้ชี�ยวชาญหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมาช่วยดูแลให้ความรู้ และ 3) ความ

คาดหวงัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ พบ 7 ด้าน ที�จะเป็นแนวทางพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม ของบา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ต่อไป 

 

คาํสําคัญ : สภาพปัญหาและความตอ้งการ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ครัวชุมชน การมีส่วนร่วม 
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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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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลโนนดนิแดง   

อาํเภอโนนดนิแดง  จงัหวัดบุรีรัมย์ 

Participation of  People  Garbage  Management in Non Din Daeng Sub-district 

Municipality, Non Din Daeng District, Buriram Province 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครั� งนี�มีวตัถุประสงค ์ �)  เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

จดัการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ และ �)  เพื�อ

ศึกษาความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย และ

วางแผนเพื�อปรับปรุงพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนใหดี้ขึ�น  ประกอบดว้ย  �  ดา้น  คือ  ดา้นการมี

ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  

ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน  และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลงาน  กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มจากประชากร  โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตาม

ตารางของทาโร่  ยามาเน  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  ���  คน  แลว้ทาํการสุ่มใหก้ระจายไปตาม

หมู่บา้นต่าง ๆ  ตามสัดส่วน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบัฉลาก  เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี  �  ลกัษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  �  

ระดบั  และแบบปลายเปิด  ไดค่้าความเชื�อมั�นเท่ากบั  �.���� สถิติพื�นฐานที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการคน้หา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา  และดา้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนนอกนั�นอยู่

ในระดบัปานกลางเช่นกนั  โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  ไดแ้ก่   ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา  รองลงมา  คือ  ดา้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด  คือ  ดา้นการลงทุน
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และปฏิบติังาน  ตามลาํดบั  สาํหรับความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควร

นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย  รองลงมา  คอื  ควรจดัหาถงัขยะเพื�อ

รองรับขยะเพิ�มเติมและให้มีการจดัเกบ็อยา่งสมํ�าเสมอ  อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  �  ครั� ง  และเทศบาลควร

ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการเกี�ยวกบัขยะมูลฝอยให้ประชาชนทราบอยา่งสมํ�าเสมอ  ตามลาํดบั 

 

คาํสําคัญ : การมีส่วนร่วม การจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบล 
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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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ความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

สํานกัทะเบียนอําเภอโนนดนิแดง  อาํเภอโนนดนิแดง  จงัหวัดบุรีรัมย์    

Opinion of  People  toward  Census  Registration  Service  of Non Din Daeng  

 Registration  Office,  Non Din Daeng District, Buriram Province 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครั� งนี�มีวตัถุประสงค ์ �)  ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการ

งานทะเบียนราษฎร สาํนกัทะเบียน อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ �)  ศึกษาความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร และวางแผนเพื�อปรับปรุงพฒันาการ

ใหบ้ริการประชาชนให้ดีขึ�น   ประกอบดว้ย  �  ดา้น  คือ  ดา้นเจา้หนา้ที�  ดา้นกระบวนการดา้นสถานที�  

กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการเลือกจากประชากร  โดยกาํหนดเป็นโควตา  (Quota) จาํนวน  ���  คน  แลว้ทาํ

การเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จนครบจาํนวน  ���  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี  �  ลกัษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า   

�  ระดบั   และแบบปลายเปิด   ไดค่้าความเชื�อมั�นเท่ากบั  �.����  สถิติพื�นฐานที�ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  

คือ  ดา้นเจา้หนา้ที�  รองลงมา  คือ  ดา้นกระบวนการ   

ส่วนดา้นที�มีคา่เฉลี�ยตํ�าสุด  คือ  ดา้นสถานที�  ตามลาํดบั  สาํหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�

มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควรจดัใหมี้บริการนอกเวลาทาํการมากที�สุด  รองลงมา  คือ  อยากใหเ้จา้หนา้ที�

คอยดูแลและประชาสัมพนัธ์  และอยากใหมี้คอมพิวเตอร์บริการประชาชนใหเ้พียงพอ  ตามลาํดบั 

 

คาํสําคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน  การบริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียนอาํเภอ 
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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 open-

ended 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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บทคดัย่อ 

บทความวจิยัเรื�องการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์กลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลอง

เจา้ จงัหวดัปทุมธานี การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาบริบทพื�นที� ปัญหาและความตอ้งการใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กล้วยกวน” 2) เพื�อสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์กล้วยกวน 

การวิจยัครั� งนี� ใช้วิธีวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากสมาชิกกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจ้า จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  

�� คน โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม ดว้ยแบบสาํรวจและแบบสอบถาม แลว้จึง

นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื�อกาํหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบและนาํเสนอดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ประกอบการผลงานการออกแบบ ผลการวิจยัพบว่าผลิตภณัฑ์กลว้ยกวนที�เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพ

บ้านคลองเจ้า หมู่ที�  �� ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยอาศัยวตัถุดิบ 

และแรงงานในพื�นที� โดยมีตลาดการจาํหน่ายในตาํบลคูบางหลวง และตาํบลใกลเ้คียง ปัญหาที�พบส่วน

ใหญ่ยงัไม่มีมีตราสินคา้ที� เป็นของตนเอง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที�จดจาํของลูกค้า ในด้านการ

ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์จึงเป็นการออกแบบเพื�อสร้างอตัลกัษณ์ให้กลบัผลิตภณัฑ์ชุมชน “กลว้ย

กวน” ใหเ้กิดการจดจาํผ่านตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์เพื�อให้เกิดความน่าสนใจและเพิ�มตลาดจาํหน่ายสินคา้

มากยิ�งขึ� น โดยผู ้วิจัยได้นําภูมิปัญญาของการใช้ทรัพยากรที�มีในชุมชนนํามาสร้างความหมายให้
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สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื�อให้เกิดอตัลกัษณ์ ความเป็นไทย มาในรูปแบบของกลว้ยกวนขา้วตม้

มดัจิ�ว สามารถนาํเป็นของฝาก ของที�ระลึกได ้และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มใหสิ้นคา้ชุมชนอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น, กลุ่มอาชีพ, ตราสินคา้, บรรจุภณัฑ ์

 

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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บทคดัย่อ 

 ปริญญานิพนธ์นี� มีวัตถุประสงค์เพื�อออกแบบและสร้างเครื� องคว้านสนามและเพื�อวัดหา

ประสิทธิภาพของเครื�องควา้นสนามที�ถูกสร้างขึ�นมา 

 คณะผูจ้ัดทาํได้ดาํเนินการสร้างเครื�องควา้นสนาม มีขนาด กวา้งxยาวxสูง (���X300X���) 

มิลลิเมตร เครื�องมีนํ� าหนกั �� กิโลกรัม และสามารถควา้นรูไดต้ั�งแต่ ��-�� มิลลิเมตร โดยการออกแบบ

เครื�อง เลือกวสัดุและดาเนินการสร้าง โดยใชม้อเตอร์ขนาด �/� แรงมา้ �,��� รอบต่อนาที ในการทาํงาน 

ส่งผ่านเกียร์ทดรอบขนาด �:�� ไปยงัเพลาควา้น และมีตวัลูกปืนประคองเพลาควา้นสองฝั�ง ใชมี้ดเม็ด

ในการควา้นงาน และไดน้าํไปทดลองควา้นหูสลกัปุ้งกี�รถแบ็คโฮขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง �� มิลลิเมตร 

เพื�อเกบ็ผลทดลองมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 

 ผลการดําเนินโครงการ การทดลองควา้นรูชิ�นงานทีผ่านการคว้านโดยเครื�องคว้านสนาม

สามารถควา้นรู ได้ไม่เท่ากบัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง �� มิลลิเมตร มีค่าความคลาดเคลื�อนเฉลี�ยอยู่ที� 

�.�� มิลลิเมตร ที�ระดบัค่าความเชื�อมั�นที� �� เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเกิดจากการเชื�อมลูกปืนประคองเพลา

ควา้นไม่แน่น และจากการทดลองทางสถิติทั�งสองอยา่งพบว่าควา้นสนาม มีค่าความคลาดเคลื�อนในการ

ควา้นรู ± �.� มิลลิเมตร ตรงตามสมมุติฐานที�ตั�งไว ้

 

คาํสําคัญ: การสร้าง, เครื�องควา้น, การควา้นงาน, ปุ้งกี�รถแบค็โฮ, ค่าความเชื�อมั�น,  



   

 148 

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 40-

80 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. 

 

Keywords: Creation, boring machine, boring, backhoe bucket, confidence, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




