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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น
เมื่อปีพุทธศักราช 2430 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ โดยมีที่ตั้งแห่งแรกอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร และในปี
พุทธศักราช 2540 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเป็นนิติบุคคล 

ในส่วนวิทยาเขตนครสวรรค์นั้น ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2540 โดยใช้อาคารเรียนเทพ
ประสิทธิ์วิทยากรของวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540 ก่อนจะได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 100 ง 
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 

ในวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้ย้ายที่ทำการจากวัด
นครสวรรค์มาอยู่ที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครสวรรค์ และปีพุทธศักราช 2559 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ก็ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยา
เขตนครสวรรค์” ตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน 
(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอน
พิเศษ 134 ง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559  

 ปัจจุบันวิทยาเขตนครสวรรค์ มีวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับ 3 แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร และปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนใน 5 
ระดับ คือ 1) ระดับประกาศนียบัตร (คุณวุฒิเทียบเท่า ม.6) 3 หลักสูตร 2) ระดับปริญญาตรี 5 
หลักสูตร 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 4) ระดับปริญญาโท 5 และ 5) ระดับปริญญา
เอก 2 หลักสูตร สำหรับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น วิทยาเขต
นครสวรรค์ได้ความตระหนักถึงการที่จะพัฒนาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจสำคัญ
ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและคุณธรรมด้วยหลักของศาสนาจึงได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ ครั ้งที ่ 1 และระดับนานาชาติ ครั ้งที ่ 13 ขึ ้นเพื ่อเปิดพื ้นที่ทางวิชาการให้แก่บัณฑิต 
คณาจารย์ นักวิชาการ และสาธารณชนที่สนใจได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึ กษาค้นคว้า
และการว ิจ ัยเก ี ่ยวกับสภาวการณ์ในมิต ิต ่าง ๆ โดยเฉพาะในมิต ิของพระพุทธศาสนาและ  
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สหวิทยาการที่มีเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ในการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีสำคัญให้กับนิสิตหรือ
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนา
และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพด้วย 

 
 

 วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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Education is a process that is vital to our personal and 
national development. It is through education that we are able to 
change and alter the world in which we live in. It is through 
education that we are able to continuously grow and learn, and even 
change the world. 

Knowledge is power, and the right kind of knowledge enables us to make 
informed decisions. Education is one of the most valuable things in this world. It serves 
to unite us, strengthen us, and help us learn why we are different from one another. 
Education has played a major role in all our lives, and it continues to do so. 

Education has the power to change people's lives. The knowledge that is 
gained can be used to shape your future and educate generations to come. It is the 
key that unlocks the door of opportunity. 

Education has always been an important factor in society, and it serves to 
unite and strengthens our country. 

The world is undergoing rapid change, which alters the dynamics of skill 
demand and emphasizes the value of lifelong learning. The pursuit of information for 
personal or professional goals that is "ongoing, voluntary, and self-motivated" is 
referred to as "lifelong learning." Increased employability, competitiveness, and a sense 
of personal development are its key advantages for students. 

This remarkable 13th International Buddhist Research Seminar and the 1st 
National Conference aims to seek answers from Buddha-Dhamma for the harmonious 
development of mind, life, and society. To promote study, research, and the 
development of Buddhist knowledge applicable to solving current problems with 
society's sustainability. To contribute to the dissemination of the Interdisciplinary 
Studies of the Chao Phraya River for Sustainable Development and to promote Nakhon 
Sawan Studies, The City of Rivers. 
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It is proudly organized by Mahachulalongkornrajavidalaya University Nakhon 
Sawan Campus together with the 9 partnership networks who have been strongly 
supported, they are as follows: Ministry of Higher Education, Science, Research and 
Innovation (MHESI), National Research Council of Thailand (NRCT), Thailand Science 
Research and Innovation (TSRI), The Buddhist Research Institute (BRI), 
Mahachulalongkornrajavidalaya University, Chaopraya University, Mahidol University 
Nakhonsanwan Campus, Srinakharinwirot University and the Thai Health Promotion 
Foundation. The seminar is conducted under the main theme of "Interdisciplinary 
Studies of the Chao Phraya River for Sustainable Development." 

The organizing committee has invited participants who are representatives, 
scholars, expert researchers, and students from various academic fields from up to 17 
countries worldwide, namely: Canada, China, England, Indonesia, India, South Korea, 
Lao, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, the USA, Singapore, Vietnam, Japan, Malaysia, Czech 
Republic and Thailand. There is a total of 250 people from both Thailand and overseas 
participating in this prestige conference. They also submitted their academic articles to 
attend oral presentations in panel discussion sessions on the day of the event. 

I’d like to take this opportunity to convey my heartiest thanks to the 
Buddhist Research Institute of MCU and to administrators, lecturers and staffs for giving 
me, as a Vice Rector, responsibility to organize this conference. On behalf of Vice 
Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Sawan Campus, I'd like 
to greet all honorable guests and I sincerely hope that you will benefit academically 
and socially from this conference. 

  
Most. Ven. Assoc. Prof. Dr. Phratheppariyattimethi, 

Vice-Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Nahkon Sawan Campus 
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Welcome speech 
 

 
Respected all venerable monks, Good morning governor of Nakhon Sawan 

Province and all honorable guests, Ladies, and gentlemen. I’m Assoc. Prof. Dr. 
Suraphon Suyaphrom, Vice-Rector for General Affairs of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Most welcome to all honorable guests to 
the 1st National and 13th International Conference in 2023 “Interdisciplinary of 
Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”. 

Buddhism is one of the most important religions in the world. It originated 
26 centuries ago, after the Buddha discovered Dhamma and started teaching and 
propagating it to humanity. It began in the South Asian region, later expanding to 
Southeast Asia and East Asia, and more recently, it has spread to all continents. 

It is important to have your presence here this year. As you are all aware, 
Thailand is open to travel and exchange with people from all continents. The teachings 
of Buddha could be made public for the benefit of all. By conducting such research 
or investigating the true contents of teachings, we are able to go through the true 
meaning of his teachings. That is why the Buddha said, 'ayam pi dhammavinayao nma 
vivaoy'eva virocati, no paicchanno'. 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University welcomes you. We are delighted 
to host this International Conference which we hope you will find benefit in both 
academically and socially. 

Many thanks to the organizers of this conference, 
Mahachulalongkornrajavidalaya University Nakhon Sawan Campus, and the 9 
partnership networks who have been strongly supported, they are as follows: Ministry 
of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), National Research 
Council of Thailand (NRCT), Thailand Science Research and Innovation (TSRI), The 
Buddhist Research Institute (BRI), Mahachulalongkornrajavidalaya University, Chaopraya 
University, Mahidol University Nakhonsanwan Campus, Srinakharinwirot University and 
the Thai Health Promotion Foundation.  
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I’d like to take this opportunity to convey my heartiest thanks to the 
Buddhist Research Institute of MCU, Nakhon Sawan Campus MCU and to other 
administrators for giving me responsibility to organize this seminar. Also, I’d like to 
express my gratefulness to all of honored guests for your valuable contribution of 
research works.  

Thank you so much. 
 

Assoc. Prof. Dr. Suraphon Suyaphrom  
Vice-Rector for General Affairs of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
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ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 
โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งท่ี 13  6 
กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 13 
รายชื่อผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในระดับชาติ (ภาษาไทย) 17 
รายชื่อผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) 164 
  

ภาคผนวก  
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน 
 

199 
 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 220 
 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ประวัติและพัฒนาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ์
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค ์

 
 
 
วิทยาเขตนครสวรรค์ ส ังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ ่งเป็น

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์  ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร 
พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนา
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า 
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็น
อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป โดยมีปณิธาน คือ “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง 
สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 

วิทยาเขตนครสวรรค์ กำเนิดขึ้นได้เพราะดำริของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี 
(ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม, ป.ธ.6, พธ.ด.) (ปัจจุบันมรณภาพ) แล้วอดีตรองเจ้าคณะภาค 4 และเจ้าอาวาส
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ได้ปรึกษากันภายในกับพระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษฏิ์ สิริธโร, ป.ธ. 9) 
(ปัจจุบัน พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระ
อารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์, ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์) 
ดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 4  และรองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ในขณะนั้น พระมหาวี
ระ วรปญฺโญ, ป.ธ.9 วัดโพธาราม พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบัน พระราชวชิรเมธี, ผศ.
ดร., เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร, เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง, ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สงฆ์กำแพงเพชร) ณ กุฏิเทพวิจิตร วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2539 เพ่ือ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงนอกจาก
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี พิจารณาเห็นว่า 
พระศรีวิสุทธิคุณ และพระมหาวีระ วรปญฺโญ จักเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาแนว
ใหม่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ เมื่อทั้งสองรูปรับปากว่าจะช่วยกันสนองงานและสานต่อเจตนารมณ์
อย่างเต็มกำลังความสามารถ พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี จึงได้ดำเนินการประชุมคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ.2539 ประกอบด้วย พระสุนทรธรรมเวที 



2 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

(ประเทือง ธมฺมาราโม ป.ธ.7)  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม พระอารามหลวง (ปัจจุบัน
มรณภาพแล้ว), พระสุธีธรรมโสภณ (วิศิษฎ์ ปญฺญาปชฺโชโต, ป.ธ.6) รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) พระครูพรหมญาณวิกรม (บุญรอด 
ปญฺญาวโร, ป.ธ.5) เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้า
คณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และผู ้แทนจากส่วน
ราชการจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย นายสัมฤทธิ์  พันธุ์ค้า ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์, นาย
ละม่อม  ชัยโย  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันต์ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือพระภิกษุสามเณร 

พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี จึงได้มีหนังสือที่ จล. 15/2539 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ.2539 ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื ่อง “ขอตั้งศูนย์
การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ก่อนที่พระเดชพระคุณพระเทพ
ญาณโมลีจะมรณภาพลงอย่างปัจจุบันทันด่วน  แต่ด้วยปณิธานของพระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี
ไม่ได้สูญสลายไปตามสังขารของท่าน ปณิธานความตั้งใจข้างต้นจึงได้ถูกสานต่อโดยมีพระเดชพระคุณ
พระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พร้ อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งในขณะนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือที่ มจร 
001.3/05 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์การศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์” ถึง
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอรับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ที่
จะดำเนินการสืบเนื่องจากที่พระเทพญาณโมลีได้เสนอไว้แล้ว โดยหนังสือดังกล่าวลงนามโดย พระมหา
สุรพล สุจริโต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน ปัจจุบัน คือ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จากนั้น พระศรีวิสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ได้มี
หนังสือที่ จล.8/2540 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540 ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง  “ขอยืนยันการจัดตั้งศูนย์ศึกษา มจร วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” 
ความว่า ขอยืนยันว่าจะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณโมลี อดีต
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมีความเห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดนครสวรรค์ พระอาราม
หลวง ได้ตามประสงค์ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของศูนย์การศึกษา
แห่งนี้ตลอดไป ขณะเดียวกัน พระสุธีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัด รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด
นครสวรรค์ ได้มีหนังสือที่ จ.59/2540 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 ถึงอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง “การขอจัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์” ความว่า คณะสงฆ์
จังหวัดได้พิจารณาเห็นแล้วว่า พระเทพญาณโมลีมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
คณะสงฆ์ แม้พระเดชพระคุณท่านจะถึงมรณภาพไปแล้ว ทางคณะสงฆ์จังหวัดก็พร้อมจะให้การ
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สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ต่อไป 

ต่อมา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือที่ มจร 001/52 
ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2540 ถึงพระศรีวิสุทธิคุณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระ
อารามหลวง เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ความว่า ทางสภามหาวิทยาลัย มีมติในการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดตั้งคณะ
พุทธศาสตร์คณะเดียวเท่านั้น ส่วนการดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ติดต่อประสานงานที่
คณะพุทธศาสตร์ ลงนามโดย พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) จากมติสภามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเหตุให้กำเนิด “ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์” ได้
ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้อาคารเรียนเทพประสิทธิ์วิทยากร วัดนครสวรรค์ พระอาราม
หลวง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จั งหวัดนครสวรรค์ โดยจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน 45 รูป 
โดยมี พระศรีวิสุทธิคุณ  (สฤษฏิ์ สิริธโร) เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง และรองเจ้าคณะ
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำศูนย์
การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และมี พระมหาวีระ วรปญฺโญ, พระมหาสมส่วน ปฏิ
ภาโณ และ ดร.พระอดิศัย ปภสฺสโร เป็นอาจารย์ประจำ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  26 
พฤษภาคม 2540 เป็นต้นมา ณ วัดนครสวรรค์ เลขที่ 702 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที ่ในวันที ่ 27 ตุลาคม 2541 “ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์” ก็ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” ตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2541 ลำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 100 ง วันที ่ 27 ตุลาคม 2541 
จนกระทั่งการจัดการเรียนการสอนมีความก้าวหน้าทั้งด้านจำนวนของหลักสูตรหรือสาขาวิชาและ
จำนวนนิสิตที่มีเพิ่มมากขึ้น และทำให้พื้นที่จัดการเรียนการสอนเดิมในอาคารเรี ยนเทพประสิทธิ์
วิทยากร วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ไม่สามารถรองรับได้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 
2550 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จึงได้ประกอบพิธีย้ายที่ทำการและที่จัดการเรียนการสอนจากวัด
นครสวรรค์ พระอารามหลวงมายังสถานที่ปัจจุบัน ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 6 
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาเขต
นครสวรรค์” ตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง การจัดตั้งส่วนงาน 
(เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 
134 ง วันที่ 13 มิถุนายน 2559  
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ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีวิทยาลัยสงฆ์
ในกำกับ 3 แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร และมี
การจัดการเรียนการสอนใน 5 ระดับ คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร (คุณวุฒิเทียบเท่า ม.6) คือ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสนาภาวนา (ป.วน.) 

2. ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ 
- หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ. พระพุทธศาสนา) 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. สังคมศึกษา) 
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. รัฐศาสตร์) 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์) 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. นิติศาสตร์) 

3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) 

4. ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร คือ 
-  หล ักส ูตรพ ุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาพระพ ุทธศาสนา (พธ .ม. 

พระพุทธศาสนา) 
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม. พุทธบริหาร

การศึกษา) 
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม. การสอนสังคม

ศึกษา) 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์) 
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม. รัฐศาสตร์) 

5. ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ 
-  หล ักส ูตรพ ุทธศาสตรด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาพระพ ุทธศาสนา (พธ.ด. 

พระพุทธศาสนา) 
- หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ด. พุทธบริหาร

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีพันธกิจผลิตบัณฑติให้

เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพ และมุ่งสร้างองค์ความรู้หรือพุทธนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัย
เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน ขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนเสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยการ
บริการวิชาการที่หลากหลาย โดยการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศ และภูมิปัญญาด้าน
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พระพุทธศาสนา ประกอบกับการมุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และการเสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 

ปรัชญา คือ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม 

ปณิธาน  คือ ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
วิสัยทัศน์ คือ การมุ่งพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันแห่ง “ศาสตร์แห่งปัญญาเพ่ือ

การพัฒนาจิตใจและสังคม” 
ทั้งนี้มีพันธกิจสำคัญ 5 ประการ คือ 
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพ โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน มี

คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 

2. สร้างองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน ทั้งในเรื่องการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถานบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สากล 

3. เสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยบริการวิชาการที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนววิถีพุทธ ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ ของประชาชน ของคณะสงฆ์ และของชุมชนและสังคม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ความร่วมมืออันดีในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านเครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) 

4. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศ และภูมิปัญญาด้านพระพุทธศาสนาด้วย
การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทาง
วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสงบและสันติสุขในลักษณะของพื้นที่ภูมิธรรม ภูมินิเวศ และภูมิ
ปัญญา 

5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับและสอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
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โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
1. ชื่อโครงการ:  
ภาษาไทย:  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งท่ี 13 
ภาษาอังกฤษ:  The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus   
                               and 13ed International Conference of Buddhist Research  
                               Institute of MCU 

 

2. ช่ือหัวข้อ:  สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao  
                               Phraya River Basin for Sustainable Development 
 

3. ช่ือหนวยงาน:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

4. ผรูับผิดชอบโครงการ:  1. มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ 
    2. บัณฑิตวิทยาลัย 
    3. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
     

5. ความสอดคลองกับ:   
1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี 

(แผน 13) ตั้งแต่ พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  พัฒนางานวิจัยและสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั ้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานการวจิัย 
งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผน 13) ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนางานวิจัย และสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั ้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานการวจิัย 
งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2.4 ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการ
อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.4.1 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในเผยแพร่และ
อ้างอิงรวมถึงการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และพุทธนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.4.2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
 

6. ผลผลิต: ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
❑ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 
 ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 

 

7. หลักการและเหตุผล 
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สามารถนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักจากความเหลื่อมล้ำ และ  
กับดักจากความไม่สมดุลของการพัฒนา รวมถึงทำให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จากยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สภา
นโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กำหนดประเด็นแผนงานยุทธศาสตร์ในระยะแรกตาม



8 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กำหนดกลยุทธ์การปรับ
ระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงาน
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวนช.) ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดย
ให้การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดสู่ชุมชน และการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

ดังนั้น ด้วยความตระหนักถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาและ
วิจัยดีอย่างมีคุณภาพ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยา
เขตนครสวรรค์ จึงจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่บัณฑิต คณาจารย์ นักวิชาการ และ
สาธารณชนที่สนใจได้แลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ที ่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี ่ยวกับ
สภาวการณ์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในมิติของพระพุทธศาสนาและสหวิทยาการที่มีเป้าหมายสู่กา ร
พัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีสำคัญให้กับนิสิตหรือบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 

 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย

ระหว่างนิสิต บัณฑิต คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน 
8.2  เพื่อให้นิสิตและบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงาน

วิชาการท่ีเป็นประโยชน์สู่สาธารณะ 
8.3  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสังคม และผลงานวิจัย

ที่มาจากสหวิทยาการสู่สังคมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
8.4  เพื ่อมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 และสร้าง

เครือข่ายนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

9. ระยะเวลา 
กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 
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10. สถานที่จัดประชุมวิชาการ 
ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที ่ 999 หมู ่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 
 

11. เป้าหมาย/ผู้เข้ารว่มโครงการ 
11.1 เป้าหมายในเชิงปริมาณ 
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชา

สังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปจำนวน 500 รูป/คน  
11.2 เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชา

สังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการจะมีความรู และความเขาใจใน
กระบวนการวิจัย สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งเป็นนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด และเกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
 

12. วิธีการดำเนินงาน 
12.1 การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) 
12.1 การธรรมะสากัจฉา (Dhamma Dialog) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงใน

หัวข้อที่กำหนด 
12.2 นิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
12.3 การนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้และผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบันและระดับ
นานาชาติ แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation 

12.4 การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
12.5 การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

(Proceeding) ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เป็นต้นว่า วารสารวิจยวิชาการ TCI1 
12.6 การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่นของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 

13. ขอบข่ายของผลงานที่นำเสนอ 
13.1 การประชุมนี ้ร ับพิจารณา “บทความวิจัย (Research Article) และบทความ

วิชาการ (Academic Article)” ในกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้
หัวข้อ “สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับ
พิจารณา ประกอบด้วย 
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1) ผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม  
2) ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4) ผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
5) ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ 
7) บทความวิชาการ 
8) ผลงานวิจัยเชิง Project หรือการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 
9) อื่น ๆ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ 

13.2 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่นำเสนอโดยการนำเสนอผลงานมีลักษณะ
ดังนี้ 

1) การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power Point 
ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 10-15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาท ี

2) การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ขนาด 60 
เซนติเมตร X 160 เซนติเมตรโดยการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที ่กำหนดและยืนประจำที่      
โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน 

3) ผลงานสามารถนำเสนอได้ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
13.3 การพิจารณาผลงานและการนำเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมิน

อิสระ (Peer Review) รวมถึงจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

1) พิจารณาการเลือกกลุ่มเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน  
2) พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น 

Proceedings และเผยแพร่ในวารสารวิจัยและวิชาการบวรพัฒน์ อยู่ในฐาน TCI และสำหรับผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) จะได้รับโอกาส
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ TCI 1 ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

3) พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้ 
3.1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือ

รูปแบบที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์กำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินอิสระ 
(Peer Review) 

3.2) การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน 
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4) ผู้นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วย
ตนเองในวันงาน หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำที่โปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะ
ถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้น ๆ โดยเร็วต่อไป 

5) การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมถึงผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่งตั้งถือเป็นที่
สิ้นสุด 

13.4 ผลงานการนำเสนอข้างต้น 
1) จะต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
2) บทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณา

และนำเสนอในว ันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเน ื ่องการประช ุมว ิชาการ 
(Proceedings) และเผยแพร่ในวารสารวิจัยและวิชาการบวรพัฒน์ อยู่ในฐาน TCI และสำหรับผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) จะได้รับโอกาส
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ TCI 1 ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

14. อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ผู้นำเสนอ ลงทะเบียน
ปกต ิ

ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ 
TCI-1 

นำเสนอแบบบรรยายระดับชาติ/นานาชาติ 2,500 บาท 5,500 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับชาติ/นานาชาติ 1,500 บาท - 

 

 
หมายเหตุ 1. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารและของว่าง 
  2. นำเสนอแบบโปสเตอร์ รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์แล้ว 

3. การนำเสนอทั้ง 2 รูปแบบขอให้มีการจัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์  
4. สำหรับเงินลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วแต่ไม่

ได้มานำเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนเงินลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
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15. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ประชุมหารือรูปแบบการดำเนินงาน         
2. ขออนุมัติดำเนินโครงการ         
3. ประชาสัมพันธ์การจัดการ         
4. เปิดรับลงทะเบียน และเปิดรับบทความ         
5. ประกาศผลการพิจารณา         
6. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน         
7. ปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับ

แก้ไข 
        

8. ชำระเงิน         
9. นำเสนอผลงาน         
10. สรุปผลโครงการและเผยแพร่ Proceeding         

 
16. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

16.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน เป็นคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต 
นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปจำนวน 300 รูป/คน  

16.2 ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มาจากคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และ
ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 ผลงาน 

16.3 คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ และเกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

16.4 เป็นเวทีประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น 
16.5 การประเมินผลแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
17.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในสาขาวิชาของตน

และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
17.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 
17.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้รับการกระตุ้นและมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์

ผลงานที่มีคุณภาพ 

17.4 การสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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กำหนดการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13  

เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
The 1st National and the 13th International Conference  

“Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for 
Sustainable Development” 

จัดโดย  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
วันพุธที่  25  มกราคม พ. ศ. 2566 

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

 
วันพุธที่  25  มกราคม พ. ศ. 2566  
Onsite ห้องประชุมเธียร์เตอร์ & Online @Zoom meeting ID: 8854197011 
เวลา 08.00 น.  ลงทะเบียน และผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมกัน 

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
เวลา 08.30 น.  ชมวีดีทัศน์พัฒนาการและความเป็นมาของ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เวลา 08.40 น.  - พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช    
     วิทยาลัยถึงห้องประชุม และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
   - พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
       กล่าวถวายรายงานต่อประธานที่ประชุม 
เวลา 09.00-09.30 น. พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
   วิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ 
เวลา 09.30–09.45 น. พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 
   พุทธศาสตร์  
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   - เบิกตัวผู้แทนสถาบันการศึกษาเครือข่ายเข้ารับเกียรติบัตร 
    - เบิกตัวนักวิจัยดีเด่นและผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเข้ารับรางวัล 
เวลา 09.45–10.00 น.   รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
    กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
เวลา 10.00 – 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง 

“อนาคตและทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2” 

เวลา 10.30 – 10.50 น. รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง “ผังและแผน
ในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือ 
ประเทศไทย”  

เวลา 10.50 - 11.10 น. Emeritus Professor Dr. Maneeratana Sawasdiwat Na 
Ayutthaya บรรยายเรื่อง “Ecology of Learning” 

เวลา 11.10 - 11.30 น. Dr.Lim Hui ling (Singapore) บรรยาย เร ื ่ อ ง ”Environmental 
Sustainability: Area Development Case Study of 
Singapore” 

เวลา 11.30 - 12.30 น.  พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.30 - 15.30 น.  แยกห้องนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย 
เวลา 15.30 – 15.45 น.  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ พร้อมกันที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 
    เรียนรวม หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
เวลา 15.45 - 16.00 น.  - พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์  
      ประธานในพิธีปิดเดินทางมาถึงห้องประชุม 
    - พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 
      พุทธศาสตร์สรุปรายงานผลการจัดโครงการฯ และเบิกตัวผู้ได้รับ 
      รางวัลการนำเสนอผลงานเข้ารับเกียรติบัตร 
    - พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์  
      กล่าวปิดการประชุมและนำสวดมนต์ไหว้พระ 
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ภาคบ่าย แบ่งห้องนำเสนอบทความ 
เวลา 12.30 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย 
ห้องท่ี 1 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย  
(Onsite ห้อง 202 & Online @Zoom meeting ID : 9320472636)  
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ดำเนินรายการโดย     ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง 
ผู้ประสานงานประจำห้อง  นางสาวรสรินทร์ อยู่เย็น  
  

ห้องท่ี 2 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย  
(Onsite ห้อง 203 & Online @Zoom meeting ID : 8716138324)  
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. พระชยานันทมุนี, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ดำเนินรายการโดย     ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ 
ผู้ประสานงานประจำห้อง  นายกิตติพัทธ์ โมราสุข  
 

ห้องท่ี 3 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย  
(Onsite ห้องประชุมเธียร์เตอร์ & Online @Zoom meeting ID : 8854197011)  
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. รศ.ดร.วิทยา ชินบุตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. ผศ.ดร.กฤษณะ ดาราเรือง             มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 

ดำเนินรายการโดย     ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ 
ผู้ประสานงานประจำห้อง  นายจาตุรงค์ สุทาวัน 
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ห้องท่ี 4  ห้องนำเสนอบทความนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)  
(Onsite ห้อง 205 & Online @Zoom meeting ID : 2860040855)  
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
๑. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก       มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ดำเนินรายการโดย    ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ 
ผู้ประสานงานประจำห้อง      นางสาวมุกรวี  ฉิมพะเนาว์ และนายจักรี บัวยา 
 

ห้องท่ี 4 ห้องนำเสนอแบบโปสเตอร์ 
(Onsite ห้องโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)  
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร.            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา   มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 
 

ดำเนินรายการโดย     ดร.สมบัติ นวลระออง 
ผู้ประสานงานประจำห้อง  ดร.ดิเรก ด้วงลอย 
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ระบบนับจำนวนมนุษย์แบบเรียลไทม์โดยใช้กล้องวีดิทัศน์ (781) 
 

Realtime Human Counting System using VDO Camera 
 

ดรุณี กระจาย, สกุลรัตน์ พิรอดรัตน์ และเศวต สมนักพงษ์ 
Darunee krajai, Sakoonrat Phirodrat and Sawet Somnugpong  

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบนับจำนวนมนุษย์แบบเรียลไทม์โดยใช้

กล้องวีดิทัศน์ และ 2) หาประสิทธิภาพระบบนับจำนวนมนุษย์แบบเรียลไทม์โดยใช้กล้องวีดิทัศน์ เป็น
การวิจัย ที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาช่วงของการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ที่
สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วติดต่อจากระบบทางเดินหายใจ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้
บริการตามห้าง อาคาร หรือร้านที่มีพื้นที่จำกัดโดยผู้วิจัยจึงนำเสนอแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท Software People Counting โดยนำกล้อง Webcam ไปติดยังประตูทางเข้าตึกนี้เป็นที่
ตรวจจับภาพวีดีโอ (Stream) เชื ่อมต่อกับ Raspberry Pi ที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรวจจับแค่
มนุษย์ในขณะที่เดินเข้าหรือออกประตู และยังสามารถต่อยอดและพัฒนาระบบต่อในด้านการเช็คชื่อ
เข้าชั้นเรียนโดยการตรวจจับแล้วแสดงชื่อของนักเรียนพร้อมชั้นที่ศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ระบบนับ
จำนวนมนุษย์แบบเรียลไทม์โดยใช้กล้องวีดิทัศน์สามารถแสดงตัวเลขนับจำนวนมนุษย์เข้าหรือออก มี
ความแม่นยำ 100% ละ 90%  

 

คำสำคัญ: ระบบนับจำนวนมนุษย์แบบเรียลไทม์โดยใช้กล้องวีดิทัศน์, ตรวจจับ, ติดตาม 
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การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (819)  

 

The State and Problems of the Management of Administration of 
Phetchabun Province 

 

อ้อมทิพย์ เมืองจีน 

Aomthip Muangjean 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาการดำเนินงานในปัจจุบัน
ปัญหาที่เกิดขึ ้นของหน่วยงานกับกลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 147 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ได้รับแบบสอบถาม
คืนมา 78 ชุด หรือร้อยละ 53.06 โดยผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับผู้บริหารหน่วยงานด้านการได้มาซึ่งบุคลากรและระดับ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลของหน่วยงาน ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ด้านการพ้นออกจากงาน พบว่า ไม่มีปัญหา ระดับบุคลากรที ่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  พบว่า 
งบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างบุคลากร ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร พบว่า บุคลากรขาดขวัญ 
กำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า บุคลากรไม่มีเวลาและไม่
พร้อมเข้ารับการพัฒนาตนเอง ด้านการพ้นออกจากงาน พบว่า มีระบบ อุปถัมภ์ช่วยบุคลากรที่ด้อย
คุณภาพให้ยังคงปฏิบัติงานอยู่  

 

คำสำคัญ: สภาพและปัญหา, การบริหารงานบุคคล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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พุทธคุณธรรมในทุนมนุษย์กับการพัฒนาประเทศไทย (834) 
 

Buddhist Virtue in Human Capital and Thailand Development 
 

      ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, สมคิด พุ่มทุเรียน, ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ และดำรงศักดิ์ จันทร์โททัย 
Pravej Maharutsakul, Somkid Phumturian, Navapongthorn Nitipuvanon and 

Damrongsak Jantotai 
  

บทคัดย่อ 
ประเทศเป็นที ่อยู ่รวมกันของประชากรบนอาณาเขตที่มีความแน่นอนและมีอำนาจ

อธิปไตย ประชากรจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การพัฒนาประเทศในมิติของ
เศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโต มั่งคั่งอย่างมีคุณภาพที่ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การจะเป็น
เช่นนั้นได้ประชากรของประเทศต้องมีสภาพเป็นทุนมนุษย์ที่มีองค์ประกอบร่วมกันของทุนทางปญัญา 
ทุนทางสังคมและทุนทางอารมณ์ที่มีศักยภาพสูงพอที่จะทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้มี
คุณภาพ สมรรถภาพ ประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุนมนุษย์ไทยมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่
เป็นจริงได้ รัฐบาลควรมีนโยบายและมาตรการพัฒนาแหล่งที่มาของทุนมนุษย์ผ่านความเป็นมาตรฐาน
การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และการสาธารณสุข รวมทั้งปลูกฝังทุนทางพุทธคุณธรรม ได้แก่
ไตรสิกขา มรรค 8 และสมถกัมมัฏฐานเข้าเป็นส่วนผสมในทุนมนุษย์ ทั ้งในระดับครัวเรือน 
สถาบันการศึกษา สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะเป็นการสร้างคุณค่าในทุนมนุษย์สำหรับ
การพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 

 

คำสำคัญ: พุทธคุณธรรม, ทุนมนุษย,์ การพัฒนาประเทศไทย 
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พฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก (858)  

 

The Saving Behavior and Living Expenses of the Elderly in Bantak District, 
Tak Province 

 

ยุพิน มีใจเจริญ และสรินยา สุภัทรานนท์ 
Yuphin Meechaicharoen and Sarinya Supattranon 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการออมและเหตุผลการออม 2)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลการออมและวิธีการออม และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพ่ือ
การดำรงชีพ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
จำนวน 361 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
และ สถิติสหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุออมเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรมากที่สุดรองลงมาคือกรมธรรม์ประกันชีวิต สลากออมสิน ตามลำดับ มีเหตุผลในการออมที่
สอดคล้องกัน คือ ไม่มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น มีสภาพคล่องสูง และเป็นการออมเพื่อการใช้
จ่ายยามฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลและดูแลครอบครัว ตามลำดับ   

 

คำสำคัญ: การออม, ผู้สูงอายุ, ค่าใช้จ่ายดำรงชีพ 
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การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตยของนกัการเมืองท้องถิ่น 
ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (864) 

 

Community Development According to Dhammadhipateyya of Local 
Politicians in Chokchai District, Nakhon Ratchasima Province 

 

พระประเสริฐ ปญฺญาวโร, พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล และนายไพรัตน์ เอิบสำโรง 
 Pra Prasoet Panyavaro, Phonsetthi Wutthipanyaisakun and Phairat Oebsamrong 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของ

นักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชนของนักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 3) นำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 396 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 9 รูปหรือคน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
ผลการวิจัย พบว่า 1) ยึดหลักคนส่วนใหญ่ในการบริหารงานมีความเข้าใจในการบริหารงานให้ถูกต้อง
ตามหลักการบริหารงาน การพัฒนาชุมชนเกิดจากความร่วมมือทั้งจากนักการเมืองท้องถิ่นและชุมชน
ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยยึดถือหลักการที่ถูกมากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญท่ี่
ไม่ถูกต้อง การบริหารงานตามหลักการบริหารช่วยให้งานนั ้นออกมาได้สมบูรณ์ดีกว่าการที ่ไป
บริหารงานตามเสียงของคนส่วนมาก คำนึงถึงผลกระทบจากสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ ลดผลกระทบ
ที่สร้างความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด 2) ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ในอำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 3) การจัดสรรแบ่งปันปัจจัยยังชีพให้ทั่วถึง แก่คนที่ขาดแคลนยากไร้ ให้
เพียงพอที่จะเป็นอยู่ได้ทั่วกัน รักษาประโยชน์ส่วนรวม เสียสละ แบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นด้วย
เมตตา ไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนจากการทำงาน มีจิตใจ เสียสละ ยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
 

คำสำคัญ: การพัฒนาชุมชน, หลักธรรมาธิปไตย, นักการเมืองท้องถิ่น 
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คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารเทศบาลตำบล
เมืองคง อำเภอคง จังหวดันครราชสีมา (867) 

 

Political Leader Characteristics in Line with Buddhism of Administrators 
Muage Khong Sub-district, Nakhon Ratchasima Province 

 

พระปิติพงษ์ ธมฺปาโล, ไพวรรณ ปุริมาตร และสุริยะ มาธรรม 
 Pra Pitipong Dhammapalo, Paiwan Purimart and Suriya Matham 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของคุณลักษณะผู้นำทางการเมือง

ของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) นำเสนอคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา
ของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 308 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ จำนวน 9 รูปหรือคน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารเทศบาลเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพน่าเคารพ
นับถือ มีทัศนคติที่ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่อย่างดี มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 
กล้านำเสนอ เป็นผู้ที่มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี มีความยุติธรรมไม่ลำเอียง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารเทศบาล
ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน 3) คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ที่มีความรัก 
ความเมตตาปรารถนาดี เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอด
ทั้งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ รักความยุติธรรม อุทิศตนต่อหน้าที่ ยึดถือหลักเหตุผล 
ความถูกต้อง ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ คิดริเริ่ม มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงความคิดให้
เท่าทันอยู่เสมอ 

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้นำทางการเมือง, พระพุทธศาสนา, ผู้บริหารเทศบาล 
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การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (868) 

 

Application Buddhadhamma for Promoting the Political Culture in the 
Democracy Specified Area in the Sikhio Town Municipality  

Nakhon Ratchasima Province  
 

พระมหามงคล ขนฺติธโร, พระครูขันติธรรมธารี และพระอินทร์นุช สุวณฺโณ  
 Phra Maha Mongkol Kantitharo, Phrakrukhuntitamthare and Phra Innuch Suwanno 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปที่มีต่อวัฒนธรรมการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตยของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่
มีต่อวัฒนธรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ประยุกต์หลักพุทธธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 9 รูป
หรือคน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปที่มีต่อวัฒนธรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชาชนมีส่วนร่วมมือกันสอดส่องดูแลตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ไม่ให้ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  เป็นแกนนำปลุกจิตสำนึกให้แก่ผู้อื่นในการร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจของรัฐ  ดำกิจกรรม
ทางการเมืองภายใต้กรอบกฎหมายกำหนด 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที ่มีต่อวัฒนธรรม
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี ่ระด ับ 0.05 3) ประยุกต ์หลักพุทธธรรมส่งเสร ิมว ัฒนธรรมการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เจ้าหน้าที่จะต้องมีการแสดงกิริยาอาการสุภาพในการปฏิบัติงานต่อประชาชน มีใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แสดงไมตรีต่อผู้เข้ามาขอรับบริการ มีความเสียสละ เมื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำแล้วก็
ต้องมีการแสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา พูดด้วยความอ่อนโยนชี้แจงให้ผู้อื่นได้เข้าใจจะทำ
ให้เกิดความสามัคคีในชุมชน บริหารงานด้วยความเสียสละ 

 

คำสำคัญ: พุทธธรรม, วัฒนธรรมการเมือง, ระบอบประชาธิปไตย 
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การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (869) 

 

Political Alertness People Towards the Election for The President of 
Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization 

 

พระมหาเอกรินทร์ ธมฺมรํสี, พระครูบรรพตภาวนาวิธาน และพระมหาปัญญาวรวัฒน์  สิรภิทฺโท 
 Phra Aekkarin Tammarangsi, Phrakhrubanphotphawanawithan and  

PhraMaha Punyaworawat Siriputtho 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในการตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  2) เปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 3) ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนต่อการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
จำนวน 9 รูปหรือคน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) การตื่นตัวทางการเมืองเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งเป็นสถาบัน
ที่จะสร้างวิถีทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน กลุ่มเพื่อนและชุมชนให้ความสนใจและติดตาม
ข่าวสารและประเด็นสำคัญทางการเมืองผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
ประเด็นทางการเมือง สถาบันการศึกษาส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตย สื่อมวลชนให้การสนับสนุนด้วยการสื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้
ประชาชนไว้วางใจ 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 3) การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนคอยหมั่น
สอดส่องการทำงานเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญตรวจหา ให้
ความช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมของชุมชน มีความกล้าที่จะทำงานนั้น มีจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง ในการ
สร้างเสริมวิริยะ  

 

คำสำคัญ: การตื่นตัวทางการเมือง, การเลือกตั้ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนใน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (870) 

 

Buddhadhamma Integration for Promoting the Youth’s Political Participation 
in Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima Province 

 

พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ, พระครูปลัดนิเวช ชินวโร และชตุิพนธ์ วงษ์อมรวิทย์  
Phra Somkiet Kittisopano, Phrakhrupalad Niwet Chinavaro and  

Chutipon Wongamonwit 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

เยาวชนใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของเยาวชนใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   3) บูรณาการ
หลักพุทธธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 283 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 9 รูปหรือคน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน เยาวชนมีสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมือง ในการรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน รวมไปถึงสิทธิของ
พลเมืองในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยในฐานะพลเมืองคนหนึ่งโดยให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง  2) การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของเยาวชน เยาวชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของเยาวชนในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ส่วนเยาวชนที่มีอายุต่างกัน มี
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของเยาวชนใช้หลักอปริหายธรรม 7 หมั่นประชุมกันเป็นประจำ พร้อมเพรียงกันประชุม
เลิกประชุม ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไม่ลุแก่อำนาจ รักสันติภาพ ตั้งใจสนับสนุนคน
ดี ปกป้องคนดี มาใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เยาวชนปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมกับข้อปฏิบัติของพระพุทธศาสนา  

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, เยาวชน, อำเภอด่านขุนทด 
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การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (871) 

 

Buddhadhamma Application of for Promoting the People’s Reconciliation 
In the Mu Si Subdistrict Municipality Pak Chong District,  

Nakhon Ratchasima Province 
 

พระใบฎีกาบุญส่ง ปุญฺญภาโค, อภิวัฒน์ จ่าตา และประพันธ์ นึกกระโทก  
Phrabaideega Bunsong Punyapakho, Apiwat Jata and Prapan Nuekkratok 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของ

ประชาชนเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อ
การส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 3) ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน 

เทศบาลตำบลหมูสี วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 380 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 9 รูปหรือคน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.92) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (X̅ = 3.99) รองลงมา ด้านการสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจ  (X̅ = 3.97) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการการหยุดใช้ความ
รุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว (X̅ = 3.80) 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน
เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3) ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน  

ปรารถนาดีต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง ช่วยเหลือส่งเสริมกันด้านกำลังกาย มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนรังแกกัน มีความเสียสละต่อผู้อ่ืนด้วยความเต็มอกเต็มใจ พร้อมกับ
ประพฤติตนอย่างสุภาพ สม่ำเสมอ ให้ความเคารพ และจริงใจต่อผู้อ่ืนรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกัน
และกันอยู่เสมอ ความปรารถนาและความหวังดีต่อผู้อื่นเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์ 
 

คำสำคัญ: การประยุกต์, พุทธธรรม, ปรองดองสมานฉันท์  
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การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (873) 

 

Ethics promotion based on gharàvàsa dhamma of the police lance corporal 
students in the provincial police training center 3,  

Nakhon Ratchasima 
 

สมชาย แสงดาว, พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล และเบญญาภา อัจฉฤกษ์ 
Somchai Sangdaw, Phonsetthi Wutthipanyaisakun and Benyapa Atcharoek 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปที่มีต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ

นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุ
คล  3) นำเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์
ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 260 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 9 รูปหรือคน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปที่มีต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 3 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
พัฒนาจิตใจตนเองอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย ด้วยการยึดถือกฎหมาย 
ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้านจริยธรรมต่อกระบวนการยุติธรรม ด้วยการ
บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งในทางที่ผิด และด้านจริยธรรมต่อประชาชน ด้วยการบริการ
ด้วยความเต็มใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ เอื้อเฟื้อต่อประชาชน 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 พบว่า นักเรียนนาย
สิบตำรวจที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย และ 3) นําเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรมของนักเรียน
นายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 หลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์) ด้วยการรักษาสัจจะ 
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ หลักทมะ (ความหนักแน่น) ด้วยการฝึกฝนการข่มใจ รู้จักควบคุมจิตใจ สกัดกลั้ น
ความโกรธ หลักขันติ (ความอดทน) อดทนต่อความยากลำบาก มีความเข้มแข็ง  ขยันหมั่นเพียร หลัก
จาคะ (ความเสียสละ) มีความเสียสละ สละกิเลส และผลประโยชน์ส่วนตน  

 

คำสำคัญ: นักเรียนนายสิบตำรวจ, หลักฆราวาสธรรม, ศูนยฝ์ึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3   
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บทบาทสื่อออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (874) 

 

The Roles of Online Media Towards the People’s Political Particpation in 
the Democracy in Pakchong District Nakhonratchasima Province 

 

พระสัมฤทธิ์ ปริปุณฺโณ, พระครูปลัดนิเวช ชินวโร และพระครูศรีปริยัติยารักษ์  
Phra Samrit Paripunno, Phrakhrupalad Niwet Chinavaro and Phrakhrusripariyattayarak 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของสื่อออนไลน์

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
บทบาทของสื่อออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและ 3) ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมบทบาทของสื่อออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสานด้วยวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 9 รูปหรือ
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของสื ่อออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านการมีส่วนร่วม ((x̅=3.60) ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (x̅=3.58) ด้านการแสดงความคิดเห็น 

(x̅=3.52) อยู ่ในระดับมาก ส่วนด้านการรับรู ้ข ่าวสาร (x̅=3.47) อยู ่ในระดับปานกลาง 2) การ
เปรียบเทียบบทบาทของสื่อออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของสื่อออนไลน์ต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของสื่อ
ออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่แตกต่างกัน 3) การประยุกต์หลัก
พุทธธรรมในการส่งเสริมบทบาทของสื่ อออนไลน์ต ่อการมีส ่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนใช้หลักอปริหายธรรม 7 ได้แก่ การประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพียงกัน
ประชุม การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอำเภอใจ การเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา การให้
เกียรติและคุ้มครองสิทธิสตรี การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การอารักขา คุ้มครอง 
ปกป้องอันชอบธรรม  

 

คำสำคัญ: สื่อออนไลน์, การมีส่วนร่วม, ประชาชน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัย อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (877)  
 

Product development from safe agriculture Santisuk District, Nan Province 
 

สมคิด นันต๊ะ, คนงนาฎ รุณวุฒิ และปิยะฉัตร ดีสีใส  
Somkid nunta, Kanongnat Runnawut and Piyashat Desesai 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรปลอดภัย 

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรปลอดภัย อำเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน และ 3) ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรปลอดภัย อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน สำหรับ
เป็นแนวทางส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ การสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเคราะห์และการออกแบบ ผลการวิจัย
พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของอำเภอสันติสุข แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตร เช่น ฟักเขียว ฟักทอง กระเทียม ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วย ขิง ข่า ตะไคร้ 
คะน้า เป็นต้น 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ได้แก่ เครื่องมือในการเกษตรกรรม เช่น  กระบุง ตระกล้า 
ชะลอม เป็นต้น เครื่องมือในครัวเรือน เช่น  กระติ๊บข้าวหรือแอบข้าว เป็นต้น เครื่องมือจับสัตว์  เช่น  
ลอบ ไซ ข้อง สุ่ม เป็นต้น 3) ผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ กล้วยอบสมุนไพร ข้าวแตน 
ขิงสามรส สบู่น้ำไผ่ เป็นต้น กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คลอบคลุมทั้ง 3 ตำบลได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่ม
พืชผักผลไม้ และกลุ่มแปรรูป การจำหน่ายเกษตรกรนำผลิตผลของตนจำหน่ายให้แก่กลุ่ม โดยมีมูลนิธิ
ส่งเสริมการเรียนรู ้ชุมชนวัดโป่งคำเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ แนวทางในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรยกระดับความรู้และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ บูรณาการร่วมกับการฝึกปฏิบัติตามการเกษตรทฤษฎีใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรตาม
ความต้องการของตลาด ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตอาหาร แนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1) มีเรื่องราว ของผลิตภัณฑ์ หรือที่มาของผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ
ผลิตที่ได้มาตรฐาน 3) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 4) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เน้นเกษตรอินทรีย์จากการใช้หลักธรรมที่เรียกว่า “สัจจะ” และ 5) มีตลาดหลักรองรับ
ผลิตภัณฑ์ที ่มีการสั ่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ตลาดที่เป็นงานแสดงสินค้า หรืองานที่
หน่วยงานจัดให้ 

  

คำสำคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เกษตรปลอดภัย, การจัดการ, ความยั่งยืน 
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การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) กรณีศึกษา:  ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค”์ (881) 
 

Evaluation of the project to Project to (U2T for BCG and Regional 
Development case study: Soi Lakhon Subdistrict, Lat Yao District, 

Nakhonsawan Province 
 

จาตุรงค์ สุทาวัน, ศักดา พลเข้ม และพัชรินทร์ อยู่เย็น 
Jaturong Suthawan, Sakda Polkem and Patcharin Yuyen 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล และสร้างข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
กรณีศึกษา: ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์” โดยงานศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งใช้การประเมินนโยบายโดยใช้ตัวแบบ CIPP Model และมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงาน
โดยรวมถือว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยสามารถเพิ ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ได้มากขึ้น และสามารถ
ส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนากำลังคน รวมถึงยกระดับการสร้างฐานข้อมูลสำคัญในพื้นที่ โดยที่
ปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือในการแก้ปัญหาในระดับปัจเจกบุคคลที่มีความยืดหยุ่น 
มากกว่าการทำตามกระบวนการอันเคร่งครัดของภาครัฐ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในหลาย
ประเด็น เช่น ปัญหาด้านการจัดวางทรัพยากรบุคคลให้เหมาะกับงาน กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
อันสั้น งบประมาณท่ีล่าช้า ตลอดจนระบบเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลของภาครัฐที่ต้องมีการปรับปรุง
การใช้งาน ข้อเสนอแนะในการวิจัย การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินการ
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีบริบทท่ีแตกต่างกัน รวมถึงโครงการดังกล่าวยังถือว่าเป็นโครงการที่เป็นนโยบาย
แบบบนลงล่าง ซึ่งตอบสนองเฉพาะผู้คนส่วนน้อยที่มีตำแหน่งสำคัญในพื้นที่ ซึ่งอาจด้วยสถานการณ์
โรคโควิด-19 และระยะเวลาดำเนินโครงการเพียง 3 เดือน จึงมีผลอย่างสำคัญถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับโครงการ ตลอดจนควรมีการศึกษาวิจัยถึง
โครงการนี้ในเชิงมหภาค เพื่อถอดบทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้นจากผลดำเนินการ นำไปสู่การสร้างตัวแบบ
ในการพฒันาโครงการด้วยแนวทางใหม่ ๆ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ต่อไป 
  

คำสำคัญ: การประเมินผลนโยบาย, U2T for BCG, ตัวแบบซิปป์ โมเดล 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีความสูง
ไม่เกิน 8 ชั้นในกรุงเทพมหานคร ช่วงโควิด (882) 

 

Factors Influencing Real Estate Purchase Decision Types of Condominiums 
with a Height of no more than 8 Floors in Bangkok During the COVID Period  

 

วรกร สิทธิลู่ตระกูล และคมกริช ถาวรวันชัย 
Worakorn Sitthilutrakul and Komgrich Thavornwanchai 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อศึกษาปัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อการตัดส ินใจซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที ่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั ้นในกรุงเทพมหานคร ช่วงโควิ ด
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
โดยมีการพักอาศัยแบบคนเดียว มีลักษณะที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว และจำนวนผู้พักอาศัย 1 คน 
ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยมากที่สุดในเรื่องราคาจะอยู่ที่ 1 – 1.5 ล้านบาท ลักษณะ
ของห้องที่ต้องการแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 26 – 35 ตารางเมตร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการผ่อนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท และมีปัจจัยที่ใช้พิจารณาเลือกซื้อเพราะต้องการ
แยกครอบครัว โดยปัจจัยในการเลือกซื้อ 5 อันดับแรก ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง ราคา ใกล้ที่ทำงาน ที่จอดรถ 
และพื้นที่ใช้สอย ตามลำดับ ส่วนในด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ 5 อันดับแรก ได้แก่ ที่
จอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และร้านสะดวกซื้อ ตามลำดับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า 
เพศ และลักษณะที่อยู่อาศัยมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมที่แตกต่างกันแตกต่างกัน 
ส่วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ การพักอาศัย และจำนวนผู้พักอาศัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, คอนโดมีเนียม, อสังหาริมทรัพย์  
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กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขา (883) 
 

Learning Process in Educational Administration According to the 
Threefold Principle 

 

พระมหากฤติพิสิฐ กิตฺติธมฺโม (จ่าพันธ์) 
Phramaha Kitphisit Kittidhammo (Jarphan) 

 

บทคัดย่อ 
การเรียนรู้และการศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และประเทศชาติ                                    

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการขัดเกลาทางสังคม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนามนุษย์ ทำให้
พฤติกรรม และการดำเนินชีวิตเป็นไปในทางสร้างสรรค์ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุก มั่นคง                
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งการเรียนตามหลักไตรสิกขานั้น หากเรานำ
หลักไตรสิกขาจากการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านคือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนรู้
การบริหารการศึกษาปัจจุบัน ในยุคสื่อสารไร้พรมแดน นำสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Digital Learning) การเรียนการสอนออนไลน์ e-learning ก็จะเป็นผลดียิ ่งต่อผู ้เร ียนในระบบ
การศึกษาของไทย ซึ่งปัจจุบันได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ของโรคระบาดโควิด 19 อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมรรถภาพชีวิตของมนุษย์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

คำสำคัญ: กระบวนการเรียนรู้, การบริหารการศึกษา, หลักไตรสิกขา 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง        
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวดัแพร่ (894) 

 

Factors Affecting People’s Political Participation in The Election of Local 
Administrators of Wiang Ta Subdistrict Municipality in Long District, Phrae 

Province  
 

อังสุมาลิน ปัญญาแก้ว, สายัณห์ อินนันใจ และสมจิต ขอนวงศ์ 
 Aungsumalin Punyakaew, Sayan Innunjai and Somjit Konwong 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2) เพ่ือ

ศึกษาเปรียบเทียบหลักอปริหานิยธรรมกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ 3 ) เพ่ือ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ วิธีดำเนินการวิจัยแบบ
ผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 372 คน และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน  9 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล

ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̅=3.46, S.D.=0.31) 2. 
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มี เพศ การศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ ต่างกันมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิยธรรม โดยรวมแตกต่างกัน
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั ้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  3. ปัญหาอุปสรรค พบว่า
ประชาชนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในสังคม
น้อยเกินไป บางส่วนไม่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองขาดการมีส่วนร่วมในการรณรงค์การไม่
ซื้อสิทธิขายเสียงภายในชุมชน ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในสังคม แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์และ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษของการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง  

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การเลือกตั้ง, ผู้บริหารท้องถิ่น, จังหวัดแพร่  
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ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ช้อปปี้ (shopee) กรณีศึกษาตลาดนัดวัดทองสะอาด 

จังหวัดปทุมธานี (895)  
 

Attitudes, Trust, and Online Marketing Mix on the decision to buy products 
via the application shopee (shopee) case study of Wat Thong Sa-at Market 

Pathum Thani Province 
 

นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ, ชุติมา ชมเกษร, ประภัสสร ผ่องสุข และสุภัสสรา บัวแดง 
Naruemon Teerapattanakiat, Chutima chomkeson, Papatsoen Phongsuk and 

Supassara Buedang 
  

บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ช้อปปี้ (shopee) 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อสินค้า ปัจจัยส่วน 
ประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั ่น ช้อปปี้ 
(shopee) ของผู้บริโภคในตลาดนัดวัดทองสะอาด 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ช้อปปี้ (shopee) ในตลาดนัดวัดทองสะอาด ที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคในตลาดนัดวัดทองสะอาด จังหวัด
ปทุมธานี ที ่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั ่นช้อปปี้ (Shopee) จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง อายุ21-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต ค่ากว่าเดือนละ 15,000 บาท มีความถี่ในการ
ซื้อสินค้าโดยส่วนใหญ่ คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย ในการซื้อสินค้าเฉลี่ยครั้งละ 301-500 บาท 
โดยสินค้าที่นิยมซื้อผ่านทางแอพพลิเคชั่นคือ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย และ 2) ผู้บริโภคให้ความสำคัญ
กับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง แอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (Shopee) 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในส่วนของการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการ ตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (Shopee) ของผู้บริโภคในตลาดนัดวัดทองสะอาด จังหวัดปทุมธานี 
จำแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันให้
ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดแตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: ปัจจัย, พฤติกรรมการตัดสินใจ, การเลือกซ้ือสินค้าของผู้ซื้อ, สินค้าออนไลน์, ตลาดนัด 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิด
ของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (899)  

 

The development of online lessons for the development of creative Thai 
writing according to Gilford's concept for students in Prathomsuksa 2 

 

ทัศนีย์ พรมกลิ้ง 
Tassanee Promkling 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนา 

การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์            
เพื ่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 2 3) ศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์เพื ่อพัฒนาการเขียนภาษาไทย           
เชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 และ 4) ศึกษา            
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนา 
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ
กิลฟอร์ดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.69/81.83 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิง
สร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์
เพื ่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 0.50 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน์, การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์, กิลฟอร์ด 
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การศึกษาออกแบบกิจกรรมนันทนาการบนฐานทรัพยากรประเภทถ้ำ (900) 
 

Outdoor Recreational Activities Design in Cave System 
 

คมเชษฐา จรุงพันธ์ 
Khomchedtha Charungphan 

  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการถ้ำและภูมิประเทศเขา

หินปูน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการประเมินระดับศักยภาพ (ERRP), 
มาตรฐานคุณภาพ, ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) และขีดความสามารถในการรองรับได้ด้าน
กายภาพ (PCC) เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมนันทนาการ ของถ้ำต้นแบบนำร่อง 22 แห่ง ในพื้นที่ 10 
อุทยานแห่งชาติ ท้องที่ 9 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาคของประเทศไทย จากการศึกษา พบว่า ถ้ำ
ต้นแบบนำร่องส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 มีรูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ET) ที่มีระดับศักยภาพปาน
กลาง (M) มีมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดี () ซึ่งอยู่ในเขตธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ 
(SPM) โดยแนวทางการจัดการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สำหรับรองรับกิจกรรมนันทนาการนั้น จะต้องคำนึงถึง
เขตช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) และขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพ (PCC) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับเขตการจัดการพื้นที่ (Zoning)  ตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติแห่งนั้น สำหรับด้านการท่องเที่ยว หากทุกคนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามแนวทางและ
มาตรการตามหลักการสากลของการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) โดยคำนึงถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยวตามที่ทางราชการกำหนดก็จะสามารถท่องเที่ยว ในแหล่ง
นันทนาการประเภทถ้ำและภูมิประเทศเขาหินปูน รวมถึงแหล่งนันทนาการประเภทต่าง ๆ ในอุทยาน
แห่งชาติ ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
 

คำสำคัญ: กิจกรรมนันทนาการ, ทรัพยากรถ้ำ, อุทยานแห่งชาติ 
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ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ (901) 
 

Legal Issues Related to Doing an Occupation among Ex-convicts 
 

บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ และสมจิตต์ เซอร์ซันซี 
Boonchana Yeesarapat and Somjit Sersansia 

  

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการประกอบอาชีพของผู้พ้น

โทษ เนื่องจากในปัจจุบันการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษยังมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 
2558 ที่จำกัดเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพดังกล่าวไว้ ส่งผลให้ผู้พ้นโทษไม่มีสิทธิในการ
ประกอบอาชีพดังกล่าว นอกจากเป็นการจำกัดสิทธิและปิดโอกาสผู้พ้นโทษแล้ว ยังไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมและมีงานทำ รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิ
มนุษยชน ดังนั้น เพื่อให้ผู้พ้นโทษมีสิทธิในการประกอบอาชีพเหมือนดังเช่นบุคคลทั่วไป จึงเห็นควรมี
การแก้ไขข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
 

คำสำคัญ: ปัญหาทางกฎหมาย, ประกอบอาชีพ, ผู้พ้นโทษ 
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คุณภาพการให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ผู้มารับบริการของสำนักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา (902) 

 

Quality of Legal Services to Service Users of The Public Prosecutor’s Office 
of Phayao Provincial Public Prosecution on Civil Rights Protection, Legal Aid 

and Legal Execution 
 

วชิราพร ร่องเสอียบ 
Wachiraporn Rongsaiab  

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการทางด้านกฎหมาย

แก่ ผู้มารับบริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดพะเยา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุธรรมกับคุณภาพการให้บริการทางด้าน
กฎหมาย 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางด้าน
กฎหมาย โดยระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 307 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จำนวน 9 รูป/คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับคุณภาพการให้บริการทางด้านกฎหมาย ทั้ง 5 ด้าน  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20,S.D.=0.59) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุธรรมกับ
คุณภาพการให้บริการทางด้านกฎหมาย โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงมาก ( r=.
935**) ปัญหาอุปสรรค พบว่า 1) เจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านกฎหมายมีไม่เพียงพอ 2) สำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ในการอำนวยความสะดวก
ค่อนข้างน้อย 3) มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 4) ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายและการให้บริการที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ 5) มีการแนะนำ
รายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนและไม่เข้าใจในการให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) ควรจัดหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมาย 2) ควรบริหารจัดการพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 3) 
จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายให้มากพอเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 4) ควรมีการอบรมหรือเพ่ิมทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ 5) เจ้าหน้าที่ควรมี
การแนะนำอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการและให้คำปรึกษาท่ีถูกต้องชัดเจน 

 

คำสำคัญ: คุณภาพ, การให้บริการ, ด้านกฎหมาย, จังหวัดพะเยา 
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กระบวนการพัฒนาปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา (903) 
 

The Process of Developing Wisdom According to Buddhism 
 

เจริญ มณีจักร์, พระครูพิพิธจารุธรรม และพระครูรัตนสุตาภรณ์ 
Charoen maneejuk, phrakhruphiphitjarutham and Phrakhrurattanasutaphorn 

  

 บทคัดย่อ 

ปัญญา หมายถึง สภาวธรรมฝ่ายกุศลธรรมซึ่งเป็นเจตสิกดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในดวงจิตตนเอง  ซึ่ง
ทำหน้าที่รอบรู้ทุกสิ่งได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ส่วนใหญ่รอบรู้ ทุกสิ่งที่เป็นจริงที่อยู่ในตัวเอง ซึ่ง
เป็นความจริงในโลกียะและ โลกุตตระ มี 2 ระดับ คือ 1. สมมุติสัจจะ 2. ปรมัตถสัจจะ ปัญญามี
ลักษณะพิเศษ คือ รู ้สภาวธรรมได้จริงแท้ ไม่วิปลาส ไม่ผิดเพี้ยน หรือ  ไม่ผิดพลาด ปัญญา มี 2 
ประเภท ระดับขั้นโลกียะปัญญา มีคุณภาพต่ำไม่สามารถล้างผลกรรมชั่ว  หรือ อกุศลธรรมได้ และ
ระดับขั้นโลกุตตระปัญญา มีคุณภาพสูงสามารถล้างผลกรรมชั่ว หรืออกุศลธรรมทั้งหมดได้หมายถึง 
ปัญญาเจตสิกของอริยบุคคลระดับพระอรหันต์ขึ้นไป การขาดปัญญา ทำให้ไม่ก้าวหน้าด้านอาชีพ ด้าน
การศึกษา ทำให้จิตวิปลาส ทำให้ประพฤติชั่วต่าง ๆ ได้ กระบวนการพัฒนาปัญญา มี 6 ลักษณะ ได้แก่ 
1. พัฒนาปัญญาเจตสิกระดับสัญญาหรือความจำ 2. พัฒนาปัญญาเจตสิกระดับทิฏฐิ หรือความเห็น 3. 
พัฒนาให้เกิดปัญญาโดยการรับรู้ทางทวาร 6 ได้แก่ 1) รับรู้ทางตา ได้ชัดเจน 2) รับรู้ทางหู ได้ชัดเจน 
3) รับรู้ทางจมูก ได้ชัดเจน 4) รับรู้ทางลิ้น ได้ชัดเจน 5)  รับรู้ทางกาย ได้ชัดเจน 6) รับรู้ทางใจ ได้
ชัดเจน 4. สุตมยปัญญา หรือปรโตโฆสะ ได้แก่ ตั ้งใจฟัง พระสัทธรรมจากกัลยาณมิตร ระดับ
อริยบุคคลขึ้นไป หรือ 5. จินตามยปัญญา หรือ โยนิโสมนสิการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ หรือโยนิโส
มนสิการ 6. ภาวนามยปัญญา คือ การฝึกสติปัฏฐาน 4 ทำให้เกิดญาณ 16 ตามลำดับ ได้ชัดเจนและ
ถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาปัญญาระดับญาณ จนสามารถแยกญาณโลกียะกับญาณโลกุตตระตามความ
เป็นจริงทั้งสมมุติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ได้อย่างถูกต้อง หรือ จนเกิดโพธิปักขิยธรรม 37 ครบ
บริบูรณ์ เกิดสภาวธรรมเป็นชวนจิต มรรคปัจจัย ที่ในดวงจิตดวงเดียวกันสว่ างใส เป็นมรรคสมังคี                
(ปัญญาบารมีระดับมรรคญาณ) 

   

คำสำคัญ: ปัญญา, กระบวนการพัฒนา, พระพุทธศาสนา 
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ผู้บริหาร: สมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (907) 
 

Executives: Competent Management for Organization Excellence 
 

พระครูรัตนสุตาภรณ์  
Phrakrurattanasutaphorn 

 

บทคัดย่อ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ 

เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
ผู้บริหารที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรได้ ต้องให้ความสนใจทั้งประสิทธิภาพภายใน
และประสิทธิภาพภายนอกขององค์กรควบคู่กันไป ที่เปลี่ยนแปลงและกดดันองค์กรอยู่ตลอดเวลา โดย
ผู้บริหารควรมีสมรรถนะความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร 2) 
สมรรถนะความสามารถในการวางแผนและการบริหาร 3) สมรรถนะความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม 4) สมรรถนะความสามารถในการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ 5) สมรรถนะความสามารถในการ
ตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงกับสังคมโลก และ 6) สมรรถนะความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง 
เพ่ือให้องคก์รประสบผลสำเร็จไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, ความเป็นเลิศ, ผู้บริหาร, สมรรถนะ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (908) 

 

Public Participation in the Management of Maf Sa Sub-District Administrative 
Organization Wiang Sa DistrictI, Nan Province 

 

ธีรเดช  ธนานุตยกุล, พระครูปลดัวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ และธิติวุฒิ หมั่นมี  
Teeradeach Tananuttayakun, PhrakhrupaladWatcharaphong Vacirapañño and Thitiwut Munmee 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงาน 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน โดยจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ
ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 352 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที t-test และค่าเอฟ F-Test และวิธีผลต่างเป็นสำคัญ
น้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 รูปหรือ
คน และใช้เทคนิคการสรุปเนื้อหานำเสนอแนวทาง ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมการของ
ประชาชนต่อการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมการของประชาชนต่อการบริหารจัดการในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามหลักอัปริหานิยธรรม 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2) ประชาชนที่มีการศึกษาที ่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน และ3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน ตามหลักธรรมอปริหานิยธรรม 7 พบว่า 1) การประชุมการบริหารงานวางแผน จัดการ 
ปรึกษาหารือ พูดคุย สื่อสาร ประสานงาน และรายงานผล 2) เข้าร่วมการประชุมตรงเวลาเสมอ และ
ไม่เคยละทิ้งการประชุม 3) ไม่บัญญัติระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของบุคคล กลุ่มคน 
หรือผู้มีอิทธิพล 4) ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ 
พันธกิจ และนโยบายขององค์กร 5) ให้โอกาสสตรีได้มีส่วนร่วมในการบริหารมีบทบาท 6) ส่งเสริม  
สนับสนุน รักษาปลูกฝังจิตสำนึกในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และ 7) ปกป้อง 
คุ้มครอง พระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุนผ่านโครงการและกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา  

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารงาน, องค์การบริหารส่วนตำบล 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (909) 

 

Public participation in water management for agriculture of mae sa sub-
district administrative organization, wiang sa district, nan province 

 

รัชรินทร์ ธนานุตยกุล, ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล และเกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
Rutcharin Tananuttayakun, Theeratas Rojkitjakul and Kiettisak Suklueang 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมที่มี
ต่อการบริหารจัดการน้ำเพื ่อการเกษตรโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3)  ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี จากการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้น
ไป จำนวน 352 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที t-test และการทดสอบค่าเอฟ F-Test และการเปรียบเทียบ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการสรุป
เนื้อหานำเสนอแนวทาง ผลการวิจัย พบว่า 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามหลักอิทธิบาทธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มี อายุ 
การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำเพ่ือ
การเกษตรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน  
และ3) ปัญหา อุปสรรค คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในการดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ คือ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนั้นทั้งผู้บริหาร เจ้า
หน้าและพนักงานมีความเมตตา แสดงไมตรีจิตร พร้อมให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
อุปสรรค ให้กับประชาชน ทั้งสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ว่าการดำเนินงานต่าง ๆ นั้นตั้งอยู่บนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย  

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการน้ำ, การเกษตร 
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ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้  
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดนา่น (910) 

 

People's expectations to the administration of the BoKlueaTai Subdistrict 
Municipality at BoKluea District, Nan Province 

 

รัตนกร อุปจักร, พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ และธิติวุฒิ หมั่นมี  
Ratanakorn Upachak, PhrakhrupaladWatcharaphong Vacirapañño and  

Thitiwut Munmee 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการ

บริหารงาน 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงาน และ 3) นำเสนอแนวทาง
การจัดการความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 
ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 293 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการสรุป
เนื้อหานำเสนอแนวทาง ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความ
คาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ตามหลักอิทธิบาทธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน และ3) แนวทางการจัดการความคาดหวังของประชาชนต่อการ
บริหารงาน พบว่า ความรักงานพอใจกับงานที่ทำอยู่ มีความพึงพอใจในตำแหน่งหน้าปฏิบัติงาน 
พัฒนาปลูกฝังคุณธรรมทางจิตใจให้บุคลากร ขยันหมั่นเพียรกับงาน พัฒนาความขยัน สร้างความรู้สึก
ให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน เอาใจใสในการปฏิบัติงาน 
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในการทำหน้าที่ของตน และการพินิจพิเคราะห์หรือการทำ
ความเข้าใจ มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น วางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ร่วมกันเสมอ เพื่อให้
การปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ โดยไตร่ตรองใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผล จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งตัวเอง องค์กร และประชาชน  

 

คำสำคัญ: ความคาดหวัง, การบริหารงาน, เทศบาลตำบล 
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พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชา (913) 
 

Socio-cultural dynamics under the Thai-Cambodian border 
 

ธยายุส ขอเจริญ และพระครูไพโรจน์วัฒนาทร  
Thayayut Khojaroen and Phrakhrupairojwattanatorn 

  

บทคัดย่อ 
ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-

กัมพูชา ถือได้ว่าเป็นคติความเชื่อที่มีการนำเอาพิธีกรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยถือเป็นหลัก
ปฏิบัติที่มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งคติความเชื่อ และการละเล่นนี้ มีความสัมพันธ์ต่อ
การประกอบพิธีกรรมเป็นอย่างมาก เช่น พิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ การทำบุญเพ่ืออุทิศให้แก่ผู้ตาย 
มีการจัดขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษอย่างใหญ่โต พิธีกรรมมะม๊วตของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทยกัมพูชา มีความเชื่อว่า มะม๊วตนั้นเป็นพิธีกรรมการเข้าทรงเพ่ือรักษาคนป่วยและเป็นการ
บูชาครูผู ้การประกอบพิธีกรรมการเข้าทรงมะม๊วต องค์ประกอบสำคัญของพิธีกรรมมะม๊วตนั้น 
ประกอบด้วย 1) ผู้ร่วมพิธีกรรม อาจารย์ผู้ประกอบพิธี (ผู้เป็นร่างทรง ลูกศิษย์ของอาจารย์ผู้เป็นร่าง
ทรง กลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมพิธี) 2) วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม 3) สถานที่ ในการประกอบ
พิธีกรรม 4) ดนตรีในการประกอบพิธีกรรม และ 5) เครื่องประกอบที่ใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อพิธีกรรม
มะม๊วตในทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น พบว่า พิธีกรรม มะม๊วตไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่เป็น
หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของ ประชาชนที่นับถือผีหรือวิญญาณบรรพ
บุรุษ  
 

คำสำคัญ: พลวัต, สังคม, วัฒนธรรม 
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การบูรณาการหลักการคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาพุทธนวัตกรรมที่ยัง่ยืน (917) 
 

Integrating creative thinking principles into sustainable 
development of Buddhist innovation 

 

พระครูาวนาธรรมโฆษิต, อนันต์ คติยะจันทร์ นิพิฐพนธ์ วงศ์อนุ และหัตถพร คำเพชรดี 
Phrakrubhavanadhammakosit, Anan katiyachan, Nipitpon Vonganu and  

Hattaporn Kumphetdee                                                                                                    
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ เพื่อศึกษาการบูรณาการ และศึกษากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษา

พบว่า กระบวนการสอนโดยการบูรณาการนั้น เป็นการสอนจากเรื่องที่ง่ายเข้าใจง่าย ๆ ก่อนเสมอ ใช้
การสอนไม่ยาก สอนโดยการใช้ตัวอย่าง และสอนสิ่งที่จำเป็นเสมอ การสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ จึงไม่จำเป็นต้องสอนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งผู้สอนจำเป็นต้องสอนในสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ต่อยอดแนวความคิดเดิมที่มีอยู่ นำไปแก้ปัญหา และเกิดวิธิการใหม่ ๆ แต่การคิดอย่าง
สร้างสรรค์นั้น ต้องประกอบด้วย การคิดสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุผล การคิดที่ปฏิบัติได้จริง การคิดที่มีมูลเหตุ
มาจากความจริง และความคิดเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงจะเป็นการคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนที่แท้จริง 

 

คำสำคัญ: การบูรณาการ, การคิดสร้างสรรค์, พุทธนวัตกรรม 
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แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาการขายอาหารว่าง ในเขตจังหวัด
นครปฐม (918) 

 

Guidelines for developing marketing mix to develop snack's sales in nakhon 
pathom, Thailand 

 

พัชมณฑ ์ทองทวี, รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย, จำเนียร บุญมาก และผานิตย์ นาขยัน 
Patchamon Thongthawe, Ratchanon Somboonchai, Jamnian Bunmark and 

Phanit Nakayan 
  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารว่างของผู้บริโภค 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารว่าง ของผู้บริโภค 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
อาหารว่าง ในเขตจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มผู้บริโภคอาหารว่าง ในเขตจังหวัดนครปฐม 
จำนวน 400 คน ได้จากการสุ ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลหลักเลือกอย่างเจาะจงในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ ทางสถิติด้วยวิธีการ
ถดถอยเชิงซ้อน การทดสอบค่าที ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจัยพบว่า 1) 
พฤติกรรมการบริโภค เหตุผลในการเลือกซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อบริโภคเอง  ตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อมากทีสุด ในหนึ่งวัน รับประทาน 2 ครั้ง ปริมาณ 2 ชิ้น ส่วนใหญ่ซื้อรับประทานเอง ซื้อทุกวันใน
หนึ่งเดือน ใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 51-100 บาทต่อครั้ง แหล่งที่ซื้อ คือ ร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ หลัง 
16.00 น. ประเภทของอาหารว่างทีนิยม คือ อาหารว่างหวาน  ปัจจัยสำคัญทีใช้ตัดสินใจซื้อ รสชาติ
อร่อย 2) ส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อและการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับส่วนประสม
การตลาดในการเลือกซื้ออาหารว่าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้ออาหารว่าง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) เพศ และอาชีพ มีระดับส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อไม่
แตกต่างกัน อายุ รายได้ และการศึกษามีระดับส่วนประสมการตลาดในการเลือกแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาการขายอาหารวา่ง 
ในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่าผลิตภัณฑ์ควรพัฒนารูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัย รสชาติอร่อย  
ราคา ย่อมเยาว์ เหมาะสมกับคุณภาพ ควรมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง  การส่งเสริม
การตลาดต้องมีการโปรโมท โปรโมชั ่นจูงใจการซื ้อตามความเหมาะสม บุคคลควรมีความรู ้ใน
ผลิตภัณฑ์ เข้าใจงานบริการ ด้านกระบวนการ รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก ด้านกายภาพและสิ่งแวด  
ล้อม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีที่จอดรถ 

 

คำสำคัญ: ส่วนประสมการตลาด, อาหารว่าง,  ผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, การตัดสินใจเลือกซ้ือ 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ 
Application Zoom ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วนและ

ร้อยละเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 (919) 

 

The development of mathematics skill exercises in online learning 
management by using Application Zoom in conjunction with POLYA's 

solution process About the ratio and percentage to develop mathematical 
problem-solving skills of Mathayomsuksa 1 students  

 

สุรีรตัน์ พลาเกต ุ
Sureerat Palakate 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที ่ 1 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 38 
คน ได้มาโดยการสุ ่มแบบกลุ่ม เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าระดับความยากตั้งแต่ 0.50-0.71 ค่าอำนาจจำแนก
ตั้งแต่ 0.43-0.71 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.82 และ (3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาค่าทางสถิติ  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที ผลการศึกษา พบว่า (1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.94/83.64 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
อัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

อยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X  = 3.96, S.D. = 0.60) 
 

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์, กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา, การจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
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ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการ (926) 
 

Leadership of the Abbot in Management 
 

พระสมุห์ชัย  สนฺตกาโย และสมปอง ทิพย์สมบัติ 
Phrasamu Chai Santakaya and Sompong Thipsombut 

  

บทคัดย่อ 
ในการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของพระพุทธศาสนาในวงกว้าง ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัดลด
อย่างต่อเนื่อง เจ้าอาวาสจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้กลับมาโดยเร็ว 
ลักษณะภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์ไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสต่อองค์กรสงฆ์ให้เข้มแข็งได้ ในปัจจุบันพบว่า หน้าที่สำคัญของ
เจ้าอาวาสประกอบด้วย งานด้านการปกครองคณะสงฆ์ งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานด้าน
การศาสนศึกษา งานด้านการสาธารณูปการ งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ และงานด้านศึกษา
สงเคราะห์ งานทั้ง 6 ประการจึงเป็นงานสำคัญ  โดยเจ้าอาวาสจะต้องมีหลักพุทธธรรม คือ เป็นผู้มีแล
เห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (จกฺขุมา) เป็นผู้มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ (วิธูโร) และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
(นิสสยฺสมฺปนฺโน) โดยการนำทักษะทั้ง 3 ด้าน มาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
ต่อคณะสงฆ์  และศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, บทบาท, การบริหาร,  
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (939) 
 

Results of online learning management using the KWDL technique in 
conjunction with mathematics skills exercises on ratio, proportion and 
percentage to promote problem solving in mathematics of students in 

grade 1 
 

คนึงนิจ ยอดปานันท์ 
Kanungnit Yodpanan 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ โดยจัดการเรียนรู ้แบบออนไลน์ ด้วยเทคนิค KWDL 2) เพื ่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
3) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนสูง
กว่าก่อนเรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์, การเรียนออนไลน์, เทคนิค KWDL, ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
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การศึกษาองค์ความรู้ทางการแพทย์ไทยเกี่ยวกับการเตรียมยาสมุนไพรในรูปแบบของ
ยาต้มดื่ม (941)  

 

A study of Thai Traditional Medicine knowledge on the herbal decoction 
preparation  

 

นริศรา เนตรลือชา, ณัชกร ล้ำเลิศกิจ, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ และสุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร 
Narisara Nateluecha, Natchagorn Lumlerdkij, Pravit Akarasereenont and  

Suksalin Booranasubkajorn  
  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเตรียมตำรับยาสมุนไพรในรูปแบบยาต้มดื่ม 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured 
interview) โดยศึกษาข้อมูลจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนไทยผู้ที่มีประสบการณ์การ
ดูแลผู้ป่วยในส่วนงานของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 12 ท่าน 
ผลการวิจัย พบว่า มีการระบุถึงรายชื่อวิธีการปรุงยาต้มดื่ม 2 วิธีคือ การต้มเดือด และต้มเคี่ยว ซึ่งการ
อธิบายขั้นตอนการต้มแต่ละวิธีพบว่ารายละเอียดการต้มยาของแต่ละท่านมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะ
เป็นวิธีที่ระบุด้วยชื่อเดียวกัน โดยสามารถจำแนกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปริมาณน้ำที่ใช้ในการต้ม
ยาครั้งแรก ระยะเวลาในที่ใช้ในการต้มยา ความแรงของไฟที่ใช้ในการต้มยา และวิธีการอุ่นยาสำหรับ
การรับประทานในมื้อต่อไป นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลมีแนวทางการเลือกใช้วิธีการต้มโดยพิจารณาจาก
ส่วนที ่ใช้ของสมุนไพรส่วนใหญ่ที ่ในตำรับยานั ้น ๆ กรณีที ่ส ่วนที ่ใช้ของสมุนไพรในตำรับยา
ประกอบด้วย แก่น ราก เหง้า และผล นิยมเตรียมด้วยการต้มเคี่ยว และหากตำรับประกอบด้วย เกสร 
ใบ ดอก รวมถึงสมุนไพรที่ต้องการคงกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย นิยมเตรียมด้วยการต้มเดือด สรุป
ขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการต้มยาทั้ง 2 วิธีที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับ
การสร้างแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจนในการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการต้มยา รวมถึงสามารถใช้ข้อมูล
งานวิจัยนี้เพื่อกำหนดเป็นการเลือกวิธีการและขั้นตอนการเตรียมยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับ
การศึกษาวิจัยที่จะศึกษายาที่ใช้รูปแบบการต้มดื่มในอนาคตต่อไป   

 

คำสำคัญ: ยาต้มยาสมุนไพร, การเตรียมยาต้ม, ต้มเดือด, ต้มเค่ียว 
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การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ทักษะขั้นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (948) 

 

The development of the brain-based learning experience model to 
promote basic mathematical skills of preschool  

children Kindergarten 2nd year 
 

ธิติสุดา ตุบทา  
Titisuda Tubta 

บทคัดย่อ 
  ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ปีการศึกษา 
2565 จำนวน 35 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทดสอบทักษะขั้น
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
พัฒนารูปแบบประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ มีขั ้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมความพร้อม (2) ขั้นจัดประสบการณ์ (3) ขั้นฝึกปฏิบัติและจดจำ (4) ขั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (5) ขั้นสรุปประสบการณ์ และรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ 83.52/85.14 2) ผลการใช้รูปแบบ พบว่า 2.1) ทักษะขั้นพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ 2.2) เด็ก
ปฐมวัย ชั ้นอนุบาลปีที ่ 2 และเด็กปฐมวัย ชั ้นอนุบาลปีที ่ 2 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมทักษะขั้นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 

คำสำคัญ: รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, ทักษะขั้นพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์, ทักษะขั้นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
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การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จงัหวัดลำปาง (951) 

 

The Development of Public Political Participation in Local Administrator 
Elections of Sirirach Sub-district Municipality, Maetha District, Lampang 

Province 
 

จตุพล บุญเลิศ 
Jatupol Boonlert 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 363 คน เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งผู ้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.49, S.D. = 0.82) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริ
หานิยธรรมกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนยัง
ขาดการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั้งการจับกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ และอธิบายถึง
ความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิ 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาการ, การมีส่วนร่วม, การเลือกตั้ง 
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การส่งเสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่ประชาชนของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ (954) 

Promotion of Political Socialization to The People of Police Station in 
Rongkwang Phrae Province 

 

พิตตินันท์ คำศรีวาท 
Pittinan Khamsiwat 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมการกล่อมเกลาทาง

การเมืองให้แก่ประชาชนของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่ 2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสาราณียธรรม 6 กับการส่งเสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่ประชาชนของสถานี
ตำรวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หลังจากมีการ
การส่งเสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่ประชาชนของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่
วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ       
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในเทศบาลตำบลร้องกวางอำเภอร้องกวางที่มีอยู่ในเขต
อำนาจการดูแลของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 4,588 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 368 คน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 9 รูป/คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการส่งเสริมการ
กล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่ประชาชนของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้แก่ สาราณีย

ธรรม 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.52, S.D.=0.6) 2.)ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณีย
ธรรม 6 กับการส่งเสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่ประชาชนของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับระดับปานกลาง ( r=.598**) 3) ปัญหา
และอุปสรรคการส่งเสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่ประชาชนของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ พบว่า ระบบการทำงานของตำรวจยังไม่มีความยืดหยุ่นมากนักยังยึดตามคำสั่งและ
ระเบียบมากเกินไป ผู ้ให้ข้อมูลบางคนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที ่ของตนเองที ่มีต่อการเมือง 
ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองที่มีรูปแบบแตกต่างกันทำให้การส่ งเสริมการกล่อมเกลาทาง
การเมืองต้องมีการปรับเปลี่ยนไปแต่ละพื้นที่ ตำรวจบางนายยังขาดการกระบวนการส่งเสริมความคิด
ในการไตร่ตรองการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเหมาะสม และประชาชนบางส่วนยังขาดความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 

 

คำสำคัญ: การกล่อมเกลาทางการเมือง, การส่งเสริม, ประชาชน, ระดับการกล่อมเกลา  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (964) 
 

Instruction kits development story the king was founded the kingdom of 
thailand of primary 3 atsatit rajabhat university mueng nakhonsawan  

 

ทรงพล ภูมิอินทร์ 
Songpon Phumin 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้มี
การเรียนการสอนที่มีคุภาพ โดยนำการวิจัยทางการศึกษาฉบับนี้ มาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง
ในชั้นเรียนประชากร ที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ระหว่าง ปีการศึกษา 2565 
จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 1 ห้องเรียน 
ผลการวิจัย พบว่าผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2561-2563 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
67.55 และ 69.45 และ 74.80 ตามลำดับซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 75 ) 
โดยผู้วิจัยได้นำปัญหามาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและพิจารณาสอบถามนักเรียนเพื่อทราบถึงปัญหา
เป็นเรื่องๆ พบว่า สาเหตุการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ยังมีปัญหาอยู่บางเรื่อง โดยเฉพาะ 
เรื่องพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีปัญหาทางการเรียน 
จากเหตุผลของความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชาประวัติศาสตร์ ให้มีการพัฒนา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนโดยมีสื่อทันสมัยเข้าใจง่าย มีคำ
ชี้แจงสำหรับครูและนักเรียนในการปฏิบัติด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อแก้ไข
ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
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สมรรถนะทั้ง 6 ด้านที่นักเรียนควรมี ซึ่งจะก่อเกิดทักษะที่เหมาะสมเข้ากับยุคสังคมในปัจจุบัน รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 1 . ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ จำนวน 4 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ดีมีความสุขกับการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทาง กระบวนการคิด และนำผลของการ
ศึกษาวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดทำวิจัยทางการศึกษาฉบับนี้ทำให้ทั้ง
ผู้สอนและนักเรียนมีประสิทธิภาพทางการจัดการเรียนรู้มากขึ้น หากมีการพัฒนาต่อยอดวิจัยฉบับนี้ไป
อีกก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน 

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, โรงเรียนสาธิต 
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ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชนตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดติถ ์(969)  

The political leadership of local administration officer in Community 
development of hat kruat sub-distict, mueang Uttaradit district, Uttaradit 

province 
 

 พระนุกูล อธิวโร (บุญไทย)  
Pharnukul adhivalo (Boonthai) 

  

บทคัดย่อ 
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการ

พัฒนาชุมชน ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างหลักพุทธธรรมกับผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชน ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางของภาวะผู้นำของผู้ปกครอง
ท้องที่ในการพัฒนาชุมชน ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  วิธีดำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในตำบล
หาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากประชาชนใน
ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7,535 คน ได้ประชากรจากการสุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ จำนวน 380 คน วิเคาระห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ระหว่างหลักพรมหมวิหารธรรมกับภาวะผู้นำของ
ผู้ปกครองส่วนที่ในการพัฒนาชุมชนตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 รูป/คน ใช้เทคนิคการวิเคาระห์เนื้อหาประกอบบริบทนำเสนอเป็นความ
เรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ ผลวิจัย
พบว่า 1) ภาวะผู้นำตามหลักพรหมวิหารธรรม ของภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชน
ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับปลานก

ลาง (x̅ = 2.96, S.D. = 0.73) ส่วนภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชนตำบลหาดกรวด 

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.13, 
S.D. = 0.71) 2) ความสัมพันธ์หลักพรหมวิหารธรรม โดยภาพรวม กับหลักพรหมวิหารธรรม กับภาวะ
ผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชนตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r= .799**) อย่างมีนนัยสำคัญทางสถิติที่
รับได้ 3) ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชนตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ปกครองท้องที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงตามหน้าที่การงาน ยังไม่
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สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเวลาที่ประชาชนในชุมชนเกิดปัญหาผู้ปกครองส่วนที่ยังขาด
การทำงานเป็นทีมที่มีความสามารถหลายด้านในการให้คำปรึกษา การทำงานบางครั้งเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และยังไม่มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นระบบเพื่อการพัฒนาชุมชน การบริหาร
จัดการงบประมาณของรัฐยังไม่ทั ่วถึงแก่ชุมชนมากเท่าที่ควรและยังขาดการวางแผนการร่วมทำ
กิจกรรมกับประชาชนในชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างผู้นำท้องที่กับประชาชนในชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนร่วมกัน การปกครองยังไม่มีกฎระเบียบที่ใช้ในการดูแลความเรียบร้อยภายในชุมชนที่
ชัดเจน ทำให้มีอุปสรรคในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับท้องที่และท้องถิ่น ข้อเนอแนะเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชนตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ปกครองท้องที่ควรศึกษาหายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชน และ
สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชมชนได้ ผู้ปกครองส่วนที่ควรมีความกล้าในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถทำงานร่วมกับ
ประชาชนในชุมชนเป็นไปเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ควรปรับตัวให้เข้าสถานการณื มีการ
ทำงานร่วมกับประชาชนที่ยืดหยุ่น และรับฟังความเห็นของประชาชนในชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ควรให้
มีการจัดการประชุมในชุมชนให้บ่อยครั้ง เพื่อรับฟังปัญหาในการพัฒนาชุมชน และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนกับประชาชนในชุมชน 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางการเมือง, ผู้บริหารท้องที่, การพัฒนาชุมชน 
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การเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน 
(971)  

 

The Promotion Network of People Participation to the Sustainable Anti-
Corruption Network 

 

พระครูอาทรวชิรกิจ, พระโกศล มณิรตนา และพระครูใบฏีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล 
Phrakhru Athornvachirakit, Phrakosal Maniratana and PhrakhrubaidikaSuthat 

Thammapalo 
 

บทคัดย่อ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ เป็นบ่อเกิดของปัญหา

อื่น ๆ มากมาย เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาและความเจริญของประเทศ การแก้ไขปัญหาการทุจริตต่าง  ๆ ในสังคม
ต้องอาศัยกลไกรวมมือกันทำงานในลักษณะเครือข่าย เพราะเหตุนั้นจึงต้องมีการเสริมสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน คือ 1) การพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน
ระดับเปิดรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับของการให้คำปรึกษาหารือ การมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับการวางแผนร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับให้เข้ามา
มีบทบาทร่วมปฏิบัติ 2) กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อต้านการ
ทุจริตอย่างยั่งย ืน ประกอบด้วย การส่งเสริมกระบวนการทางความคิดร่วมกัน การส่งเสริม
กระบวนการตระหนักร่วมกันสร้าง และการส่งเสริมกระบวนการร่วมกันพัฒนา 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การเสริมสร้างเครือข่าย, การทุจริต 
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กัลยาณมิตรธรรม: หลักการเสริมสร้างคุณลักษณะของครูที่ทรงประสิทธิภาพ (972) 
 

The Kalyanamitta–Dhamma: Principles for Enhancing the Characteristics of 
the Effectiveness Teacher 

 

พระครูสิทธิวชิรโสภิต, พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ และพระโกศล มณิรตนา 
Phrakhru Sitthiwachirasophit, Phrakhru Wachirakoonpipat and Phrakosal Maniratana 

 

บทคัดย่อ 
ครูเป็นทั้งผู ้ให้และแบบอย่างที่ดี มุ ่งให้การอบรม สั่งสอนและพัฒนาเยาวชนให้เจริญ 

ก้าวหน้าเติบใหญ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล ทั้งเก่ง ดี มีปัญญา มีคุณธรรม และอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีความสุข ครูจึงเป็นผู้เคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดถือการปฏิบัติตนตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผน อันดีงามของสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน พร้อม
อุทิศเวลาให้แก่ราชการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และยึดมั ่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในพระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมที่แสดงให้
เห็นถึงลักษณะของความเป็นครูดีไว้ที่เรียกว่า กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ความน่ารัก น่าเคารพ 
น่ายกย่อง รู้จักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ มีความอดทนต่อถ้อยคำ มีการกล่าวชี้แจงและแถลงเรื่องต่าง ๆ 
ที่ลึกซึ้งได้ และไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
 

คำสำคัญ: กัลยาณมิตรธรรม, การเสริมสร้างคุณลักษณะของครู, ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง นโยบายการเงินการคลัง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพจิิตร (973) 
 

The development of stad learning packages in the sufficiency and 
economic development of thai used for grade 11 students at taphanhin 

school taphanhindistrict phichit province 
 

อชิรวิทย์ อานนท์ชัยคุณ, อาลัย จันทร์พาณิชย์ และภาราดร แก้วบุตรดี 

Achirawit Anonchaikhun, Arlai Chanpanich and Paradorn Kaewbutdee 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD เรื่อง นโยบายการเงินการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนตะพานหิน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนตะพานหิน จำนวน 30 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง นโยบายการเงินการคลังกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ 
ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  STAD 
โดยใช้การทดสอบ Paired-Sample t-test และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง นโยบายการเงินการคลังกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 
92.47/90.73 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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คำสำคัญ: การพัฒนาชุดการเรียนรู้ STAD, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MAT) สำหรับนักศึกษาต่างชาติคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (975) 
 

Development of Thai listening skills for analytical thinking by using a 
learning process that focuses on teaching the Four Mat System (4 MAT) for 
international students Faculty of Humanities Chiang Rai Rajabhat University     

 

                                     อรทัย ขันโท 
Oratai Khanto 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม  (4 MAT) สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติ โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

และ 2) ศึกษาความพึงพอใจหลังการพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์   โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MAT) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ นักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยของโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 16 คน ที่ศึกษาในรายวิชาการฟังภาษาไทย
เพ่ือการคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้หาค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฟัง
ภาษาไทยเพื ่อการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัย  พบว่า นักศึกษาที ่เรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นการเรียนการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม มีคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.88 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.69 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการเรียนรู้ภายหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แสดงว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม 
(4 MAT) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.23 S.D. = 0.76) 

 

คำสำคัญ: การสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม, คิดวิเคราะห์, ทักษะการฟังภาษาไทย  
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แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลกัพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ (976) 

 

                According of concepts to Management the Environment in 
Buddhist Perspective and modern science   

 

สุรพงษ์ คงสัตย์, มนัสพล ยังทะเล และพระครูอัครศีลวิสุทธิ์ 
Surapong Kongsat, Manusphon Yungtalay and Phrakhruakarasilawisut 

 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมขาดความสมดุล ไม่ได้รับการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง และให้

ความสำคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเกินไป เมื่อรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้น จึงต้องเข้าใจถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากระบบนิเวศสูญเสีย
ความสมดุล ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตพืช สัตว์ และรวมถึงหมู่มนุษย์ทั้งมวล หลักการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
โดยมีวิธีการป้องกัน และรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทันต่อเหตุการณ์ รู้จักนำกลับมาใช้ใหม่ รู้จักลด
การใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมทางพระพุทธศาสนาและ
ศาสตร์สมัยใหม ่
 

คำสำคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม, พระพุทธศาสนา, ศาสตร์สมัยใหม ่
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แนวคิดเรื่องความเป็นสมัยใหม่ในรวมบทกวนีิพนธจ์นกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ของ
ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (977) 

  

The idea of modernity in Palita Phonpradapphet 's anthology until we lie in 
the world 's embraces   

 

นงนุช  ยังรอด  
Nongnuch Youngrod 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิดสำคัญเรื่องความเป็นสมัยใหม่ในรวมบทกวี

นิพนธ์จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ (2565) ของปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ แนวคิดเรื่องความเป็น
สมัยใหม่ที ่ปรากฏในรวมบทกวีเล่มนี ้มีลักษณะการเสนอแนวคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ค่านิยมและ
ความคิดของสังคมและเสนอแนวคิดใหม่ซึ่งมีลักษณะความเป็นสมัยใหม่ในประเด็นที่สำคัญ  คือ สิทธิ
มนุษยชน ความเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำ เสรีภาพ และความรักอันเป็นสากลของมนุษยชาติ โดยกวี
ได้นำปรากฏการณ์ทางสังคมมานำเสนอเป็นเรื ่องเล่า บทสนทนา เปรียบเทียบสะท้อนแนวคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือนำเสนอแนวคิดสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนด้วยกลวิธีประพันธ์แบบกลอนแปด โดยใช้
ภาษาสมัยใหม่ที่สามารถอ่านเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความหรือติดพรมแดนทางภาษา การนำเสนอ
แนวคิดในรวมบทกวีเล่มนี้ กวีได้ใช้สายตาและมุมมองแบบความเป็นสมัยใหม่มานำเสนอปรากฏการณ์
ทางสังคมไทยเชิงวิพากษ์และเสนอแนะด้วยความรักและความห่วงใยต่อเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างประทับใจ 
 

คำสำคัญ: ความเป็นสมัยใหม่, จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้, บทกวีนิพนธ์, บทสนทนา 
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การสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะทะเลกรณีศึกษาชายหาดบางแสน 
เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (979) 

 

collaborative in marine debrid management: a case study of bangsaen 
beach saen suk municipality, chonburi province 

 

จารุภา พรหมมงคล  
Jarupa Prommongkon  

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะ

ทะเลของรัฐบาลที่นำไปสู่การดำเนินการในระดับท้องถิ่น ศึกษาบทบาทความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์
ของตัวแสดงต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลบริเวณชายหาดบางแสน เพ่ือ
ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลบริเวณชายหาดบางแสนของตัว
แสดงต่าง ๆ และเพ่ือเสนอรูปแบบความร่วมมือที่มีประสิทธิผลในการจัดการปัญหาขยะทะเลในระดับ
พื้นที่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบการวจิัย 
ใช้การเก็บข้อมูลจากการเก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและ
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี ่ยวข้องในลักษณะคำถามเชิงลึก ซึ่งผู ้ที ่จะสัมภาษณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ 
ประชาชน องค์กร และเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการศึกษา พบว่า 

1. ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการ 
รวมทั้งกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานระบุไว้ในแผนสำคัญ ๆ ของประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นกรอบ
แนวทางในการจัดการขยะทะเล 3 ส่วน คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่บนบก การจัดการไม่ให้ขยะ
มูลฝอยรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ และการจัดการขยะที่ลอยอยู่ในน้ำ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายใน
ระยะยาว ซึ่ง ทส. ได้จัดทำกรอบการดำเนินการในภาพรวม พร้อมทั้งถ่ายทอดพันธกิจดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานภายใต้สังกัดที่อยู่ในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

2. ตัวแสดงที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการขยะทะเลครบทั้งวงจร ตั้งแต่ต้นทางขยะ
ที่อยู่บนบกไปจนถึงปลายทางขยะที่ลอยอยู่ในทะเลที่ มี 8 ส่วนหลักๆ ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังถมและสถาบันการศึกษา โดยระดับความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะทะเลบริเวณชายหาดบางแสนที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างหลวม ๆ ในลักษณะการ
รวมกลุ่มย่อย ๆ หลาย ๆ กลุ่มผ่านโครงสร้างการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
หรือเป็นการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ ระดับของความร่วมมือจากเงื่อนไข หรือข้อบังคับที่บังคับ
ใช้เฉพาะกลุ่มนั้น ๆ ให้ร่วมในการดำเนินการ ซึ่งแม้จะไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดการขยะทะเลบริเวณ
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ชายหาดบางแสนโดยตรง แต่เป็นการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะ
ทะเลบริเวณชายหาดบางแสน 

3. เงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลบริเวณชายหาด
บางแสนของตัวแสดงต่างๆ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ คือ (1) เครือข่ายความร่วมมือในระดับ
ชุมชนที่เข้มแข็ง (2) การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันให้มีความชัดเจนและความต่อเนื่อง (3) ผู้นำที่
เข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย และ (4) การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน 

4. รูปแบบความร่วมมือที่มีประสิทธิผลในการจัดการปัญหาขยะทะเลในระดับพื้นที่ 
ควรมีการดำเนินการใน 2 รูปแบบควบคู่กัน คือ การบริหารจัดการบนฐานแห่งขอบเขตภาระหน้าที่ 
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชนที่
เข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการในระยะยาวอย่างยั่งยืน  

 

คำสำคัญ: การจัดการขยะทะเล, ความร่วมมือ, เครือข่าย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกลม้ในผู้สูงอายุ อำเภอวังทรายพูน จังหวดัพิจิตร (989)  
 

 Factors affecting fall in the elderly Wang Sai Phun District Pichit province 
 

อรวรรณ เจือจารย์ และธนัช กนกเทศ   
Orawan Chuachan and Thanach Kanokthet   

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยา ปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรม ปัจจัยเสี่ยงทาง
สภาพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคม ในเขตอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร จัดเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในระหว่าง กันยายน-ตุลาคม 2565 จากผู้สูงอายุในพ้ืนที่จำนวน 710  คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสมการการถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยภายในส่วนใหญ่มี ดัชนีมวลกาย ปกติ 
ร้อยละ 56.3 มีโรคประจำตัว ร้อยละ 62.5 มีการใช้ยา ร้อยละ 65.8 อาบน้ำได้ ร้อยละ 96.3 ไม่มี
ปัญหาการทรงตัว ร้อยละ 89.2 การมองเห็นชัดเจนร้อยละ 73.3 ภาวะสุขภาพดี 59.6 ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ พบว่า ที่พักอาศัยบ้านสองชั้น ร้อยละ 54.2มีราวบันได 1 ข้ าง ร้อยละ 56.2 
พื้นบ้านปูกระเบื้องมันลื่น ร้อยละ 68.8 มีห้องน้ำภายในบ้าน ร้อยละ 77.1เป็นส้วมชักโครก ร้อยละ 
95.8 ห้องน้ำไม่มีราวเกาะ ร้อยละ 85.4 2) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุ คือ อายุ ดัชนี
มวลกาย ปัญหาการทรงตัว การมองเห็นภาวะสุขภาพ และราวบันได สามารถใช้ทำนายการหกล้มของ
ผู้สูงอายุตำบลแม่อิงที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  ได้สมการทำนาย คือ การหกล้ม = 12.443 + 
1.228 (อายุ) + 1.958 (การทรงตัว) + 2.323 (การมองเห็น) - 2.313 (ดัชนีมวลกาย) + 2.181 (ภาวะ
สุขภาพ) - 3.993 (ราวบันได) การป้องกันการหกล้มในผู้สู งอายุควรเน้นการดูแลในผู้มีอายุมาก มี
ปัญหาการทรงตัว ปัญหาการมองเห็น ดัชนีมวลกาย ภาวะสุขภาพและการมีราวบันได 

 

คำสำคัญ: หกล้ม, ผู้สูงอายุ, สุขภาพ  
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย สาระหน้าที่พลเมือง
และวัฒธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  

อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (989) 
 

The development online learning of good citizen in democratic society of 
Social and Cultural Study in grade eight of Takhliprachasan school, Takhli 

District, Nakhonsawan Province 
 

เจษฎา กิ่งมะลิ 
Jetsada Kingmali 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการ

พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาคลี
ประชาสรรค์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ในรูปแบบของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ตาคลีประชาสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบทเรียนออนไลน์ จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เรื ่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์  โดยใช้ 
ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้บทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้การทดสอบ Paired-Sample t-test และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกกรมการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม 
(E1/E2) เท่ากับ 85.97/89.39 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
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การเรียนรู้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแบบทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์,ประสิทธิภาพ ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,ความพึงพใจ 
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวนัตกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (991) 
 

The analytical skills development program on significant western 
civilizations for matayomsuksa 5 students at takhliprachasan school takhli 

district nakhon sawan province 
 

อาริษา สุ่มทา 

Arisa Sumta 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เรื่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เรื่องอารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาคลี
ประชาสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน 30 
ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ด้วยการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบ Paired- Sample t-test 
และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อารยธรรม
สำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย 
(x̅) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื ่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 พบว่า มี
ประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 83.18/91.96 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื ่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาคลี
ประชาสรรค์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 73 

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียนขอ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ (993) 
 

The development of electronic book in buddhism propagation in asian of 
watsainuewittaya school secondary 2 muaeng district, nakhonsawan 

province 

 

พระอนันท์ อุตฺตรวาที (อ้นแจ่ม), พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ 
Phra Anan Outtarawathi (Onjam), Pitsamai Robchanachai Poolsook and Chaowarit jongkatkorn 

  

 บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื ่อง การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 รูป เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย x̅ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1) 85.09 /(E2) 
81.56 ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ที่โดยรวม
แล้วนักเรียนมีความพอใจมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
ความพึงพอใจของนักเรียน, ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์วิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (999) 

 

Development of Academic Achievement History using Jigsaw 
techniques of grade 4 DEMONSTRATION School Nakhon Sawan Rajabhat 

University  
 

ทรงพล ภูมิอินทร์, สมชาย ดัดประดิษฐ์ และศศิกัญญา กัลป์ทอง 
Songpon Phumin, Somchay Datpradit and Sasigunya Lanthong  

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์  

โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้มี
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยนำการวิจัยทางการศึกษาฉบับนี้ มาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จริงในชั้นเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 26 คน ระยะเวลาในการทดลอง จำนวน 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยใช้ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565- ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์จำนวน 10 แผน เวลา 20 ชั่วโมง 2 . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3. แบบประเมินความพึง
พอใจ จำนวน 13 ข้อ ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ใบงานต่างๆ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ จำนวน 10 แผนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 172 มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
86.15 และ (E2) คือประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.81 ดังนั้น ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มีประสิทธิภาพ (E1/ E2

เท่ากับ 86.15/87.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.81 คิดเป็นร้อยละ 87.02  

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิคจิ๊กซอว์, วิชาประวัติศาสตร์ 
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การบูรณาการการฝึกงานในสถานประกอบการ SMEs (1007) 
 

Integration of internships in SMEs  
 

วิรัช ตั้งประดษิฐ์, วินัย ทองมั่น และวรกฤต เถื่อนช้าง 
Wirath Tangpradit, Winai Tongmun and Worrakrit Thuenchang 

  

บทคัดย่อ 
การฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันสำหรับการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาเรียกว่า การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ นั้น นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาหาประสบการณ์
ทำงานที่สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งนักศึกษาฝึกงานไปยังองค์การหรือสถานประกอบการ
เพื่อการฝึกเป็นระยะเวลาจำกัดซึ่งมุ่งได้รับทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น ๆ เป็น
สำคัญ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหรือนายจ้างได้รับประโยชน์จากตำแหน่งเหล่านี้เพราะมักรับสมัคร
ลูกจ้างจากพนักงานฝึกงานที่ดีที่สุด หากแต่เมื่อพิจารณาถึงตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาตาม
ธรรมปัตติทานมัยแล้ว ผลบุญที่ส่งถึงสถานประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจรับนักศึกษาฝึกงานด้วย
ความเต็มใจยิ่งได้บุญถึงพร้อม 5 ประการ คือ 1) องค์กรเองไม่เปลืองทรัพยากรต่าง ๆ ไปโดยเปล่า
ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาฝึกงาน 2) นักศึกษาฝึกงานสามารถเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระ
งานของหน่วยงานได้ 3) นักศึกษาฝึกงานอาจให้มุมมองหรือความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างดีสำหรับการสร้างกิจกรรม
หรือนวัตกรรมในสถานประกอบการ 4) พนักงานของหน่วยงานจะได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะ
การสื่อสารไปพร้อมกันด้วย เมื่อได้มีการสอนงานและให้คำแนะนำเรื่องงานแก่นักศึกษาฝึกงานนั้น และ 
ประการสุดท้าย 5) หน่วยงานได้นักศึกษาฝึกงานมาทำงานหลังเรียนจบได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาหา
พนักงานใหม่ และเสี่ยงว่าจะทำงานได้ดีหรือไม่ 
  

คำสำคัญ: ปัตติทานมัย, นักศึกษาฝึกงาน, การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ, อาชีวศึกษา, สถาน
ประกอบการ SMEs 
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วัด: ศูนย์พัฒนาพุทธิปัญญาประชาชนในชุมชน (1008) 
 

Wat: Center for the development of people Intelligence in the community 
 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (วรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) 
Phrakru Niwitsrirakhan (Warong Thitwatano) 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่ของวัดในการพัฒนาพุทธิปัญญาของ

ประชาชนในชุมชน ดังที่รับรู้กันทั่วไปว่าวัดมีหลายบทบาทหน้าที่และพระสงฆ์ที่จำวัดมีหน้าที่หลักใน
การเผยแผ่พุทธธรรม ซึ่งเป็นไปตามประเพณีการปฏิบัติสืบต่อกันมา มีผลทำให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาจึงแสดงออกโดยการเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมทุกวันพระและวัน
สำคัญทางศาสนา การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวยังไม่เป็นการเพียงพอ ควรมีหน้าที่เพ่ิมในการสนทนาธรรม
ก่อนสวดมนต์หรือพุทธพิธี และในบทสนทนาธรรมพระสงฆ์ควรผลิตเนื้อหาธรรมะจากหลักพุทธธรรม
สำหรับการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบายหลักพุทธธรรมที่ทำให้ประชาชนเข้าใจง่าย
และเข้าถึงหลักพุทธธรรมในลักษณะที่มีความคิดและความรู้ถูกต้องชอบธรรมเป็นพุทธิปัญญาภายใต้
สภาวธรรม สุตมยปัญญา จินตมยปัญญาและภาวนามยปัญญา ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตและสัมมาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากเป็นการเผยแผ่หลักพุทธธรรมแล้ว ยังเป็น
การเสริมความแข็งแกร่งให้กับพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติสืบไป 

 

คำสำคัญ: วัด, ศูนย์พัฒนา, พุทธิปัญญาประชาชน, ชุมชน  
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจ
นครบาล 2 (1009)  

 

The promotion of police officer’s political participation in metropolitan 
police division 2 

 

ณัฐพล รัตน์สุภาพงศ์ และสมจิต ขอนวงค์ 
Nattapon Ratsupapong and Somjit Konwong 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิย
ธรรม 7 กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนคร
บาล 2 และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 เป็นการวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัย
เชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 7  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2 ) หลักอปริหานิยธรรม 7 กับการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r = .567**) และ 3) ปัญหาอุปสรรคของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 พบว่า ยัง
ขาดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งตามกฎหมาย การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของ
ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์มีข้อจำกัดมากเกินไป การส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถลง
สมัครเลือกตั้งยังมีจำนวนน้อย และยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ในการร่วม
กำหนดนโยบายเพื ่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนด้วยการให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับสิทธิการเลือกตั ้งตามกฎหมาย รัฐ ยอมรับฟังเส ียง
วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ ควรปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ถูกต้องแก่ประชาชนและสนับสนุนประชาชนที่มีความรู้ความสามารถลงสมัครเลือกตั้งทุกระดับ  

 

คำสำคัญ: การส่งเสริม, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ข้าราชการตำรวจ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเทศบาล
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (1010) 

 

Factors affected towards public decisions in election of local administrators 
in chohae municipality, mueang phrae, Phrae province 

 

ศตวรรษ สุวรรณลักษณ์ และสมจิต ขอนวงค์  
Satawat Suwannalak and Somjit Konwong 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการตัดสินใจของประชาชนในการ

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็น
การวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการตัดสินใจของประชาชนใน
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับการ
ตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) หลักสัปปุริสธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้แก่ ด้านธัมมัญญุตา, 
ด้านมัตตัญญุตา และด้านปริสัญญุตา ร้อยละ 67.14 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปัญหา
อุปสรรค ได้แก่ ประชาชนยังขาดการศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเลือกตั้ง การหาเสียงของผู้สมัคร
เลือกตั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ผู้สมัครเลือกตั้งยังมีแนวทางการทำงานเหมือนเดิม
ไม่น่าสนใจ การกำหนดนโยบายของผู้สมัครยังขาดความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของรัฐที่กำหนด
ไว้ และประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการนำเสนอนโยบาย ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาข้อมูลของผู้สมัคร และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมือง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการลงหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ควรกำหนดนโนบายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของรัฐที่
กำหนดไว้ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกำหนดนโยบายเพื่อนำมาเป็นแนวทางการทำงาน 

 

คำสำคัญ: ปัจจัย, การตัดสินใจ, การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
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Pixel Krungkaow: กลไกการเสริมสร้างพลังอำนาจทางสังคมเพื่อพัฒนาเมืองพหุ
วัฒนธรรมแห่งความสุข (1011) 

 

Pixel Krungkaow: The Mechanism of Social Empowerment to Develop 
Happy Multicultural City 

 

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  
Khantong Wattanapradith 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถอดบทเรียนวิถีเมืองแห่งความสุขต้นแบบ 2) 

พัฒนาการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนขับเคลื่อนเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุขในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) นำเสนอกลไกการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเมืองพหุ
วัฒนธรรมแห่งความสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พื้นที่
ศึกษาถอดบทเรียน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตรัง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 คน ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญเข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ กลุ่มแกนนำพลเมืองอาสา 20 คน และเครือข่าย
ในพื้นที่ 10 ตำบล ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ 
ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนด้วยเทคนิค AAR การดำเนิน
กิจกรรมโครงการแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) 
องค์ประกอบของเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุข ประกอบด้วย (1) ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรม (2) ผู้นำชุมชนและผู้นำทางศาสนา (3) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ (4) การเป็น
เมืองแห่งความสุข 2) การพัฒนาการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนขับเคลื่ อนเมืองพหุ
วัฒนธรรมแห่งความสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 4 ระยะ ได้แก่  (1) วิเคราะห์บริบทการรับรู้
ความสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) ปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างพลังผู้นำอาสาสร้างเครือข่าย
แบบมีส่วนร่วม (3) ปฏิบัติขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเสริมสร้างพลัง
เครือข่าย (4) ทบทวนการทำงานและวางแผนรวมพลังเครือข่ายขยายพ้ืนที่แห่งความสุข  3) กลไกการ
เสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุขในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 หลักการสำคัญ คือ 1) พลังแห่งการร่วมกลุ่มผู้นำอาสา 2) พลัง
แห่งการร่วมเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 3) พลังแห่งการร่วมปฏิบัติการสร้างสุขในชุมชน 4) พลังแห่ง
การร่วมสื่อสารติดตามขยายเครือข่าย 5) พลังแห่งกัลยาณมิตรบนฐานคิดการใช้วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
องค์ความรู้วิจัย ได้ โมเดล “PAR SUK: สานพลังผู้นำอาสา สร้างการมีส่วนร่วมเมืองพหุวัฒนธรรมแห่ง
ความสุข”   

 

คำสำคัญ: กลไก, การเสริมพลังอำนาจทางสังคม, เมืองพหุวัฒนธรรม, ความสุข, การมีส่วนร่วม 
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ประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวดัแพร่ (1012) 
 

Community development effectiveness of phrae provincial administrative 
organization 

 

วรวัฒน์ แดนเหมือง และพระครูโสภณกิตติบัณฑิต 
Worawat Danmuang and Phrakrusoponkittbundit 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผลการพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ในการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่หล่าย ตำบลร่องฟอง ตำบลน้ำชำ โดย
ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่  ได้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน จากจำนวน
ประชากรทั้งหมด 9,987 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 รูปหรือคน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท นำเสนอเป็นความเรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่ของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พบว่า โดยภาพรวมหลักอิทธิบาท 4 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.71, S.D. 
= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่)  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D. = 0.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
วิม ังสา (ความไตร่ตรอง) โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (x̅ = 3.79 , S.D. = 0.65) ส ่วนระดับ
ประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้านรัฐศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีที่สุด ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยน อยู่
ในระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D. = 0.40) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.76,S.D. = 0.57) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผลการ
พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับ
ค่อนข้างสูง (r= .782**) จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า หลักอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผลการพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน 3) ปัญหา อุปสรรค ประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ พบว่า มีบุคลากรน้อยเกินไปในการเข้าไปรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของชุมชน 
ช่องทางในการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นน้อยเกินไป การจัดสรรงบประมาณไปยังในแต่ละชุมชน
ยังไม่ทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น และการ
ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาของประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ควรเพิ ่มจำนวนบุคลากรเข้าไปรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากประชาชนเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาชุมชน อีกทั้งควรเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนให้มากขึ ้นโดยการให้ใช้เทคโนโลยีทางการสื ่อสาร เช่น กลุ ่ม LINE กลุ ่ม Facebook 
นอกจากนี้ควรมีการกำหนดแผนนโยบายและกำหนดงบประมาณในการพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมอีก
ทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงแผนงานและวิธีการดำเนินงานให้มากข้ึนโดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนที่ได้กำหนดขึ้น 

 

คำสำคัญ: ประสิทธิผล, การพัฒนาชุมชน, องค์การบริหาร 
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ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ในตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จงัหวัดแพร่ (1017)  

 

Leadership of Local Administration Officers for Corona 2019 Management in 
Phra Luang, Sung Men District, Phrae Province  

 

พรศิริ สุพล และสายัณห์ อินนันใจ 
Pornsiri Supon and Sayan Innunjai 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการ

บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปุริสธรรม 7 กับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ 3 ) 
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการบริหารจัดการ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจกแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 357 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 9 รูป/
คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทั้ง 4 ด้าน โด ย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.60, S.D. = 0.47) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปุริสธรรม 7 กับ
ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงมาก ( r = .934**) 
และ 3) ปัญหาอุปสรรค พบว่า (1) ตำบลพระหลวงยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน (2) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทำให้การปฏิบัติงานยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร (3)  ประชาชนเกิดความ
สับสนในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประกาศให้ปฏิบัติภายในชุมชน (4) 
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเมื่อมีการจัดประชุมเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ พบว่า (1) ต้องส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ (2) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามให้มากยิ่งขึ้น (3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องจัดการประชุมต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาที่ประชาชนสะดวกเพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้ปกครองท้องที,่ การบริหารจัดการ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ตำบลพระ
หลวง 
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บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ (1018) 
 

The role of monks in promoting the management of savings group 
 

พระสมุห์ธงชัย ขนฺติธโร (มนตรีวงศ์), พระมหาอัครวัฒน์ กิตฺติญาโณ (เหมือนพันธ์)  
และพระพรสวรรค์ ฐิตญาโณ (ใจตรง)  

 

Phrasamu Thongchai Khantidharo (Montreevong), Phramaha Akkharawat kittiyano 
(Mueanphan) and Phra Ponsawan Thitiyano (Jaitrong) 

 

บทคัดย่อ 
บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ พระสงฆ์ต้อง

ทำหน้าที่บริหารจัดการอยู่บนพื้นฐาน หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 คือ ด้านขยันการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านดูแล รักษาประโยชน์ ด้านหาสมาชิก เครือข่ายที่ดี ด้านยึดหลักความพอเพียง ตามบทบาท 7 
ประการ 1) บทบาทการตัดสินใจ 2) บทบาทการวางแผน 3) บทบาทการจัดองค์การ 4) บทบาทการ
สื่อสาร   5) บทบาทการใช้อิทธิพลจูงใจ 6) บทบาทการประสานงาน 7) บทบาทการประเมินผล จะ
ส่งผลให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ดำรงอยู่ได้อย่างมี ความคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลไปสู่การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 
นอกจากหลักการที ่กล่าวมาแล้ว หลักการในการส่งเสริมกลุ ่มสัจจะออมทรัพย์ที ่ทำให้ ประสบ
ความสำเร็จ จนทำให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ คือ การประสานวิธีคิด 3 สถาบัน 
คือ ศาสนา ชุมชน ครอบครัว เข้าด้วยกัน ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึง การ
ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดีมั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 

 

ความสำคัญ: บทบาทพระสงฆ์, การบริหารจัดการ, กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ือง พุทธประวัติด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยีนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) อำเภอท่าตะโก 

จังหวัดนครสวรรค์ (1020) 
 

    The development of learning packages about the biography of lord 
buddha using jigsaw technique of grade 3 students chumchon ban 

huapluang (rattaprom mani utit) school thatako district nakhonsawan 
province 

 

สุพัตรา สมสุข 
Suphattra Somsuk 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊ก

ซอว์ เรื่อง พุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 
เรื่อง พุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง 
พุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) จำนวน 22 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ จำนวน 5 ชุด  
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง 
พุทธประวัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมีอุทิศ) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหา
ประสิทธิภาพชุด  การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ โดยใช้ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ โดยใช้การทดสอบ Paired-Sample t-test และ
การหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง พุทธประวัติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง พุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มี
ประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 83.45/82.27 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง พุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง 
พุทธประวัติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์, ความพึงพอใจ, ประสิทธิภาพ, 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการป้องปรามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในตำบลทุง่ศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (1023) 

 

Leadership of local authorities for coronavirus 2019 supress in thung si 
subdistrict, rongkwong district, phrae province 

 

อนุสรณ์ โอดเฮิง และ สมจิต ขอนวงค์ 
Anusorn  Aodhoeng and Somjit Konwong 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู ้นำของผู ้ปกครองท้องที่  

2) ศึกษาสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาทธรรมกับภาวะผู้ปกครองท้องที่ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยบกับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการป้องปรามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยระเบียบวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสาน
วิธี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 9 รูปหรือคน ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 
354 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่แพร่ ด้านหลักอิทธิบาทธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ 3.67, S.D.=0.48)  และระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ 4 ด้าน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.63, S.D. = 0.48) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาทธรรม กับ
ภาวะผู้นำ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงมาก ( R=.935**) มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน 3) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ผู้นำหมู่บ้านยังขาดความเข้าใจ 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาด ผู้นำยังไม่ค่อยมีความรู้ และทักษะทางด้านการลงมือปฏิบัติงานได้
ดีพอ ผู้นำไม่ค่อยมีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบอย่างแท้จริง และสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรจัดให้มี
การฝึกอบรมเรื่องของภาวะผู้นำ ในการบริหารหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการป้องปรามการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ในเรื่องของทักษะ และการลงมือปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้แก่ผู้นำในหมู่บ้าน 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้นำท้องที,่ อิทธิบาทธรรม, การป้องปราม, จังหวัดแพร่ 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุศิษย์วิทยา 3 อำเภอเมืองอุทัยธานี  จงัหวัดอุทัยธานี 

(1024) 
 

The development of multimedia on the factors of production of goods and 
services for rade 5 students anusitwitthaya school, muang uthaithani 

district, uthaithani province 
 

ศุภลักษณ์ ยิ้มพะ, อาลัย จันทร์พาณิชย์ และภาราดร แก้วบุตรดี 

Suphalak Yimpa, Alai Chantarapanich and Pharadon Kaewbuddee 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปัจจัย

การผลิตสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา3 ตามเกณฑ์ 80 /80 2)เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนได้รับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปัจจัย
การผลิตสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา3 3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา3 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา3เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหา
ประสิทธิภาพชุดสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้ ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้การทดสอบ Paired-Sample t-test และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการใช้สื ่อมัลติมีเดีย เรื ่อง ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 
84.15/83.93 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปัจจัยการ
ผลิตสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
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ชุดสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวดัศรีสะเกษ (1025)   
  

The role of sangha administration sisaket province  
 

พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ (โคษา), พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทฺธิวโร) และคุณวัฒน์ ดวงมณี 
PhraVeerapong Visddho (Kosa), PhrakhrusiMongkhonPariyạtikit (Sittwaro) and                 

Kunnawat Duangmanee 
 

บทคัดย่อ 
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ ภาระหน้าที่ในการ

ควบคุมดูแลคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 2) 
ด้านการปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม 3) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้สมบูรณ์ตาม
พระธรรมวินัย โดยมีการออกกฎข้อบังคับให้สอดคล้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามกำหนดให้พระสงฆ์ได้ศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับชั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎของมหาเถรสมาคม ที่ได้วางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ต่าง ๆ เป็นการช่วยในด้านการปกครองของคณะสงฆ์ ให้มีการปกครองได้ง่ายขึ้น เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณรประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในสมณสารูป และเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ในระดับชั้นต่าง ๆ ให้เกิด
ความผาสุกแห่งหมู่คณะสงฆ์และความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาต่อไป 

 

คำสำคัญ: บทบาท, การปกครองคณะสงฆ์, จังหวัดศรีสะเกษ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ 

(1028) 
 

Factors affecting the people’s political participation in election of local 
administrators officers of rong phong sub-district administrative  

Organization, muang district, phrae province  
 

สาวิตรี พินทรากุล และพระครูโสภณกิตติบัณฑิต (บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ)  
Sawitree Pintrakul and Phrakru Soponkittibundit (Boonserm Kittiwanno) 

   

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน 2) ศึกษาหลักอิทธิบาท 4 ต่อปัจจัยที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ โดยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ
ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 368 คน ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี ่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าถดถอยพหุคูณ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกผู้ให้ข้อมูล
สำคัญแบบเจาะจง จำนวน 10 รูปหรือคน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนาประกอบบริบท ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) หลักอิทธิบาท 4 ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้แก่ด้านจิตตะ ความพอใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น มีค่าสัมประสิทธิการถดถอย 

(β) = 0.279 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 3) ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นการสร้างกระบวนการรับรู้ การตระหนักรู้ให้กับประชาชน ควร
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งให้เข้าถึงสื่อส่วนบุคคล เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเหมาะสม ร่วมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
การรว่มกลุ่มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 
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คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ปัจจัยที่ส่งผลต่อ, หลักอิทธิบาท 4  

ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบล 
หนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวดัแพร่ (1029)  

 

Political Leadership of Local Administrators for Community Development of 
Nong Muang Khai Sub-District Municipality in Muang Khai District, Phrae 

Province 
 

เบญจวรรณ ใจดี และสมจิต ขอนวงค์  
Benjawan Jaidee and Somjit Konwong    

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหาร

ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาท 4 กับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชน เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนในภาวะผู ้นำทางการเมืองของผู ้บริหารท้องถิ ่นในการพัฒนาชุมชน 
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน เขตำบลหนองม่วงไข่ 
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 362 คน ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือก
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แบบเจาะจง จำนวน 9 รูปหรือคน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ประกอบบริบท นำเสนอเป็นความเรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำทาง
การเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่ พบว่า ภาพรวมระดับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน 
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ทั ้ง 4 ด้าน อยู ่ในระดับปานกลาง  
 (x̅=3.43, S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (x̅=3.45, S.D.=0.40) รองลงมา ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (x̅=3.43, S.D.=0.76) ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (x̅=3.42, S.D.=0.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด ได้แก่ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (x̅=3.41, S.D.=0.30) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาท 4 
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กับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง (r= .648**) 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิบาท 4 กับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
พัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ในเชิงบวกระดับ
ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน 3 ปัญหา 
อุปสรรค เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบล
หนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพราะบางโครงสร้างต้องใช้งบประมาณสูง ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุน
โครงการ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชน ขาดความ
ต่อเนื ่องในการเสนอโครงการ การส่งเสริมการเร ียนรู ้ ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและเยาวชน 
ข้อเสนอแนะ พบว่า เสนอโครงการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบโดยตรงในการ
พัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาชุมชน สังคม วัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกษตรจังหวัด 
กรมทางหลวงชนบท ที่เกิดศักยภาพไปยังหน่วยงานที่มีงบประมาณหรือการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันช่วยดูแลรักษาความสะอาดของถนนและเส้นทางเดินเท้า 
จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้รับการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องควรที ่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน  

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารท้องถิ่น, การพัฒนาชุมชน 
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ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากกาง 
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (1030) 

 

The Politicae leadership of local administratore in commanity developmeat 
of pak klang snb-distrct municipalitg,long district in phrae proince 

 

พระศิวสินธุ์ ฐานสมฺปนฺโน (กันทะเรียน) และสมจิตร ขอนวงค์  
Phra Siwasin Thanasampanno (Kantharian) and Somjit konwong 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหาร

ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสาราณียธรรม 6 กับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทาง
ของภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากกาง      อำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ
แจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 366 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จำนวน 9 รูปหรือคน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ใน
ระดับมาก (x̅=3.45 , S.D. =0.53 ) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างสาราณียธรรม 6  กับภาวะผู้นำทาง
การเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปากกาง มีความสัมพันธ์เชิงบวก ใน
ระดับค่อนข้างสูง (r= .693**) 3) ปัญหาอุปสรรค พบว่า 1ผู้บริหารท้องถิ่น สำรวจและทำการซ้อม
แซมเส้นทางคมนาคม ในชุมชนไม่ทั่วถึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในบางจุดของชุมชน 2 ผู้บริหารท้องถิ่น
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม่ติอเนื่อง 3 ผู้บริหาร จัดสรรอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการ
ลักขโมยและปัญหาอาชกรรมในชุมชน เช่นกล้องวงจรปิดยังมีไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกจุดที่เป็นจุดเสี่ยง 
4 ผู้บริหารท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ข้อเสนอแนะ พบว่า 1 ผู้บริหารท้องถิ่นควรสำรวจและทำการซ้อมแซมเส้นทางคมนาคม ใน
ชุมชนไม่ทั่วถึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในบางจุดของชุมชน 2 ผู้บริหารท้องถิ่นควรส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม่
ติอเนื่อง 3 ผู้บริหารควร จัดสรรอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการลักขโมยและ
ปัญหาอาชกรรมในชุมชน เช่นกล้องวงจรปิดยังมีไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกจุดที่เป็นจุดเสี่ยง 4 ผู้บริหาร
ท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารท้องถิ่น, การพัฒนาชุมชน, ตำบลปากกาง 
 



94 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย 
ในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ (1031) 

 

People’s political participation thought democratic way of ban dong 
community, suan kheun sub-district, In phrae province 

 

พระมหาหน่อทราย รตนเมธี และสายัณห์ อินนันใจ 
Phramaha Norsai rathanameti and Sayan Innunjai 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ 
และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จำนวน 10 รูป/คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน
ตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.23, S.D. = 0.54) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรม กับการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r = .470**) 3) 
ปัญหาอุปสรรค พบว่า (1) ขาดการแจ้งข้อมูลข่าวสารของชุมชนอย่างทันท่วงทีและทั ่วถึง (2) 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง (3) ผู้ปกครองท้องที่จัดทำโครงการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ไม่ตรงกับความการของประชาชน (4) ผู้ปกครองท้องที่ไม่มีข้อมูล
มอกพอในการประเมินผลโครงการและขาดความรู้ในการประเมินผลโครงการนั้น ๆ ข้อเสนอแนะ 
พบว่า (1) ผู้ปกครองท้องที่ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมวิเคราะห์ กลั่นกรองปัญหาในการประชุม
ทุกครั้ง (2) ผู้ปกครองท้องที่ควรแจ้งข้อมูลข่าวสารของชุมชนอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง (3) ผู้ปกครอง
ท้องที่ควรเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าไปมีร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนด้วยกัน 
 

คำสำคัญ: การส่งเสริมการมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ระบอบประชาธิปไตย, ชุมชนบ้าน
ดง 
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ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ต่อการป้องปรามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ตำบลวงัหงส ์อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (1033) 

 

Local government’s leaderships towards the prevention of the spread of the 
coronavirus disease 2019 wong hong sub-district,mueangphrae district in phrae 

province  
 

สุรวุฒิ มุตตะศิริ และพระครูโสภณกิตติบัณฑิต 
Surawut Muttasiri and Prakru Sophon Kitti Bundit 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ต่อการ

ป้องปรามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 2) ศึกษาหลักสัปปุริสธรร 7 มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ต่อการป้องปราม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 3 ) 
ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยบกับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ต่อการป้องปรามการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จ ังหวัดแพร่ 
วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจกแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 356 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 9   
รูป/คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ต่อการป้องปรามการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านหลักสัปปุริสธรรม 
7 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.90, S.D.=0.62) และระดับภาวะผู้นำของผู้ปกครอง
ท้องที่ต่อการป้องปรามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ 4 ด้าน พบว่า 2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.71, S.D. = 0.56) 3) ปัญหา
อุปสรรค พบว่า (1) ตำบลวังหงส์ทางด้านการจัดการโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และยังไม่มีความรู้ และ
ทักษะทางด้านการลงมือปฏิบัติงานได้ดีพอ (2) ประชาชนบางส่วนไม่ทำตามมาตรการ การป้องกันโรค
ระบาดจนทำให้ประชาชนคนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงติดโรคและได้รับความเดือดร้อน ข้อเสนอแนะ พบว่า 1)
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับผู้นำ ทางด้านการวางแผน และการพัฒนาหมู่บ้านให้มากขึ้นอย่าง
สม่ำเสมอ จัดบุคลากร วิทยากรจากส่วนกลาง ที่มีความรู้ ในการลงมือปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น และ
บังคับให้ประชาชนให้ทำตามกฎระเบียบมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้ปกครองท้องที,่ การป้องปราม, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ตำบลวังหงส์ 
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การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ชีวิตกับความพอเพียงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ (1034) 
 

The development of cartoon program med instruction about life and sufficiency of 
students in grade 4 students at nakhon sawan panyanukul school muang nakhon 

sawan district nakhon sawan province  
 

ธนิดา ศรีบรรเทา 
Tanida Sribuntao 

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ชีวิต

กับความพอเพียงของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย บทเรียน
โปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ชีวิตกับความพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียน
นครสวรรค์ปัญญานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาการสุ่มอย่างง่าย โดย
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ชีวิตกับ
ความพอเพียง จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรี ยน  
จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน โดยใช้ร้อยละ การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน โดยใช้การทดสอบ Paired-Sample  
t-test และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ชีวิตกับ
ความพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โดยใช้ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื ่อง ชีวิตกับความพอเพียง ของนักเ รียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.75/89.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 2) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ชีวิตกับ
ความพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 
เรื่อง ชีวิตกับความพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึง
พอใจ 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 97 

 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ (1035) 
 

The development of electronics packages on lifestyle behaviors of oneself 
and others in grade 3 students at nakhon sawan panyanukul school 

mueang nakhon sawan district nakhon sawan province 
 

ชลธิชา ราชพรม, อาลัย จันทร์พาณิชย์, และภาราดร แก้วบุตรดี 
Chonthicha Ratchaprom, Alai Chantarapanich and Paradorn Kaewbutdee  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญา
นุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเองและผู้อื ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์  3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล  
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 นักเรียนออทิสติก โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มากจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม ใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง โดยใช้ t-test dependent samples   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การทดสอบ Paired-Sample t-test และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้ชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื ่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู ้อื ่น ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื ่น ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 88.63/86.50 2) ผลการทดสอบ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
ตนเองและผู้อ่ืน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึง
พอใจ 
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บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่(1036) 

 

The role of local politicians in development of ban lao subdistrict 
administrative organization, in sung men district, phrae province  

 

ธนดล ขยันการ และสมจิต ขอนวงค์  
Thanadon Khanyankan and Somjit Konwong  

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 2) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิยธรรม 7 กับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น และ 3) ศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ ่นในการพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ผสานวิธี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 303 คน 
และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 9 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.85, S.D. = 0.52) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิยธรรม 7 กับบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงมาก ( r = 0.933**) 3) ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือน และในพื้นที่
บางส่วนยังไม่มีการซ่อมแซมถนนและยังไม่สะดวกในการเดินทางในช่วงฤดูฝน หน่วยงานในพื้นท่ี   ไม่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อประจำฤดูอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมใน
การประกอบอาชีพ ขาดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ชุมชน และขาดการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค 
และมีสิทธิเสรีภาพ ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรที่จะสำรองระบบน้ำประปาหรือให้หน่วยงานมาตรวจสอบ
น้ำบาดาลในพื้นที่ ควรจัดให้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วน ให้มีสื่อหรือผู้นำชุมชน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่ประชาชน ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ ควรให้ความรู้และโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ควรปลูกฝังให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่
ถูกต้องและอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม ควรส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ และควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน 
 

คำสำคัญ: บทบาท, นักการเมืองท้องถิ่น, การพัฒนาชุมชน  
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ (1040) 
 

development of electronic learning kits the story of important Buddhist 
days of students in Mathayom 1 at Nakhon Sawan Panyanukul School 

Muang District Nakhon Sawan Province 
 

เขมพิชญ์ กางแก้ว, พิศมัย รบชนะชัย พูลสุข และอัครเดช พรหมกัลป์ 
Khemmaphit Kangkaew, Pisamai Robchanachai Poolsuk and  

Akkaradecha Brahmakappa 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ ตามเกณฑ์  70//70 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง วัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
นครสวรรค์ปัญญานุกูล ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 คน เป็นการวิจัยก่อนมีการทดลอง (Pre experiment) โดยใช้รูปแบบ
การทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วยชุดการเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์ เรื ่อง วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 30 ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามเกณฑ์ 70/70 ใช้สูตรคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ E1 / 
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E2การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน (S.D.) และนำค่าเฉลี่ยมา
เทียบเกณฑ์ที่ตั้งไว้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลประสิทธิภาพชุด
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื ่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1)78.22/(E2) 78.15 ตามเกณฑ์ 
70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง วัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
นครสวรรค์ปัญญานุกูล อยู่ในเกณฑ์ท่ีโดยรวมแล้วนักเรียนมีความพอใจในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึง
พอใจ  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหนา้ที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม โดยใช้
รูปแบบการสอนซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้  

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (1041) 
 

The development of learning activity packages on roles and duties of youth 
to society by using cippa model for grade 7 students at tessaban wat sai tai 

school muang district Nakhon sawan province  
 

ปิยนุช ยิ้มสาระ, อาลัย จันทร์พาณิช และภาราดร แก้วบุตรดี 
Piyanuch Yimsara, Alai Chantarapanich and Pharadon Kaewbuddee 

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาท

หน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมโดยใช้
รูปแบบการสอนซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื ่อง 
บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา  จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมโดย
ใช้รูปแบบการสอนซิปปา เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา โดยใช้สูตรคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา โดยใช้การทดสอบ Paired–Sample t-test และ
การหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชน
ที่มีต่อสังคมโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา โดยใช้ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) 
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ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
สังคม โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม E1/E2 เท่ากับ 83.27/84.07 2) ผลการ
ทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื ่อง บทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
วัดไทรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

คำสำคัญ: รูปแบบการสอนซิปปา, ประสิทธิภาพ, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  
ความพึงพอใจ 
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ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาของการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวดั

แพร่ (1042) 
 

Political Leadership for Local Administrators in Solution of the Epidemic of 
Coronavirus Disease 2019 the Area of Mae Pak Sub District, Wang Chin 

District in Phrae Province 
 

วรฉัตร เป๊กทอง และพระครูโสภณกิตติบัณฑิต 
Worachat Pextong and Phrakhrusophonkittibundit 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น 

ในการแก้ไขปัญหา ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่
ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรม กับภาวะผู้นำทาง
การเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหา ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ในเขตพื้นที ่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหา ของการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้แก่ การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ข้อมูลที่ต้องชัดเจนกับประชาชน การประสานงานร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐยังไม่เป็นระบบขาดการ่วมมือของประชาชนในพื้นที่ การมอบหมายงานหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงานราชการยังไม่ชัดเจนเหมาะสมกับงาน งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอเพราะ
ติดขัดกับข้อระเบียบ กฎหมาย อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะด้วยพื้นที่ตำบลแม่ป้าก  
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ยังมีกลุ่มชาติพรรณในพื้นที่ การที่สื่อสารทำความเข้าใจผู้นำควรมีข้อมูล
รายละเอียดที่ชัดเจนถูกต้อง ควรมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับ
ฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย การจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานจัดสรรงบประมาณภาครัฐให้รวดเร็วตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ
กฎหมายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยอย่างเร่งด่วนและเสมอภาคเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ 

 

คำสำคัญ: บูรณาการการทำงาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการดำเนินงาน, ภาวะผู้นำทางการเมือง 
 
 

 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 105 

 

การพัฒนามัลติมีเดียเรื่อง มุ่งมั่นและศรัทธาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (1044) 

 

Developing of multimedia on commitment and faith of grade 3 students at 
ban don kracay school phayuha khiri district nakhon sawan  

 

รุจิกาญจน์ ไชยสุนันท์  
Rujikan Chaisunan 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนามัลติมีเดียเรื่อง มุ่งมั่น

และศรัทธาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนการ
พัฒนามัลติมีเดียเรื ่อง มุ่งมั่นและศรัทธาของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านดอน
กระชาย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการ
เรียนรู้การพัฒนามัลติมีเดียเรื่อง มุ่งมั่นและศรัทธาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
ดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น ประชากร จำนวน 8 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1/E2 การหาค่า IOC แบบทดสอบ และหา
ค่า x̅ , S.D. จากแบบสอบถามความพึง พอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพเท่ากับ (E1) 81.25/ 
(E2) 90.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของนักเรียนมีอัตราสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย (x̅) ก่อนการใช้มัลติมีเดีย 
เท่ากับ 24.38 และคะแนนเฉลี่ย (x̅) หลังการใช้มัลติมีเดีย เท่ากับ 27.13 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้
มัลติมีเดีย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้มัลติมีเดียและหลังใช้มัลติมีเดีย มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า
ก่อนใช้ มัลติมีเดีย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผลความพึงพอใจของนักเรียนหลัง
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสื่อผสมเรื่อง มุ่งม่ันและศรัทธา ลำดับที่ 1 ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจ
อยู่ ระดับมากที่สุด (x̅ =4.70) ลำดับที่ 2 ด้านภาพประกอบและแผนที่ ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก  
ที่สุด (x̅ =4.62) ลำดับที่ 3 ด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (x̅ =4.34) ลำดับที่ 4 ด้าน
คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (x̅ =4.02) และลำดับที่ 5 ด้าน แบบฝึกหัด
ท้ายบท ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (x̅ =3.68)  

 

คำสำคัญ: มัลติมีเดีย, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนบ้านสวนแตง อำเภอเมือง จงัหวัดพิจติร 

 

The development of learning activity packages about good citizens in a 
democratic way for grade 5 students at bansuantang school muang distrit 

phichit province 
 

อรญา นรพงษ์, อาลัย จันทร์พาณิชย์ และภาราดร แก้วบุตรดี 
Oraya Norapong, Alai Chantarapanich and Pharadon Kaewbuddee 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลเมือง

ดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนบ้านสวนแตง ตามเกณฑ์ 80/80  2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวนแตง 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที ่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื ่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนบ้านสวนแตง ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวนแตง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 คน เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 
30 ขอ้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อ ง พลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย โดยใช้สูตรคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้
สถิติพื้นฐาน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย (x̅) และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวนแตง พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) 
เท ่าก ับ 86.79/82.59 ซึ ่งเป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที ่กำหนดไว้ 2) ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวนแตง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวนแตง พบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มองดูธรรมชาติ โดยใช้ Google Earth ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ (1047) 
 

Developing a learning activity series on looking at nature using google earth 
of grade 5 students at ban don kracay school phayuha khiri district  

nakhon sawan 
  

กิจพัฒน์  ไชยสุนันท์ 
Kitchaphat Chaisunan 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง มองดูธรรมชาติ โดยใช้ Google Earth ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 
80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรม การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มองดูธรรมชาติ โดยใช้ Google Earth และ 3) เพื่อวิจัยความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มองดูธรรมชาติ โดยใช้ Google 
Earth ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น ประชากร จำนวน 8 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2  การหาค่า IOC แบบทดสอบ และหาค่า X

, S.D. จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพเท่ากับ (E1) 80.42/ (E2) 
87.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนมีอัตราสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย (x̅) ก่อนการใช้ เท่ากับ 24.13 
และคะแนนเฉลี่ย (x̅) หลังการใช้ เท่ากับ 26.25 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้
และหลังใช้ มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผล
ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ลำดับที่ 1 ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจอยู่
ระดับมาก (x̅ =4.40) ลำดับที ่ 2 ด้านคุณค่าและประโยชน์ที ่ได้รับความพึงพอใจอยู ่ระดับมาก 
(x̅=4.21) ลำดับที่ 3 ด้านภาพประกอบและแผนที่ ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (x̅ = 4.08) ลำดับที่ 4 
ด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (x̅ =3.81) และลำดับที่ 5 ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท ความ
พึงพอใจอยู่ระดับมาก (x̅ =3.68)   

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม, โปรแกรม Google Earth, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึง
พอใจ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ต้นกล้าคนดี โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวนแตงและโรงเรียน

วัดฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (1049)  
 

The development of learning activity packages on tonkla khondee by using 
stad of grade 6 students at bansuan and wat khamung schools muang 

district phichit province 
 

นฤเบศร์ สนปี, อาลัย จันทร์พาณิชย์ และภาราดร แก้วบุตรดี 
Naruebet Sonpee, Alai Chantarapanich and Pharadon Kaewbuddee 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง 
ต้นกล้าคนดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวนแตงและโรงเรียนวัดฆะมัง ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวนแตงและโรงเรียนวัดฆะมัง  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ต้นกล้าคนดี จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ต้นกล้าคนดี เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 
10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ต้นกล้าคนดี โดยใช้
สูตรคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื ่อง ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวนแตงและ
โรงเรียนวัดฆะมัง พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 88.25/82.59 2) ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง 
ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวนแตงและโรงเรียนวัดฆะมัง พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
    

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, เทคนิคSTAD, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึง
พอใจของผู้เรียน 
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บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (1050) 

 

Pole of local politicians in community development of thung kwao  
sub-district municipality, mueang phrae district, phrae province 

 

อรรถกรณ์ จิณโสต และสายัณห์ อินนันใจ  
Attakon Jinasot and Sayan Innunjai 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน

การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ที่มีต่อประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุธรรมกับการมีบทบาท
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กร 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการมี
บทบาทนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กร ใช้วิธีการดำเนินวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
สำรวจ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จำนวน 370 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุธรรมกับการมีบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
องค์กร การวิจัยเชิงคุณภาพใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล จำนวน 9 คน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดับการมีบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก (x̅=3.51, S.D.= 0.73) โดยด้านการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสุงสุด อยู่
ในระดับมาก (x̅=3.83, S.D. = 0.40) ระดับการมีบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม มีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅=3.57, S.D.= 0.66) โดยด้านสมานัตตตามี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅=4.07, S.D.=0.649) 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุธรรมกับบทบาท
ของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า หลักสังคหวัตถุธรรมกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ ่น ในเชิงบวกระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.013 ปัญหาและอุปสรรคต่อการมี
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กร พบว่า ประชาชนยังขาดจิตใต้สำนึกเรื่องการ
รักษาความสะอาดภายในชุมชน เนื่องจากเส้นทางเดินเท้า 3) ควรที่จัดให้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนอย่างเร่งด่วน 4) จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน รวมถึงประชาชนไม่ตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และงบประมาณในการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุขไม่เพียงพอ 

 

คำสำคัญ: บทบาท, การพัฒนา, สังคหวัตถุธรรม, จังหวัดแพร่ 
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การพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ (1051) 

 

A Potentiality Development of the Community and the Entrepreneurs  
on Religious and Cultural Tourism in the South East Region 

 

พระครูเมธีรัตนบัณฑิต, พระมหากิตติ กิตฺติเมธี และพระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี 
Phrakhru Medhirattanabandit, PhramahaKitti Kittimedh and Phramaha Natthabhan 

Sudassanavipani 
  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพร้อมของชุมชนและผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ 2) ศึกษาแนวทางทางพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรมในอีสานใต้ 3) ศึกษาผลกระทบต่อ
ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรมในอีสานใต้ ผลการวิจัย พบว่า 
1) ความพร้อมของชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ 
พบว่า ข้อเสนอแนะด้านเชิงนโยบายสามารถนำผลการวิจัยด้านพื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ยังขาดการสนับสนุนทั้งงบประมาณจากภาครัฐและท้องถิ่นอย่างต่อ เนื่อง เช่น ป้ายบอกทาง การ
เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 2) แนวทางทางพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรมในอีสานใต้ ดังนี้ (1) ด้านพื้นที่ (2) 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (3) ด้านสภาพแวดล้อม (4) ด้านการมีส่วนร่วม (5) แนวทางการจัดการ
ศักยภาพด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (6) แนวทางการจัดการศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
(7) แนวทางการจัดการศักยภาพด้านความปลอดภัย (8) แนวทางการจัดการศักยภาพด้าน
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (9) แผนการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว (10) 
แผนการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว และ 3) ผลกระทบต่อชุมชนและผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที ่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรมในอีสานใต้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ ในด้านสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทั้งด้านบวก และ
ด้านลบ เป็นต้น 

 

คำสำคัญ: การพัฒนา, ศักยภาพ, ผู้ประกอบการ, การท่องเที่ยว, ศาสนา, วัฒนธรรม 
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หลักการบริหารชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืน (1052) 
 

The principles of life management in the future to Sustainable 
 

อนันต์ จิตอารี, สุรเชษฐ์ คำใจ และเด่นภูมิ อินต๊ะวัง 
Anan Jitaree, Surachate kumjai and Denphum Aintawang 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอประเด็นสาระสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ความเป็นมาและ

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID 19 ในประเทศไทย 2) แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้อง และ 3) หลักการบริหารชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืน พบว่า การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่นครอู่ฮั่น ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผู้ที่ติดเชื้อจะมี
อาการภายใน 14 วัน และเริ ่มค้นพบผู ้ต ิดไวรัสในประเทศไทยซึ ่งเป็นคนจีนที ่เด ินทางมาถึง
กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินจากนครอู่ฮ่ัน ในวันที่ 17 มกราคม 2563 และมีการเข้าสู่ยุคของการอยู่
ร่วมกับการระบาดดังเช่นปัจจุบัน โดยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู ่รูปแบบชีวิตปกติใหม่อันมีการ
ปรับเปลี่ยนมิติต่างๆ มากมาย  แนวคิด ทฤษฎีการบริหารที่เหมาะสม คือ การกำหนดหน้าที่ทางการ
บริหารจัดการไว้ 5 ประการ มีตัวย่อว่า “POCCC” หลักธรรมที่เหมาะสม คือ หลักอิทธิบาท 4  โดย
หลักการบริหารชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืน นั้นต้องใช้แนวคิดการกำหนดหน้าที่ทางการบริหารจัดการ
ไว้ 5 ประการ บูรณาการกับหลักอิทธิบาท 4 ประการ เพ่ือนำไปสู่การได้หลักการบริหารชีวิตในอนาคต
อย่างยั่งยืน  

 

คำสำคัญ: หลักการบริหาร, ความยั่งยืน, อนาคต 
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การพัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (1053) 

 

The develoment of cartoon lessons on their, grade 5 students at nakhon 
sawan panyanukul school muang district, nakhon sawan province 

 

ชัญญา ศรีงาม, พิศมัย รบชนะชัย พูลสุข และอัครเดช พรหมกัลป์ 

Chanya Sringam, Pisamai Robchanachai Poolsuk and Akaradej Promkalp 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนการ์ตูน มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมือง นครสวรรค์จังหวัด
นครสวรรค์  ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียน 
นครสวรรค์ปัญญานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนการ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง เป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการหาประสิทธิภาพ
บทเรียนการ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้สูตรคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้สถติิ
พ้ืนฐาน ร้อยละและ ค่าเฉลี่ย (x̅) และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
การ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผลการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
นครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีประสิทธิภาพโดยรวม  
(E1/E2) เท่ากับ 76.79/72.59 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
การ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
การ์ตูน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด 
คำสำคัญ: บทเรียนการ์ตูน, หน้าที่พลเมือง, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ือง การศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสโุขทัยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตน

ปัญญาวิชชาลัย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (1054)  
 

The development of 5e learning activity packages on the study of  
Pre-sukhothai history in thai territory grade 7 students 

rattanapanyawichchalai school ladyao district nakhonsawan province 
 

ธนากร นะเริงหาย, อาลัย จันทร์พาณิชย์ และภาราดร แก้วบุตรดี 
   Thanakon Naroenghai, Alai Chantarapanich and Pharadon Kaewbuddee 

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที ่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5E) เรื ่อง การศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย จำนวน 35 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 
30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้สูตรคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการหาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื ่อง การศึกษาประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5E) เรื ่อง การศึกษาประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย พบว่า มี
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ประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 86.85/83.65 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยก่อน
สุโขทัยในดินแดนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การจัดการเร ียนรู ้ด ้วยชุดกิจกรรมการเร ียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5 E) เร ื ่อง การศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย พบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (5E), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ, ประสิทธิภาพ 
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การศึกษาบริบทแวดล้อมทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (1058) 

 

         A study of the environment of wellness tourism context to promote 
in the Eastern Economic Corridor 

 

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์, กัญญทอง หรดาล และพรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
Rungnapa Lertpatcharapong, Kanyathong Horadal and Phonphat Intaravorraphat 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มุ ่งศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันทางการตลาด  และการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ใช้กระบวนวิธีการวจิัย
เชิงสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดเสวนากลุ่ม มีจำนวนกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ 5-10 คน เป็นตัวแทนจากแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนชุมชน และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผลการศึกษา 
พบว่า จุดแข็งของเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ มีศักยภาพของพื้นที่ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวและการบริการเชิงสุขภาพ กิจกรรมเชิงสุขภาพมีมาตรฐาน ภาพลักษณ์ได้รับ การยอมรับ มี
นวัตกรรมใหม่เชิงการบำบัดสุขภาพ ระยะทางใกล้เมืองหลวง มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านความ
สะอาด ความพร้อมของสถานที่บริการทางการท่องเที่ยว หลายชุมชนมีศักยภาพในการจัดการการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็ง ด้านจุดอ่อน ได้แก่  การเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยวขาดการส่งเสริมองค์ความรู้ทางการ
ท่องเที่ยว ขาดการชูอัตลักษณ์ของชุมชน ขาดการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจ
บริการ บุคลากรทางการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพไม่เพียงพอ   ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารทาง
การตลาด และขาดการบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ด้านโอกาสส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ได้แก่ อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้มีต่อเนื่อง มีศักยภาพการขนส่ง
และโลจิสติกส์ แนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับบริบทเชิงศักยภาพของพื้นที่ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจต่อการร่วมพัฒนาพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนจากภาค
การศึกษาในพื้นที่ และด้านอุปสรรคต่อการพัฒนา ได้แก่ การแก้ไขความเสื่อมโทรมของพื้นที่เมือง 
ขาดความต่อเนื่องทางการส่งเสริมจากภาครัฐ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ปัญหาด้านการ
จัดการสมดุลของพื้นที่ทางการท่องเที่ยว การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีสูง ขาดความ
ชัดเจนจากภาครัฐด้านแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานการบริการเชิงสุขภาพ ยังมีภาพลักษณ์ด้าน
นักท่องเที่ยวด้อยคณุภาพจำนวนมาก และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 

 

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การท่องเที่ยว, เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)(1061) 

 

Factors Impacting Tourism Logistics Management in Eastern Economic 
Corridor (EEC) 

 

กัญญทอง หรดาล, รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และประศาสน์ นิยม   
Kanyathong Horadal, Rungnapa Lertpatcharapong and Prasat Niyom  

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่

เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นี ้ มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาบริบทและ
สภาพการณ์ของการจัดการเส้นทางโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกบนฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพปัญหาและสิ่ง
สนับสนุนของการจัดการเส้นทางโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกบนฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน จึง
ได้ค้นคว้าข้อมูลทางด้านเอกสาร แบบสอบถาม และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาและรวบรวม ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านความ
สะอาด มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีความพร้อมในการป้องกันการติด
เชื้อ/แพร่เชื้อจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) หรือ โรคระบาดอื่นๆ 
นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องมีความสวยงามและน่าสนใจ รวมไปถึง
บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับปัจจัยที่สนับสนุนส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในมุมมองของผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้สามารถนำไปขยายผลเพื่อสร้าง
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

คำสำคัญ: การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
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การบริหารโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของ มจร. ทีม่ีประสิทธภิาพเพ่ือ
เสริมสร้างการเผยแผ่พุทธธรรมสู่ชุมชน (1070) 

 

Effective management of MCU's Vipassana Meditation Program to 
strengthen the dissemination of Buddhism to the community 

 

ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์, ประเวศน์ มหารัตน์สกุล และสมคิด พุ่มทุเรียน  
Navapongthorn Nitipuvanon, Pravej Maharutsakul and Somkid Phumturian 

 

บทคัดย่อ 
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีการ

ดำเนินการจัดให้นิสิตทุกรูป/คน ทุกชั้นปี ได้ปฏิบัติทุกปีนั้น ที่มีการบริหารโครงการที่ดี มีการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ไม่มุ่งเพียงพิธีกรรม เน้นวิธีการแบบเรียบง่าย สอดคล้องกับคน
ทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ ให้บัณฑิตมีขวัญกำลังใจ จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พุทธธรรม
อย่างกว้างขวาง และจะเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้พระหนุ่มเณรน้อยเกิดแรงบันดาลใจทำงาน
เผยแผ่พุทธธรรมสู่ชุมชน 

 

คำสำคัญ: การบริหารโครงการ, ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน, การเผยแผ่พุทธธรรมสู่ชุมชน 
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กรณียเมตตสูตร และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร: จากคำสวดสู่คำสอนวิปัสสนากรรมฐาน
(1071) 

 

The Karaniya Metta Sutta and Dhammacakkappavattana Sutta: From prayers to 
teachings of Vipassana Meditation 

 

ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์, สยาม ดำปรีดา และประเวศน์ มหารัตน์สกุล 
Navapongthorn Nitipuvanon, Sayam Dampreeda and Pravej Maharutsakul 

 

บทคัดย่อ 
บทพระพุทธมนต์ ที่นำมาสวดสาธยายในหมู่พุทธบริษัท จุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อให้เกิดความ

ขลังหรือเกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างที่เข้าใจกันทุกวันนี้ ในครั้งพุทธกาล พระพุทธมนต์เป็นคำสอน
สำหรับประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อตัดกิเลส ดับทุกข์สนิทโดยสิ้นเชิง เกิดอิสรภาพภายใน
อย่างแท้จริง ก่อนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ควรสวดมนต์ทุกครั้ง และพระพุทธมนต์ที่ควรสวดทุกวัน
และทุกครั้งที่มีการปฏิบัติ ได้แก่ กรณียเมตตสูตร และ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพราะนอกจากคำสวด
จะสื่อถึงความมีเมตตาความมีไมตรีจิตแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นคำสอน ให้เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติและบอกวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง เสมือนเป็นแผนที่เดินทางมุ่งหน้าสู่มหาสมบัติได้อย่างดี 

 

คำสำคัญ: คำสวด, คำสอน, กรณียเมตตสูตร, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, วิปัสสนากรรมฐาน 
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง อำนาจอธิปไตยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติร(1072) 

 

The development of learning packages by using flipped classroom on 
sovereignty matter of grade 10 students at taphanhin school taphanhin 

district phichit province 
  

ไชโย อ่อนสกุล, อาลัย จันทร์พาณิชย์ และภราดร แก้วบุตรดี 
Chaiyo Aonsakul, Alai Chantarapanich and Pharadon Kaewbuddee 

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับ

ด้าน เรื ่อง อำนาจอธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะพานหิน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 โรงเรียนตะพานหิน จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับ
ด้านเรื่องอำนาจอธิปไตย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 
ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน เรื ่อง อำนาจอธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะพานหิน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ว ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู ้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้การทดสอบ Paired – 
Sample t-test และการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนา
ชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อำนาจอธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะพาน
หิน พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 86.45/83.93 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาชุดการเรียนรู้, Flipped Classroom, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การบริหารจัดการองค์กรตามหลักพุทธธรรม (1073) 
 

Educational Organization Administration According to Buddha Dhamma 
 

 ษิญาภา บัวศรี และพระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)   
Siyapha Buasri and Phramaha Udorn Uttaro (Makdee) 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรตามหลักพุทธธรรม ซึ่งการบริหารจัดการ

องค์กร เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้บริหารในการส่งเสริมการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้อย่าง
เหมาะสม โดยผู้บริหารควรมีความรู้รอบคอบรอบด้าน มีความเสียสละให้กับองค์กร มีคุณธรรมประจำ
ใจ มีความมุ่งมั่นและมีสติในการบริหารจัดการองค์เน้น การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นการนำ
ความเชื่อแนวคิดทางจริยธรรมมาผสมผสานและประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการตามทฤษฎีการ
บริหารจะสามารถนำพาองค์กรเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร ซึ่งใช้หลักสติปัฏฐาน 4 
คือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงทำให้มีสมาธิและสามารถทำงาน 
สามารถทำให้ควบคุมตนเองได้และเข้าใจผู้อื่น ทำให้เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการนำ
หลักธรรมอิทธิบาท 4 เพ่ือความสำเร็จในการบริหารงานการศึกษา มี 4 อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสาโดยการเริ่มต้นจากตนเองก่อนตั้งใจกำหนดจิตไว้มั่นคง มีความเพียรใฝ่ใจทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ
ไม่ท้อถอยเอาใจใส่กับการทำงานใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบข้อบกพร่องและคิดค้นหาทางแก้ไข
ปรับปรุงย่อมทำให้ไปสู่ทางสำเร็จ 

 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการองค์กร, สติปัฏฐาน 4, อิทธิบาท 4 
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ผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิถีพุทธในยุคปัจจุบัน (1082) 
 

Transformational Leadership in the Buddhist way of the present day 
 

อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์   
Anongnat Keawpaitoon  

 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาแนวคิดผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงและเพ่ือ

วิเคราะห์ผู ้นำการเปลี่ยนแปลงวิถีพุทธ โดยใช้หลักพรหมวิหารธรรมมาปรับเปลี่ยนในยุคปัจจุบัน
สามารถนำมาบูรณาการกับผู้นำซึ่งผู้นำนั้นต้องพัฒนาตน เป็นคนดีคนเก่ง โดยพื้นฐานทางจิตใจ สร้าง
ขวัญและกำลังใจและเก่งงานมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานและปกครองคนด้วยการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างในการสร้างศรัทธาผู้ทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนงานในองค์กรไปสู่ความสำเร็จและ
การเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันไปจากผู้นำในแบบเดิมการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน
ควรเป็นผู้สนับสนุนที่ดีมากกว่าเป็นผู้บัญชาการซึ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน 4 
องค์ประกอบคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และ
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคลในองค์กร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จและนำพา
องค์กรไปสู่สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

คำสำคัญ: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, วิถีพุทธ 
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การจัดวางแนวคิดตุลาการภิวัฒน์ในความรับรู้ของสังคมไทยผ่านบทสะท้อนทาง
การเมืองในภาพยนตร์ “The trial of Chicago 7” ของแอรอน ซอร์กิ้น (Aaron 

Sorkin)(1092) 
 

Installation: Approaches of Thai Judicialization of Politics perception 
through urban reflections in Films “The trial of Chicago 7” of Aaron Sorkin 

 

จาตุรงค์ สุทาวัน และวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  
Jaturong Suthawan and Wasukit Lao-in 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มุ่งนำเสนอมุมมองในการจัดวางแนวคิดทางการเมือง (Political Installation) 

ของแนวคิดตุลาการภิวัฒน์ (Judicialization of Politics) ที่เป็นการศึกษาบทบาทของสถาบันตุลา
การในเชิงการเมือง โดยศึกษาผ่านบทสะท้อนจากงานศิลปะแขนงภาพยนตร์ (Films) ในฐานะตัวบท
หนึ่งของสังคม ซึ่งผู้เขียนเลือกนำเสนอภาพยนตร์ “The trial of Chicago 7 ของแอรอน ซอร์กิ้น 
(Arron Sorkin) ที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากคดีทางการเมืองที่เป็นเหตุการณ์จริง ผลจากการวิเคราะห์
พบว่า องค์ความรู้ในการศึกษาบทบาทขององค์กรตุลาการในเชิงการเมืองมีลักษณะเป็นพลวัต และ
ก้าวข้ามความเป็นนิติศาสตร์ในเชิงกลไก (mechanical prudence) มาช้านานตั้งแต่ปลายทศวรรษ 
1960 แตกต่างจากความรับรู้ของคนในสังคมไทยบางส่วน ซึ่งยังยึดติดกับองค์ความรู้เดิมที่พึ่งผลิตขึ้น
โดยวาทกรรมตุลาการภิวัฒน์จากงานวิชาการกระแสหลักในปี พ.ศ.2549 นอกจากนี้บทสะท้อนทา ง
การเมืองจากภาพยนตร์ ได้เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจ (Social Relation) ขององค์กรตุลา
การในฐานะหนึ่งในกลไกของรัฐ (State apparatus) ที่มีส่วนสำคัญในการประสานผลประโยชน์
ร่วมกับตัวแสดงอื่นๆเพื่อสร้างอำนาจนำทางสังคม ทั้งนี้ การตั้งคำถามถึงบทบาทองค์กรตุลาการใน
ไทยผ่านกรอบแนวคิดตุลาการภิวัฒน์ ซึ่งมักให้ความสำคัญไปที่การวิเคราะห์ตัวแสดงที่เป็นฝ่ายตุลา
การเท่านั้น โดยละเลยการมองปฏิบัติการของฝ่ายตุลาการว่าเป็นการประสานผลประโยชน์จากผู้คน
หลายกลุ่มหรือหลายชนชั้น ด้วยเหตุนี้ แนวคิดตุลาการภิวัฒน์จึงยังมีข้อจำกัดในการอธิบ ายถึง
ความสัมพันธ์ทางอำนาจ และก้าวไม่พ้นมายาคติที่ว่า “ศาลเป็นอิสระจากการเมือง” ทั้งยังควรถูกทำ
ความเข้าใจในวงกว้างอย่างสำคัญว่า การใช้อำนาจตุลาการแก้ปัญหาทางการเมือง ควรเป็นไปเพ่ือการ
ตรวจสอบถ่วงดุล ไม่ได้มีอำนาจแทรกแซงสถาบันทางการเมืองอื่นๆแต่อย่างใด และการ ใช้อำนาจ
อย่างกว้างขวางแบบตุลาการภิวัฒน์ ควรเป็นภารกิจในเชิงบวกที่แสดงถึงการขยายสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน จำกัดอำนาจรัฐ ตลอดจนการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายตามหลักการประชาธิปไตย
สากล   

 

คำสำคัญ: การจัดวางแนวคิดทางการเมือง, ตุลาการภิวัฒน์, บทสะท้อนทางการเมือง 
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ประเทศไทยยุค 4.0 กับการพัฒนาทุนมนุษย์แบบ: Inside Out Development 
Approach (1093) 

 

Thailand 4.0 and Human Capital Development: Inside Out Development 
Approach 

 

วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, พงศพัศ พวงทอง, ศักดา พลเข้ม และพัชรินทร์ อยู่เย็น 
Wasukit Lao-in, Pongsphat Puangthong, Sakda Ponkham and Patcharin Yuyen 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาคนในหลากหลายองค์กรจะมุ่งเน้นการพัฒนาระยะสั้นมากกว่าการพัฒนาระยะ

ยาว ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาออกมาในลักษณะการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนจากภายนอกเพียงอย่างเดียว เพราะว่าสามารถเห็นผลได้ทันที เช่น การฝึกอบรมเรื่อง
การใช้อินเทอร์เน็ตอาจใช้เวลาเพียงวันเดียว จากคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นก็สามารถใช้เป็น แต่สิ่งที่
ขาดหายไปคือองค์กรมักไม่ค่อยพัฒนาคนให้ยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไร 
ดังนั้นทักษะที่เรียนรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมาก ถือว่าเป็นพัฒนาคนจากเปลือกนอกมากกว่า หรือ
กรณีพนักงานในร้าน มินิมาร์ท เด็กปั๊ม พนักงานจะคอยต้อนรับทักทาย สวัสดี หรือขอบคุณ แต่
ผู้รับบริการสามารถสัมผัสได้ว่า คำพูด หรือ พฤติกรรม แสดงออกมานั้นไม่ใช่แสดงมาจากส่วนลึกของ
จิตใจเป็นเพียงพฤติกรรมที่ถูกฝึกมาและถูกบังคับให้ทำเท่านั้น ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาคนในอนาคต
ของประเทศไทยยุค 4.0 องค์กรหน่วยงานจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดความคิดใหม่  เปลี่ยนการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยคนใหม่สามารถหาความรู้
เองพัฒนาทักษะด้วยตัวเองได้ รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติใหม่ องค์กรต่างๆจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเจาะเข้าไปพัฒนาที่จิตใจของคนให้มากขึ้น องค์กรต้องหวังผลการพัฒนาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพราะถ้าหากจะให้องค์กรมุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องพัฒนาภายในจิตใจของ
คนก่อน ส่วนการพัฒนาภายนอกไม่ใช่เรื่องยากอะไร แนวทางการพัฒนาตนเอง เป็นแนวทางที่มุ่งเน้น
การพัฒนาจิตใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในชีวิตคนก่อนเป็นอันดับแรก การพัฒนาคนในแนวทาง Inside 
Out Development Approach จึงเน้นการค้นหาตัวตน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตัวเอง การ
กำหนดเป้าหมาย แนวทางไปสู่เป้าหมาย องค์กรจำเป็นต้องเปิดใจกว้าง อย่าคิดว่าต้องพัฒนาฝึกอบรม
คนเฉพาะหลักสูตรที ่เป็นประโยชน์กับองค์กรเพียงอย่างเดียว  ต้องพัฒนาคนในแนวทางใหม่ที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนในองค์กรบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เขาต้องการเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในชีวิตจริงอันเกิดจากแรงจูงใจภายใน ไม่หวังสร้างเพียงแรงจูงใจภายนอก ผ่านตำแหน่ง
มากมาย นั่งจะทำให้คนทำงานเพราะแรงจูงใจจากภายนอก โอกาสเปลี่ยนแปลงย่อมมีน้อยมาก 
เพราะเมื่อไหร่ที่ชีวิตได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วแรงจูงใจการทำงานจะลดน้อยลง แต่การทำงานที่ได้รับ
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แรงจูงใจเกิดจากภายใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลของงานจะไม่ลดลงไปตามการเติมเต็มของ
ชีวิต เพราะคนจะตั้งเป้าหมายชีวิตที่ท้าทายมากยิ่ง ๆ ขึ้น    

การพัฒนาคนแบบ Inside Out Development Approach จึงเป็นอาวุธลับหรือกลยุทธ์
การพัฒนาคนของไทย ที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายในคือ ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัยไปสู่
การพัฒนาคนสู่ภายนอก คือ ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม หากองค์กรใดสามารถพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ภายใน
ใจของคนในองค์กรได้แล้ว การพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของคนก็สามารถทำได้ง่าย เพราะ
การพัฒนาจิตใจคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคนแบบยั่งยืน 

 

คำสำคัญ: ประเทศไทยยุค 4.0, การพัฒนา, Inside Out Development Approach 
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ส่งเสริมการบริหารงาน
ภาครัฐในศตวรรษที่ 21 (1094) 

 

The application of Buddhist principles integrated with modern science 
Promote public administration in the 21st century  

 

วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, จาตุรงค์ สุทาวัน, ศักดา พลเข้ม, พงศภัค พวงทอง และ 
พัชรินทร์ อยู่เย็น 

Wasukit Lao-in, Jaturong Suthawan, Sakda Ponkham, Pongsphat Puangthong and 
Patcharin Yuyen 

 

บทคัดย่อ 
ปรากฏการณ์อื ้อฉาวที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐกำลังเป็นกระแสตื่นตัวเรื ่องความ

โปร่งใสในสังคมไทยขณะนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช กรณีเรียกรับเงินสินบนจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามได้เงินจำนวนมาก สะท้อนได้
จากหน่วยงานดังกล่าวกลับได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ ์พืชประจำปี
งบประมาณ  2565 ว่า เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการ
บริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ได้รับระดับคะแนนการประเมิน 
ITA สูงถึง 85.79 คะแนนและมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ ระดับ A จากช่วงคะแนน 
85–94.99  ถือว่าองค์กรนี้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับสูงมาก  

เวลานี้การตื่นตัวในสังคมไทยเกี่ยวกับการบริหารงานที่ผิดพาดของหน่วยราชการ มามาก
ขึ้นเรื่อย ๆ นำมาสู่การเลือกร้องให้ปฏิรูประบบราชการอย่างกว้างขวาง เช่น ปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูป
กองทัพ หรือแม้แต่ปฏิรูประบบราชการทั้งระบบก็ตาม ปัญหาเรียกร้องการปฏิรูปดังกล่าวต้องยอมรับ
ว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารราชการที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ละ
ระบบราชการเองก็ยังไม่มีการปรับตัวไปตามกระแสสังคม ที ่กำลังเรียกร้องเรื ่องความโปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ ชุดความคิดระบบราชการยังยึดติดกับอำนาจ ขาดคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกสมัยใหม่ในยุคที่เรียกว่าศตวรรษที่21 จึงเป็น
คำถามที่ต้องรอคอยคำตอบต่อไปว่าการบริหารราชการในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นควรอย่างไร ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาการเรียนศึกษาวิชาการบริหารงานภาครัฐ ว่าด้วยเรื่องการนำเอาหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ยังไม่กว้างขวางและถูกส่งเสริมอย่างจริงจัง เพราะสังคมไทยยังคงยึดติดกับหลักการบริหาร
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ราชการแบเดิม คือ ต้องมีการแบ่งงานให้ข้าราชการหรือฝ่ายบริหารต่าง ๆ รับผิดชอบ เป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถ และต้องแต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะกับงานเป็นหลัก 

สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงจำแนกหรือแบ่งงานออกเป็นแผนก ๆ เช่นเดียวกัน ทรง
แต่งตั้งพระภิกษุให้ทำหน้าที่ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น พระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญามี
ความแตกฉานในพระธรรมคำสอน พระองค์ทรงแต่งตั้งให้พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ถ้า
เรียกกันในสมัยปัจจุบันก็ได้แก่ผู ้ช่วยฝ่ายวิชาการนั ่นเอง ส่วนพระโมคคัลลานะนั ้นเป็นผู ้ที ่มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีอิทธิฤทธิ์ มีความเฉียบขาด เฉียบแหลม ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระ
อัครสาวกฝ่ายซ้ายทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหาร 

ในศตวรรษที่ 21การบริหารงานภาครัฐนี ้หากหน่วยงานรัฐจะนำหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน การทำงานให้ประสบความสำเร็จคงจะทำให้สังคม
เกิดการยอมรับและสงบสุขได้ เพียงอาศัยหลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ประเสริฐ และบริสุทธิ์ใน
การทำงานร่วมกัน อาศัยหลักอิทธิบาท 4 หลักแห่งความสำเร็จหรือทางสู่ความสำเร็จ หากผู้บริหารนำ
หลักธรรมทั้ง 2 นี้มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของภาครัฐหรือนำมาประยุกต์กับหลักรัฐศาสตร์ 
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ อันน่าจะก่อให้เกิดความรอบคอบและเกิดการยอมรับด้านในการพัฒนาตน 
พัฒนาคน และพัฒนางาน หรือการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรม บทความนี้ได้นำเสนอหลักรัฐการจัดการภาครัฐแนวพุทธในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
ให้เป็นคนเก่งในศาสตร์แห่งการบริหาร เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ ยึดหลักธรรมะใช้ในการดำเนิน
ชีวิต และเป็นบุคคลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง รู้ทันแบบง่าย ๆ 

 

คำสำคัญ: การจัดการภาครัฐ, แนวพุทธศาสตร์, ศตวรรษท่ี 21 
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รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองเชิงพุทธของผู้บริหารเทศบาลนครเพ่ือส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในภาคเหนือตอนล่าง (1096) 

 

Buddhist political communication model of municipal administrators to 
promote people's political participation in the lower north 

 

วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ 
Wasukit Lao-in 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบททั่วไป ปัญหา อุปสรรค การสื่อสาร

ทางการเมืองเชิงพุทธของผู้บริหารเทศบาลนครเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 2) เพ่ือศึกษาทฤษฎี และหลักธรรมที่เหมาะสมกับการสื่อสารทางการเมือง
เชิงพุทธของผู้บริหารเทศบาลนครเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง 3) เพ่ือนำเสนอรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองเชิงพุทธของผู้บริหารเทศบาลนคร
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 24 รูปหรือคน ผู้บริหารเทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นักวิชาการ
รัฐศาสตร์ ผู้นำชุมชน นักสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และ
สนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้เชี ่ยวชาญแต่ละด้าน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการพรรณนาความการวิจัยเชิง
ปริมาณกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลนครนครสวรรค์ นครพิษณุโลก 
และนครแม่สอด เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.927 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) บริบททั่วไป 
ปัญหา อุปสรรค การสื่อสารทางการเมืองเชิงพุทธของผู้บริหารเทศบาลนครเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสาร
ทางการเมืองเชิงพุทธระหว่างนักการเมืองและประชาชน มีสถานะเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารในคราว
เดียวกัน จึงเกิดลักษณะการสื่อสารทางการเมืองแบบสองทางอาศัยกระบวนการสื่อสาร4ด้านเป็น
เครื่องมือ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร ทั้งสองฝ่ายมีกระบวนการรับรู้ขาวสารทางการ
เมืองเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ  สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้น
การสื่อสารทางการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.78 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านการการวางแผน ด้านการนำแผนไปปฏิบัติ ด้านการรับประโยชน์ และ
ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ทฤษฎีที่เหมาะสมในการสื่อสารทางการเมือง
เชิงพุทธจองผู้บริหารเทศบาลนครเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
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ภาคเหนือตอนล่าง คือ กระบวนการมีส่วนร่วม 4 ด้าน (1) ร่วมวางแผน (2) ร่วมลงมือปฏิบัติ (3) ร่วม
รับประโยชน์ และ 4) ร่วมประเมินผล โดยใช้หลักสาราณียธรรม 6 เป็นแกนกลางคือ 1) เมตตา
กายกรรม 2) เมตตาวจีกรรม 3) เมตตามโนกรรม  4) สาธารณโภคี 5) ศีลสามัญญตา และ 6) ทิฐิ
สามัญญตา ถือเป็นทักษะการสื่อสารทางการเมืองเชิงพุทธของผู้บริหารเทศบาลนครเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และ 3) การสื่อสารทางการเมืองเชิง
พุทธของผู้บริหารเทศบาลนครเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง เมื่อนำมาสังเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนำมาบูรณาการหลักธรรมได้รูปแบบและ
องค์ความรู้ใหม่ คือ WASUKIT–Model ประกอบด้วย W –World Wide Web สื่อสารกว้างไกล ไร้
พรมแดน  A - Awareness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง S - Sender เป็นผู้ส่งสารที่ดี U–Universality 
มีโลกทัศน์กว้างไกล K–Knowledge เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ I-Implementation สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง T-Transparent มีความโปร่งใสตรวจสอบได้   

 

คำสำคัญ: การสื่อสารทางการเมืองเชิงพุทธ, ผู้บริหารเทศบาลนคร, การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลตอ่การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภท
วัตถุแบบจำลองสามมิตทิีป่ระสานความเป็นพุทธศิลป์ (1100) 

 

A survey of tourists' opinions affecting the selection of three-dimensional 
replicas of souvenir products that harmonize with Buddhist art 

 

คมกฤช จิระบุตร, ธาดา ธิติภทัรกุล และเศรษฐชัย ใจฮึก   
Khomkrit Jiraboot, Thada Titipattarakul and Seatachai Jaihuek  

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกประเภท

วัตถุแบบจำลองสามมิติกึ่งพุทธศิลป์ของอำเภอเมืองเชียงราย งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายสำรวจความ
ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบและผลิตลักษณะสินค้าที่ระลึก
ประเภทวัตถุแบบจำลองสามมิติกึ ่งพุทธศิลป์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อศึกษาสินค้าที่ระลึกอำเภอเมืองเชียงราย 2) เพื่อสำรวจปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทวัตถุแบบจำลองสามมิติกึ่งพุทธศิลป์จากกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 3) เพื่อรวบรวมผลการสำรวจและสรุปผลทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกใหม่
ของจังหวัดเชียงราย การดำเนินการวิจัยด้วยวิธีให้นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามตามแบบจาก
แบบฟอร์มการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทวัตถุ
แบบจำลองสามมิติกึ่งพุทธศิลป์ จำนวน 100 คน ด้วยวิธีการสุ่มเก็บข้อมูลตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่าง ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ผลการรวบรวม
แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยว พบว่า ประเด็นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70, 1.2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33, 1.3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ที่ 30,001 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 39 และ 1.4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 60 ประเด็นที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจังหวัดเชียงราย 
พบว่า 2.1) ลักษณะการออกแบบสินค้าที่ระลึกที่ต้องการมากที่สุดคือลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย
(x̅ = 4.00) 2.2) ลักษณะทางกายภาพของสินค้าที่ระลึกท่ีต้องการมากที่สุดคือเน้นความสวยงาม (x̅ = 
4.28) 2.3) ประเภทสินค้าที่ระลึกที่ต้องการมากที่สุดคือประเภทเครื่องประดับมีค่า (x̅ = 3.34) และ 
2.4) วัสดุที่ต้องการมากท่ีสุดคือวัสดุเงินมีค่า (x̅ = 3.75) และ ประเด็นที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทวัตถุแบบจำลองสามมิติกึ่งพุทธศิลป์ พบว่า  3.1) ศาสนสถานสำคัญในเขต
อำเภอเมืองเชียงรายที่นักท่องเที่ยวนึกถึงเป็นอันดับแรกมากที่สุดคือ วัดพระแก้วมีค่า (x̅ = 3.42) 3.2) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับความต้องการสินค้าที่ระลึกที่เก่ียวข้องกับเรื่องโชคลางอยู่ในระดับ
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มากมีสัดส่วน 35% และ 3.3) ด้านความเชื่อโชคลางในสินค้าที่ระลึกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการมี
ให้แก่ตนเองคือด้านสุขภาพแข็งแรง มีค่า (x̅ = 4.22)  

 

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก, สำรวจความต้องการ, จังหวัดเชียงราย 
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การประยุกต์หลักสัปปุริสธรรมเพ่ือการบริหารในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

(1107) 
 

The Application of Sappurisadhamma for Management during the Epidemic 
crisis of Coronavirus disease 2019 (Covid -19) of Kao liao Sub-District 

Municipality, Nakhon sawan province 
 

รัตนาวรรณ จินดาหอม, สุกัญญาณัฏฐ อบสิน, อัครเดช พรหมกัลป์ และพระครูนิวิฐกิจจานุรักษ์ 
Ratanawan Jindahom, Sukanyanat Opsin, Akkaradecha Brahmakappa and 

PrakruNiwitkitjanurak  
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารในภาวะวิกฤตการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของหลักสัปปุริส
ธรรมกับการบริหารในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การศึกษาวิจัยเชิง
สำรวจ ด้ายการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 369 คน จากประชากรทั้งหมด จำนวน 4,658 
คน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.96, S.D. = 0.72) ตาม
แนวคิดของแมคคินซีย์ 7S McKinsey โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.93. S.D. = 0.75) และ 2) 
หลักสัปปุริสธรรมมีความสัมพันธ์กับการบริหารในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกันเป็นคู่  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก Pearson Correlation (r) (0.95) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าคู่ของ
ด้านกาลัญญุตา (การรู้จักเวลา) กับด้าน Structure (โครงสร้าง) มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = 0.98) 
รองลงมาคือ คู่ของด้านกาลัญญุตา (การรู้จักเวลา) กับด้าน System (ระบบ) มีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ (r 
= 0.88) และค่าที่น้อยที่สุดคือ คู่ของด้านธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) กับด้าน Strategy (กลยุทธ์) มีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ที่  (r = 0.76)  

 

คำสำคัญ: การประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม, การบริหารในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค, โคโรนา  
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวศาสตร์พระราชาของเทศบาลตำบล 
คลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวดักำแพงเพชร (1018)  

                  

The development of people's life quality according to the king's philosophy 
of khlong phikrai sub-district municipality, phran kratai district,  

kamphaeng phet province    
                     

พระคณาธิป สุทฺธิวิญฺญู (ตะติยะ), สมคิด พุ่มทุเรียน และอัครเดช พรหมกัลป์ 
Phra Khanathipa Sutthiwinyu (Tatiya), Somkid Pumturian and  

Akkaradecha Brahmakappa 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตาม

แนวศาสตร์พระราชาของเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.981 จาก
การแจกแบบสอบถามกับกลุ ่มตัวอย่างที ่ได้จากสูตรของ Taro yamane จำนวน 375 คน จาก
ประชากรทั้งหมด 5,945 คนและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 24 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่อิสระ
ต่อกัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมา
จำแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างเป็นระบบ
เพื่อตอบคำถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี ผลการวิจัย พบว่า แนวทางและการเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามแนวศาสตร์พระราชาของเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร ดังนี้ 1) ด้านความรู้ ทางเทศบาลจึงควรให้ความรู้ในเรื ่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชนเป็นอันแรก ให้ประชาชนรู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 2) ด้านความมีเหตุผล ควรยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่
จำเป็น ลดความฟุ่มเฟือยในการด้านรงชีพ ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต มี
จิตสำนึกในเรื่องของการรู้รัก สามัคคี และมีเหตุผลในการใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 3) ด้านคุณธรรม ควรปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ซึงกันและกัน ยึดถือปฏิบัติ ตามแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง 4) ด้านความพอประมาณ 
เทศบาลควรมีการให้คำแนะนำ หรือให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของความพอประมาณ ไม่ว่าจะเป็น
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ความพอประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ของตนก็ดี หรือการบริหารการใช้ทรัพย์ที่เป็นส่วนรวม ปลูก
จิตสำนึกให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งทรัพย์ รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักประมาณ ประหยัด และอดออม เพ่ือ
รักษาเอาไว้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ นำสู่ความพอดี 5 ประการ คือ 1) พอดี
ด้านจิตใจ 2) พอดีด้านสังคม 3) พอดีด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) พอดีด้านเทคโนโลยี 
5) พอดีด้านเศรษฐกิจ และ 5) ด้านภูมิคุ้มกัน คือ มีความรอบรู้ รอบครอบ ในการดำเนินชีวิตโดย
ความไม่ประมาท เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ มีภูมิคุ้มกันด้าน
สังคม มีภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินชี วิตของ
ประชาชน 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ศาสตร์พระราชา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เทศบาล 
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พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 6 (1122) 

 

The buddhist integration for ethical development of police Sergeant 
students of training center of provincial police Region 6  

 

กาญจนา ศิริ, พระครูนิวิฐศีลขันธ์ และสมคิด พุ่มทุเรียน 
Kanchana Siri, Phrakru Niwitsrirakhan (Warong Thitwatano) and Somkid Pumturian 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมของ

นักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของไตรสิกขา กับ
การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.973 จากการ
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากโดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนนายสิบตำรวจ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่น 12 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ที่ได้จากสูตรของ Taro 
Yamane จำนวน 266 นาย จากประชากรทั ้งหมด 790 นาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา 
สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่อิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564 อยู่ในระดับมาก แต่ในด้านกล้าตัดสินใจ และยืนหยัดกระทำใน
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X̅ = 3.74 , S.D.= 0.53 ) ถือว่าต่ำที่สุดในภาพรวมทั้งหมด 
ส่วนความสัมพันธ์ของหลักไตรสิกขากับการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 6 พบว่า หลักไตรสิกขา กับประมวลหลักจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564  โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวก
หรือความสัมพันธ์กันในลักษณะที ่คล้อยตามกันเป็นคู ่ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก Pearson 
Correlation (r) (0.717) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า คู่ของด้านปัญญาสิกขา (X3) 
กับด้านกล้าตัดสินใจ (Y3) มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = 0.688) รองลงมา ได้แก่ คู่ของด้านศีลสิกขา 
(X1) กับด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ (Y1) มีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ (r = 0.629) และน้อยที่สุด 
ได้แก่ คู่ของด้านศีลสิกขา (X1) กับด้านเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี (Y7) มีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ (r = 
0.242) 
 

คำสำคัญ: พุทธบูรณาการ, การพัฒนา, จริยธรรมข้าราชการตำรวจ 
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การประยุกต์หลักภาวนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (1123) 

 

The Application of Phawana for the development of people’s life quality in 
Yan matsi Sub-district administrative organization, Phayuha khiri district, 

Nakhon sawan province   
 

ชุลีรัตน์ เชื้อนุ่น, สมคิด พุ่มทุเรียน และสุกัญญาณัฏฐ อบสิน 
Chuleerut Chuanoon, Somkid Pumthurien and Sukunyanut Opsin 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของหลักภาวนา 
4 กับการการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ โดยระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน17 รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ โดยการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 360 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์หลักภาวนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 3.92, S.D. = 0.78) 2) หลักภาวนามีความสัมพันธ์กับการการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีร ี จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวก มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที ่คล้อยตามกัน เป็นคู ่ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับสูงมาก Pearson 
Correlation (r) (0.943) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าคู่ของด้านด้านจิตภาวนา กับ
ด้าน สิ่งแวดล้อม มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด (r = 0.732) รองลงมาคือ คู่ของด้านจิตภาวนา กับด้าน 
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ (r = 0.720) และค่าที่น้อยที่สุดคือ คู่ของกายภาวนา 
กับด้านร่างกาย มีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ (r = 0.508)  
 

คำสำคัญ: การประยุกต์หลักภาวนา, ความสัมพันธ์ของหลักภาวนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน  
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การพัฒนาศักยภาพการบริหารการปกครองคณะสงฆ์อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชรตามหลักภาวนา 4 (1124)      

           

Development of administrative potential of the sangha in khlong lan 
district, kamphaeng phet province according to bhavana 4                         

 

พระครูปลัดสิทธิกรณ์ วรญาโณ, พระเทพปริยัติเมธี และอัครเดช พรหมกัลป์ 
Phra Kru Palad Sittikorn Vorayano, Phra Thep Pariyatmethee and  

Akkaradecha Brahmakappa 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารการ
ปกครองของคณะสงฆ์อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ตามหลักภาวนา 4 เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.889 กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มด้วยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 163 รูป จากประชากรทั้งหมด 281 รูป 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่อิสระต่อ
กัน ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมพัฒนาด้านกายภาวนา ศักยภาพทางกาย ควรให้ความสำคัญใน
เรื่องการบริหารร่างกายให้มีสุขภาพแข็ง เริ่มจากการพิจารณาบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด 
ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพทางศีล ควรลดการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยคำพูดและการกระทำทางกาย  
สำรวมในพระปาฏิโมกข์ การพัฒนาศักยภาพทางจิต ควรส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ทำ
สมาธิ แผ่เมตตาจิต พิจารณาปัจจัย 4 ก่อนบริโภค และเจริญมรณานุสสติ เจริญสติปัฏฐาน 4 อยู่เนือง 
ๆ การพัฒนาศักยภาพทางปัญญา ควรส่งเสริมให้มีการอ่านและฟังธรรมะ การส่งเสริมพัฒนาด้านการ
ครองตนตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา ด้านการครองคน ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน 
และทุกองค์กรที่อยู่ข้างเคียง และด้านการครองงาน ควรส่งเสริมพัฒนา พระสังฆาธิการให้มีความรู้ 
ความสามารถ ให้เหมาะสมกับบทบาทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, การบริหาร, การปกครองคณะสงฆ ์
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การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวพุทธ (1133)    
                                   

Learning development of learners according to Buddhism 
 

บุญสืบ ยังเจริญ และพระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)  
Boonsueb Yangcharoen and Phramaha Udon Uttaro (Makdee) 

  

บทคัดย่อ 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ได้เน้นย้ำในเรื่องหลักประกันของชีวิตที่ดีงาม คือ 

องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการศึกษามี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การแสวงแหล่งปัญญา
และแบบอย่างที่ดี (กัลยาณมิตตตา) และฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง (โยนิโส
มนสิการ) คือ การเป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีโยนิโสมนสิการหรือรู้จักคิด 
คิดเป็นตามแนวปัญญา เพราะโยนิโสมนสิการมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการศึกษา การพัฒนาชีวิตที่ดี
และทันต่อวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันตลอดจนสู่ยุคแห่งอนาคตและสามารถเรียนรู้
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเกิดสันติสุขในสังคมนั้น ๆ โดยการนําหลักไตรสิกขา 
ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยหลักในการพัฒนา
ชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องพัฒนา ทั้งด้าน
สติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดยสอดแทรกและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพฤติกรรมพุทธิพิสัย เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้ทางด้านความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจในการแก้ปัญหา พัฒนาสมอง และสติปัญญา ด้านพฤติกรรมจิตพิสัย เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ถูกต้อง ความรู้สึกทัศนคติที่ดี ในการเรียนรู้ ความเชื่อ ความสนใจและมีคุณธรรม 
มีความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน และด้านพฤติกรรมทักษะพิสัย เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่วชํานาญ ด้วยพฤติกรรมที่ถูกต้องและดีงาม 
 

คำสำคัญ: การพัฒนา, การเรียนรู้, การเรียนรู้ตามแนวพุทธ 
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  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลฟ้ืนฟูแรงงานคืนถิ่นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (1134) 
 

The Public Particiption In Rehabiltation Care of Migrant Workers In The 
Situation of Epidemic Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Of Khlong 

KhaChen Sub-District Administrative Organization, Mueang District, Phichit 
Province 

 

พระครูสังฆรักษ์สมพงศ์ จิรสุโภ (สืบเหล่ารบ), พระเทพปริยัติเมธี และอัครเดช พรหมกัลป์ 
Phrakru Sangkarak Sompong Jirasupo (Sueblaorob), Phratheppariyattimethi and 

Akkaradecha Brahmakappa 
  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลฟื้นฟู

แรงงานคืนถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และ 2) 
ศึกษาความสัมพันธ์ของหลักสาราณียธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลฟ้ืนฟูแรงงานคืน
ถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยระเบียบวิธีวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 383 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการดูแล
ฟ้ืนฟูแรงงานคืนถิ่นตามหลักสาราณียธรรมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะ
เชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.12, S.D.=0.24) เมื่อจำแนก
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการดูแลฟื้นฟูแรงงานคืน
ถิ่นตามหลักการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.14, S.D.=0.22) และเมื่อจำแนก
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน และ 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
สาราณียธรรมกับหลักการมีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูแรงงานคืนถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งวิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ในทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ((r)=0.784** ) และมีลักษณะที่คล้อย
ตามกันเป็นคู่  

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การฟ้ืนฟูดูแลแรงงานคืนถิ่น, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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  ความปลอดภัยในสถานศึกษากับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม (1135) 
 

School Safety Intellectual and Moral Development.  

 

พระสุรชัย สุรชโย, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ และบุญเชิด ชำนิศาสตร์  
Phrasurachai Surachayo, Phrakruophatnonthakit and Booncherd Chumnisart 

  

บทคัดย่อ 
ความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นส่วนสำคัญของสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกำหนดเป็นนโยบายหลักในการป้องกันเหตุร้ายหรืออุบัติภัย
ไม่ให้เกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างทันเหตุการณ์ ไม่
เกิดความสูญเสีย เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู รวมถึงผู้อื ่นในสถานศึกษาต่อไป 
สถานศึกษาจึงควรมีนโยบาย ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชน ความเข้มแข็งของ
เครือข่าย เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม 
2) กำหนดมาตรการหลัก เพื่อป้องกันและแก้ไข 3) กำหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ 
วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 4) กำหนดกิจกรรมสนับสนุน
มาตรการหลักและมาตรการเสริม 5) กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้
เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษากับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมให้เกิดในสถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 
 

คำสำคัญ: ความปลอดภัยในสถานศึกษา, การพัฒนาปัญญา, คุณธรรม 
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กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมในสถานศึกษา 
(1136) 

 

The process of preventing and solving drug problems with Buddhist 
principles in educational institutions  

 

บุญเชิด ชำนิศาสตร์, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ และพระสุรชัย สุรชโย 
Booncherd Chumnisart, Phrakruophatnonthakit and Phrasurachai  Surachayo 

  

บทคัดย่อ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมในสถานศึกษา สถาบัน

ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมโดยนำหลักหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ มีเมตตา คือความรักความปรารถนาดีมี
ไมตรีจิต มีความกรุณา คือความสงสาร อยากช่วยเหลือ มีมุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อ
เห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีอุเบกขา คือความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริง และหลักสังคหวัตถุ 4 
ได้แก่ ทาน การให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปิยวาจา เจรจาอ่อนหวานพูดคำที่สุภาพ อัตถจริยา การ
บำเพ็ญตนให้เป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สมานัตตา การปฏิบัติตนสม่ำเสมอ ไม่ถือตัว โดยผู้ที่เก่ียวข้อง
มีหลักพุทธธรรมทั้ง 2 หลักธรรมจะทำให้เป็นที่พึ่งของเยาวชนหรือคนที่ติดยาเสพติดได้ บูรณาการ
หลักธรรมในตนเองช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในเยาวชน ผู้ที่ติดยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนเมื่อทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันมีสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักแห่งแรกในการป้องกัน แก้ไขต่อไป 
 

คำสำคัญ: กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา, ยาเสพติด, หลักพุทธธรรม 
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ต้นแบบและวิธีการศึกษาปรัชญาการเมืองตามแนวโสเครตีส (1137) 
 

Socrates: A model and method for studying political philosophy 
 

พระสิริรัตนเมธี, ธงชัย สิงอุดม และประสงค์ หัสรินทร์ 
Phrasirirattanametee, Thong Singudom, Prasong Hussarin 

 

บทคัดย่อ 
โสเครตีสเป็นนักปรัชญาผู้ที่แสวงหาคำตอบที่ไม่เคยอิ่มจากความรู้ทั้งหมายที่ตนเองสงสัย 

ผ่านกระบวนการวิธีคิด วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้น และยังเป็นต้นแบบและราชาของนัก
ปรัชญา เป็นอาจารย์ของพลาโต้ผู้ยิ่งใหญ่ในปรัชญาการเมืองซึ่งเป็นอาจารย์ของอรีสโตเติล ทำให้เห็น
ว่า ความเป็นต้นแบบของโสเครตีสได้ถ่ายทอดวิธีการแสวงหาความรู้ไปยังลูกศิษย์ของตนเองอย่างชาญ
ฉลาดทำให้ผลงานของท่านมีความโดดเด่นกว่าใคร ๆ ในยุคเดียวกัน ท่านเชื่อว่า นักปกครองที่ดีต้องมี
ความรู้และคุณธรรมต่าง ๆ ที่สามารถส่งมอบความดีทั้งหลายไปยังผู้ใต้ปกครองเพื่อเป็นหลักประกัน
ความสงบเรียบร้อยบนแผ่นดิน ทั้งนี้กระบวนการแสวงหาความรู้ของท่านเรียกว่า กระบวนการวิภาษ
วิธี ได้แก่ 1) ประเด็นที่มีลักษณะยืนยันตรงกันระหว่างคู่สนทนา 2) ลักษณะปฏิเสธเหตุผลของคู่
สนทนา 3) ลักษณะทั้งการยอมรับและปฏิเสธในเวลาเดียวกัน และ 4) ลักษณะหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่ง
การเลือกคู่สนทนาหรือนักปรัชญาที่สามารถโต้แย้งด้วยเหตุได้จะต้องเลือกและเข้าใจนักปรัชญานั้น
เป็นอย่างดีเพ่ือลดความขัดแย้งเชิงอคติลงไป 

 

คำสำคัญ: โสเครตีส, วิธีการศึกษา, ปรัชญาการเมือง 
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การสื่อสารภายในองค์กรยุคดิสรัปชั่น (1143) 
 

Communication with in the organization in the era of disruption 

 

ประวิทย์ ชัยสุข, ระวิง เรืองสังข์ และเกษม แสงนนท์  
Prawit Chaisuk, Rawing Ruangsanka and Kasem Saengnont  

  

บทคัดย่อ 
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็น

สิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กรในทางบวกในยุคของการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะนโยบายการบริหารงาน
การจัดการขององค์กรเป็นส่วนสำคัญ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การสื่อสาร
ภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร 
ทั้งนี้หากการสื่อสาร รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงาน กระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องทำให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในยุคดิสรัปชั่นเป็นไปอย่าง
คลองตัวและเกิดประสิทธิผลและพร้อมที่จะนำไปพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

 

คำสำคัญ: การสื่อสาร, ดิสรัปชั่น, องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



144 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

การบริหารจัดการศึกษาของชุมชนสัมพันธ์โดยใช้หลักบวร (1144) 
 

Educational administration of community relations using Bavara 
principles 

 

พระมหาพนมเทียร ปุญฺญชาโต (ฉํตรโชติกมาก) 
PramahaPanomtuen Punyachato (Chatchotikmak) 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการศึกษาของชุมชน

สัมพันธ์โดยใช้หลักบวร จะเห็นได้ว่าความสำคัญของหลักการบริหารจัดการศึกษาของชุมชนสัมพันธ์ที่
ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” ซึ่งเป็น 
3 สถาบันหลักของชุมชน เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน ร่วมกันใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและที่สำคัญนั้น ต้องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่นับถือ และใน
ตัวผู้นำ เช่น เจ้าอาวาสพระสงฆ์ ปราชญ์ ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ บุคคลและสังคม หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาฐาน
ชุมชนในรูปแบบของ “บวร” จะประกอบด้วย หลักการกระจายอำนาจไปยังประชาชน วัด และชุมชน 
หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน หลักการเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง หลักการยึดชีวิตหรือผู้เรียนเป็นตัว
ตั้ง และหลักการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้งสามระบบ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดร่วม
ทำงานกับพื้นท่ี และบูรณาการทรัพยากรจากชุมชน รัฐ และท้องถิ่นสนับสนุน 

 

คำสำคัญ: การบริหาร, ชุมชนสัมพันธ์, หลักบวร 
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วาทกรรมว่าด้วย “แม่ศรีเรือน” กับค่านิยมของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป (1177) 
 

Discourse on “Mae Sri Ruen” and the values of Thai society that have 
changed 

 

สุนิสา แก้วนิ่ม และอรอุมา ซ่อนกลิ่น 
Sunisa keawnim and On-uma Sonklin 

 

บทคัดย่อ 
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ บทความ และการวิจัยต่าง ๆ มักพบว่าผู้หญิงไทยในอดีตไม่

มีสิทธิเสรีภาพที่เทียบเท่ากับผู้ชาย มักสร้างภาพลักษณ์ให้ผู ้หญิงมีบุคลิกภาพที่อ่อนหวาน สุภาพ 
เรียบร้อย และอ่อนแอ ซึ่งไม่สามารถทำกิจการใดได้นอกจากงานบ้านงานเรือน และมักถูกลดทอน
คุณค่าจากเพศชายอยู่เสมอต่างจากในปัจจุบันที่จะพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้มีแนวความคิดหรือการ
ปฏิบัติตนตามลักษณะของผู้หญิงไทยในอดีต ซึ่งมักจะถูกต่อว่าจากบรรดาผู้อาวุโสในเรื่องของการ
ประพฤติตน และมักจะถูกสั่งสอนให้มีความเป็นแม่ศรีเรือน ความเป็นกุลสตรีไทย เนื่องจากผู้ ใหญ่ใน
สังคมไทยส่วนใหญ่ย่อมคาดหวังให้ผู้หญิงที่เป็นลูกหลานนั้นประพฤติ ปฏิบัติตัวตามแบบฉบับหญิงไทย
ในอดีตที่มีความเพียบพร้อมทั้งกิริยามารยาท และการประพฤติตนที่เหมาะสม ทำให้ภาพลักษณ์ที่
แสดงออกมาเป็นสิ่งที่ผู้อื่นชื่นชม และมักจะได้ยินคำชมเชยจากผู้ใหญ่แบบนี้เสมอเมื่อปฏิบัติตนตาม
แบบฉบับผู้หญิงไทยในอดีต “ใครเห็นใครก็อยากได้เป็นลูกสะใภ้” หรือถ้าออกมาจากปากชายหนุ่มก็
คงอดเอ่ยคำว่า “แม่ของลูก” มิได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันเองบรรดาผู้ใหญ่ในครอบครัวของผู้
หญิงไทยเกือบทุกบ้านจะคาดหวังให้เรามีความประพฤติและการปฏิบัติตนที่ เป็นเช่นนั้น มักจะสอน
งานบ้านการทำอาหาร กิริยามารยาทตามแบบฉบับผู้หญิงไทยในอดีต และถ้าเด็กผู้หญิงบ้านไหนไม่
ประพฤติตนตามหลักปฏิบัติดังกล่าวมักจะถูกต่อว่าด้วยคำพูดที่ว่า “ไม่มีความเป็นแม่ศรีเรือน” เราจึง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คำว่า “แม่ศรีเรือนนั้น” ยังเป็นถ่อยคำที่ถูกใช้และให้ความสำคัญของการประพฤติ-
ปฏิบัติตนของเพศหญิงนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

 

คำสำคัญ: ค่านิยม, แม่ศรีเรือน, วาทกรรม 
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ศึกษาผลการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสมรรถนะด้านการจัดการและ
การทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดัอุทัยธานี (1154) 

 

To study the results of the design of proactive learning management 
process, management competency and teamwork in secondary schools in 

Uthai Thani Province 
 

พระครูอุทิตปริยัติสุนทร, พระครูอุทิศธรรมพินัย และสมบุญ ทิพรังศรี 
Phra Kru Uthit Pariyat Sunthon, Phra Kru Uthit Tharma Pinai and Somboon Tiprangsri 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกสมรรถนะด้านการจัดการและการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ด้วย
ชุดกิจกรรมที่นำเอาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที ่มุ ่งเป้าหมายการพัฒนา ไปที่ทักษะการทำได้ มี
ความสามารถในการปฏิบัติ ทำให้เกิด องค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคคล ในการ
ทำงานให้ประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในคราว
เดียวผู้วิจัยจึงมีความคิด ว่า ควรศึกษาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสมรรถนะด้าน
การจัดการและการทำงานเป็นทีมกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ออกแบบเป็นชุดกิจกรรม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนร่วมกันเป็น
ทีม ก่อเกิดเป็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อย่างยั่งยืน 

 

คำสำคัญ: ออกแบบ, สมรรถนะ, การทำงานเป็นทีม 
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พลังสื่อ: บทบาทสื่อสารมวลชนต่อการพัฒนาการเมืองท้องถิน่ (1178) 
 

The power of the media: the role of mass communication in local political 
development 

 

พัชรีญา ฟองจันตา และเพ็ญภัค รัตนคำฟู 
Patchareeya Fongchanta and Penpuk Rattanakhumfu 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา

การเมืองท้องถิ่นภายใต้หลักประชาธิปไตย การพัฒนาการเมืองท้องถิ่นคือการใช้สื่อสารมวลชนเป็น
เครื่องมือสนับสนุนในการสร้างกระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะส่งผลต่อการเกิด
จิตสำนึกสาธารณะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีตามมา สื่อมวลชนมีบทบาท
หลักในการเป็นผู้ที ่สร้างการรับรู้และการเรียนรู้ในแนวทางการปกครองผ่านการเน้นย้ำและส่งต่อ 
ค่านิยมแนวคิดและอุดมการณ์ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์บทบาทสื่อมวลชนตามหลักการสื่อสารทา งการเมือง
ร่วมกับการพัฒนาทางการเมืองทำให้พบบทบาทที่สำคัญของสื่อมวลชนที่ควรจะเป็นมีดังนี้ ตีแผ่ความ
จริงการนำเสนอข้อมูลความจริงอย่างตรงไปตรงมา ชิงให้ความรู้เป็นการให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่อย่างเป็นกลางนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างยุติธรรม สร้างบรรทัดฐาน
ให้สังคมเป็นการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตยจากที่ได้กล่าวมานี้เอง
จะเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพในอนาคต 

 

คำสำคัญ: พลังสื่อ, บทบาท, สื่อมวลชน, การเมืองท้องถิ่น 
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รูปแบบการสอนสังคมศึกษาในยุค Next normal (1180) 
 

                      The social teaching model in the next normal  
 

เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ 
Chaowarit Jongkatkorn 

  

บทคัดย่อ 
หลังวิกฤติการณ์โลก กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันการศึกษาต้องเตรียม

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพราะเมื่อ มี
การระบาดของโรคเกิดขึ้น มักจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหลังจากนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้นักเรยีน 
ไม่ได้ไปโรงเรียน เมื่อนักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านครูควรใช้ความตระหนักรู้ที่เกิดขึ้น มาออกแบบการจัด 
การเรียนการสอนให้ตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน และตอบโจทย์รูปแบบการศึกษาในยุค Next 
normal ได้แก่ การเรียนในห้องเรียน (Onsite learning) รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
learning) รูปแบบการสอนแบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenal base learning) ทั้งนี้ ครูผู้
ซึ่งถือได้ว่า มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาในยุค Next normal จะต้องเตรียมความพร้อมทั้ง
ด้านองค์ความรู้ การออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ทั้งนี้ ในการออกแบบการเรียนรู้ใน 
Next normal นั้นมีจุดเน้นอยู่ที่การทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่เป็นการเรียนรู้เชิงลึก คือ 
รู้จริง รู้ชัด นำไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
 

คำสำคัญ: รูปแบบ, การสอนสังคม, next normal   
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การพัฒนาอัตลักษณ์บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวในสภาวะวิฤตโควิด 1 กรณีศึกษา
จังหวัดชัยนาท (261474) 

 

The development of the identity of tourism industry personnel under the 
coronavirus 2019 crisis: a case study of chainat province 

 

จันทรัตน์ มั่นวิเชียร และสันติภูมิ ราชวิชา 
Chantarat Manvichien and Santipum Ratchwicha 

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคอัตลักษณ์บุคลากร

ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทที่ส่งผลผลสัมฤทธิ์ในช่วงสภาวะวิฤตโควิด19 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ แนวทางกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม
และการเรียนรู้จากสื่อนอกระบบการศึกษา แนวทางการให้ความรู้ในระบบการศึกษา แนวทางการ
ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสร้างอัตลักษณ์บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท แนวทางการศึกษา
ฝึกอบรมทางออนไลน์ แนวทางการพัฒนาด้วยศูนย์การเรียนรู้ทางออนไลน์และแนวทางการพัฒนา
ด้วยการสอนงาน นอกจากนั้น ปัญหา อุปสรรค ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ การฝึกปฏิบัติของผู้นำ
เที่ยวมีข้อจำกัดจากนักท่องเที่ยว การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการฝึกอบรมทางออนไลน์ของ
ผู้นำเที่ยวและการสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ดำเนินได้ค่อนข้างยากในการอบรมทางออนไลน์   

 

คำสำคัญ: การพัฒนาอัตลักษณ์บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว, โควิด 19, จังหวัดชัยนาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



150 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

การสื่อสารทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเพื่อการต่อต้านพระพุทธศาสนาในประเทศ
ช่วงทศวรรษที่ 1920-1930 (261474) 

 

Political communications of Soviet Union against its local Buddhism in the 
1920s-1930s 

 

ปริตต์ อรุณโอษฐ์  
Parit Aroonoast 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของพุทธศาสนาในสหภาพโซ

เวียตในช่วงทศวรรษที่ 1920-1930 และศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสื ่อสารทางการเมืองของ
สหหภาพโซเวียตเพ่ือต่อต้านพุทธศาสนาในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว บทความเน้นการวิจัยคุณภาพ
เชิงเอกสาร โดยมีการเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการ
พรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่าในระหว่างทศวรรษที่ 1920-1930 พุทธศาสนามีความสำคัญต่อ
สหภาพโซเวียตในหลายลักษณะ โดยในช่วงแรกพุทธศาสนายังไม่ได้รับกระแสต่อต้านและถูกใช้เป็น
เครื่องมือสำหรับใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิวัติในภูมิภาคตะวันออกไกล แต่ในภายหลังพุทธ
ศาสนาถูกจัดเป็นภัยที่คุกคามและสิ่งที่ต้องถูกกำจัดให้หมดไปจากสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกับศาสนา
อื่น ทั้งนี้กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของสหภาพโซเวียตในการต่อต้านพุทธศาสนาประกอบด้วย 
1) ผู้ส่งสาร: หน่วยงานภายใต้ชื่อ “สหภาพนักต่อสู้อเทวนิยม” 2) สาร: ประกอบไปด้วยสารที่ระบุถึง
พุทธศาสนาในฐานะสิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า สารที่กล่าวโจมตีไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทาง
ศาสนา สารที่เชื่อมโยงพุทธศาสนากับความเป็นศัตรูทั้งในและจากนอกประเทศ 3) สื่อหรือช่องทาง: 
สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปวารสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ทางการเมือง รวมถึงการจัดบรรยายและการประชุม
วิชาการเพ่ือการต่อต้านศาสนาพุทธศาสนา 4) ผู้รับสาร: ประชาชนชาวโซเวียตที่นับถือพุทธศาสนาใน
เมืองบูเรียเทีย เมืองคัลมืยเคีย และเมืองตูวา 5) ผลกระทบ: ในภาพรวมยังไม่ประสบความสำเร็จ
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นได้ให้เข้าเป็นสมาชิกในหน่วยงานของรัฐและ
เลิกนับถือศาสนาได้ 6) ผลย้อนกลับ: การตระหนักถึงความล้มเหลวในการผลักดันกระแสการต่อต้าน
พุทธศาสนาในเมืองพุทธต่าง ๆ ในโซเวียตของพรรคคอมมิวนิสต์และสหภาพนักต่อสู้อเทวนิยม ผล
การศึกษาสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ
อุดมการณ์ทางการเมืองได้ 

 

คำสำคัญ: สหภาพโซเวียต, พุทธศาสนา, ลามะ, โฆษณาชวนเชื่อ, รัสเซีย   
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การยกระดับนวัตกรรมชุมชนและพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (261487) 

 

Enhancing Community Innovation and Sustainable Development 
Community by Research and Innovation Model  

 

ชญาดา เข็มเพชร และวิรัช วทัญญู  
Chayada Kempetch and Wirat Watanyoo  

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้

ในการยกระดับนวัตกรรมชุมชน วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลหลักคัดเลือกแบบเจาะจงจากหัวหน้ากลุ่ม/ประธานชุมชน/
ปราชญ์เพื่อความมั่นคง หรือผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย รวม 66 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท การวิเคราะห์แบบอุปนัย นำเสนอด้วยสถิติแบบ
พรรณนา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 
สามารถยกระดับนวัตกรรมชุมชนของพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 90 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น 
นวัตกรรมที่สร้างขึ ้นมาใหม่ จำนวน 68 พื ้นที ่ คิดเป็นร้อยละ 75.56 และเป็นการยกระดับจาก
นวัตกรรมเดิม จำนวน 22 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 24.44 คุณสมบัติการเป็นนวัตกรรมชุมชนที่พบมาก
ที่สุด คือ มีการเรียนรู้และมีการทดลองปฏิบัติจริง จำนวน 90 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ 
เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาจากสมาชิกในชุมชน จำนวน 79 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 87.78 และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชุมชน จำนวน 62 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 68.89 ตามลำดับ คุณสมบัติที่พบน้อย
ที่สุดคือ การนำไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น จำนวน 7 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 7.78 ปัจจัยสำคัญต่อ
ความสำเร็จ คือ ปัจจัยด้านภูมิสังคม ปัจจัยด้านนวัตกรรม และปัจจัยด้านผู้นำและทีมงาน 

 

คำสำคัญ: นวัตกรรมชุมชน, ชุมชนต้นแบบ, ยกระดับ, ผลงานวิจัย, การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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พุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19 กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนใน
จังหวัดอทุัยธานี (261534)  

 

Buddhist Agriculture Fights the COVID-19 Crisis and the Food Security of 
Communities in Uthai Thani Province 

 

ประคอง มาโต, พระราชอุทัยโสภณ และพระครูอุทัยสุตกิจ 
Prakong Mato, Phraratuthaisophon and Phrakhruuthaisuttakit 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการทำพุทธเกษตรของครัวเรือน 

และเพ่ือพัฒนาสวนพุทธเกษตรเพ่ือความมั่งคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี ผู้วิจัยได้ศึกษา
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ และปฏิบัติการทำกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า การทำพุทธ
เกษตรของครัวเรือนพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว เพื่อการพาณิชย์  และการ
ขยายพ้ืนที่ทำการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ทั้งการเช่า การกู้เงินมาเพ่ือทำการผลิต ทำให้เกิดการเป็นหนี้ 
และไม่ได้ผลดีต่อครอบครัวและสุขภาพ การพัฒนาสวนพุทธเกษตรเพื่อความมั่งคงทางอาหารของ
ชุมชน การทำสวนพุทธเกษตรเป็นการบูรณาการในแง่การพึ่งพาตนเองโดยการนำเอาหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ การเกษตรแบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก สร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม โดยเป็นไปตามหลักมัชฌิมา ไม่มี
การเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางด้านศีลธรรมควบคู่ไปกับการประกอบ
อาชีพ ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร ด้านสังคม มีจิตใจเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง
ได้มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว โดยเน้นการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
เหลือจึงนำออกจำหน่ายโดยไม่ได้หวังผลกำไร เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับชุมชน ซึ่งมี 3 ครอบครัวด้วย
การคัดเลือกของนักวิจัย เป็นครอบครัวต้นแบบในการเลือกพัฒนาดำเนินการทำพุทธเกษตร เกษตร
ผสมผสาน และใช้แนวคิดโดยยึดหลักปฏิบัติด้วยหลักพระพุทธศาสนาเป็นลักษณะถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ วิธีการทำงานโดยใช้วิธีการคือ ใช้การอบรม และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 

 

คำสำคัญ: พุทธเกษตร, วิกฤต, การเสริมสร้างความมั่นคง 
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูล
กระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (261540) 

 

The Development of Creative Buddhist-Grass roots Economy of Wat Hat 
Mun Krabue Community Mueang Phichit District Phichit Province 

 

พระครูพิพัฒน์สุตคุณ, พระราชสิทธิเวที, พระครูใบฎีกาสุวินทร์, พระมหาศุภฤกษ์ สุภทฺทจารี,  
วิชิต ไชยชนะ และนพวรรณ์ ไชยชนะ 

Phrakhruphiphatsutakhun, Phrarat Sittivetee, PhrakhruBaidika Suwin,  
Phramaha Supharoek Suphattajaree, Wichit Chaichana and Noppawan Chaichana  

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธของชุมชน

วัดหาดมูลกระบือ 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ 3) พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเลือกแบบเจาะจงจาก
กลุ่มอาชีพ ในชุมชนวัดหาดมูลกระบือ 5 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมี
โครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และชุดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพทุธ
เชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัย พบว่า 1) ศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ 
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีการ สืบสานและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยการเพ่ิมมูลค่า 
การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจผ่าน
ประเพณีต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับวัด แม่น้ำน่าน และทรัพยากรป่าไม้  2) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  มีการจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือ
ชุมชน Business Model Canvas (CBMC) แบบจำลองทางธุรกิจเพื่อชุมชน แผนดำเนินงานที่ใช้
สำหรับธุรกิจเพื่อชุมชน และปฏิทินงานเพื่อใช้ในการควบคุมให้งานเดินไปตามเป้าหมายของชุมชน มี
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตามกรอบความคิด TERMS MODEL ที่ชุมชน
จะพึ่งตนเองได้ และ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนวัดหาดมูล
กระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐาน รากด้วยการสร้างเครือข่าย
ชุมชนเชื่อมโยงหลากหลายอาชีพ ประยุกต์ใช้แนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 
ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ กระตุ้นให้เกิดการเติบโต ทางเศรษฐกิจของชุมชน
วัดหาดมูลกระบือ 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, เศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธ, เศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์  
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รูปแบบวิสาหกิจชุมชนกบัแนวทางการวิจัยเชิงอนาคต กรณีศึกษา: การเพิ่มมูลค่า
สมุนไพรและศักยภาพหมอพื้นบ้าน ในจังหวัดลำปาง (261558)  

 

Using the community enterprise model and pursuing future research 
methods Study: Increasing the Value of Herbs and the Potential of 

Traditional Healers in Lampang Province   
 

                                                                     พระครูสุตชยาภรณ์ และจิรัฐิติกาล ศิลปสุวรรณ    
                                                    Phrakhru Sutchayaphon and Jiratitikan Silpasuwan 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนด้าน

สมุนไพรและหมอพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง 2) เพื่อศึกษานวัตกรรมการดำเนินงานเพื่ออนาคตในด้าน
การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรและศักยภาพหมอพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง และ 3) วิเคราะห์รูปแบบการใช้
นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการวิจัยเชิงอนาคต ด้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรและศักยภาพ
หมอพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยแบบผสม ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 
118 คน และกลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน และผู ้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 คน 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการดำเนินการ: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญใน
การผลิต มีการแนะนำเกี่ยวกับสินค้า มีความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการกำหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการจัดผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณตามที่ระบุไว้ในฉลาก มี
การปฏิบัติสูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านหมอพื้นบ้านได้รู้จักใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคให้ตรงกับ
อาการแห่งโรคของผู้ป่วย และมีวิธีแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับคนป่วย ส่วนนวัตกรรมการดำเนินงาน
เพื่ออนาคต: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ผลิตสินค้าที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ควรมีการดำเนินการทางการตลาด ควรมี
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าที่จัดโดยภาครัฐหรือเอกชน ด้านหมอ
พ้ืนบ้านควรพัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์แผนไทยให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับ
การรับรองจากทางราชการ รูปแบบการใช้นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการวิจัยเชิง
อนาคต: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้วิจัยควรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับปราชญ์
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และนักการตลาด ขอรับคำแนะนำในสิ่งที่พวกเขามีความรู้ หมอ
พ้ืนบ้าน ควรเป็นที่ปรึกษางานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะเก่ียวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไป
ใช้กับผู้ป่วย  

 

คำสำคัญ: วิสาหกิจ, ชุมชน, อนาคต  
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แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลโตนด ตำบลเกยไชย อำเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (1182) 

 

        สุพจน์ สุนา, ไพเลิศ โมฮัมหมัด, อาษา โมฮัมหมัด และชิตพล คุ้มสุพรรณ       
Suphot Suna, Phileis Mohamhmad, Asa Mohammed and Chittapol Khumsupan 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลเกยไชย 

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำ
น้ำตาลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดย วิธีสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  พบว่า 1) ชุมชนเกยไชย มี
พัฒนาการทางด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญามาอย่าง ยาวนาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยความอุดม
สมบูรณ์ของ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีการสืบทอดต่อยอดพัฒนาตาลโตนดให้ออกมาใน
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขนมตาล หรือน้ำตาลเมา น้ำตาลสด น้ำตาลปึก จาวตาล ตาลเชื่อม 
และอื่น ๆ และ 2) แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลเกยไชย อำเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์นั้นปัจจุบันมีสถาบันต่าง ๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นข้างต้น 
และมีหน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีการสืบสานงานประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้นว่า ประเพณี
ไหว้ครูตาล ประเพณีแข่งขึ้นตาล ประเพณีแข่งกินตาล และมีการส่งเสริมและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ตาลโตนดเป็นสินค้า OTOP ทั้งนี้เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน 
 

คำสำคัญ: การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การทำน้ำตาลโตนด, ตำบลเกยไชย 
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คุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์   
จังหวัดนครสวรรค์ (1183) 

   

Service Quality of the Pawn Shop under the Nakhon Sawan Municipality 
Nakhon Sawan Province 

  

                           ยุพดี บัวแดง, พงศธร บัวแดง, นนท์ปวชิย์ ศรีจันทวงศ์ และชนตุย์ คงประชา 
Yupadee Buadaeng Pongsatorn Buadaeng Nonpawit Srijanthawong and Chanut Kongpracha  

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลในสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื ่องมือในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม กับผู้มารับบริการบริการที่สถานธนานุบาลของเทศบาลฯ จำนวนค่าเฉลี่ยระหว่างปี 
พ.ศ. 2563-2565 จำนวนทั้งสิ ้น 58,327 ราย และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro 
Yamane จำนวน 398 คน แต่คณะผู้วิจัยขอใช้ 399 คน เพื่อความเท่าเทียมในการแจกกับสถาน      
ธนานุบาล สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 3 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างแห่งละ 133 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ผู้มารับบริการบริการที่สถานธนานุบาลของ
เทศบาลมีความพึงพอใจด้านให้บริการด้วยความเต็มใจของเจ้าหน้าที่ มีความชำนาญในการให้บรกิาร 
และการแนะนำโปรโมชั่นการลดอัตราดอกเบี้ยได้ชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 

  

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ, สถานธนานุบาล 
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การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหยียบฉ่า วดัเกาะหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
บนฐานการมีส่วนร่วม (1184) 

 

Preservation of Yeapcha Local Wisdom, Koh Hong Temple, Muang District, 
Nakhon Sawan Province on the Participation Base 

 

ฉัตรชัย รุ่งจิรารัตน์, วรรณนิภา เปี่ยมสุก, ณาศิส แดงจันทึก, กันดิศ พุ่มอ้น และณัฏฐา ทองเงิน 

Chatchai Rungjirarat, Wannipa Piamsook, Nasis Daengchantuk, Kandis Phumon and 

Nattha tongNgern     
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหยียบฉ่า วัดเกาะ

หงษ ์อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์บนฐานการมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดย วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 
การเหยียบฉ่าของชุมชนวัดเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนานโดยสืบทอดจากเคล็ดลับวิชาเหยียบฉ่า ซึ่งเป็นการรักษาแผนสมุนไพร โดยการรดน้ำมนต์และ
ลงคาถาอาคม เดิมอยู่ที่วัดพระปรางค์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่สมัยหลวง
พ่อดำ หลวงพ่อสี จนถึงหลวงพ่อเงิน จากนั้นพระครูนิโรธธรรมประยุต (หลวงปู่อินทร์ อินทโชโต) ได้
นำเคล็ดลับวิชาข้างต้นมาบำบัดรักษาคนในชุมชนวัดเกาะหงษ์ ก่อนที่จะมีการสืบสานและพัฒนาจาก
รุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและช่วยบรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวกับกระดูก
ทับเส้น อัมพฤกษ์ อัมพาต ชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า หรือปวดข้อปวดกระดูก และมีส่วนในการส่งเสริมให้
คนในพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรที่เกี่ยวกับการรักษาแบบเหยียบฉ่า 

 

คำสำคัญ: การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การเหยียบฉ่า, การมีส่วนร่วม 
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บทบาทพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ประสบอทุกภัยจังหวัดนครสวรรค์ (1188) 
 

The role of monks in helping flood victims Nakhon Sawan Province 
 

ศิริโรจน์ นามเสนา 
Sirirote Namsena 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุทกภัยและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาในสังคมไทยและเพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ประสพอุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่
ทำให้เกษตรกรชาวนาชาวสอน ได้รับผลกระทบโดยตรงอีกทั้งทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายตาม
ไปด้วย เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ใดส่วนมากเราจะได้เห็นพระสงฆ์ได้มีบทบาทในการเข้าไป
ช่วยเหลือญาติโยมไม่ว่าจะเป็นการทำข้าวกล่องไปแจกบ้าง นำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกบ้าง น้ำเปล่า
บ้างและของใช้ที่จำเป็น ทำให้ประชาชนที่ประสพอุทกภัยได้รับการดูแลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งบทบาท
ดังกล่าวสามารถทำให้ได้รับความรักเคารพจากญาติโยม ที่ได้พบเห็นได้อนุโมทนาบุญและได้มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือแก้ไขให้กับผู้ประสบอุทกภัยทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น 

 

คำสำคัญ: บทบาท, พระสงฆ,์ สงเคราะห,์ อุทกภัย,จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 159 

 

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น: ตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคลอง 6 อำเภอวังน้อย จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา (1201) 

 

Government Savings Bank: Khlong 6 Community Ecotourism Market 
Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 

ปริญญา วราสินธุ์, พระครูโสภณวีรานุวัตร, วชิชุกร นาคธน และพระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน 
Parinya Nikornkun, Pharadon Kaeobutdi, Nathaya Rajchasombut,  

Chamyun Lunghuang, Phrakrubaidika Suwin Suwichano 
  

บทคัดย่อ 
บทความชิ้นนี้เป็นบทความวิชาการสืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร่วมกับธนาคารออมสินได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร ปี 4” โดยที่ทั้งสองฝ่ายมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือร่วมกันเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งแก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs 
ผู้ประกอบการ SMEs Start Up และอื่น ๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จากผลการ
ดำเนินโครงการย่อยกลุ ่มตลาดท่องเที ่ยวเช ิงน ิเวศชุมชนคลอง 6 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน ้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโมเดลธุรกิจตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดน้ำเชิงสร้างสรรค์ผ่านความร่วมมือระหว่างนิสิต มหาวิทยาลัย ธนาคารออมสิน 
และชุมชน เป็นต้น 
 

คำสำคัญ: ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น, ชุมชนคลอง 6, ตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, พระนครศรีอยุธยา 
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การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามหลักพละ 4 ของบุคลากรเทศบาลตำบลวังหว้า 
อำเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี (1204) 

   

The competency development for work performance According to bala of 
personnel at wang wa subdistrict municipality, si prachan district, 

suphanburi province  
 

ปริญญา วราสินธุ์, พระครูโสภณวีรานุวัตร และวิชชุกร นาคธน 
Parinya Warasin, Phrakhru Sophonveeranuwat และ Witchugon Nakthon 

  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  3. 
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามหลักพละ 4 ของบุคลากรเทศบาลตำบลวัง
หว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ จากแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
จำนวน 367 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามกับการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ได้กำหนดไว้
ทั้งหมดจำนวน 9 รูปหรือคน ผลการวิจัย พบว่า 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยคือ (x̅=4.00, S.D.=0.847)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพละ 4 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย คือ (x̅=4.05, S.D.=0.876) และ การพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามหลักพละ 4 ของบุคลากรเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย คือ (x̅=4.07, S.D.=0.860)  
 2. ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีองค์ประกอบคือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา 
ด้านการพัฒนา มีอิทธิพลร่วมกันต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลวัง
หว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และสามารถอธิบายความ
ผันแปรโดยองค์ประกอบทั้งหมดของปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันอธิบายความผันแปร ได้
ร้อยละ 61.20 จึงยอมรับสมมติฐาน 1 ปัจจัยหลักพละ 4 มีองค์ประกอบคือ ด้านปัญญาพละ (กำลัง
ความรู้) ด้านวิริยะพละ (กำลังความเพียร) ด้านวัชชพละ (กำลังความสุจริต) ด้านสังคหพละ (กำลังการ
สงเคราะห์) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลวังหว้า 
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และสามารถร่วมกันอธิบาย



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 161 

 

ความผันแปรได้ร้อยละ 83.80 จึงยอมรับสมมติฐาน 2 ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัย
หลักพละ 4 มีอิทธิพลร่วมกันต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลวังหว้า 
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ สามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรผันของการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ถึงร้อยละ 90.40 และ 3. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เวลาใน
การพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรได้รับการพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกฝ่าย ขาดการจัดสรร
ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร บุคลากรมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เท่ากัน  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, บุคลากร, พละ 4 
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การพัฒนาการให้บริการประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนย์ดำรงธรรม 
อำเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี (1208) 

   

The development of public services according to saṅgahavatthu in 
damrongtham center, Bang pla ma district, suphan buri province 

 

วิทวัส พงศ์กรเกียรต,ิ วิชชุกร นาคธน และนพดล ดีไทยสงค์ 
Witthawat phongkonkiat, Witchugon Nakthon, Noppadol Deethaisong 

  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1. เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
กับกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 398 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามกับการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ได้
กำหนดไว้ทั้งหมดจำนวน 9 รูปหรือคน ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุธรรมของของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยคือ (x̅=4.15, S.D.=0.867) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุดคือ ข้อ 3 ด้านอัตจริยา มีค่าเฉลี ่ยคือ (x̅=4.21, S.D.=0.858) 

รองลงมาคือ ข้อ 1 ด้านทาน มีค่าเฉลี่ยที่ (x̅=4.20, S.D.=0.858) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ข้อ 

4 ด้านสมนัตตตา มีค่าเฉลี่ยที่ (x̅=4.04, S.D.=0.891)  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ไม่แตกต่างกัน  
3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บางครั้งไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเท่าที่ควร เช่น สถานที่จอดรถ การให้บริการในวันเวลาราชการเท่านั้น การพูดจาไม่สุภาพ 
ให้บริการเฉพาะงานในหน้าที่ ไม่มีความเสมอภาค แนวทางการปรับปรุงการให้บริการคือการจัดสิ่ง
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อำนวยความสะดวกให้พอเพียง เน้นย้ำให้มีจิตใจรักงานบริการ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 
ตลอดจนการให้บริการด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 

คำสำคัญ: การให้บริการ, ศูนย์ดำรงธรรม, หลักสังคหวัตถุธรรม 
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Perspectives of Education Management to Promote Professional 
Competencies in the 21st Century (N1) 

 

Kanokwan Songsomboon 

 

Abstract 
This paper aims to present the perspective, concept, direction, and effort of 

the administrators of vocational education institutions in developing professional 
competencies for learners. Vocational students are considered the main forces in the 
development of the country and an essential part in driving Thailand’s development 
under the 20-year National Strategy with the aim to promote Thailand to be a 
developed country. The opinions of vocational institution administrators and 
entrepreneurs who are the demanders or users of professional labor were presented, 
together with a study of the current and future trends in the demand for professional 
labor in Thailand. 

 

Keywords: professional competency, 21st Century 
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Secondary schools in the digital age (N2) 
 

Sugunya Suksomboon 
 

Abstract 
This article aims to present the management of secondary schools in the 

digital age under the Office of the Basic Education Commission, which combines 
analytical and experiential thinking together. The topics include the management of 
secondary schools, school management framework, environmental change in schools 
in the digital age, and digital secondary schools. 
 

Keywords: secondary school, in the digital age 
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   Education Management for Disabled person (N3)  
 

Natthawat siritachaphat 
  

Abstract 
This paper aims to present the importance of education management for 

disabled people. The included topics were the study of the key processes in improving 
disabled people, laws and strategies related to people with disabilities in Thailand, 
relevant research, and education management approach for people with disabilities 
according to the researcher’s concept. The essence is to demonstrate the rights and 
importance of education management for the disabled, problems and obstacles, laws 
applicable to disabled persons, and suitable education management concepts for 
entering the labor market. This is expected to make everyone realizes the importance 
of education management for people with disabilities, as well as equality and human 
equity. 
 

Keywords: disability, right and equality, education management for disabled person 
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Smart school directors: Smartly survive in the digital world (N5) 
 

Chonlachai Sreechiang 
  

Abstract 
The purpose of this article is to present the essence of the skills of 

school administrators in the digital world, preparation and self-development 
to deal with rapid changes in the digital world, and leadership in leading 
schools to survive in the digital world effectively. The school administrator, 
as an organizational leader, shall be one who drives, supports, promotes, and 
has the ability to cope with the changes affecting the school. This can be 
completed through the development of skills that are integrated with 
knowledge and understanding of digital technology and soft skills, which are 
skills that help to promote the maturity and image of school leadership. 
 

Keywords: digital world, school directors, soft skills 
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Development of temples along the sappaya line for Vipassana 
meditation center (N6) 

 

Phrakruniramitsangkakit 
 

Abstract 
This academic article “Development of temples along the Sappaya line for Vipassana 

Meditation Center” aims at 1) to study the teaching of Vipassana Meditation in the temple, 2) to 
study the Sappaya principles for Vipassana Meditation practice, 3) to study the development of 
the temple as a teaching center. Teaching meditation in the temple the main goal is to allow 
monks to stay in temples and retreats that are convenient for them, such as Sappaya, which is 
known as Avassappaya and is used as a place to practice Dharma. Studying the Tripitaka is a process 
of self-training in the Buddhist tradition. The primary responsibility is the advancement of the mind. 
And the work of monks and novices is a system for properly developing the body and speech. to 
serve as a base for living and developing in various fields through a system of residence or sanctuary 
that must be located in an orderly, clean, peaceful, and suitable environment for monks' lives. 
Sappaya Vipassana Meditation Principles The Sappaya Seven are appropriate items that aid in the 
practice of Vipassana Meditation in order to achieve better results. It aids concentration and 
prevents decline and consists of: 1. Avassappaya: a suitable location for each other; 2. Revolving 
Sappaya: a location for gathering alms; 3. Passasappaya: the act of taking alms. 4. Puggalasappaya: 
People who get along with one another. 5. Food and drink that complement each other 6. 
Utusappaya: natural surroundings that complement each other. The sappaya posture is one that 
fits. Meditation instruction in the temple The main objective is to allow monks to live in temples 
and sanctuaries that are convenient, or sappaya, called “Awas Sappaya.” It is a process of self-
training according to Buddhist guidelines that is used as a meditation practice. The main duty of 
monks and novices is the development of the mind in order to advance. It is a system for properly 
developing one's body and speech. to serve as a foundation for life and development in various 
fields through a system of housing or sanctuaries that must be located in an environment that is 
properly constructed, clean, peaceful, and appropriate for a monk's life does not imply that the 
principles have been lost or misapplied. It is the creation of tools to facilitate convenience in 
relation to the environment. It must be appropriate and correct in accordance with the discipline, 
with the common goal of developing the human mind to be stable in accordance with the 
threefold goal, beginning with the foundation of precepts. means to keep checking the body's 
orderliness, including the characteristics of not hurting oneself or others, the foundation of 
concentration. It entails being patient, strong, and resistant to the power of the lower defilements.  

 

Keyword; Meditation, Sappaya, Temple, Vipassana  
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Theravada buddhism and the caste system in india (N7) 
 

Phrakhru Niwutprachakorn 
 

Abstract 
This academic article “Theravada Buddhism and the caste system in India” 

aims: (1) investigate the history of the four-caste system in Brahmanism and Hinduism; 
(2) investigate the doctrine of four castes; and (3) examine the study of four castes 
from the perspective of Theravada Buddhism. The study is qualitative in nature and 
focuses on a study based on documentaries, such as the Tipitaka Commentary, 
documents, and other studies. According to the findings of the study, the caste system 
is a very important part of people's social structure in Brahmanism and Hinduism. The 
four castes are the result of the influence of Brahmanism and Hinduism, which divides 
humans into four levels for the purposes of God: brahman, king, salesman, and laborer. 
Since its independence from Britain in 1947, India has been a democracy with a 
republican structure divided into 28 states and seven semi-states. India has a 
population of over one billion people, with Hindus constituting 82.41% of the 
population. Muslims account for 11.67% of the population, while Buddhism accounts 
for only 0.77%. Lord Buddha's enlightenment and nirvana. The Dhamma principle 
leading to God's kingdom must have four hermitages and be practiced until one 
reaches the ultimate goal of life. Human beings are born with the potential to develop 
their lives and change themselves, according to Theravada Buddhism, if they are 
properly educated and developed from the status of common people to that of noble 
people. The teachings of the four castes, according to Theravada Buddhism, explained 
and taught the human having the right knowledge and understanding of kamma, the 
result of Karma, removing kamma, and the method of dissolving kamma.The virtues 
and vices of humans were determined by their actions rather than their birth, wealth, 
or caste. 

 

Keyword: Buddhism, Caste system, India, Theravada Buddhism  
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  Academic Administration to Quality Schools (N8) 
 

Pimpra Panpipat 
  

Abstract 
The purpose of this article is to present academic administration to the quality 

school. Academic administration is a task to improve teaching Efficiency and effectiveness 
for the utmost benefit of learners and the acceptance of clients. School administrators must 
be academic leaders. To manage academic work effectively, schools shall have good 
cooperation and support from both public and private partners, school committees, local 
leaders, and stakeholders. For the school operation will run smoothly, academic 
administration in the school must be decentralized, flexible, and in accordance with the 
contexts of the school and the community by making the most of available resources to 
improve the quality of learners or the quality of the school for being a quality school.   
 

Keywords: administration, academic work, quality school 
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Practice mindfulness in daily activities (N9) 
 

Tran le phat 
 

Abstract 
Every day, all over the world, people do their things and jobs with tired 

minds. They try to finish or do daily activities in many challenging ways, even Venerable 
and Buddhists. Being go with the mindfulness mind, taking an honest look inside my 
heart, I see that all miracle things are happening nearby me, like a “mediation walking,” 
like a “tea with mediation way,” or “mindfulness in daily activities.” While people are 
busy looking for the extraordinary, they don't know that the little things in life are 
extraordinary. Being a student at the Buddhist University and Technology University, I 
feel that, every day, we can easily and basically practice mindfulness in our daily jobs 
and activities. I am also impressed by the teaching of Zen Master Thich Nhat Hanh 
about mindfulness, and the miracle that is just the simple thing in life. So, in this 
research, I would like to research the topic “Practice mindfulness in daily activities” 
and the charm of Zen Buddhist meditation taught by my beloved teacher Zen Master 
Thich Nhat Hanh. 

 

Keyword: mindfulness, Buddhist meditation, daily activities. 
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The Investigation of the Desirable Characteristics of Lao Youth in the 
21st Century (N10) 

 

Phra Sounthone Vonelayvanh, Vijittra Vonganusith, Brendan D. McKell, Yatawee Chaiyamat 

Sumran Gumjudpai, Thananan Kulapaiboot, Buntarika Noinon and Potchaman Chamnankrit 
 

Abstract                            
This paper aims to identify t h e  components of Lao youth desirable 

characteristics in the 21century. Document inquiries are drawn and presented.  The 
researchers selected and summarized 12 international and national journal articles, 
and research studies through Google Scholar and ThaiLis. The desirable characteristics 
of youth in the 21st century comprised four components as follows: 1) Cognitive 
Competencies with two sub-competencies: cognitive strategies, and  knowledge; 2) 
Personal Competencies with three sub-components, including a sense of 
responsibility, observance of sufficiency, and observance of Buddhist percepts, and 3) 
Interpersonal Competencies, with five sub-components, including intellectual 
openness to others, social responsibility, work ethic/conscientiousness, leadership, and 
citizenship.  
  

Keywords: Desirable Characteristics, Laos’ Youth  
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A Study of the Context and Community Participation in the Upper 
Wang River Basin Management Leading to Community-based Non-

formal Education (11) 
 

Patthara Manoi 
 

Abstract 
This research article aims to study the community context, the problem 

situation, and the community participation in the upper Wang River Basin management 
and to study community participation in the management of the Upper Wang River 
Basin. The research methodology consists of documentary analysis and qualitative 
research by using purposive selecting in the area and the target sampling group, 
focusing on 20 residents living in 2 sub-districts, Wang Nua district and 1 subdistrict, 
Chae Hom district.  The data collecting was made by using the participation 
observation, the non-participation observation, and the in-depth interview. The 
research results reached the 2 objectives.  It revealed as followed: 1) There has been 
a long link from the past to present on the residents’ utilization around the river basin 
in the dimensions of social, economy, and culture.  The upper Wang River basin is the 
essential water source as a basis of resources and knowledge collection, and local 
wisdom in the river basin management.  The problem situation from physical 
ecosystem changes brought to the problem in water shortage and drought, flood and 
flash flood, natural resources conservation and environment, and the river basin 
management, water resource, and watershed forests. 2) The community’s participation 
in the upper Wang River basin management was divided into 4 issues; physical 
participation, intellectual participation, emotional participation, and belonging 
participation.  The research results carried out main resource which leads to developing 
a non-formal education by using community-based learning model.  It is an essential 
tool in developing and making decision to solve problems in community resources 
management. 

 

Keywords: Community-based education, non-formal education and informal 
education management, river basin management, participation, upper 
Wang River basin 
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Are The ‘Original’ Teachings of The Buddha Knowable? Otherwise, How 
Do Buddhists Determine What Teaching Is Authoritative? 

(N12) 
 

Adhisila Bhikkhu 
 

The Buddha’s most significant teaching is about the sustainable way to 
transform misery(dukkha) into happiness(nibbana). The religion that developed based 
on the words and thoughts of the Buddha is called Buddhism. The word dharma has 
many meanings. Here the word dharma means the teachings preached by the Buddha, 

i.e., the ethical conduct, Cultivation(samadhi) and wisdom(paňňā) of the Buddha 
including(anicca)impermanence, (dukkha)suffering, anatta(no-self), the fourfold truth, 

the noble eightfold path, cause and effect (paṭiccasamuppada), nirvana etc. These are 
the dharma or original teachings that determine if dharma is true or not. 

In contrast, most scholars do not agree with the original teachings of the 
Buddha.In fact, the Buddha’s teachings are claimed to have been recited immediately 
after his death, and they were memorized.According to tradition, they were ultimately 
collated into a corpus that could be memorized and passed down orally (Williams 
p.30).BhantePunnaji states that Buddha’s original teaching remained hundred years 
after his death. This is because the monks did not understand Buddha’s teaching 
properly and they did not have the desire to practice the teachings. Instead, they 
wanted to change Vinaya rules (Punnaji2017). Even though there are many schools of 
Buddhism, their core teachings are common and borrow from each other (Gethin 1998). 

Later, Buddha’s teaching was divided into two main groups were PāliBuddhism and 
SanskritBuddhism (Sinclai 2019). However, some scholars argue that the teachings of 
the Buddha are not knowable while others maintain that they are. There is evidence 
for both sides of this debate and this essay will discuss these two views. 
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Community Economic Development with Buddhist Agricultural Society 
(N13) 

 

Phrachayanantamunee, Thitiporn Sasom and Sittichai Unsaun 
 

Abstract 
This article was aimed to present a community economic development with 

Buddhist agricultural society which contribute a social network with concretely for 
important strategy in work for accept in both benefit and non-benefit private sector, 
volunteer group and international organization. Because of, the organization can’t be 
full of resources and capital. Perhaps some organization can be, but present it less.  
Then we can bring our good/strong parts together, its can reduce a limit in working and 
bring a precept in Buddhism to be a cooperation with participate in economic 
development, quality of life development (body, sila and mind) and its  will add value 
in wisdom development to think with a reason in lifestyle and support other in theirs 
lifestyle and add value in social. Moreover, it can be a good support ethic in social 
system development. 

 

Keywords: Economic Development, Community, Buddhist agricultural ways 
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The benefits of recollection (anussati) for patients (N14) 
 

Phra Somsakdi Kittidhammo 
 

Abstract      
This academic article “The Benefits of Recollection (Anussati) for Patients” 

aims at (1) To study the significance of recollection (Anussati). (2) To study The cases 
of patients at the time of Buddha (3) To apply of recollection (anussati) for patients.In 
the present time the patients have had the problems such as anxiety, stress, pain, 
sorrow, depression, suffering, when they died,these mind polutions might bring them 
reborn in awful realm such as Animals, Demons , Hell being. There were some patients 
’cases in Tipitaka of Phagguna Sutta, Buddhist monk named Phaggunathera, was heavily 
distressed from severe sick, with stomachache, headache, high fever. Psychotherapy 
and Buddhist counselling can be conducted to apply of recollection (anussati) for high 
benefits of mental, emotional, spiritual to reduce their anxiety, stress, pain, sorrow, 
depression, suffering,But the more recollection practicing ,the more peace,calm, 
tranquility,rejoice and insight knowledge, grown sufficiently strong. They might be 
reborn in bliss paradise or attainment. The benefits of Recollection conquers is 
pleasure, fear, dread, resistant to cold, heat, hunger, etc., endure bodily painful, 
deadly. attainable to the four jhanas, supranormal powers, being the Noble Ones.So it 
should suggest to apply of recollection (anussati) for patients. 
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Development of human resources potential according to buddhist 
principles in Thai society (N15) 

 

Porathaphorn Purakan 
 

Abstract 
Buddhist principles human resource development is the natural process that exists 

naturally, human Resource development process begins in the Individualist the center of 
development Buddha dhamma is used to integrate in development process emphasizing physical, 
Verbal and mental development. mostly the sela samadhi panya, concentration and wisdom 
training, these three gaining’s are the most important process in human resource development. 
The second area in line of the silã (the morality) found that the personnel at Rajabhat universities 
had the responsibility the duty extremely and provided the training in the precepts observation 
and the practice of the dhamma annually the morality practice was to practice by both physically, 
the concentration practice was to practice in mind. However, the wisdom practice was to practice 
in the body of knowledge in the development which in the Samadhi (the tranquilly) the universities 
promoted of the personnel in the concentration before working. In the Punya (the wisdom), the 
universities have supported the working of the personnel with the application of the approval in 
the working. The aim of human development according to Buddhism on a global scale attainable 
by living life to achieve the present and future benefits, it is divided into present benefits and 
benefits foreground as follows  

1 .  Current Benefits (ditthadhammikatta-Destiny at the sight level) is good health, 
physical strength, strength, beauty, long life, money, work, wealth from honest occupation 
economically self-reliant, with good status, dignity, goodwill, accepted in society there is a phasuk 
family to make the family line to be respected. 

2. foreground benefits (samprayikatta-Destiny beyond the eye) that is the value of life, 
which gives rise to deep happiness especially there is warmth, appreciation, happiness, faith, 
principles, and pride in a clean life that has acted in honest work.  Satisfaction in life is worth 
sacrificing to serve oneself and others.  Have the courage to be confident that you have done good 
deeds.  Have life insurance, the way to a new world. 

 

Keywords: Buddhist principles, Development of human resources Potential, Thai society  
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Buddhism and the development of Thai society (N16) 
 

Chet Nimmatapat, Theeratas Rojkitjakul and Thatchaphon Yanyong  
 

Abstract 
This article was aimed to present Buddhist teaching to guidelines of human 

and social development in Thailand. Buddhist is spiritual center of people to lifestyle 
in process and natural rule; born, old and die with three lifestyle guidelines; ideology, 
principles and methods. Ideology is a way to not trouble others and oneself for 
happiness and peaceful. Principles is the rules or guidelines for happiness, peaceful 
and cool to real happiness. Methods is best practice to happiness by observed 
precepts, giving and spiritual cultivation; mental practice to peaceful, pure and mind 
control to focus on specific and good thinking. Practice ways is meditation for mental 
to calm, certainly by Buddhist precepts to human and social development in Thailand. 
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The Development of Instructional Package on Guitar skills Based on 
Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain and Cooperative 

Learning for Music Students of Janokrong Secondary School, 
Phitsanulok (N17) 

 

Noppasit Srinitiphat, Sujitra Lertsem Boonyanant, Klen Boonyanant 
 

Abstract 
This research aimed to 1) create and evaluate the efficiency of the 

instructional package on guitar skills based on Davies' instructional model for 
psychomotor domain and cooperative learning for music students at Janokrong 
Secondary School, Phitsanulok, with a standard criterion of 80/80 2) compare the 
academic achievement before and after using Instructional Package on guitar skills 3) 
compare students’ guitar skills after using instructional package with 70% standard 
criteria 4) assess the satisfaction of students after using an instructional package on 
guitar skills. The samples were 6 of secondary music students from Janokrong 
Secondary School, Phitsanulok in 2nd semester, academic year 2022 using purposive 
sampling method. The research tools were instructional package on guitar skills, 
academic achievement test, basic guitar skill test, and satisfaction survey. The statistics 
used in this research were mean, percentage, standard deviation, pair-samples t-test, 
and one-sample t-test. 

The findings revealed that 1) the developed instructional package on guitar 
skills consisted of 2 learning units and the efficiency of the instructional package (E1/E2) 
was 87.67/90.18, which is higher than the standard criterion of 80/80 2) the academic 
achievement of students after using the instructional package on guitar skills was higher 
than before with the significant level at .05 3) students’ guitar skills after using the 
instructional package on guitar skills was higher than a 70% standard criterion with the 
significant level at .05 and 4) the overall satisfaction of students towards instructional 
package on guitar skills was Very High (M=4.62, SD=0.21).  

 

Keywords: Cooperative learning, Davies’ instructional model, Guitar skills. 
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English Reading Skill Development Through Short Stories of Senior High 
School in Doisaket Phadungsassana Shool (N18) 

 
Samran Khansamrong, Weerapong Banphotrungrat, Khamporn Lungpao, 

Mallika Tamee and Wang Shuzhen 
 

Abstract 
The objectives of this research were 
 1) To develop the model of English reading skill development through short stories 2) 

To compare the result before and after using the model of English reading skill development 
through short stories 3) To study the satisfaction levels of the senior high school students toward 
the model of English reading skill development through short stories. The study was quantitative 
method. The tool used for collecting data was questionnaires and survey form, and the model of 
English reading skill development through short stories compiled by researchers. The population 
was comprised of 42 senior high school students for collecting data in quantitative method. The 

statistics used for analyzing data were Frequency, Mean (x̄), Standard Deviation (S.D.) and 
Percentage (%). 

The results of the research were as follows; 
1) The satisfaction toward the model of English reading skill development, it obviously 

shows that the development model helps to improve pronunciation skill at a very high level 
(4.50%), the development model helps to know new vocabulary at a high level (4.57%), the 
development model helps to improve reading skills at a high level (4.38%), the development 
model helps to be brave to speak English more at a high level  (4.14%), the development model 
can inspire the respondents to study English at a high level (3.97%) respectively. Moreover, the 
difference between pre-test and post-test increased 18.88%. 

2) The average score (x̄) of the result of all respondents of pre-test is 15.76%, while 
post-test is 34.64%. The difference between pre-test and post-test increased 18.88%. 

The different result between grade 10 – 12. The average score (x̄) of the result of grade 
12 is the highest score with 20.2, while grade 11 with 13.81, and grade 10 with 12.93. For the result 
of post-test, the highest score is grade 12 with 37.73, follows by grade 10 with 35.18, while grade 
11 with 29.63. the different result of grade 10 is 22.25 which is the highest result, follows by grade 
12 with 17.53, while grade 11 with 15.81. 

3) The average score (x̄) of overall the satisfaction levels is 3.88% at high level of 
satisfaction. The highest item with a very high level of satisfaction is the development model helps 
to improve pronunciation skill with 4.50%. 
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Typical phenomenon of the mind by bio feedback (N19) 
 

Samart Sukhuprakarn and Nukul Sukhuprakarn 
  

Abstract 
The purpose of this research is to study the properties of the mind that are 

characterized by physical waves. From measuring changes in brain waves measured by 
EEG (Electroencephalography) tool in meditation. The research method is a mixed 
method. The research found that the mind behaves like a physical wave. Because it 
can be inserted to cause changes in brain waves in which brain cells work together 
with a chemical electrical current system This research found that the mind connects 
with bodies in 2 parts. 1) The working mind at the mind gate (Manothavarn) can 
measure the thought from the intention line. 2) Be able to measure the excitement 
value (Excited line) meaning the mind working at panjathavarn or 5 doors (eye -door, 
ear-door, nose-door, tongue-door and body-door. Focus line is the primary variable, 
will be inversely proportional to stress line, excitement line and relaxation line, but 
will vary according to intention. This research shows that the mind works in the brain. 
If the mind is calm, the brain is not disturbed. Because of meditation allows the brain 
to rest, the mind is in a trance and does not work at five aggregates (Pañca Khandha). 

 

Keywords: Mind Wave, Brain Wave, Meditation 
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Loving Kindness (Metta) in The Learning Process in Modern Education 
(N20) 

 

Mae Chee Supaporn Tongsupachok 
 

Abstract 
This academic article “Loving Kindness (Metta) in The Learning Process in 

Modern Education” focus at (1) To investigate the learning process in modern 
education. (2) To examine loving kindness (metta) in Theravada Buddhism. (3) To apply 
Buddhist loving kindness (metta) to the learning process in modern education. 
Presently, people are stepping into the digital age which the Internet is becoming to 
the part of daily life and changing everything, including ways of thinking, ways of life, 
economy, society, and politics. The digital age has also brought many benefits to 
people.  Modern education allows people to acquire modern technology quickly and 
join the lifelong learning process, have a healthy lifestyle, and have a right, proper 
attitude towards the environment. But it may cause the stress and uncomfortable in 
the relationship of teachers and students. It is vital to study this matter in deeper sense 
of applying Buddhist loving kindness (metta) to the learning process in modern 
education. It will be going to explain the meaning and benefits of loving kindness 
(metta) in the learning process, then Buddhist will approach to happiness by loving-

kindness (mettā). The study findings will enable the teachers to help create and 
implement an inclusive teaching and learning environment to improve the learner’s 
expectation and academic performance. 
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Agriculture, Ban Nong Sarai Farming Enterprise Group, Phanom Thuan 
District, Kanchanaburi Province (N21) 

 

Falun Krasang 
 

Abstract 
This research is a qualitative study using participatory action research 

approach (PAR) through research & development and activity movement. The 
objectives and the results of the research found that 1) lessons learned from work 
concerning the need for academic knowledge in community development in agriculture, a 
group of self-reliant rice farming enterprises in Nong Sarai Subdistrict which is consistent with 
self-reliant theory that self-management of local communities for self-reliance is 
considered significantly vital to community development in a sustainable manner. 2) 
exchanging knowledge from within the community and knowledge from outside as a 
new body of knowledge for the development of agricultural communities in Nong Sarai 
Subdistrict Self-Reliance Farming Enterprise Group owing to An analysis of success 
factors through a system theory found that community development to self-reliance 
community was comprised of important factors which are community capital and 
participation. All of these factors were the guidance to create a new paradigm for a 
sustainable community development. 

 

Keywords: Community development, Farming Enterprise Group, Self-Reliance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 185 

 

The Development of Instructional Package on Guitar skills Based on 
Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain and Cooperative 

Learning for Music Students of Janokrong Secondary School, 
Phitsanulok (N22) 

 

Noppasit Srinitiphat, Sujitra Lertsem Boonyanant and Klen Boonyanant 
 

Abstract 
This research aimed to 1) create and evaluate the efficiency of the 

instructional package on guitar skills based on Davies' instructional model for 
psychomotor domain and cooperative learning for music students at Janokrong 
Secondary School, Phitsanulok, with a standard criterion of 80/80 2) compare the 
academic achievement before and after using Instructional Package on guitar skills 3) 
compare students’ guitar skills after using instructional package with 70% standard 
criteria 4) assess the satisfaction of students after using an instructional package on 
guitar skills. The samples were 6 of secondary music students from Janokrong 
Secondary School, Phitsanulok in 2nd semester, academic year 2022 using purposive 
sampling method. The research tools were instructional package on guitar skills, 
academic achievement test, basic guitar skill test, and satisfaction survey. The statistics 
used in this research were mean, percentage, standard deviation, pair-samples t-test, 
and one-sample t-test. 

The findings revealed that 1) the developed instructional package on guitar 
skills consisted of 2 learning units and the efficiency of the instructional package (E1/E2) 
was 87.67/90.18, which is higher than the standard criterion of 80/80 2) the academic 
achievement of students after using the instructional package on guitar skills was higher 
than before with the significant level at .05 3) students’ guitar skills after using the 
instructional package on guitar skills was higher than a 70% standard criterion with the 
significant level at .05 and 4) the overall satisfaction of students towards instructional 
package on guitar skills was Very High (M=4.62, SD=0.21).  

 

Keywords: Cooperative learning, Davies’ instructional model, Guitar skills. 
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Vocational Learner Skills in the 21st century: The Emphasis on 
Professional Competence (N23) 

 

Chumphol Khamthien 
 

Abstract 
This paper aims to present the essence of the skills of vocational learners 

in the 21st century so that they can prepare and develop themselves to enter the 
world of work in accordance with the changes in the digital economy and society and 
the need of business establishments. In this paper, the changing world of work, skills 
that respond to future changes, skills required in the industrial sector, and approaches 
to organizing learning skills in the 21st century are presented. 
 

Keywords:  21st century skills, vocational students, professional competence  
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Theravada buddhism and good governance (N24) 
 

Pakphathai Pakasagulwong 
 

Abstract 
This academic article “Theravada Buddhism and Good Governance” aims at ( 1) 

To study the significance of Good Governance. ( 2) To study Fundamentals of Good 
Governance from Theravada Buddhist standpoint. (3) To explore the possibility of application 
of Theravada Buddhist Doctrines for the promotion of Good Governance in the present 
world. Donors' desire for good governance is primarily motivated by the objective situation 
that exists in developing countries. Obviously, there are some critical reasons for the 
emergence of that situation, such as increasing complexities in life, the government's inability 
to meet the needs of regular people, and corruption and malpractices in the role of 
government. These can be classified into three categories. Complexities: the advent of the 
market economy, the globalization of information, the population, the breach of traditional 
system propaganda, the strong nation-state, and the value-form dichotomy (ii) Capability: a 
lack of organizational, physical, and moral technologies. (iii) Corruption: misappropriation of 
authority, malpractices, and illegal resource accumulation 

Buddhism arose as a reaction to the Indian subcontinent's rigid class and caste-
based society. Buddha was born as a crown prince and was at the pinnacle of his society's 
authority structure. While he discovered that the existing governance structure could not 
address the disparity and sufferings of the people, he left the palace in search of an 
alternative path to human salvation, and after attaining enlightenment, he spread his 
doctrine, which he named DhehammaVinaya. We now refer to it as Buddhism, after the 
name of Buddha. Dhamma means truth, and Vinaya means rules, ideals, and standards of 
behavior. Both Dhamma and Vinaya, individually and collectively, are directed towards a 
goal known as Nirvana. These three phenomena form the fundamental foundation of 
Buddhist governance. Truth is the authority's guidance; Vinaya is related to behavior, and 
work is the result of behavior; and Nirvana is total human freedom based on wisdom and 
sacrifice. Freedom, freedom from all exploitative relationships and exploitation in which the 
individual is free of personal ill motives and desires that are harmful to himself or herself 
and others, is the goal of governance from the individual to the collective sphere.  

 

Keyword: Buddhism; Buddhist ethics; Good Governance; Theravada Buddhism  
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The development of learning to develop social skills in thailand 4.0 era 
(N25) 

 

PhraSrisutthipong  
 

Abstract 
Learning development to develop social skills It is a skill that must be taught 

in a systematic manner. Having a positive and negative relationship with each other 
both directly and indirectly Learning to develop social skills is a behavioral change that 
occurs as a result of experience and practice. Instilled from childhood so that every 
member of society can live in society. Learning to develop these social skills is a skill 
that can be honed. It is also considered an important skill for people of all genders 
and ages. Individuals in society can happily communicate and coexist with others. 

 

Keyword: development, learning development, social skills, Thailand 4.0 
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The creating a Buddhist happiness community statute to support the 
aging society at sub-district (N26) 

 

Rattiya Nua-amnat; Sayam Dampreda and Pharadon Keawbudde 
 

abstract 
The objectives of this research are 1) development the paradigm of people's 

perception towards the community happiness charter at the sub-district level, 2) create 
the Buddhist community happiness charter to support the aging society at the sub-
district level. It is an action research aimed at developing paradigms of people's 
perceptions and creating a Buddhist community happiness statute to support the aging 
society at the sub-district level, Findings were as follows: 

1. In developing a paradigm, emphasizing awareness of the approaches to 
creating happiness in 5 dimensions, namely 1) Suksabai is taking care of your physical 
health to have strong physical performance. 2) Suksanuk is doing activities that create 
a happy mood. fresh mind Reduce depression, stress and anxiety, 3) Suksanga is a 
happiness is the creation of self-esteem and self-esteem and empathize with others 
generous to share and participate in helping others, 4) Suksawang is the development 
of thinking to be rational in solving problems and 5) Suksangob is the peaceful is the 
practice of adaptation and acceptance of reality.  

2. The creation of a Buddhist community happiness statute to support an 
aging society at the sub-district level, it proceeded in 8 steps: drafting, reviewing, 
improving, presenting the draft, improving the draft, setting up a community forum, 
proposed to the local council and promulgated, with 4 issues: 1) The goal of the 
environment is perfect environment good utilities and clean, 2) the economic aspect, 
the goal is to have a good career, reduce expenses, increase income, be debt free, and 
have good welfare, 3) the social aspect, the goal is to preserve culture, tradition, long 
life of local wisdom and learning resources, 4) health, the goal is happiness for wellness 
and exercise area. 

 

Keyword: creating, Buddhist happiness community, aging society 
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The Development of environment of according to the Buddhism  
to support the aged society at the sub-district level (N27) 

 

Somkid Phumturian; Prawet Maharatsakul; Phrakrusamu Narong Kositadhammo  
and Sombat Nuanlaong 

abstract 
The objectives of this research are 1) analyze environmental for supporting 

the aging society at the sub-district level, 2) developing the Buddhist environment for 
supporting the aging society at the sub-district level. It is an action research by 
analyzing environmental for supporting an aging society and develop a Buddhist 
environment to support an aging society, Findings were as follows: 

1. The environmental for supporting the aging society at the sub-district 
level, it was found that 3 issues had to be emphasized: 1) the environment in the sub-
district; especially the route areas of sidewalks, crosswalks, intersections, traffic signs, 
including green areas, 2) the environment in the community must have areas to 
promote physical and mental health and 3) develop housing to be appropriate and in 
line with the daily lives of the elderly both in terms of cleanliness, convenience, safety, 
sufficient food, airy ventilation, facilities, and there is preparation for Buddhist 
caregivers, their family or friends of neighboring houses to participate in caring for the 
elderly.  

2. The development of a Buddhist community savings system to support 
the aging society at the sub-district level network partners at the sub-district level must 
develop environments in the community to facilitate the lives of the elderly as normal 
as possible, as follows: 1) developing areas for promoting physical and mental health 
for the elderly 2) developing thoroughfare areas of sidewalks, crosswalks, intersections, 
traffic signs, as well as green areas in the sub-districts that support high-aged society 
and 3) develop housing to be appropriate and in line with the daily life of the elderly, 
both in terms of cleanliness, convenience, safety, sufficient food, airy ventilation, and 
facilities, and there is preparation for Buddhist caregivers, their family or friends of 
neighboring houses to participate in caring for the elderly.  

 

Keyword: Development, environment, aging society 
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The Development of a Buddhist Community Saving System to Support 
the Aging Society at Sub-district Level (N28) 

 

Phrakhrunivitsinlakhan, Assist. Prof Dr.; Dr.Jaroonsak Soonthondachar and Dr. 
Navapongthorn Nitiphuvanon 

 

abstract 
The objectives of this research are 1) to develop the paradigm and people's 

perception towards the Buddhist community savings system to support the aging 
society at the sub-district level and 2 )  to develop the Buddhist community savings 
system to support the aging society at the sub-district level. It is an action research 
with activities to develop the paradigm and people's perception towards the Buddhist 
community savings system. and developing a Buddhist community savings system to 
support the aging society at the sub-district level, Findings were as follows: 

1. Paradigm development and people's perception towards the Buddhist 
community savings system to support the aging society at the sub-district level It must 
be implemented in 4 dimensions: 1) Creating public awareness of diligent earning, both 
primary income, secondary income, or supplementary income.  
2) Creating public awareness in maintaining the acquired assets for use in aging society. 
3) creating awareness of the people in helping friends in order to help each other in 
aging society and 4) creating awareness among the people in living a self-sufficient life. 

2. The development of a Buddhist community savings system to support 
the aging society at the sub-district level, there are trainings to promote careers and 
generate income from traditional festivals, local culture, for example, organizing a 
training on how to hold flowers to pay homage to monks, the arrangement of the Bai 
Si Pak Cham and making a steering wheel from loincloth, at the same time, skills in 
preparing household accounts were added, developing marketing channels that 
connect with other communities or sub-districts; and finally, promoting and supporting 
the revitalization of the Vegetable Garden Project, Edible Fence, and the cultivation of 
vegetables for one's own consumption. This is to reduce expenses in daily life. 

 

Keyword: Buddhist Community Saving, Support, aging society 
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Importance of practicing meditation in children's mindset (N29) 
 

Srihan Ariyasinghe 
 

Introduction 
In today's world, children are more tech-savvy and routinely use the 

internet, mobile devices, and social media. As a result, they do not associate with the 
natural world as much as past generations did, nor do they perform many spiritual 
traditions. Therefore, it is crucial for adults to cultivate their spirituality and broaden 
their perspective in order to improve children's mental health. A vital practice, 
important tool, and remedy is meditation. This theoretical study examines the actual 
advantages of meditation for kids and how it can help them live a more balanced 
existence. According to the study, meditation benefits children by fostering self-
compassion and empathy as well as memory improvement, physical benefits, 
improved social skills, and improved decision-making abilities. 
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Environmental Sustainability: Area Development Case Study of 
Singapore (N30) 

 

Lim Hui Ling 

Abstract 
The main theme of this paper is to visit the movement of culture and people 

in the urbanization of Singapore and to posit the importance of ecological awareness 
in understanding the environment and integrating cultural values with economic values 
in planning and development. I believe modern Singapore’s connectedness with the 
world and its dramatic transformation from a fishing port to world’s number one port 
are relevant for reference in the sustainable development of a country. With its unique 
geographical position and political leadership’s vision, Singapore has derived great 
benefits from the cultural and economic interaction, and it has transformed itself in 
one generation into a modern metropolis city economically. Critical environmental 
infrastructure has been planned and implemented successfully in recent decades. As 
Singapore has already achieved a certain level of economic growth, the mindset in 
area development has shifted to environmental sustainability in view of climate 
change and energy crisis, future vision to live in harmony with nature is necessary to 
sustain current achievements and propel Singapore forward to have a better quality 
of life. 
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Human rights and theravada buddhist perspective in the present world 
(N31) 

 

Phrakhru Niwutprachakorn  
Abstract 

This academic article “Human Rights and Theravada Buddhist Perspective in the 
Present World” aims at ( 1) To study the significance of Human Rights. ( 2) To study 
Fundamentals of Human Rights from Theravada Buddhist standpoint. ( 3) To explore the 
possibility of application of Theravada Buddhist Doctrines for the promotion of Human Rights 
in the present world. Buddhism was founded by Sakyamuni Buddha, who lived and taught 
in India around the fifth century BCE. At the time, India was in turmoil, with continuous wars 
and conflicts in which smaller states were taken over by larger states. The constant warfare 
was the very reason for Sakyamuni Buddha's departure to seek his own enlightenment and 
learn how peace and coexistence on Earth could be realized. Sakyamuni Buddha deepened 
his insight and was able to see “the inner cosmos,” common to all people, through 
asceticism and meditative practice. So he became “the Enlightened One” by realizing “the 
fundamental cosmic law (Dharma),” which was the source of all sentient beings' existence. 
He then began guiding people to recognize their own “fundamental cosmic law” and to the 
path of peaceful coexistence in the world. 
        The modern concept of human rights in the West was founded on the concept of 
natural law. Historically, the concept of human rights has evolved from the first stratum of 
the right to freedom to the second stratum of social rights to the third stratum of solidarity 
rights. The rights to peace, development, and a healthy and sustainable environment are all 
included in the third stratum. Everyone on the planet can work together to build a 
harmonious world that focuses on creating a means for “peace,” “development,” and 
“environment” through the development of human rights movements. The Buddha's wish 
for world peace and coexistence was a starting point for Buddhism. Buddhists in the Orient 
have been developing the bodhisattva path, the means by which all people can be saved 
and enlightened, using the Buddha's realization as the source. Paying attention to the 
common desire for human rights in the West and the Orient, it is necessary to attempt to 
relate the Buddhist approach to humanity to the struggles for human rights in the modern 
West, which has been developing the third stratum of human rights. 
 

Keyword: Buddhism, Human Rights, Peaceful, Theravada Buddhism  
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Tao: the way of self-awareness (N32) 
 

Kittiphat Morasuk and PhraJaturong Choosri 
 

Abstract 
Tao is a self-understanding approach which can assist individuals in 

acknowledging the self-centered lifestyle and living a life of integrity and morality 
without feeling isolated from others. According to Taoist philosophy, each individual 
realized the distinction between the essence and the impurity (disguised) and set 
oneself on the path of truth. This way, one can benefit both themselves and others. 
Taoist philosophy, on the other hand, not only deepens self-understanding but also 
makes one aware of active interactions with others. 
 

Key words: Integrity and morality, Self-awareness, Tao, The path of life 
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The Law of morality judgement in Theravada Buddhist Philosophy 
(N33) 

 

Kittiphat Morasuk and PhraJaturong Choosri 
    

Abstract 
There are two main moral judgments in Theravadic Buddhist philosophy, 

which are, 1) The main issue: consider the group namely, Agarika; the householder and 
Anagarika; the priest, 2) Secondary issue: Considering the intent and outcome. 

Because the intention is personal (understand only yourself), key judgment 
criteria can be used to determine whether it is charitable (on the positive side) or 
harmful (on the negative side); that is, only you have the authority to affirm or reject 
the idea that one's intentions consist of good or evil deeds (good or bad), as well as 
the consideration of karma (results), or how much one's actions affect an individual or 
community. As a result, society or other individuals either embrace it or reject it. 
However, the Theravada Buddhist philosophy considers intention as the starting point 
(main) of a person's actions because it is believed that each individual has free will 
and is ultimately responsible for the outcomes. 
 

Keyword: Intention, Law, Morality, Theravadic Buddhist philosophy 
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Overview theravada buddhism in vietnam (N34) 
 

Ruci Dhamma 
 

Preface 
When i received an overview of Vietnamese Buddhism, I was 

relatively excited about this topic. I was unexpectedly ordained, completely 
not prepared in advance, so my knowledge about Buddhist history was 
extremely bad. However, receiving this proposal, I decided to introduce 
Vietnamese Buddhism according to my subjective understanding, what I 
know and my opinion is very personal. May be true, may be wrong. However, 
I try to write as honestly as possible. 

Like when I was in college, I considered this a small essay. I will 
integrate my true knowledge, not based on any style that has been 
presented before. Hope you please receive it. 

After writing this introduction. I hope to introduce Vietnamese 
Buddhism to the world, we can exchange culture and share knowledge. The 
world is very large and immense. Learning is never enough. However, cultural 
exchange can make it easier for us to improve our knowledge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 199 

 

 

 
 
 
 



200 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 201 

 

 
 
 
 



202 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 203 

 

 
 
 
 
 



204 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 205 

 

 
 
 
 
 



206 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 207 

 

 
 
 
 



208 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 209 

 

 
 
 
 
 



210 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 211 

 

 
 
 
 
 



212 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 213 

 

 
 
 
 
 



214 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 215 

 

 
 
 
 
 



216 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 217 

 

 
 
 
 
 



218 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 219 

 

 
 
 
 
 



220 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 221 

 

 
 
 
 
 



222 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 223 

 

 



224 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 225 

 

 

 
 
 
 



226 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 
 
 
 
 
 



 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 “สหวทิยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 227 

 

 

 
 
 
 
 



228 | The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13ed International Conference of Buddhist 
Research Institute of MCU “Knowledge and Wisdom on Chao Phraya River Stream for Sustainable Development” 

 

 


