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สาส์นจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสาคัญในการจัดการศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องคานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) และ การปฏิรูปประเทศที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เป็นต้น และควรผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st
century skills) ที่พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค World Disruption
นอกจากนั้น ควรผลิตบัณฑิตทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่
ตรงกับความต้องการของสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 คณะ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มี
พั น ธกิจ คื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และท าวิจั ย ด้ านมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ให้ บ ริการวิช าการแก่ สั งคม
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ อีกทั้งยังมี
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชน
ทั้งภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ดังนั้น การที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเครือข่าย
วิชาการได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงถือว่าได้ดาเนินตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ
โดยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญา
ตรี ครั้งที่ 1 (NAC-HUSOC I: The 1st National Conference and Exhibition on Humanities and
Social Sciences) ในครั้ งนี้ จ ะเป็ น การสร้างเวที ให้ กั บนิ สิ ต นัก ศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีได้แสดงผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ต่างๆ และได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และก่อให้เกิดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยสังคมศาสตร์นาไปสู่การพัฒ นาชุมชน
สังคม และประเทศชาติต่อไป
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณองค์ปาฐก ผู้ร่วมเสวนา ผู้เชี่ยวชาญที่พิชญ
พิจารณ์บทความ (Peer reviewer) ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในครั้งนี้

ช

สุดท้ายนี้ ขอให้การดาเนินงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จงทุกประการ

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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สาส์นจากคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจสาคัญ 5 อย่างคือ 1) ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 2) ทาการวิจัย 3) บริการวิชาการแก่สังคม 4) ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5) ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ และมีแผนยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้คือ 1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และ
บุคลากรให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล 3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยชุมชนสู่
มาตรฐานสากล 4) ยกระดับการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 5) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 6) สืบสาน ทานุบารุง อนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้สู่สากลและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ และ 7)
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับ
ปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (NAC-HUSOC I: The 1st National Conference and Exhibition on
Humanities and Social Sciences) ในครั้งนี้ก็ด้วยต้องการทาให้พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ
ปรากฏผลเป็นเชิงประจักษ์และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงเป็นประโยชน์ทางวิชาการด้าน
มนุษยสังคมศาสตร์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้ นอกจากนั้น การจัดประชุมครั้งนี้ก็เป็น
การสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาประเทศที่ต้องคานึงถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) เป็นต้น
การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับ
ปริญญาตรี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมกับสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเป็นเวทีของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 2) เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการ และ 3) เพื่อสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา
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ในการจัดประชุมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ตามกาหนดการเดิมนั้นมีกิจกรรมทาง
วิชาการต่างๆ มากมาย เช่น การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การเสวนา และ การแข่ง
ทักษะวิชาการด้านมนุษยสังคมศาสตร์ เป็นต้น แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงต้องมีการยกเลิกบางกิจกรรมวิชาการและปรับการนาเสนอ
ผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจ
ส่งบทความเข้ามาร่วมนาเสนอทั้งสิ้น จานวน 109 บทความ โดยแบ่งเป็นการนาเสนอภาคบรรยาย
จานวน 78 บทความ และเป็นการนาเสนอภาคโปสเตอร์ จานวน 31 บทความ
ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์มาลิณี
จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้ให้การสนับสนุน ให้กาลังใจ
และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ขอขอบพระคุณ องค์ปาฐก ผู้ร่วมเสวนา ผู้เชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณ์
บทความ (Peer reviewer) ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา นักวิจัย
นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สุดท้าย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุก
ส่วนฝ่ายของคณะฯที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจนทาให้การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
(NAC-HUSOC I: The 1St National Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences for Undergraduate Students)
ภายใต้หัวข้อ

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
วันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-----------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญใน
การจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความ เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for education)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลิตกาลังคน
รองรับ New S-Curve ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย ร่วม
ทั้งปรับเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทางาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สถาบันอุดมศึกษาต้องคานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ที่สมดุลและคานึงถึงการ
พัฒนาคนวัยทางาน ดังนั้น การเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องคานึงถึงจุดเปลี่ยนสาคัญซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้แก่
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0)
ตลอดถึงการเข้ามาของยุค Disruption ที่เป็นทั้งการทาล้ายและสร้างโอกาสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น
Technological Disruption, Viral (Covid-19) Disruption เป็นต้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ และ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งนี้เพื่อทาให้ผู้เรียน
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บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) ทักษะศตวรรษที่ 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนรู้จักคิด
เรียนรู้ ทางาน แก้ปัญหา สื่อสาร และสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ซึ่งทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing)
ทักษะทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ส่วนทักษะ 7Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity & innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Crosscultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา (Collaboration,
teamwork & leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication,
information & medial literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT literacy) และ ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & learning selfreliance) ทักษะเหล่านี้มีความสาคัญต่อผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้ เช่น
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้นาและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (ชนุกร แก้วมณี, 2562)
ด้ ว ยความส าคั ญ ของข้ อ มู ล เหตุ ผ ล และหลั ก การต่ า งๆ ข้ า งต้ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายวิชาการ จึงได้กาหนดจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (NAC-HUSOC I:
The 1st National Conference and Exhibition on Humanities and Social Sciences) โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและสร้างเวทีให้กับนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
ตลอดถึ ง ผู้ ที่ ส นใจจากสถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ได้ มี โ อกาสเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ และก่อให้เกิดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านมนุษยสังคมศาสตร์นาไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีของนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2. เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา
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กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ จานวน 100 คน
2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ (MoU)
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปจานวน 100 คน
ผลผลิต
1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ได้นาเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
2. นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และนั ก วิช าการของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รีรั ม ย์ ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้กั บ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ผลลัพธ์
1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ
มีผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
กับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ

ฐ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
(NAC-HUSOC I: The 1St National Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences for Undergraduate Students)
ภายใต้หัวข้อ

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
วันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-----------------------------------------------------------------วันที่ 7 มกราคม 2564
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15-10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “University & Community Engagement with the
King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive
World” โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
10.00-12.00 น. เสวนา เรื่อง “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา (รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) / รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคี
ธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [NIDA]) / พ่อคาเดื่อง ภาษี (ประธาน
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์) / คุณพรทิพย์ อัษฎาธร (ประธาน
กรรมการบริหารบริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ
ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จากัด) / ดร.นงรัตน์ อิสโร (ผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) / นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโสน) และดาเนินการเสวนา โดย ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
ฑ

12.00-13.00 น.
13.00-17.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติที่อาคาร 25
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่
ผู้นาเสนอภายในห้องนาเสนอผลงาน)

วันที่ 8 มกราคม 2564
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00-09.15 น.
กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
โดย รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.15-10.45 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ในยุค Viral Disruption” โดย คุณพรทิพย์ อัษฎา
ธร ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ The Bright Group
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จากัด
10.45-12.00 น.
เสวนาศิษย์เก่า HUSOC เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าสู่ความท้าทาย
บัณฑิตด้านมนุษยสังคมศาสตร์ในยุค Viral Disruption” โดย
วิทยากรคือ นายสาคร มูลโพนงาม (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนา
สังคม) / นายไชยศักดิ์ โชติกวณิก (ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์)
/ นายภูดิศ อุ่นไธสง (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) / นายณัฐ
พล สิงห์ทอง (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย) และดาเนินการเสวนา
โดย นางสาวศุภลักษณ์ สุขประโคน (ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
เสวนาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “การพัฒนา
หลักสูตรด้านมนุษยสังคมศาสตร์ในยุค World Disruption:
โอกาสและความท้าทาย”
ฒ

14.00-16.30 น.
16.30-17.00 น.

แข่งทักษะวิชาการด้านมนุษยสังคมศาสตร์
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการด้านมนุษย
สังคมศาสตร์

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ณ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 1 หมายเลข 250601 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี และอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ
*******
ที่
1
2

3

รหัส
HS-0104
HS-0105

เวลา
10.00-10.15
10.15-10.30

ชื่อ – สกุล
พนิดา กุลวงษ์
เอกภพ บุญอาจ

ชื่อเรื่อง
ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทัย
วิเคราะห์ตัวละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื่องสั้น
สิงโตนอกคอก

HS-0110

10.30-10.45

พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร Anxieties in English Public Speaking and

Anxiety Reductions of Business English Major
Students, Buriram Rajabhat University
4

HS-0114

10.45-11.00

วริษฐา รัตนวโรภาส

An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A
Corpus-based Analysis

5

HS-0113

11.00-11.15

รสมน พานดวงแก้ว

Factors in Student Selection to Participate in
Language and Culture Exchange Project of
Buriram Rajabhat University

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/arj-oequ-xjw

ด

ที่
6

รหัส
HS-0116

เวลา
11.15-11.30

ชื่อ – สกุล
จันทร์สุดา บุญตรี

7

HS-0119

11.30-11.45

พรภวิษย์ ชะนวนชัย

8

HS-0040

11.45-12.00

จิรัสยา พุทธสอน

9

HS-0042

13.00-13.15

ศุภณัฐชา พัฒน
ประสิทธิ์ชัย

10 HS-0043

13.15-13.30

วรท โพธิ์ศรี

ชื่อเรื่อง
Link ห้องนาเสนอ
Attitudes towards the Use of Mobile Phone
Applications in Learning English Language of
Business English Major Students
Factors Influencing Presentation Techniques of
Business English Major Students at Buriram
https://meet.google.com/arj-oequ-xjw
Rajabhat University
วัดญวนสะพานขาว: ศาสนสถานกับการธารงค์ชาติพนั ธุ์
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
สุสานบ้านนาจอก: การเมืองเรื่องพื้นที่และภาพสะท้อน
สถานภาพทางสังคมคนเวียดนาม จังหวัดนครพนม
ชุดกวยจั๊บอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนาเสนออัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมบนอาภรณ์

ต

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 2 หมายเลข 250603 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ ชารัมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ ทาหอม
*******
ที่
1

รหัส
HS-0046

เวลา
ชื่อ – สกุล
10.00-10.15 สุจิตตรา เงินสง่า

2

HS-0117

10.15-10.30

3

HS-0001

10.30-10.45

4
5
6

HS-0022
HS-0003

10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30

7

HS-0004

11.30-11.45

8

HS-0007

11.45-12.00

HS-0026

ชื่อเรื่อง
อาหารโบราณ มะเหง่: อัตลักษณ์คนญวนเก่า
ชุมชนสะพานขาว
รัตนา ชะรุงรัมย์ การสร้างตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทยกัมพูชา
ภานุกร คะเลรัมย์ แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในพืน้ ที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
โยษิตา ตัดสมัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รัชนก ฤกษ์รัตน์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปมิกา เจริญสุข ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์จังหวัดสระบุรี
สุพจน์ วรรณโอสถ ทัศนคติของประชาชนผู้มาใช้บริการ และคุณภาพ
การให้บริการของสถานีตารวจ
ธนากร ขันธจิตต์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลในการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/ddu-iohx-qpf

ถ

ที่
9

รหัส
HS-0008

10 HS-0009

เวลา
ชื่อ – สกุล
13.00-13.15 วรท รุจิเรข

13.15-13.30 สายรุ้ง อิ่มอัมพร

ชื่อเรื่อง
Link ห้องนาเสนอ
บทบาทของนักปกครองท้องที่ในการป้องกันการ
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19)
https://meet.google.com/ddu-iohx-qpf
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ่ การปฏิบัติหน้าที่มี
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านการ
จัดการเลือกตั้งระดับชาติ

ท

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 3 หมายเลข 250604 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
*******
ที่
1

รหัส
HS-0013

2

HS-0017

3

HS-0021

4

HS-0024

5

HS-0025

เวลา

ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
10.00-10.15 ศุภชัย ชาญประไพร การศึกษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตารวจกับแรงงาน
ต่างด้าว สถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
10.15-10.30 กฤชลัช ดีประเสริฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการปล้นร้านทอง กรณีศึกษา สถานีตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.30-10.45 อภิสิทธิ์ ช่วงชัย
การคุ้มครองเด็กจากการค้าประเวณีผ่านช่องทาง
ออนไลน์
10.45-11.00 มาริษา อุ่มรูปงาม
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทย
11.00-11.15 วันมณี อินโต
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของไทย

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/vjt-zcsk-rgv

ธ

ที่
6
7
8
9
10

รหัส

เวลา

HS-0027
HS-0028
HS-0029
HS-0030
HS-0032

11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
13.00-13.15
13.15-13.30

ชื่อ – สกุล
วรรณจรี โอโน
สุกฤตา จีนน้าใส
ปณิตา พงษ์บัว
ยุพาวดี คาทอง
ศรัณย์พร ไกรทอง

ชื่อเรื่อง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ
หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
ธรรมภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน
บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในยุค 4.0

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/vjt-zcsk-rgv

น

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 4 หมายเลข 250606 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: อาจารย์สากล พรหมสถิตย์/ อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข
*******
ที่
1

รหัส
เวลา
ชื่อ – สกุล
HS-0039 10.00-10.15 ชเยนร์ กันทะวงค์

2

HS-0044 10.15-10.30 สิริวิมล แสงศรี

3

HS-0045 10.30-10.45 อธิกานต์ มาลัยสนัน่

4

HS-0049 10.45-11.00 สุวรรณา สุดา

5

HS-0057 11.00-11.15 เดือนนภา โพธิ์คา

ชื่อเรื่อง
นโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพคนญวนในช่วง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3
(พ.ศ.2325-2394)
เรา(ไม่)ทิ้งกัน: บทเรียนจากมาตรการเยียวยา 5,000
บาท (3 เดือน) เพื่อนาไปสู่ดิจทิ ลั ไอดี (Digital ID)
ที่ยั่งยืน
การประยุกต์ใช้สมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร
การเปลี่ยน(ไม่)ผ่านสู่ความเสมอภาคทางเพศของ
คู่รัก LGBTQ ในประเทศไทย : วิเคราะห์ผ่านร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ...
Smart City for Smart Living การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/bes-ieap-oyb

บ

ที่
6

รหัส
เวลา
ชื่อ – สกุล
HS-0066 11.15-11.30 อรัญญา เรืองณรงค์

7

HS-0112 11.30-11.45 ณัฎฐา แพงคาตา

8

HS-0012 11.45-12.00 เพชราพร จรมา

9

HS-0014 13.00-13.15 สุพรรษา สินมาก

10 HS-0015 13.15-13.30 รุ่งนภา ทองอ่อน

ชื่อเรื่อง
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ: ปัญหาทางกฎหมาย ทางออก
เกี่ยวกับสัญชาติ และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ทศพิธราชธรรม : จริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของผู้บริหาร
การปรับตัวด้านการสื่อสารและวัฒนธรรมของ
แรงงานต่างด้าวในตาบลท่าทราย อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาแนวทางป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ของพนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/bes-ieap-oyb

ป

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 5 หมายเลข 250608 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: อาจารย์ ดร.มนูญ สอนโพนงาน และ อาจารย์ ดร.ธิติ ศรีใหญ่
*******
ที่
1

รหัส
HS-0018

เวลา
ชื่อ – สกุล
10.00-10.15 พงศ์วรรณ แก้วสีด่ วง

ชื่อเรื่อง
Link ห้องนาเสนอ
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
ของเทศบาล
กันยารัตน์ พวงย้อย ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีต่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มนต์ธนาทิพย์ พุฒซ้อน การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโควิดhttps://meet.google.com/pwj-vjyj-zzh
19 ในองค์การบริหารส่วนตาบล
อวิกา สุขบัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุค
ประเทศไทย 4.0
สุดารัตน์ โตใหญ่
เด็กนั่งดริ้ง กรณีศึกษา อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

2

HS-0019

10.15-10.30

3

HS-0031

10.30-10.45

4

HS-0033

10.45-11.00

5

HS-0034

11.00-11.15

ผ

ที่
6

รหัส
HS-0035

เวลา
ชื่อ – สกุล
11.15-11.30 วีรดา มั่นเหมาะ

ชื่อเรื่อง
Link ห้องนาเสนอ
บทบาททางสังคมและการนาเสนออัตลักษณ์ของ
คนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี:
กรณีศึกษาผ่านเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามจังหวัดอุดรธานี Social Role
การจัดการความรู้ทุนทางสังคมด้านเกษตรทฤษฎี
ใหม่ : หลักการ แนวคิด และการนาไปประยุกต์ใช้
การทาแซนด์วชิ เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและ
https://meet.google.com/pwj-vjyj-zzh
สร้างแรงบันดาลใจในการ ประกอบอาชีพของ
เยาวชน 4 ชุมชน

7

HS-0048

11.30-11.45 อชิตพล เข็มพันธุ์

8

HS-0070

11.45-12.00 กัญญารัตน์ นันฝัน้

9

HS-0072

10

HS-0073

13.00-13.15 กฤดิกันต์ กันยาทอง โครงการหนึ่งชีวิต หนึง่ หัวใจ เชื่อมสายใย เราพี่
น้องกันศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
13.15-13.30 พสุ วรรณสุทิธ์
การศึกษาสภาพปัญหาของเยาวชนไทยและการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ

ฝ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 6 หมายเลข 250701 (อาคาร 25 ชั้น 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เมินดี / อาจารย์ ดร.กัลยาณี ธีระวงศ์ภิญโญ
*******
ที่
1
2

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

HS-0078

10.00-10.15

โชติกา ปิติทานันท์ โครงการพัฒนาชุมชนตาบลหนองสามวัง สู่ความยั่งยืน

HS-0129

10.15-10.30

กาญจนา ตอรบรัมย์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์

3

HS-0130

10.30-10.45

ปีติพล มีอินทร์

4

HS-0131

10.45-11.00

กษิดิศ ชอบธรรม

5

HS-0133

11.00-11.15

ธนพล สุภาพ

6

HS-0134

11.15-11.30

อลิสา ชินวดี

ชื่อเรื่อง

ภูมิปัญญาการทาไข่เค็มใบเตยของกลุ่มสัมมาชีพ
ชุมชนบ้านดอนหวาย ตาบลกระสัง
อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวับรุ ีรัมย์
ภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลนบารายพันปี ชุมชน
บ้านโคกเมือง อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/ymt-idpu-wnd

ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของนักศึกษาหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเรื่องปัญหาโรค
ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 7 หมายเลข 250703 (อาคาร 25 ชั้น 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา จะนันท์ และอาจารย์ ดร.จตุพร ดอนโสม
*******
ที่
1

รหัส

เวลา
ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
HS-0135 10.00-10.15 นครินทร์ บุญทอง การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลความเชื่อผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง

2

HS-0136 10.15-10.30

ธนพล รามฤทธิ์

3
4

HS-0023 10.30-10.45
HS-0071 10.45-11.00

วรากร ศรีโสม
อัชชมา สมบูรณ์

6

HS-0107 11.15-11.30

ฐิตินันทน์ ผิวนิล

7

HS-0132 11.30-11.45

5

จังหวัดบุรีรัมย์
โลกของพลาโมเดล : มายาคิตของชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน
ในสังคมรวมสมัย
การเรียนออนไลน์กับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/kxt-xaxn-tsx

โครงการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กก่อนวัยเรียน มูลนิธิเด็กอ่อนใน
สลัมฯ บ้านเสือใหญ่
HS-0075 11.00-11.15 คุณานนต์ ศิริเขตร์ โครงการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัด
ดอกไม้ ภายใต้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ปัญหาในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
วันเฉลิม ปิ่นแก้ว ศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฟ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องนาเสนอที่ 8 หมายเลข 250705 (อาคาร 25 ชั้น 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนท์/ อาจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ
ที่
1

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

HS-0036

10.00-10.15 ปนัดดา พิมพ์ศรี

2

HS-0037

10.15-10.30 วิลาวัณย์ ศรีษะเสือ

3

HS-0038

10.30-10.45 ปิยะมาต สิงห์โตทอง

4

HS-0067

10.45-11.00 กัญญารัตน์ สว่างชาติ

5

HS-0020

11.00-11.15 นฤมล บุญครอบ

6

HS-0138

11.15-11.30 AtipornSassanasupin/
NapasonDamree/
TipsudaKaewkamjun

ชื่อเรื่อง

Link ห้องนาเสนอ

แนวคิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
https://meet.google.com/psu-tjgh-vjz
หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ของไทย
Affecting Factors to develop a community
enterprises in Thailand
An Error analysis of English Writing in Present
Simple Tense of 2nd Year English Major
Students, Faculty of Humanities and Social
Sciences BuriramRajabhat University

ภ

ที่
7

รหัส
HS-0140

8

HS-0137

9

HS-0139

10

HS-0141

เวลา

ชื่อ – สกุล

11.30-11.45 ณัชชา สิมาจารย์ /
ภาวารินทร์ เฉียดไธสงค์ /
มนทิรา สัชชานนท์

11.45-12.00 Niramon Kulthon/
PakjiraNarkprakhon/
IntiraThianpet

12.00-12.15 Nattakan Nakathorn/
Ditsayanee Surites/
Pattaratida Duangklang

12.15-12.30 Pawnthip Tongjath/
Molairak/

Suratwadee
Soranee Nielsen

ชื่อเรื่อง

Link ห้องนาเสนอ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของคา
ในนวนิยายเรื่อง “ไฮดี้”
Semantics Analysis of Hyponymy in The
Novel “HEIDI”
An Analysis of Spoken Words and Idioms
Found in Frozen II Movie
https://meet.google.com/psu-tjgh-vjz
Problems in English Speaking in
Communication of the Third Year in English
Major Students, Buriram Rajabhat University
Students’ Satisfaction towards Online
Learning at Buriram Rajabhat Uniersity

ม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ณ บริเวณห้องโถง 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 25 ชั้น 1) เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์/ อาจารย์ ดร. สินทรัพย์ ยืนยาว
*******
ที่
1

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล
HS-0055 10.00 - 10.12 อมิตา ทาปลัด

2

HS-0083

10.12 – 10.24 Kanjana

Jaenprakhon
3

HS-0060

10.24 – 10.36 สายพิณ เพียร

นอก
4

HS-0065

10.36 – 10.48 ธนัชพร สมใจเรา

ชื่อเรื่อง
Link ห้องนาเสนอ
An Ability in Using Collocation of the Third-Year Englishmajored Students, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Buriram Rajabhat University
Attitudes toward the Use of YouTube to Improve English https://meet.google.com/tsv-vacp-dfp
Listening and Speaking Skills of Business English Major
Students at Buriram Rajabhat University
Effective English Reading Strategies of the Third Year
English Program Students, Faculty of Humanities and
Social Sciences, Buriram Rajabhat University
An Analysis of Spoken Words, Idioms, Metaphors and
Similes in Aladdin Movie

ย

ที่
5
6
7
8
9

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

HS-0102

10.48 – 11.00 สุชาดา กันนุลา

คติความเชื่อในละครเรื่องนาคี (Beliefs in Drama Nagi)

HS-0106

11.00 – 11.12 สุจิตา บุญจรัล

ลีลาการใช้ภาษาในแอกเคานต์คาคมยิ้มแฉ่ง

HS-0103

11.12 – 11.24 ภัทราภรณ์ ขุนศิริ

พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่องกรงกรรม

HS-0109

11.24 – 11.36 ศุภรักษ์ กล้าหาญ

HS-0111

10 HS-0118
11 HS-0128
12 HS-0142
13 HS-0101
14 HS-0091
15 HS-0092
16 HS 0093

Link ห้องนาเสนอ

การศึกษาภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ของป้ายร้าน ถนนบุลาดวน อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
11.36 – 11.48 ตติยา ทะนวนรัมย์
Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
11.48 – 12.00 นวมินทร์ ประชานันท์ Problems on English Oral Presentation Skills of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
13.00 – 13.12 Chalida Chantanan The Study of the Word Guessing Skill of English Senior Students https://meet.google.com/tsv-vacp-dfp
of BRU to the Word Guessing Game
13.12 – 13.24 Chontichalinee
Resumé Writing Awareness and Satisfaction toward Canva
Kaenson
Website of Business English Major Students
13.24 – 13.36 กฤษณะ ไกรพงษ์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกระบวนการการจัดการในอาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
13.36 – 13.48 กีรติ ไทวะกิรติ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลหนอง
ตาด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
13.48 – 14.00 กาชัย รักเพื่อน
การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
กระสัง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
14.00 - 14.12 จิรพลธ์ ศรีชุมแสง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาบลอิ
สาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
การนาเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ณ บริเวณห้องโถง 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 25 ชั้น 1) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ: อาจารย์ธงชัย สีโสภณ/ อาจารย์ ดร.สาราญ ธุระตา
*******
ที่
รหัส
17 HS-0094

เวลา
10.00 - 10.12

ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
พัฒนพล ทองประสาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์การ

18 HS-0095

10.12 – 10.24

ทรงเกียรติ นันกระโทก

19 HS-0096

10.24 – 10.36

ชนายุทธ ทองรักศรี

HS-0097

10.36 – 10.48

เกดวิพาดา บุดดา

21 HS-0098

10.48 – 11.00

คุณากร ชินพาษ

22 HS-0099

11.00 – 11.12

กิตติสาร วูประโคน

23 HS-0063

11.12 – 11.24

อารีญา พันธ์สุวรรณ

20

บริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก อาเภอลาปลายมาศ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการแก้ปญ
ั หายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการสืบสานการทอผ้าไหมของชุมชน
สายยาว ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการ
ใช้บริการศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
ลาปลายมาศ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กรณีศกึ ษา ตาบลหินโคน อาเภอลา
ปลายมาศ จังหวัดบุรรี ัมย์

Link ห้องนาเสนอ

https://meet.google.com/agq-yntf-qia

ล

ที่
รหัส
24 HS-0086

เวลา
11.24 – 11.36

ชื่อ – สกุล
รัฐพงษ์ คาแพง

25 HS-0088

11.36 – 11.48

ปริญญา ไทยสืบชาติ

26 HS-0089

11.48 – 12.00

กฤษฏา บุญรอด

27 HS-0100

13.00 – 13.12

เสกสรร หมั่นนอก

28 HS-0090

13.12 – 13.24

มนตรี พิรุณ

29 HS-0002
30 HS-0064

13.24 – 13.36
13.36 – 13.48

กิตติศักดิ์ เจริญรัมย์
ธนิดา นันกวน

31 HS-0108

13.48 – 14.00

อารยา มุสิกา

ชื่อเรื่อง
Link ห้องนาเสนอ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลตาบลบ้านบัว อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดมาตรการป้องกันใน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในยุคโควิด19 หมู่บ้าน
โคกใหญ่ ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการน้าประปา ใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
https://meet.google.com/agq-yntf-qia
การนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนกรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยราช อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ใน
เทศบาลตาบลพลับพลาชัย อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการ
ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์ในยุค 2020 ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน กรณีศึกษา นักศึกษาทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
การศึกษาอาหารเสริมต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของเห็ดฟางในตะกร้า

ว

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
Attitudes Toward the Use of YouTube to Improve English
Listening and Speaking Skills of Business English Major Students
at Buriram Rajabhat University
Kanjana Jaenprakhon / Benjaporn Bangtho /
Narawadee Patikanang / Rungnapa Moendee
ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทัย
Figure of Speech in the Thai Country Song of Tai Orathai
พนิดา กุลวงษ์
Phanida Kunwong
วิเคราะห์ตัวละครฝ่ายชายในวรรณกรรมรวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก”
Analysis of Male Characters in the Collection of Short Story
Heretic Lion
เอกภพ บุญอาจ
Ekkaphop Bun-at
Anxieties in English Public Speaking and Anxiety Reductions of
Business English Major Students, Buriram Rajabhat University
Kornkanok Wongsupan / Suwannee Jakram /
Puttachart Limsiriruengrai
Factors in Student Selection to Participate in Language and
Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University
Wassana Kiram / Kritsana Chuchoetcuea /
Rosesamon Panduangkaew

2

4

6

8

9

ศ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ)
Attitudes towards the Use of Mobile Phone Applications in
Learning English Language of Business English Major Students
Darika Vanpakea / Attapon Tonjan / Jansuda Boontree /
Sasimapon Wongtimarat
Factors Influencing Presentation Techniques of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
Prapassara Punpanit / Phornpawitch Chanuanchai
An Analysis of Spoken Words and Idioms Found in Frozen II
Movie
Niramon Kulthon / Pakjira Narkprakhon / Intira Thianpet
Surachai Piyanukool / Suphakit Phoowong
An Error analysis of English Writing in Present Simple Tense of
2nd Year English Major Students, Faculty of Humanities and
Social Sciences Buriram Rajabhat University
AtipornSassanasupin/ NapasonDamree/
TipsudaKaewkamjun
Problems in English Speaking in Communication of the Third
Year in English Major Students, Buriram Rajabhat University
Nattakan Nakathorn / Ditsayanee Surites /
Pattaratida Duangklangb / Sittisak Pongpuehee
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของคา ในนวนิยายเรื่อง
“ไฮดี้”
Semantics Analysis of Hyponymy in The Novel “HEIDI”
ณัชชา สิมาจารย์ / ภาวารินทร์ เฉียดไธสงค์ / มนทิรา สัชชานนท์

11

13

14

15

16

18

ษ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ)
Students’ Satisfaction towards Online Learning at
Buriram Rajabhat University
Pawnthip Tongjath / Suratwadee Molairak / Soranee Nielsen
ชาติพันธุ์
วัดญวนสะพานขาว: ศาสนสถานกับการธารงค์ชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Yuan Sa Phan Khao Temple: Religious place and Vietnamese –
Thai ethnicity, Sa Phan Khao Community, Bangkok, Thailand
จิรัสยา พุทธสอน / หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
Chiratsaya Phudthasorn / Nuengruethai Chantharakhami
สุสานบ้านนาจอก: การเมืองเรื่องพื้นที่และภาพสะท้อนสถานภาพทางสังคม
คนเวียดนาม จังหวัดนครพนม
Ban Na Chok cemetery: The politics of space and Social status
of the Vietnamese – Thai, Nakhon Phanom province
ศุภณัฐชา พัฒนประสิทธิ์ชัย / หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
Supanatcha Patthanaprasitchai / Nuengruethai
Chantharakhami
ชุดกวยจั๊บอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนาเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
บนอาภรณ์
Kuay Chab Ubon, Ubon Ratchathani: Cultural Identity through
clothing
วรท โพธิ์ศรี / หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
Warot Phosri / Nuengruethai Chantharakhami

20

23

25

27

ส

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
ชาติพันธุ์ (ต่อ)
อาหารโบราณ “มะเหง่”: อัตลักษณ์คนญวนเก่า ชุมชนสะพานขาว
Ma - Ngae: Ancient food of the Vietnamese in Sapankhao
สุจิตตรา เงินสง่า / หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
Sujitta Ngoensanga / Nuengruethai Chantharakhami
การสร้างตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา
The construct identity of Isan people in border communities of
Thai- Cambodian Border Area
รัตนา ชะรุงรัมย์ / ศรัณรัตน์ รัตนาลัย / ภัทราวดี สุรินทร์ /
ยลดา เจือจันทร์ / วริศรา ขาวงาม / สาวิตรี กล้าแข็ง /
วิภาวนี เลียนรัมย์ / ภาณุพงษ์ เพื่อนสงคราม / จตุพร ดอนโสม
Rattana Chungram / Saranrat rattanalai /
Phuttrawadee surin / Yonlada jueajan / Waritsara khaongam
Sawitree Klakhaeng / pawinee lianram /
Panupong Phueansongkram / Jauporn Donsom

29

31

ห

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การท่องเที่ยว
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
Promotion Guidelines Ecotourism In The Area No hunting Area
Jungle Kaokradong Province Buriram
นาชัย อาจอ / ภานุกร คะเลรัมย์ / ฟ้าประทาน เติมขุนทด
Namchai Arjo / Panukorn Kharelam / Fapathan Themkuntrod
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
Sustainable Ecotourism
โยษิตา ตัดสมัย / จารุณี มุมบ้านเซ่า
YOSITA TATSAMAI / JARUNEE MUMBANSAO
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Development of cultural tourism
รัชนก ฤกษ์รัตน์ / จารุณี มุมบ้านเซ่า
RATCHANOK ROEKRAT / JARUNEE MUMBANSAO
กฎหมายและการเมืองการปกรอง
ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จังหวัดสระบุรี
The stress on the performance of correctional officers in
Saraburi Province
เปมิกา เจริญสุข / ปิยะ กล้าประเสริฐ
Pemika Charoensuk / Piya Klaprasert

34

36

38

41

ฬ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ)
ทัศนคติของประชาชนผู้มาใช้บริการ และคุณภาพการให้บริการของสถานี
ตารวจ
Attitude of the people who use the service and service quality
of the police station
สุพจน์ วรรณโอสถ / ปิยะ กล้าประเสริฐ
Supoj Wannaosod / Piya Klaprasert
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เทศบาล ในการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019
Participation of people in the district municipality In preventing
the spread of coronavirus disease 2019
ธนากร ขันธจิตต์ / ปิยะ กล้าประเสริฐ
Thanakorn khanthjit / Piya Klaprasert
บทบาทของนักปกครองท้องที่ในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา2019
The role of local governor in protection epidemic of
coronavirus-2019
วรท รุจิเรข
Warot rujirek
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งด้านการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ
Public confidence in the performance of duties election
administration for national election commission
สายรุ้ง อิ่มอัมพร / ปิยะ กล้าประเสริฐ
Sairung Imumporn / Piya Klaprasert

42

44

45

47

อ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ)
การศึกษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตารวจกับแรงงานต่างด้าว
สถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
A study the Good Relationship Between Police and Migrant
workers Muang Samut Sakhon Police Station
ศุภชัย ชาญประไพร / รัฐชาติ ทัศนัย
Supachai Chanparpai / Rattachart Thatsanai
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล้นร้าน
ทอง : กรณีศึกษา สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
Public participation in the Prevention and Resolution of
Robbery of Gold shops : Case Study of the Provincial Police
Station Indra Raja Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
กฤชลัช ดีประเสริฐ / รัฐชาติ ทัศนัย
Kritcharat Deeprasert / Rattachart Thatsanai
การคุ้มครองเด็กจากการค้าประเวณีผ่านช่องทางออนไลน์
อภิสิทธิ์ ช่วงชัย / นิชานันท์ ปิ่นแก้ว / ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
Executive Leadership of local administrative organization in
Thailand
มาริษา อุ่มรูปงาม / ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
Marisa Umroopngam / Daorai Limsaihua

49

51

53
54

ฮ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ)
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผู้สูงอายุของไทย
The role of local government organizations in managing the
elderly welfare in Thailand
วันมณี อินโต / ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
Wanmanee Into / Daorai Limsaihua
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ
Factors causing the financial burden of government employees
วรรณจรี โอโน / รัฐชาติ ทัศนัย
Wanjaree Ono / Rattachart Thatsanai
หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Principles of Good Governance and Local Government
สุกฤตา จีนน้าใส / จารุณี มุมบ้านเซ่า
Sukitta Jeennamsai / Jarunee Mumbansao
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
Recruitment and selection of human resources in the digital.
ปณิตา พงษ์บัว / วิไลลักษณ์ เรืองสม
Panita Pongbua / WiIaiIuk Ruangsom
ธรรมาภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน
Good governance in services of the private sector
ยุพาวดี คาทอง / วิไลลักษณ์ เรืองสม
Yuphawadee Khamthong / WiIaiIuk Ruangsom

56

59

61

63

65

กก

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ)
บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในยุค 4.0
Roles of Public Human Resources Officers in the Era 4.0
ศรัณย์พร ไกรทอง / วิไลลักษณ์ เรืองสม
Saranphon kaitong / WiIaiIuk Ruangsom
นโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพคนญวนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่1-รัชกาลที่3 (พ.ศ.2325-2394)
Siam feudal policy and the status of Vietnamese people in the
early Rattanakosin period From KingRama 1 to King Rama 3
(1782-1851)
ชเยนร์ กันทะวงค์ / หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
Chayen Kantawong / Nuengruethai Chantharakhami
เรา(ไม่)ทิ้งกัน: บทเรียนจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน)
เพื่อนาไปสู่ดิจิทัลไอดี (Digital ID) ที่ยั่งยืน
We (don't) leave each other: lessons from remedial measures
5,000 baht (3 months) To lead to a sustainable Digital ID
สิรวิ ิมล แสงศรี / กมลวรรณ แก้วเจิม / ณัฐวรรณ สุดศรีดา /
ไททัศน์ มาลา
Siriwimon Sangsee / Kamonwan Keawjaem /
Nutthawan Sudsrida / Titus Mala
การประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
Application of Competencies for Human Resources
Development in the Organization
อธิกานต์ มาลัยสนั่น / ดวงพร อุไรวรรณ
Atikan Malaisanan / Duangporn Auraiwan

67

69

71

73

ขข

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่อ)
การเปลี่ยน(ไม่)ผ่านสู่ความเสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQ ในประเทศ
ไทย: วิเคราะห์ผ่านร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
(Non)Transition to Gender Equality of LGBTQ Couples in
Thailand: Analysis through the Couple of Life Act B.E. ....
สุวรรณา สุดา / ไททัศน์ มาลา
Suwanna Suda / Titus Mala
Smart City for Smart Living การพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
Smart City for Smart Living, The developing smart city for
people’s life and assets safety
เดือนนภา โพธิ์คา / ไททัศน์ มาลา
Duennapha Pokam / Titus Mala
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ: ปัญหาทางกฎหมาย ทางออกเกี่ยวกับสัญชาติ
และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
Stateless People : the legal issues, solutions related to
nationality and human rights in Thailand
อรัญญา เรืองณรงค์ / ไททัศ มาลา
Aranya Ruengnarong / Titus Mala
ทศพิธราชธรรม : จริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้บริหาร
Tossapitrajdhamma: Ethics that affect the performance of
executives.
ณัฎฐา แพงคาตา / ปิยภรณ์ บุญเศษ / ศุภรดา เสียงเสนาะ /
สถาพร วิชัยรัมย์

75

77

79

81

คค

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสังคม
การปรับตัวด้านการสื่อสารและวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าว
ในตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Adjustment of communication and culture of foreign workers.
In Tambon Tha Sai, Amphur Muang, Samut Sakhon Province
เพชราพร จรมา / รัฐชาติ ทัศนัย
Petcharaporn Jonma / Rattachart Thatsanai
การศึกษาแนวทางป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
A Study on Guidelines and protect to using E-cigarettes for
higher education Case study Valaya Alongkorn Rajabhat
university under the Royal Patronage
สุพรรษา สินมาก / รัฐชาติ ทัศนัย
Supansa Sinmark / Rattachart Thatsanai
การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์(AI) ของพนักงานรายเดือน
ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
Artificial Intelligence Preparedness for Monthly Employees in
Bangkadi Industrial Estate, Pathum Thani Province
รุ่งนภา ทองอ่อน / รัฐชาติ ทัศนัย
Rungnapa Thongoon / Rattachart Thatsanai
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมีประสิทธิภาพของเทศบาล
The efficiency of municipality emergency medical service
พงศ์วรรณ แก้วสี่ดวง / รัฐชาติ ทัศนัย
Pongwan Kaewseeduang / Rattchart Thatsanai

83

86

88

90

งง

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสังคม (ต่อ)
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
THE IMPACT SITUATION OF COVID-19 ON THE STUDENTS OF
VALAYAALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL
PATRONAGE IN PATHUM THANI
กันยารัตน์ พวงย้อย / บุญอนันต์ บุญสนธิ์
Kanyarut Paungyoy / Boonanan Boonsonth
การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโควิด-19ในองค์การบริหารส่วน
ตาบล
Creating a contribution to the prevention of COVID-19 In the
sub-district administrative organization
มนต์ธนาทิพย์ พุฒซ้อน / รัฐชาติ ทัศนัย
Montanatip Putsorn / Rattachart Thatsanai
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคประเทศไทย 4.0
Improving people's quality of life in the era of Thailand 4.0
อวิกา สุขบัติ / จารุณี มุมบ้านเซ่า
AWIKA SOOKBAT / JARUNEE MUMBANSAO
เด็กนั่งดริ้ง กรณีศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
BARGIRL: A CASE STUDY OF KHLONG LUANG DISTRICT
IN PATHUM THANI PROVINCE
สุดารัตน์ โตใหญ่ / บุญอนันต์ บุญสนธิ
Sudarat Toyai / Boonanan Boonsonth

92

94

96

97

จจ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสังคม (ต่อ)
บทบาททางสังคมและการนาเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในจังหวัดอุดรธานี: กรณีศึกษาผ่านเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
จังหวัดอุดรธานี
Social Roles and Identities of Vietnamese - Thai in Udon Thani:
a Case Study of Vietnamese - Thai Association in Udon Thani
reflected through Facebook page
วีรดา มั่นเหมาะ / หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
Weerada Manmao / Nuengruethai Chantharakhami
การจัดการความรู้ทุนทางสังคมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ : หลักการ แนวคิด
และการนาไปประยุกต์ใช้
Social capital knowledge management in agriculture New
theory: principles, concepts and applications.
อชิตพล เข็มพันธุ์ / ไททัศน์ มาลา
Achitphol Kaempun / Titus Mala
การทาแซนด์วิชเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน
Making sandwiches to develop career skills and inspire youth
careers in 4 communities
กัญญารัตน์ นันฟั่น / กัญญารัตน์ เมืองเกษม / พีรณัฐ รักเกียรติดี /
สุกัญญา ใจฉ่า / สุรัญญา ตั้งวานิชวรกุล / กัมปนาท บริบูรณ์ /
เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
Kunyarut Nunphun / Kanyarat Muangkasem /
Peeranut Rakkiatdee / Sukanya Jaicham /
Suranya Tangwanitworakun / Gumpanat Boriboon /
Ekapum Jiemwittayanukul

99

101

103

ฉฉ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสังคม (ต่อ)
โครงการหนึ่งชีวิต หนึ่งหัวใจ เชื่อมสายใย เราพี่น้องกันศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
One life project, one heart, a connection, we are brothers and
sisters. Chatuchak Children's Opportunity Center Bangkok.
กฤดิกันต์ กันยาทอง / นิคนิษา สมผุด / วิชชุภาส อาไพลาภสุข /
สิรภิ ากร พูลสวัสดิ์
Kiddikan Kanyatong / Niknisa Sompud /
Vichupat Ampailapsuk / Siripakorn Poolsawat
การศึกษาสภาพปัญหาของเยาวชนไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เยาวชนให้มีคุณภาพ
A study of Thai youth problems and activity organizing for
develop youth quality
เทวินทร์ ตั้งคา / พงศ์พล คะรานรัมย์ / นายศุภากร ผดุงเจริญ /
พสุ วรรณสุทธิ์
Supakorn phadungcharoen / Pongpon Kharanram /
Tewin Tangkham / Pasu Wannasut
โครงการพัฒนาชุมชนตาบลหนองสามวัง สู่ความยั่งยืน
Community Development Project in Nong Sam Wang Subdistrict For Sustainability
โชติกา ปิติทานันท์ / กัมปนาท บริบูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล

106

108

110

ชช

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสังคม (ต่อ)
ความพึงพอใจของผู้บริโภคลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of consumers of Eating Standing
Meatballs,Buriram Province
กาญจนา ตอรบรัมย์ / เบญจมาศ ถุยลา / สกาวรัตน์ บุญเสริม /
อนุสรา ป้องภัย / อภิญญา กระสังข์ / ประทวน วันนิจุ /
วีระชัย ยศโสธร
Kanjana Torobram / Benchamas Thuila /
Sakawrat Boonserm / Anutsara Pongpai / Apinya Krasang /
Pratoun Wannit / Weerachai Yotsothon
ภูมิปัญญาการทาไข่เค็มใบเตยของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านดอนหวาย
ตาบลกระสัง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
The wisdom of a cooking Salte eggs mask pandan of Honest
Ban Donwaii community group in Mueang Buriram District,
Buriram province.
ปีติพล มีอินทร์ / ณัฐธิดา ชัยเสนา / พิมพ์ลภัสพูลทรัพย์ /
ภัทรวดี สิทธิศรี / อาภัสรา ใจบุญ / ประทวน วันนิจ /
พัชรินทร์ ศิริอาพันธ์กุล / วีระชัย ยศโสธร
Peetipon Mee-in / Nattida Chaisena / Pimlapat Poonsarp /
Pattarawadee Sittrisri / AphatsaraJaiboon / Pratoun Wannit /
Patcharin Siriaumpankul / Weerachai Yotsothon

112

114

ซซ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสังคม (ต่อ)
ภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลนบารายพันปี ชุมชนบ้านโคกเมือง
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Pa muk clone baray pan pee at khokmueang village,
Chorakhemak sub-district,Prakhonchai district, Buriram province
กษิดิศ ชอบธรรม / พงศธร เจริญรัมย์ / ประภาดา มาตรนอก /
มิรันตรี เบญจศาสตร์ / อนงจิตร ทุนดี / ประทวน วันนิจ /
อุดม ชัยสุวรรณ / มนูญ สอนโพนงาม
Kasidit Chobtham / Pongsathon Jaroenram /
PrapadaMartnok / MirantreeBenchasart /
Anongjit Toondee / Pratoun Vannit / Udom Chaisuwan /
Manoon sornphonngam
ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
A Study of Water Usage of Students who live in Dormitory
of Buriram Rajabhat University
ธนพล สุภาพ / วศิน สุขสาราญ / ธันธนา บุญสวัสดิ์ /
รัตนาภรณ์ ซาซิโย / สวิชญา หัดรัดชัย / ประทวน วันนิจ /
มนูญ สอนโพนงาม
Tanapon Supap / WasinSuksamran / Thuntana Boonsawat /
Rattanapond Sasiyo / SavichayaHadradchai /
Pratoun Wannit / Manoon Sornphonngam
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย
Affecting Factors to develop a community enterprises in
Thailand
นฤมล บุญครอบ / ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
Naruamol Boonkhrob / Daorai Limsaihua

118

122

125

ฌฌ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสังคม (ต่อ)
ศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
investigate the effect of online classes on students of
BuriramRajabhat University
วันเฉลิม ปิ่นแก้ว / กฤษฎา บุญยงค์ / คมกริช รักงาม /
จิณณวัตร การรัมย์ / พงศธร ไทยรัมย์ / ประทวน วันนิจ /
อรนุช ศรีคา / วีระชัย ยศโสธร
Wanchalerm Pinkaeo / Kritsada Boonyong /
Komkrit Rakngarm / Jinnawat Karnram / Pongsatorn Thairam
/ Pratoun Wannit / Oranut Srikham / Weerachai Yotsothon
การสร้างสรรค์โมชันกราฟิกเรื่องปัญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
Creating a Motion Graphic on Depression at Buriram Rajabhat
University
อลิสา ชินวดี / ชินานาง สวัสดิ์รัมย์
การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลความเชื่อผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง
จังหวัดบุรีรัมย์
Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram
นครินทร์ บุญทอง / ชินานาง สวัสดิ์รัมย์
โลกของพลาโมเดล : มายาคิตของชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมร่วม
สมัย
In The World of Pla Model : Myth of People’s life and cultural
in Contemporary Society
ธนพล รามฤทธิ์
Tanapon Ramrit

127

129

131

133

ญญ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
การเรียนออนไลน์กับการศึกษาของไทยในระดับอุดมศึกษา
Online teaching and Thai education
วรากร ศรีโสม / จารุณี มุมบ้านเซ่า
WARAKORN SRISOM / JARUNEE MUMBANSAO
โครงการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
บ้านเสือใหญ่
Preschool activities project in Foundation for slum child care at
Ban Sur Yai
ฆนาคม เรืองแสน / ศักระพี พัวพันธ์สวัสดิ์ / อัชชมา สมบูรณ์ /
พิจาริน แสงเงิน
Kanakom Ruengsan / Sakraphi Puapansawad /
Achama Sombon / Pijarin Saengngern
โครงการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดดอกไม้
ภายใต้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Summary of The Training Program at Wat Dok Mai Happiness
Center for all of ages, Under Education for Sustainable
Community Development
ปัฐธวีภรณ์ นิ่มดา / คุณานนต์ ศิริเขตร์ / นภางค์พัฒน์ แสนสุข /
วนิสตา ศรีสนาม / กัมปนาท บริบูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกุล
Patthaweepron Nimdum / Khunnanon Siriket /
Napangpat Sansuk / Wanissata Srisanam /
Gumpanat Boriboon / Ekapum Jiemwittayanukul

136

138

140

ฎฎ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ปัญหาในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
Learning Problems among Mathayom Suksa 6 Students in
Huay Mek Wittayakhom School, Kalasin Province
อนุธิดา วงศ์ชารี / ฐิตินันทน์ ผิวนิล
Anuthida Wongchari / Titinan Pewnil
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม
แนวคิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
Concept and Factors affecting the Organization commitment
of personnel in Operational
ปนัดดา พิมพ์ศรี / เทวพงษ์ พวงเพชร
Panudda Pimsri / Tevapong Puangpetch
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
The Competency Development of Personnel and the
Performance Effectiveness of Personnel
วิลาวัณย์ ศรีษะเสือ / กัมลาศ เยาวะนิจ
Wilawan Srisasuea / Kamalas Yaowanit

143

146

148

ฏฏ

สารบัญ
หน้า
ภาคบรรยาย
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม (ต่อ)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
Factors Related to the Decision to Study in Public
Administration Program
ปิยะมาต สิงห์โตทอง / กัมลาศ เยาวะนิจ
PiyamadSingthothong / KamalasYaowanit
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
Human resource development for the efficiency of local
government organizations
กัญญารัตน์ สว่างชาติ / จารุณี มุมบ้านเซ่า
Kanyarat Sawangchat / Jarunee Mumbansao

150

152

ฐฐ

สารบัญ
หน้า
ภาคโปสเตอร์
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
An Ability in Using Collocation of the Third-Year Englishmajored Students, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Buriram Rajabhat University
Sirimongkol Ropkop / Kantima Tongtidram /
Amita Tapalad / BamrungKanram
Effective English Reading Strategies of the Third Year English
Program Students, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Buriram Rajabhat Universities

155

156

Drunee Klayklungmee / Paphatsawan Meanmitr /
Saipin Peannok / Surachai Piyanukool

การวิเคราะห์ภาษาพูด (Spoken Words) สานวน (Idioms) อุปมัย
(Metaphors) และอุปมา(Similes) ในภาพยนตร์เรื่อง อะลาดิน
AN ANALYSIS OF SPOKEN WORDS, IDIOMS, METAPHORS, AND
SIMILES IN ALADDIN MOVIE
Chanoknan Loytalay / Thitiyakorn Jansricha /
Thanatphon Somchairao / Surachai Piyanukool /
Nirada Svangarrome
คติความเชื่อในละครเรื่องนาคี
Beliefs in Drama Nag
สุชาดา กันนุลา
Suchada Kannula
ลีลาการใช้ภาษาในแอกเคานต์ “คาคมยิ้มแฉ่ง” บนสื่อทวิตเตอร์
Use of Language Style in Account Quote of Smile on Twitter
สุจิตา บุญจรัล
Suchita Buncharan

157

159

161

ฑฑ

สารบัญ
หน้า
ภาคโปสเตอร์
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ)
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่องกรงกรรม
Dark Behavior of Character in TV drama “Karma Cage”
ภัทราภรณ์ ขุนศิริ
Phattharaphon Khunsiri
การศึกษาภูมิทัศนภาษาศาตร์ของป้ายร้าน ถนนบุลาดวน อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
A LINGUISTIC LANDSCAPE STUDY OF SIGNAGE ON BULAMDUAN
ROAD, MUEANG DISTRICT, BURIRAM
ศุภรักษ์ กล้าหาญ / ศักดภัทร์ โพนนอก / กิตติศักดิ์ แก้วเพชร /
ญาดา รามฤทธิ์
Suparak Klahan / Kittisak Keawpetch / Sakdapat Ponnok /
Yada Ramrit
Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business
English Major Students at Buriram Rajabhat University
Jasmin Jatuchaue / Siriyakorn Siriaimtrakul /
Tatiya Tanuanram / Pallapa Lertcharoenwanich
An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A corpus basedAnalysis
Kanchana Sengna / Mayuree Boonlert /
Waridtha Rattanawaropas
Problems on English Oral Presentation Skills of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
Suphanida Deeying / Suwanan Manee /
Nawamin Prachanant

163

165

167

169

170

ฒฒ

สารบัญ
หน้า
ภาคโปสเตอร์
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ)
การศึกษาทักษะการเดาคาของนักศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ต่อการเล่น
เกมเดาคาศัพท์
To Study The Word Guessing Skill of English Senior Students of
BRU to The Word Guessing Game
Chalida Chantanan / Napasorn Khempaka /
Mintra Phonsayom / Chaowalit Kuemphukhieo
Resumé Writing Awareness and Satisfaction toward Canva Website
of Business English Major Students

Angsuma Chaibumrung / Atitthaya Mairoddee /
Chontichalinee Kaenson
การท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกระบวนการการจัดการในอาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of tourists toward the administrative process of
Muang District, Buriram Province
กฤษณะ ไกรพงษ์ / ณัฐพงษ์ จะเรรัมย์ / พลวัฒน์ วัฒนาสราญลักษณ์
/ พิชญางกูร เยี่ยมมโน / เศกสรร แก้วอะรัญ / วันวิสา ประเสริฐศรี
กฎหมายและการเมืองการปกครอง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
หนองตาด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the people with the service of Nong Tat
Municipality, Muang District, Buriram Province.
กีรติ ไทวะกิรติ / สหรัฐ ทองเรือง / ชนินาถ ศรีโพนทัน /
นัทนรินทร์ อินทร์นอก / วิภา จูมเกตุ / ศิวรินทร์ กาแก้ว

171

172

174

177

ณณ

สารบัญ
หน้า
ภาคโปสเตอร์
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่อ)
การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลกระสัง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Participation in local development of people in Krasang
Subdistrict Administrative Organization Muang District Buriram
Province
กาชัย รักเพื่อน / สุรเกียรติ แขนรัมย์ / เบญจพร สมหวัง /
ปฏิรักษ์ ยงค์สวัสดิพงศ์ / ศวิตา ลาไธสง / อรปรีญา ดวงนิล
การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Public Participation in Solid Waste Management in Isan SubDistrict Municipality Mueang District Buriram Province
จิรพลธ์ ศรีชุมแสง / จุฬาลักษณ์ เทียนวรรณ / ณิชกานต์ จิ๋วนุช
นิภาภัทร ศรีแก้ว / ประกายกานต์ เมืองจันทร์ / มณฑกานต์ บุญจันทร์
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวโคก อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the people towards the operation of Nong
Bua Khok Subdistrict Lam Plai Mat District Buriram Province
พัฒนพล ทองประสาน / จิรวรรณ จันทร์ขาว / เปรมฤทัย สุดโสม /
สุภาพร อดุลสุข / ศรวณีย์ บุราคร / อัสริยาภรณ์ เบ้าทอง

179

181

183

ดด

สารบัญ
หน้า
ภาคโปสเตอร์
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่อ)
ความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Public Satisfaction With Drug Problem Solving Process
In Isan Sub-district Municipality, Isan District, Buriram Province
ทรงเกียรติ นันกระโทก / กฤตพร คะริบรัมย์ / จีรภัทร แป้นทอง /
นนทนีย์ สีชุมแสง / ภัทคิราห์ เพชรสี่หมื่น / วิภาวี อาจทวีกุล /
ศุภนุช พิมพ์เพราะ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลอิสาณ
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the people with the administration of the
Isan Municipality Mueang Buriram District, Buriram Province.
ชนายุทธ ทองรักศรี / ปณิดา แล่นโคตร / พรพิมล วิเศษธร /
รวิพร ดาเนินงาม / ศศิวิมล วิมลใส / ศันสนีย์ ศรีสมสุข
การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และการสืบสานการทอผ้าไหมของ
ชุมชนสายยาว ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Participation in conservation and weaving Sai Yao Community
Thalung Lek Subdistrict, Mueang District, Buriram Province
เกดวิพาดา บุดดา / ธัญลักษณ์ ตุ้ยตะคุ / ชลลดา ชิดรัมย์ /
ปาณิศา อุตมะ / วิไลลักษณ์ ชิดนอก / สุพัตรา เทียนจันทร์

185

187

190

ตต

สารบัญ
หน้า
ภาคโปสเตอร์
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่อ)
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการใช้บริการ
ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Satisfaction of students from the Department of Public
Administration towards using Food court Services of Buriram
Rajabhat University.
คุณากร ชินพาษ / กันตยาภรณ์ บุญกู่ / จุฑาวรรณ บุญกล้า /
ชลดา ประสิทธิ์นอก / ณัฐฐิตา โกเมน / เยาวลักษณ์ พากเพียร
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลลาปลาย
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study behavior toward the used of YouTube to improve
English listening and speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat
University, 2) to investigate the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and
speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University, and 3) to
compare the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of
Business English major students at Buriram Rajabhat University which classified by year level. The
population of this study was 330 students majoring in Business English at Buriram Rajabhat
University. The samples were 181 students majoring in Business English who use YouTube to
improve English listening and speaking skill at Buriram Rajabhat University. They were selected by
using the table of Krejcie and Morgan (1978) and sample random sampling technique. The research
instruments for data collection included the questionnaire and interview. The statistic for data analysis
included frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA, while the
qualitative data was analyzed through content analysis.

2

The result showed that most of Business English students use YouTube to improve their
English listening and speaking skills at 89.50% and they choose to learn and improve their English
listening and speaking skills through music from YouTube at 96.70%, respectively. Accordingly,
Business English students had the positive attitude toward the use of YouTube to improve their
English listening and speaking skills at high level, followed by motivation can help students
successfully in improving English listening and speaking skills. However, the results found that there
were a statistically significant difference at ≤ 0.05 levels between group of the second year and the
third year on attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills.
Keywords: English listening skill, English speaking skill, YouTube, Attitude, Business English
students

3

ภาพพจน์ ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทัย
Figure of Speech in the Thai Country Song of Tai Orathai
พนิดา กุลวงษ์ 1
Phanida Kunwong
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์จากบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย
อรทัย จํานวนทังสิ น อัลบัม เพลง เพือนํามาศึกษาโดยการใช้พรรณนาวิเคราะห์
จากการศึกษาพบว่า บทเพลงทีขับร้ องโดย ต่าย อรทัย จํานวนทังหมด อัลบัม จํานวน บท
เพลง มีการใช้ภาพพจน์ ประเภท ได้แก่ . ภาพพจน์อุปมา จํานวน เพลง, . ภาพพจน์ อุปลักษณ์
จํานวน เพลง, . ภาพพจน์บุคลาธิ ษฐาน จํานวน เพลง, . ภาพพจน์อติพจน์ จํานวน เพลง, .
ภาพพจน์สัทพจน์ จํานวน เพลง, . ภาพพจน์สัญลักษณ์ จํานวน เพลง, . ภาพพจน์ปฏิพจน์ จํานวน
เพลง, . ภาพพจน์ ป ฏิ ปุ จฉา จํา นวน เพลง บทเพลงที ไม่ มี ภ าพพจน์ ป รากฏ จํา นวน เพลง
ภาพพจน์ทีพบทังหมด ประเภท ล้วนเป็ นศิลปะการใช้ภาษาทีมีความสละสลวย ลึกซึ งกินใจผูฟ้ ั งของ
ผูป้ ระพันธ์ ซึ งสามารถถ่ ายทอดอารมณ์ และความรู ้ สึกจากผูป้ ระพันธ์ และผูข้ บั ร้อ งไปยังผูฟ้ ั งได้เป็ น
อย่างดี บทเพลงของ ต่าย อรทัย จึงเป็ นทีนิ ยม และสร้างความประทับใจให้แก่ผฟู ้ ัง
คําสําคัญ: ภาพพจน์, เพลงลูกทุ่ง, ต่าย อรทัย

4

Abstract
Objective of this research is to analyze the use of figure of speech from 7 albums of Thai
country songs sung by Tai Orathai by using descriptive analysis. The study found that in the songs
sung by Tai Orathai from 7 albums, in totality of 70 songs, 8 types of figure of speech were used,
namely, 1) Simile in 20 songs, 2) Metaphor in 15 songs, 3) Personification in 23 songs, 4) Hyperbole
in 14 songs, 5) onomatopoeia in 2 songs, 6) Symbolic in 15 songs, 7) Paradox in 4 songs, 8)
Rhetorical question in 19 songs, and songs with no figure of speech in 14 songs. All 8 types of figure
of speech were found in the language that was euphoric , which deeply touched the hearts of the
author's listeners which could convey emotions and feelings from the songwriter and singer to the
audience as well, therefore, Tai Orathai's songs were popular and impressing the audience.
Keywords: Figure of Speech,Thai Country Song, Tai Orathai
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บทคัดย่ อ
การงานวิจยั เรื องนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิเคราะห์ตวั ละครฝ่ ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื อง
สัน “สิ งโตนอกคอก” ซึ งประกอบไปด้วยเรื องสันทังหมด เรื อง ในประเด็นกลวิธีการนําเสนอตัว
ละคร การกําหนดลักษณะตัวละคร และแนวการสร้างตัวละคร โดยเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยใช้
วิธีการแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการนําเสนอตัวละครในวรรณกรรมรวมเรื อง
สัน “สิ งโตนอกคอก” ปรากฏวิธีทีผูป้ ระพันธ์ใช้ในการแนะนําตัวละครมากทีสุ ด คือ วิธีแนะนําตัวละคร
โดยพฤติ กรรมของตัวละครเอง ปรากฏในตัว ละคร ตัว ละคร อันดับสอง วิธีแ นะนําตัว ละครโดย
ผูป้ ระพันธ์ เป็ นผูบ้ รรยาย เองปรากฏในตัวละคร ตัวละคร และอันดับสาม วิธีแนะนําตัว ละครโดย
ผูป้ ระพัน ธ์ บรรยายผ่านตัว ละครอื นเองปรากฏในตัว ละครเพียง ตัว ละคร ตามลํา ดับ การกํา หนด
ลักษณะนิสัยตัวละคร ปรากฏการกําหนดลักษณะนิสัยตัวละครแบบน้อยลักษณะมากกว่าตัวละครหลาย
ลักษณะ โดยพบว่ามีตวั ละครทีจัดอยูใ่ นประเภทตัวละครน้อยลักษณะ ตัวละคร และตัวละครทีจัดอยู่
ในประเภทตัวละครประเภทหลายลักษณะ ตัวละคร การกําหนดลักษณะนิ สัยของตัวละครทีมีลกั ษณะ
นิ สัยน้อยลักษณะ มี ผลสําคัญต่ อการดําเนิ นเรื อง ทําให้เรื องดําเนิ นเรื องตามแก่นเรื อง ไปสู่ จุดจบของ
เรื องได้อย่างรวดเร็ วและตรงประเด็น ในส่ วนแนวการสร้างตัวละคร ผูป้ ระพันธ์เลือกใช้แนวการสร้ าง
ตัวละครแบบการสร้างโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับมากทีสุ ด ปรากฏในตัวละคร ตัว ลําดับต่อมาคือการ
สร้างแบบสร้างให้สมจริ ง ปรากฏในตัวละคร ตัว ส่ วนการสร้างแบบการสร้างตามอุดมคติ การสร้าง
แบบเหมือนจริ ง และการสร้างแบบบุคลาธิษฐาน ปรากฏในตัวละครเพียงแบบละ ตัวละคร ตามลําดับ
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คําสําคัญ: สิ งโตนอกคอก, ตัวละครฝ่ ายชาย, กลวิธีการนําเสนอตัวละคร, การกําหนดลักษณะตัวละคร,
การสร้างตัวละคร

Abstract
The objective of this research was to analytically study the male characters in the collection
of short stories "The Heretic Lion" that comprised a total of 9 short stories about strategies for
presenting character, characterization and the way of character creation. The results were presented
by using descriptive analysis method. The study found that mostly strategies for presenting characters
in short stories; “Heretic lion” that the author introduced a character was the way of introducing the
character by the character's behavior that appeared in 6 characters; second, the way author introduced
the character by the author as the narrator appeared in 4 characters and third, the way author
introduced a character by the author who narrated it through another character appeared in only one
character, respectively, In characterization of character traits, characterization of the character traits
of less character were found more than character traits of many characters. It was found that the
characters that were classified in the category of less character were found in 7 characters, and
characters that were classified in the category of multi-character were found in 4 characters.
Characterization of the character trait of less character significantly affected the proceeding of the
story, making the story proceed according to the theme to the end of the story quickly and to the point
on the line of character creation. The writer chose to use the most original character creation style that
appeared in 5 characters. Next, it was a creation of a realistic that appeared in 3 characters. The
idealistic creation, realistic creation and personification creation each appeared in only one character
respectively.
Keywords: Short Story Heretic Lion, Male Characters, Strategies for presenting character,
Characterization, Character creation
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Abstract
The objectives of the study were: 1) to investigate the anxieties in English public speaking of
Business English major students, Buriram Rajabhat University and 2) to find out the anxiety
reductions of Business English major students, Buriram Rajabhat University. The samples were 39
students of fourth year Business English major. They were selected by purposive sampling technique.
The research instruments included a set of questionnaire and semi-structured interview. The data
collected were then analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The
findings of this study indicated that anxieties in English public speaking of Business English major
students were fear and nervousness. The students are worrying about forgetting the content,
pronunciation, making mistake in front of people. Additional, they are shy to speak in front of people
and they overthink about their presentation that it will not good enough. For the anxiety reductions in
English public speaking of Business English major students were practicing a speech in advance, and
proving positive-self talk to themselves by telling that they can do it.
Keywords: anxieties, English public speaking, anxiety reductions
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B.A. Students, Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat
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Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate factors in student selection to participate in
the Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University, 2) to identify the
problems of students selected to participate in the LCE Project and 3) to find out the way to solve the
problems of the students selected to join the project. The target group for this qualitative research
with the interview consisted of 38 people who were 12 lecturers working at International Office, 16
students who went to have language and culture exchange in Vietnam, and 10 students who went to
language and culture exchange in China, academic year 2019. They were selected by simple sampling
technique. The population of this cases study was all 26 students. Qualitative Data analysis was
conducted by the content analysis technique which the interview of factors selection of students to
join project was completed. This research instruments had a content validity of Index of ItemObjective Congruence (IOC) around 0.67-1.00 used as a collecting data. As the respondents
interviewed factors in student selection to join the project, most of students mentioned that English
language proficiency is the criteria used for selecting students. Most students are confident to be a
volunteer with their competency in English because they have the scores of vocabulary, listening,
speaking, writing and reading skills in BRU English Test higher or greater than B2 (50 scores) based
on the CEFR levels, Council of Europe. However, they still have the communication problems from
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some English words that are not pronounced clearly so that it could make their foreign friends
confused. Guidelines for solving problems of students who were selected to participate in the project
were better practice more, especially in listening, speaking and reading skills.
Keywords: BRU Criteria, Selection, Language and Culture Exchange Project
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Abstract
This study aimed 1) to investigate the mobile phone applications in learning English
language of Business English major students, and 2) to investigate the attitudes of Business English
major students towards the use of mobile phone applications in learning English language. The
samples for quantitative data were 181 Business English major students, selected by using the table of
Krejcie and Morgan and simple random sampling technique. In addition, the samples for qualitative
data were 8 Business English major students, selected by using purposive sampling technique. The
research instruments were questionnaire and semi-structured interview. The quantitative data was
analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation while the qualitative data was
analyzed by content analysis technique. The findings were revealed as follows:
1. The major mobile phone applications in learning English language of Business English
major students were Google Translation, Learning Basic English, and Grammar.
2. The attitudes towards the use of mobile phone applications in learning English
language in overall was at agree level.

11

Keywords: Attitudes, Mobile Phone Applications, Learning English Language, Business English
Program
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Abstract
This study was conducted for the purposes to1) study the factors influencing presentation in
Business English students and 2) study the factors that improves English Presentation in Business
English students. The research instruments in this study are questionnaire and semi-structure
interview. The populations of this study are 266 Business English Program students; Buriram
Rajabhat University and sample are 41 of fourth year students from Business English Program by
purposive sampling technique. The statistical devices employed in this study are frequency,
percentage, mean and standard deviation. Samples for interview are 10 students from fourth year who
has GPA more than 3.00. The results of this study are 1. The factor improve for presentation
“confidence can help in English speaking better” ( = 3.73, S.D = 0.93) and 2. The factor that
influencing for presentation are “English grammar seem’ quite difficult to speak correctly” ( = 3.66,
S.D = 0.93)
Keywords: Factors, Influencing, Presentation Techniques

13

An Analysis of Spoken Words and Idioms Found in Frozen II Movie
NiramonKulthon1 / PakjiraNarkprakhon2 / IntiraThianpet3 /
Asst. Prof. Dr. Surachai Piyanukool4 / Suphakit Phoowong5
Students, English Program, Buriram Rajabhat University, Thailand
4-5
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Abstract
The purposes of this study were to 1) analyze spoken words found in the film Frozen 2, and
2) analyze idioms found in Frozen 2. The population of this study were top 10 movies of the box
office in 2019. The sample of this study was Frozen 2, which was ranked the 5th. The research
instrument was analysis table. The researchers discussed the collected data by content analysis and
presented the numbers and percentages of the data. The researchers found 42 new and interesting
spokenwordscategorized into 9 categories.The top 3 most common spoken words included 1)Getting
Information 19 words (45.24%), 2) Reasoning and Explanation, 7 words (16.67%,) and 3)
Questioning and Answering 6 words. (14.29%), respectively. For the idioms, the researchers found
the top 3 newandinteresting idioms were 1) 10idioms with verb and preposition(50%), 2) 4 idioms
with verb, objective pronoun and preposition(20%), and 3) 3 idioms with verb with -ing and
preposition(15%).
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An Error analysis of English Writing in Present Simple Tense of 2nd Year English
Major Students, Faculty of Humanities and Social Sciences
Buriram Rajabhat University
Atiporn Sassanasupin / Napason Damree / Tipsuda Kaewkamjun /
Dr. Saowarot Ruangpaisan / Somyong Som-In
English Program, Faculties of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

Abstract
The purpose of this study were 1)to analyzegrammatical errors of using present simple tense
of the second year English majors studying in Buriram Rajabhat University 2) to investigate these
errors. The samples of this study were 30second year English majors. They were selected usingcluster
random sampling. The research tool was essay writing titled “Student life in the University” with
100-150 words. The samples were assigned to write the essay about this title. Grammatical errors of
using present simple tense found in their writing essay was analyzed in line with the criteria proposed
by Esther H. Kuntjara (2013),and an investigation of these errors were analyzed by frequency and
percentage. The research results revealed that: 1) three mains grammatical errors found in their essay
writing, ranged from high to low level as the following: Errors in Omission with the frequency of 19
(61.2%),misformation with the frequency of 9 (29.0%.),andthe addition with the frequency of 3
(9.7%.) respectively. 2) The factor of the students’ error was context of learning. Therefore, the
research was also found that the students’ errors referred to English grammar included: present tense,
and sentence structure.
Keywords: Error analysis,Present Simple Tense,Essay Writing
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Students, English Program Faculty of Humanity and Social Sciences Buriram Rajabhat University
4
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Abstract
This research aimed to study problems of English speaking in communication of the third
year students in English major, Buriram Rajabhat University. The samples consisted of 28 third-year
students of the English program.The simple random sampling was done by drawing lots. The research
instruments were questionnaires. The statistics used in the quantitative analysis were frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that the overall problem of English speaking in communication was at
“Moderate” level ( ̅ = 2.85, S.D. = 0.96). When considering each aspect, problems in English
speaking in communication found were: “Problems of English speaking in general communication”
( ̅ = 2.91, S.D. = 0.95) followed by “Problems of English speaking in communication in the
classroom” ( ̅ = 2.79, S.D. = 0.97), respectively.
Problems of English speaking in general communication were “Moderate” level ( ̅ = 2.91,
S.D. = 0.95).When considering each aspect, the three most problems found were “Students were not
confident in speaking English in front of the crowd” ( ̅ = 3.29, S.D. = 0.85), followed by “Students
are not confident about taking the interview in English” ( ̅ = 3.25, S.D. = 0.89), and the last one was
“Students cannot introduce products in English to foreigners” ( ̅ = 2.96, S.D. = 0.96), respectively.
Problems of English speaking in communication in the classroom were “Moderate” level ( ̅
= 2.79, S.D. = 0.97). When considering each aspect, the three most problems found were “Students
cannot communicate in English with friends who were an international exchange students” ( ̅ = 3.18,
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S.D. = 0.82), followed by “Students cannot respond in English” ( ̅ = 2.86, S.D. = 0.89), and the last
one was “Students cannot explain in English” ( ̅ = 2.82, S.D. = 0.90) respectively.
Keywords: Communication, English, Problems of speaking,Speaking
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SEMANTICS ANALYSIS OF HYPONYMY IN THE NOVEL “HEIDI”
ณัชชา สิ มาจารย์ 1 / ภาวารินทร์ เฉียดไธสงค์ 2 / มนทิรา สั ชชานนท์ 3 /
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Natcha Simachan1/ Pawarin Chiadthaisong2 / Montira Satchanon3 /
Akkarapon Nuemaihom4 / Thitaporn Putklang5
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
English Program Faculty of Humanity and Social Sciences Buriram Rajabhat University

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือวิเคราะห์ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมายของคําในนวนิยายเรื อง "ไฮดี" และ ) เพือค้นหาหมวดหมู่ประเภทคําทีใช้มากทีสุ ดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของคําทีใช้ในนวนิยายเรื อง "ไฮดี" เครื องมือวิจยั ทีใช้คือ นวนิยายเรื อง
"ไฮดี" ประกอบด้วย ส่ วน จํานวน บท ซึงวิเคราะห์โดยการอ่านและจําแนกประเภท ลักษณะของ
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั แบบผสมผสานโดยรวบรวมข้อมูลทังเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ งานวิจยั นีใช้คา่
ร้อยละและค่าความถีเพือประเมินความถูกต้องและความน่ าเชือถือของข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของคําในนวนิยายเรื อง “ไฮดี”
จํานวน ประเภท ซึงได้แก่ สถานที, อารมณ์, ส่ วนต่างๆของร่ างกาย, เสื อผ้า, อาชีพ, สัตว์,
ส่วนประกอบบ้าน, จํานวน, พืช, เพศชาย, เพศหญิง, สี , บุคลิกภาพ, เฟอร์ นิเจอร์ , ช่วงเวลา, ประเภทของ
ห้อง, เครื องครัว, อาหาร, พืช, ดอกไม้,วัย, สภาพอากาศ, ขนาด, เดือน, ลักษณะ, ระยะทาง, ฤดูกาล,
อุปกรณ์, สัตว์ปีก, เวลา, การขนส่ ง, เครื องดืม, ยานพาหนะ, ขน, อาวุธ, ขนม, สัปดาห์, รู ปร่ าง และแมลง
พบว่าประเภทคําทีใช้มากทีสุ ด คือ "สถานที" โดยมีคาํ ทังหมด คํา
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ , อรรถศาสตร์ , ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของคํา,
นวนิยาย
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Abstract
The objectives of this study were 1) to analyze the categories of hyponymy in the novel
“Heidi”, and 2) to find out the most predominant category of hyponymy used in the novel “Heidi”.
The research instrument consisted of two parts with 23 chapters in novel “Heidi”. It was analyzed by
reading and classifying the data. The nature of this research was a mixed-method research by
collecting both qualitative and quantitative data. The statistics i.e. frequency and percentage were
employed to analyze the obtained data.
The research findings were as follows: There were 38 types of hyponymy found in the
novel “Heidi”. These types of as follows: hyponymy were places, emotion, parts of body, clothes,
occupation, animals, parts of house, number, plants, masculine gender, feminine gender, color,
personality, furniture, parts of the day, types of room, kitchenware, food, flowers plant, generation,
weather, sizes, month, appearance, distance, seasons, equipment, poultry, time, transportation, drink,
vehicle, feather, weapons , dessert, days of the week, shapes and insects. The most predominant
hyponymy found in the novel was “places” with a total of 47 words.
Keywords: Semantics Analysis, Semantics, Hyponymy, Novel
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเรี ยน
ออนไลน์ทีมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เอกภาษาอังกฤษชันปี ที 1, 2, 3 และ4 จํานวน 108 คนโดยการสุ่ มแบบบังเอิญ เครื องมือวิจยั นี ใช้ในการ
เก็บรวมรวบข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือค่าความถีในการหาร้อยละ
ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการเรี ยน
ออนไลน์ ภาพรวมมีค่าเฉลียอยูท่ ีระดับมาก โดยมีค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง ( = 3.57, SD = 0.84)
เมือพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจที “การเรี ยนออนไลน์ช่วยรักษาระยะห่ างทางสังคม”
โดยค่าเฉลียอยูท่ ีระดับมาก ( = 4.14,SD =4.09) รองมาคือ “การเรี ยนออนไลน์ช่วยประหยัดเวลาใน
การเดินทางไปเรี ยน” โดยมีคา่ เฉลียอยูท่ ีระดับมาก( =3.82, SD = .90) และ “สื อการเรี ยนและวัสดุ
ต่าง ๆ สําหรับการเรี ยนออนไลน์สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก” มีคา่ เฉลียอยูท่ ีระดับมาก ( =3.64,
SD = 1.08) ตามลําดับ
คําสําคัญ: การเรี ยนออนไลน์, ความพึงพอใจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Abstract
The objective of this study aimed to study students’ satisfaction towards online learning. The
samples consisted of 108 undergraduate English program students at Buriram Rajabhat University
which the samples were selected by accidental sampling. The questionnaire was used as the
instrument for this study. The statistic used to analyze the obtained data were frequency percentage
mean and standard deviations. The findings indicated that for overall students rated their satisfaction
on online learning as much satisfactory ( = 3.57, SD = 0.84). When considering each item, it was
found that the most cited reason for satisfaction was “Online learning keeps social distance( = 4.14,
SD = 4.09), followed by “Online learning saves time commute to the university ( =3.82, SD= .90 ) ”
and “The course resources and materials for online course were easily accessible during the
course( =3.64, SD = 1.08)” respectively.
Keyword: Buriram Rajabhat University, online learning, satisfaction

21

ชาติพนั ธุ์

22

วัดญวนสะพานขาว: ศาสนสถานกับการธํารงค์ ชาติพนั ธุ์ชาวไทยเชื อสายเวียดนามชุมชน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา ) ภูมิหลังของวัดญวนสะพานขาว เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร ) บทบาทของวัดญวนสะพานขาวทีมีต่อคนญวนและชุมชนสะพานขาว และ
3) ความสําคัญของวัดญวนสะพานขาวทีมีต่อคนไทยเชือสายเวียดนาม
บทความวิชาการเรื อง บทบาทของวัด ญวนสะพานขาวต่ อคนไทยเชื อสายเวียดนาม ใช้
วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary research) และการศึ กษาภาคสนาม (Fieldwork study) เก็บข้อมู ล
โดยการสัมภาษณ์ นําเสนอแบบพรรรวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ชาวเวียดนามหรื อชาวญวนทีอาศัยอยูใ่ นชุมชนวัดญวนสะพานขาว คือ
กลุ่มคนทีอพยพเข้ามาสู่ สยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การ
ถูกเบียดเบียนทางศาสนา และการถูกกวาดต้อนในฐานะเฉลยสงครามในสงครามอานาสยามยุทธ กลุ่ม
คนเวียดนามได้รับการจัดสรรให้อาศัยอยูใ่ นพืนทีทีเรี ยกว่านางเลิง ปั จจุบนั พืนทีดังกล่าว คือ ชุ มชนคน
เวียดนามทีมีวดั ญวนสะพานขาวเป็ นศาสนสถานอนัมนิ กาย พระสงฆ์อนัมนิ กายมีบทบาทสําคัญต่อการ
ธํารงค์อตั ลักษณ์ ชาวเวียดนาม ทังนี นอกจากจะเป็ นผูน้ ําในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื อแบบ
เวียดนามแล้ว ยังธํารงค์อตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์ญวนซึ งในปั จจุบนั ได้กลายเป็ นคนไทยไปหมดแล้ว ให้ยงั คง
สืบต่อมาถึงคนญวนรุ่ นปัจจุบนั
คําสําคัญ: วัดญวนสะพานขาว, คนไทยเชือสายเวียดนาม, ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม
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Abstract
This research aims to study: 1) a background of Wat Yuan Sa phan Khao, Dusit District,
Bangkok, 2) roles of Wat Yuan Saphan Khao towards Vietnamese people and Sa Phan Khao
community, and 3) significances of Wat Yuan Saphan Khao to Vietnamese Thais. This research is a
qualitative research. Collecting information from documents and field work-study as well as
collecting data by interviews were employed as research tools.
It was found that Vietnamese people living in Wat Yuan Sa Phan Khao community is a
group of people who immigrated to Siam during the reign of King Nangklao (Rama III). The main
reasons behind this were the religious persecution and being herded as a prisoner of war in a battle of
Ana Siam Yut. A group of Vietnamese people were allocated to live in the area called Nang Loeng.
Nowadays, this area is a Vietnamese community with the Sa Phan Khao Temple of the Anum sect.
Anum monks’ roles are important to maintain Vietnamese’s identity. However, apart from being a
leader in performing Vietnamese religious rituals, one of the Anum monks’ roles is to maintain the
Vietnamese ethnic identity, who nowadays become Thai people, in order to carry on to the current
generation of Vietnamese.
Keywords: Wat Yuan Sa Phan Khao, Ethnic Thai-Vietnamese People , Thai-Vietnamese relations
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สุ สานบ้ านนาจอก: การเมืองเรื องพืนทีและภาพสะท้ อนสถานภาพทางสังคม
คนเวียดนาม จังหวัดนครพนม
Ban Na Chok cemetery: The politics of space and Social status of the Vietnamese –
Thai, Nakhon Phanom province
ศุภณัฐชา พัฒนประสิ ทธิชัย1 / หนึงฤทัย จันทรคามิ2
Supanatcha Patthanaprasitchai / Nuengruethai Chantharakhami
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ASEAN Language and Culture program (Vietnamese), Faculty of Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University
1-2

บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาประวัติความเป็ นมาของสุ สานบ้านนาจอก จังหวัด
นครพนม ) ศึกษาความสัมพันธ์ของสุ สานบ้านนาจอกกับคนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนมและ 3)
ศึกษาสถานภาพทางสังคมคนเวียดนามโดยวิเคราะห์ผา่ นสุ สานนาจอก จังหวัดนครพนม เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ี การศึกษาเอกสาร (documentary research) และวิธีการทํางานภาคสนาม (field work
study) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
หมู่บา้ นนาจอกเป็ นพืนทีความสัมพันธ์ของคนไทยเชือสายเวียดนาม ซึงในอดีตคือกลุ่มคนทีอพยพมา
ตังแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และกลุ่มคนทีอพยพมาในช่วงหลังสงครามโลก
โลกครังทีสอง ชุมชนคนไทยเชือสายเวียดนามบ้านนาจอกจึงเป็ นพืนทีบรรจุไว้ซึงความทรงจําทาง
สังคมคนเวียดนามอพยพ โดยมีสุสานเป็ นสถานทีบรรจุไว้ซึงความทรงจําทีเกียวกับบรรพบุรุษ เรื องราว
การอพยพจากดินแดนมาตุภูมิ และการธํารงค์อตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ผ่านพิธีฝังศพ รวมถึงสัญญะต่างๆ ที
ปรากฎบนหลุมฝังศพ ทังนี ปั จจุบนั สุ สานและหลุมฝังศพได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพทางสังคมของ
คนไทยเชือสายเวียดนามบ้านนาจอก รวมถึงคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดนครพนมไปพร้อมกัน
คําสําคัญ: สุ สานบ้านนาจอก ชาวไทยเชือสายเวียดนาม สถานภาพทางสังคม
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Abstract
The research aims at 3 purposes, including 1) to study the history of Ban Na Chok
cemetery in Nakhon Phanom Province 2) to study the relationship between the cemetery and the Ban
Na Chok people, and 3) to study the social statuses of Vietnamese-Thai in Nakhon Phanom by
analyzing Na Chok Cemetery and graves in the cemetery. This research is qualitative research.
Collecting information from documents and field work-study as well as collecting data by interviews
were employed as research tools. The research found that Na Chok village is an area relating to the
Vietnamese - Thai community. Moreover, Na Chok village residents comprised of 2 groups. The first
one emigrated during the reign of King Phra Chom Klao Chao Yu Hua (Rama IV) and the second one
immigrated after World War II. Ban Na Chok is a space for social memory of Vietnamese immigrants
with the cemetery as a place containing their memories of ancestors, the story of their immigration
from Vietnam to Thailand as well as ethnic identity maintenance through the burials and signs
appearing on the grave. In conclusion, nowadays cemeteries and graves have reflected the social
statuses of not only the Vietnamese - Thai community in Ban Na Chok village but also the
Vietnamese – Thai in Nakhon Phanom province.
Keywords: Ban Na Chok cemetery, Vietnamese – Thai, Social status
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ชุดกวยจับอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนําเสนออัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมบนอาภรณ์
Kuay Chab Ubon, Ubon Ratchathani: Cultural Identity through clothing
วรท โพธิศรี1 / หนึงฤทัย จันทรคามิ2
Warot Phosri / Nuengruethai Chantharakhami
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ASEAN Language and Culture program (Vietnamese), Faculty of Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University
1-2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื อง ชุดกวยจับอุบลจังหวัดอุบลราชธานี: การนําเสนออัตลักษณ์วฒั นธรรมบนอา
ภรร์ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการนําแนวคิดอัตลักษณ์ของกวยจับอุบลมาออกแบบชุดประจําจังหวัด
อุบลราชธานี ในการประกวดมีสแกรนไทยแลนด์ ปี
ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary
research) และการศึกษาภาคสนาม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นําเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ชุดกวยจับอุบล เป็ นชุดทีออกแบบเพือในการประกวดมีสแกรนไทย
แลนด์ ปี
ในฐานะเป็ นภาพตัวแทนเชิงอัตลักษณ์ทอ้ งถินจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นาํ กวยจับ
อุบลซึงเป็ นวัฒนธรรมอาหารท้องถินจังหวัดอุบลราชธานีมานําเสนอผ่านเรื อนร่ างนางงาม แสดงให้เห็น
ถึงนัยยะการยอมรับชาวญวนในฐานะเป็ นส่ วนหนึงของท้องถินอุบลราชธานี ประการสําคัญ ชุดกวยจับ
อุบลทําคือ “วัตถุทางวัฒนธรรม” (Cultural Material) ที ทําหน้าทีเป็ นภาพตัวแทน และการนิ ยามตัวตน
ความเป็ นพหุ วฒั นธรรมของท้องถินเมืองอุบลราชธานี
คําสําคัญ: เครื องแต่งกาย อัตลักษณ์ กวยจับอุบล
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Abstract
The academic Article on Identity Dress Design Under the concept of Kuay Chab Ubon,
Ubon Ratchathani Province The objective is to study the design of the concept of Kuay Chab Ubon's
identity. Using methods for documentary research and field studies Data collected by interviewing
The study found that Vietnamese people who arrived in Ubon Ratchathani It began to
come in since the establishment of the Siam-France Treaty of R.S. 112 (1893) and the Vietnamese
people or Vietnamese immigrants are one of the ethnic groups who settled in Ubon Ratchathani
Province. By bringing food culture into Ubon Ratchathani province as well Especially Kuai Chab
Yuan, which became the identity of local food in Ubon Ratchathani Province today And being represented through the body of a beauty queen And implications for the acceptance of Vietnamese
people as part of the Ubon Ratchathani district
Keywords: Costume, identity, Kuay Chab Ubon
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อาหารโบราณ “มะเหง่ ”: อัตลักษณ์ คนญวนเก่า ชุมชนสะพานขาว
Ma - Ngae: Ancient food of the Vietnamese in Sapankhao
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หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ASEAN language and Culture program (Vietnamese), Faculty of Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University
1-2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษา ) ความเป็ นมาของ “มะเหง่ ” อาหารญวนโบราณ )
ความสําคัญของมะเหง่ต่อคนญวนชุมชนสะพานชาวไทยเชือสายเวียดนาม และ 3) การอนุรักษณ์มะเหง่
กับการธํารงค์ทางชาติพนั ธุ์ญวนเก่าชุมชนสะพานขาว เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร
(documentary research) และการศึ ก ษาภาคสนาม (field work study) เก็ บ ข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์
นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึ กษาพบว่ า พบว่า มะเหง่ เป็ นอาหารโบราณของ
ญวนเก่าทีเข้ามาอาศัยในสยามตังแต่ตน้ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชการลที - ปัจจุบนั ญวนสะพานขาวยังคง
มีการอนุรักษ์มะเหง่ให้เป็ นอาหารทางวัฒนธรรมในฐานะอาหารโบราณของคนญวนชุมชนสะพานขาว
มะเหง่ จึงได้ถูกฟื นฟูและอนุ รักษ์ขึนมาใหม่ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของคนญวนเก่าและเป็ นการ
ธํารงค์อตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ญวนเก่าในประเทศไทยทีมีเฉพาะชุมชนสะพานเท่านัน
คําสําคัญ: มะเหง่ อาหารโบราณ ชาวญวนสะพานขาว
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Abstract
This research aims to study: 1) the background of a Yuan ancient food called Ma-ngae, 2) the
importance of Ma-ngae to Yuan people in Saphan Khao community, Thai people of Vietnamese
origin, and 3) the conservation of Ma-ngae to preserve ethnic identity of the Old Yuan Saphan Khao
Community. This research is qualitative research. Collecting information from documents and field
work-study as well as collecting data by interviews were employed as research tools. The results of
the study found that Ma-ngae is an ancient food of the old Vietnamese who have come to live in Siam
since the beginning of Rattanakosin Ratchakarn 1-3. At present, Yuan Saphan Khao still preserves
Ma-ngae as a cultural food and ancient food of the Vietnamese people in Saphan Khao community.
Ma-ngae was rehabilitated and conserved as a cultural heritage of the old Vietnamese and a national
identity of the old Vietnamese in Thailand that only exists among Saphan Khao community.
Keywords: Ma - Ngae, Traditional food, Vietnamese in Sapankhao
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การสร้ างตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา
The construct identity of Isan people in border communities of
Thai- Cambodian Border Area
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Rattana Chungram / Saranrat rattanalai / Phuttrawadee surin / Yonlada jueajan
Waritsara khaongam / Sawitree Klakhaeng / W/pawinee lianram
Panupong Phueansongkram / Jauporn Donsom
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
8
อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
บทความนีมุ่งศึกษาเกียวกับการสร้างตัวตนของคนอีสาน กรณี ชุมชนสายโท ใต้ ตําบลจันทบ
เพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาบริ บทชุมชน การจัดสรรทีดิน และเครื อข่ายทางสังคมของ
คนอี ส าน ใช้ร ะเบี ย บวิ ธีก ารวิ จ ัยเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยวิ ธีก ารสั งเกตและการรวมสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
ตัวแทนสมาชิกในชุมชน ทีสามารถให้ขอ้ มูลบริ บทและการสร้างตัวตนของคนอีสาน ผลการวิจยั พบว่า
เดิ มสมาชิกในชุ มชนสายโท ใต้ เป็ นกลุ่ มคนอพยพที มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม
จากหลายพืนทีของภาคอีสาน ต่างมีเป้ าหมายเดียวกันคือการเข้ารับการจัดสรรทีดินกับนิคมสร้างตนเอง
บ้านกรวดตังแต่ พ.ศ.
จึงชักชวนกันเข้ามาสมัครเป็ นสมาชิกของนิคมสร้างตนเอง การอพยพส่ งผล
ต่อการเกิดขึนของเครื อข่ายทางสังคม ทังเครื อข่ายทางสังคมรู ปแบบเครื อญาติและเครื อข่ายทางสังคม
แบบใหม่ ในพื นที ชายแดน เครื อข่ายดังกล่ าวได้ให้การช่ วยเหลือกันเมื อเข้ามาเป็ นสมาชิ กนิ คมสร้ าง
ตนเองบ้านกรวด อย่างไรก็ตามการนําคนเข้ามาอยู่ในพืนที ชายแดน สะท้อนการสร้ างตัวตนของคน
อี สานกลุ่ มอพยพที เกิ ดขึนพร้ อมกับกระบวนการพัฒนาของรั ฐท้องถิ น โดยเฉพาะการส่ งเสริ มระบบ
เกษตรกรรมทีสําคัญในพืนทีชายแดน คือ ยางพารา การพัฒนาดังกล่าวสะท้อนว่าคนอี สานยากจนได้
สร้างตัวตนจนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึนตามลําดับ ผลการวิจยั สะท้อนว่าเครื อข่ายทางสังคมคือทุนทางสังคม
ทีคนอีสานนํามาใช้ในการสร้างตัวตนในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา
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คําสําคัญ: การสร้างตัวตน คนอีสาน ชุมชนชายแดน ชายแดนไทย-กัมพูชา

Abstract
This article focuses on the creation of identity of Isaan people. In the case of Sai Tho 4 Tai
community, Chanthabaphet Subdistrict Ban Kruat District Buriram Province Study the community
context Land allocation And social networks of the Isan people Using qualitative research methods
By observation methods and in-depth interviews with representatives of community members That
can provide information, context and the creation of the identity of the Isan people The research
results were found that Formerly, members of the Southern Fourth Line community were ethnic and
culturally diverse immigrants from many areas of the Isan region. They all have the same goal: to
receive land allocation with the Baan Kruat self-help settlement since 1969, so they persuaded each
other to apply for membership of the self-built settlement. Immigration affects the emergence of
social networks. Both a social network, a kind of kinship, and a new kind of social network in the
border area. The network provided assistance when they became members of the Baan Kruat Selfhelp settlement. However, bringing people into the border area It reflects the identity formation of the
Isan people, the immigrant group, which coincides with the development process of the local state. In
particular, the promotion of an important agricultural system in border areas is rubber. Such
development reflects that the poor Isaan people have established themselves to have a better quality
of life, respectively. The research results show that social networks are the social capital used by
Isaan people to build their identity in the Thai-Cambodian border community.
Keywords: The construct identity Isan people border communities Thai- Cambodian Border Area
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การท่ องเทียว
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จังหวัดบุรีรัมย์
Promotion Guidelines Ecotourism In The Area No hunting Area Jungle Kaokradong
Province Buriram
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือหาแนวทางการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิ เวศในพืนทีเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และนําแนวทางทีได้เสนอต่อหน่วยงานทีเกียวข้องเพือใช้ในการ
ส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิ เวศในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระเบียบวิธีวิจยั ทีใช้
เป็ นแบบผสมผสานทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพโดยเชิงปริ มาณกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเทียว จํานวน
คน ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน เชิงคุณภาพโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับงานวิจยั ทังหมด คน ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ดและผ่าน
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาท่องเทียวเชิงนิ เวศใน
พืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง - ปี จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้เฉลียต่อเดือนน้อยกว่า ,000 บาท
พฤติกรรมการเดินทางมาท่องเทียว ยานพาหนะทีใช้ในการเดินทาง ส่ วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์
34

ส่วนตัว ทราบข้อมูลเพือเดินทางมาท่องเทียวเชิงนิ เวศในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดงจากเพือน
แหล่งท่องเทียวทีชืนชอบ ได้แก่ สะพานพิสูจน์ศรัทธาชน แนวทางการส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิเวศใน
พืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเทียวมีระดับความต้องการโดยใช้
องค์ประกอบของมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิ เวศ ทัง ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก แบ่งออกเป็ น ด้าน ได้แก่ ) ด้านแหล่งท่องเทียว มีระดับค่าเฉลีย . ต้องการให้ป้ายบอก
ทางหรื อป้ายแนะนําเพิมขึนในแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ และภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้าน ได้แก่
) ด้านการบริ การการท่องเทียว มีระดับค่าเฉลีย . ต้องการให้มีการจัดทําป้ายเตือนเพิมเติมในจุดที
อาจเกิดอันตรายหรื อพืนทีเสี ยงอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ในแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ) ด้านการตลาดการ
ท่องเทียว มีระดับค่าเฉลีย . ต้องการให้มีการจัดทําเอกสารแผ่นพับ พร้อมคําแนะนําหรื อข้อมูลด้าน
การท่องเทียวเชิงนิเวศไว้ให้บริ การ
คําสําคัญ : การส่ งเสริ มการท่องเทียว , การท่องเทียวเชิงนิเวศ
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การท่ องเทียวเชิงนิเวศอย่ างยังยืน
Sustainable Ecotourism
โยษิตา ตัดสมัย / ดร.จารุณี มุมบ้ านเซ่ า
YOSITA TATSAMAI / JARUNEE MUMBANSAO
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
E-mail: yosita.tat@vru.ac.th, jarunee@vru.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี เป็ นการศึ กษาเรื องการท่ อ งเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ซึ งในบทความนี มี
วัตถุประสงค์เพือทีนําเสนอเกียวกับการท่องเทียวเชิงนิ เวศอย่างยังยืน เนื องจากการท่องเทียวเชิงนิ เวศมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะการท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ คือ การท่ อ งเที ยวอย่างมี ความรั บผิดชอบใน
แหล่ ง ธรรมชาติ ที มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะถิ น และแหล่ ง วัฒ นธรรมที เกี ยวเนื องกับ ระบบนิ เวศ โดยมี
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูท้ ีเกียวข้อง ภายใต้การจัดการสิ งแวดล้อมและการท่องเทียวอย่างมีส่วน
ร่ วมของท้อ งถิ น เพือมุ่ง เน้นให้เกิ ด การสร้ างจิ ตสํานึ กของนักท่ องเที ยวต่ อการรั กษาระบบนิ เวศอย่าง
ยังยืน โดยมีหลักการพัฒนาการท่ องเทียวอย่างยังยืน หลัก คือ ความยังยืนทางเศรษฐกิ จ ความยังยืน
ทางสังคม และความยังยืนทางด้านสิ งแวดล้อม
คําสําคัญ : การท่องเทียวเชิงนิเวศ, การท่องเทียวอย่างยังยืน
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Abstract
This paper is a study on sustainable ecotourism. Objectives for presentation on sustainable
ecotourism. Ecotourism is very important because ecotourism is a responsible tourism in a unique
natural area and cultural sites related to the ecosystem. Which a joint learning process of those
involved Under environmental management and tourism with local participation to focus on building
tourists' consciousness towards sustainable ecological preservation There are 3 principles of
sustainable tourism development economic sustainability Social sustainability and environmental
sustainability.
Keywords: ecotourism, sustainable tourism
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การพัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
Development of cultural tourism
รัชนก ฤกษ์ รัตน์ ฃ / ดร.จารุ ณี มุมบ้ านเซ่ า
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หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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บทคัดย่ อ
บทความวิ ช าการนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อนํา เสนอเกี ยวกับ การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒ นธรรม การท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมได้รั บ ความนิ ย มและความสนใจอย่ า งแพร่ หลายทัง
ในเรื อง ประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม เทศกาลรวมถึ ง มรดกทางวัฒ นธรรมพื นบ้า น จึ ง
เกิ ด แนวคิ ด การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมเพื อพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรม
ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที ยว ซึ งต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ ของทุ ก ๆฝ่ ายทัง
ภาครั ฐ เอกชนและประชาชนในพื นที ในการเข้า มามี บ ทบาทในการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยว
เชิ ง วัฒ นธรรม การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยงเชิ ง วัฒ นธรรมจะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี ร ายได้จ าก
การท่ อ งเที ยวเพิ มมากขึ น และอัต ราการเจริ ญเติ บ โตในธุ ร กิ จ ท่ อ งเที ยวเพิ มขึ นอย่ า งต่ อ เนื อง
คําสําคัญ: การพัฒนาการท่องเทียว , การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
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Abstract
This academic article aims to present the development of cultural tourism. Cultural tourism
has gained widespread popularity and interest in both history and art. Therefore, the concept of
cultural tourism development was created to develop cultural tourism sites to meet the needs of
tourist’s culture, festivals, including local cultural heritage. Which requires the cooperation of all
parties, both the public sector private and local people to play a role in the development of cultural
tourism sites. The development of cultural tourism resources will increase the income of the people
and the rate of growth in tourism business continues to increase.
Keyword: tourism development, cultural tourism
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กฎหมายและการเมืองการปกครอง
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ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีราชทัณฑ์ จงั หวัดสระบุรี
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หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Bachelor of Public Administration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

บทคัดย่ อ
ความเครี ยดเป็ นภาวะของความรู ้สึกหรื อภาวะอารมณ์ทีรู ้สึกไม่ สบายใจ และต้องเผชิ ญกับ
ปัญหาทีเกิดขึนซึ งสามารถพบได้ในชีวิตประจําวัน ทําให้มีความรู ้สึกทางด้านอารมณ์และร่ างกาย ปั จจัย
ทีก่อให้เกิ ดความเครี ยดซึ งสามารถพบได้จากปั จจัยทีเกิดจากตัวบุ คคลเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว
บุ คคล ระดับของความเครี ยดแบ่ งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ความเครี ยดระดับตํา ความเครี ยดระดับปาน
กลาง ความเครี ยดระดับสู ง ความเครี ยดส่ งผลกระทบต่อทางร่ างกาย ทางจิ ตใจ และทางพฤติกรรม ซึ ง
ความเครี ย ดมี แนวโน้ มว่ ามี โอกาสจะเกิ ด โรคเรื อรั ง เช่ น ต่ อมหมวกไตมี ปัญ หา อารมณ์ แ ปรปรวน
หงุ ด หงิ ดง่ าย เบื ออาหาร อาการก้าวร้ าว ปวดเมื อยกล้ามเนื อ เป็ นต้น มี การศึ กษาซึ งแสดงให้เห็ นว่ า
ความเครี ยดที เกิ ดขึนจากการปฏิ บตั ิ งานทําให้เกิ ดความวิตกกังวลในการทํางาน ความเหนื อยล้าหรื อ
ท้อแท้ ซึ งทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานลดลงอัตราการลาออกเพิมมากขึน และรวมถึงการฆ่าตัวตาย
ทีเกิดจากความเครี ยด อาชีพเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จงั หวัดสระบุรี เป็ นอาชีพทีต้องมีการเผชิญความเครี ยด
ในการปฏิบตั ิงาน สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมของการทํางาน ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และอยู่
ในสถานทีเดี ยวกับผูต้ ้องขังหรื อ ผูก้ ระทําความผิด ทางกฎหมาย ในการที ผูต้ ้องขังแสดงความเครี ยด
ออกมาให้เจ้าหน้าที ราชทัณฑ์จัง หวัดสระบุ รีได้รับความเครี ยด การฆ่ า ตัวตาย การหลบหนี อ อกจาก
สถานทีคุมขัง รวมถึงการก่อจลาจล โดยทีเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์ตอ้ งมีการลดความเสี ยงในการฆ่าตัวตาย
ของผูต้ อ้ งขัง การหลบหนี ออกจากทีสถานที คุมขัง และการก่ อจลาจล รวมถึงการส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพของผูต้ อ้ งขังให้กบั เข้าไปสู่ สังคมได้อย่างปกติสุข
คําสําคัญ : ความเครี ยด, การปฏิบตั ิงาน , ราชทัณฑ์
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ทัศนคติของประชาชนผู้มาใช้ บริการ และคุณภาพการให้ บริการของสถานีตาํ รวจ
Attitude of the people who use the service and service quality of the police station
สุ พจน์ วรรณโอสถ / อ.ดร.ปิ ยะ กล้าประเสริฐ
Supoj Wannaosod / Piya Klaprasert
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
สถานี ต าํ รวจเป็ นหน่ วยงานหลักที มี หน้า ที ความรั บผิดชอบโดยตรงในการรั กษาความสงบ
เรี ยบร้ อยของประชาชนในพืนที ที รั บผิดชอบ เพื อป้ อ งกันและปราบปรามปั ญหาอาชญากรรมที เป็ น
อันตรายต่ อ ประชาชน และบํา บัด ทุ ก ข์บาํ รุ ง สุ ข ให้ กับประชาชนอี ก ด้ว ย การที จะดู แ ลและควบคุ ม
ประชาชนในพืนทีให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึงการรักษาผลประโยชน์สาธารณะต่ าง ๆ เพื อให้เกิ ด
ความสงบเรี ยบร้อยในพืนทีทีสถานี ตาํ รวจแต่ละแห่ งได้รับผิดชอบ ซึ งการให้บริ การกับประชาชนเป็ น
เรื องสําคัญมากอย่างยิง จึ งต้องมี การ ปรั บเปลี ยนแนวคิดในการทํางานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนผูม้ าใช้บริ การ หรื อด้านมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าทีตํารวจทีมีต่อประชาชนผู ้
มาใช้บริ การ ดังนันสถานี ตาํ รวจจึงจําเป็ นทีจะต้องทราบถึงทัศนคติของประชาชนผูม้ าใช้บริ การทีมีต่อ
การให้บริ การของสถานี ต าํ รวจเป็ นอย่างไร เพื อเป็ นแนวทางในปรั บปรุ งแก้ไขงานด้านการบริ การ
ประชาชนของสถานีตาํ รวจให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
คําสําคัญ: ทัศนคติ, การให้บริ การ, สถานีตาํ รวจ
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Abstract
The police station is the main agency with direct responsibility for maintaining public order
in the area it is responsible for. To prevent and suppress crimes that are dangerous to people. And
treat suffering for the people as well to supervise and control people in the area to comply with the
law Including maintaining public interests in order to achieve public order in areas where each police
station is responsible the service to the people is very important, so the concept of working in various
fields has to be adjusted, whether it is providing information to the people who use the service. Or the
human relationship of the police with the people who use the service Therefore, the police station
needs to know the attitude of the people using the service towards the service of the police station. To
be a guideline in improving the work of the public service of the police station to be more efficient.
Keyword: Attitude, service, police station
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในพืนทีเทศบาล ในการป้องกันการแพร่ กระจายของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019
Participation of people in the district municipality In preventing the spread of
coronavirus disease 2019
ธนากร ขันธจิตต์ / อ.ดร.ปิ ยะ กล้ าประเสริฐ
Thanakorn khanthjit / Piya Klaprasert
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
วิกฤตโลกปั จจุ บนั โรคระบาดเชือไว้รัสโคโรน่า2019 ทีส่ งผลกระทบรุ นแรงไปทัวโลก ซึ งเป็ น
ปัญหาระดับประเทศ ดังนันทําให้ประเทศไทยจึ งได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ กระจายของโรคไวรั ส
โคโรน่ า โดยมี หน่ ว ยงานภาครั ฐหรื อ ส่ วนท้องถิ น เป็ นหน่ วยงานหลักในการดู แ ลความสงบ ความ
ช่ วยเหลือ ดําเนินการปฏิ บตั ิตามหลักข้อกําหนดทีถู กหลักอนามัย โดยการศึกษาครังนี เพือศึ กษาระดับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันการ แพร่ กระจายของโรคไวรั สโคโรน่ า
และศึกษา
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผน เพื อแก้ปั ญหาการแพร่ กระจายของโรคกับหน่ วยงาน
ภาครั ฐ การสละเวลาส่ ว นตัว ในการมีส่ วนร่ วมเพื อมาร่ วมปฏิ บตั ิ ในการดําเนิ นการแก้ไขปั ญ หาการ
แพร่ กระจายของโรคไวรั สโคโรน่ า โดยจะได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่ า
ในเรื องการ ได้รับการเยียวยาหรื อถุงยังชีพในการช่วยเหลือ ดังนันประชาชนจึง
มีส่วนร่ วมในการรายงานการปฏิบตั ิ แสดงความคิดความเห็นใน มาตรการแก้ไข ปั ญหาการแพร่ ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่ า
ให้กบั หน่ วยงานภาครั ฐ เพือไปปรับเปลียนแก้ไขในการปฏิบตั ิงานระหว่าง
หน่ วยงานภาครั ฐ กับประชาชนในเพือทีท้องถิ นนัน ให้มีความปลอดภัยจากโรคที กําลังระบาดให้กบั
ประชาชนมากทีสุ ด
คําสําคัญ : การมีส่วนร่ วม , เทศบาล ,การป้ องกันโรคไวรัสโคน่า

44

บทบาทของนักปกครองท้ องทีในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙
The role of local governor in protection epidemic of coronavirus-2019
วรท รุจิเรข
Warot rujirek
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Bachelor of public Administration program Varaya Alongkorn Rajabhat University the royal patronage

บทคัดย่ อ
การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือ ๑) เพือศึกษาบทบาทของนักปกครองท้องทีในการป้องกันการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๒)เพือศึกษาแนวทางการป้องกันการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) การป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Covid-๑๙) เนื องด้วยการแพร่ ระบาดของไวรัสสายพันธ์ใหม่ทีสามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว คือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทีได้แพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว หลายประเทศได้ออกมาตราป้องกันโรคนีอย่าง
รวดเร็ วร่ วมถึงประเทศไทยด้วย โดยทางส่ วนกลางก็ได้ออกนโยบายไปสู่ ส่วนภูมิภาคและกระจายมาสู่
นักปกครองท้องที ซึงตัวของนักปกครองท้องทีในทีนี หมายถึง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ที
จะช่วยนํานโยบายจากส่ วนกลางแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิ เช่น การออกคําสังจํากัดเวลาเข้าออกในพืนที การ
แจกหน้ากากอนามัยให้กบั สมาชิกในหมู่บา้ น เป็ นต้น ซึงตัวกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นันเป็ นกลุ่มคนทีมีความ
ใกล้ชิดกับชาวบ้าน และเข้าใจสภาพพืนทีในการดูแลเป็ นอย่างดี จึงเป็ นการดีทีมอบนโยบายให้กบั นัก
ปกครองท้องทีเพราะสามารถแปลงนโยบายจากส่ วนกลางไปสู่ การปฏิบตั ิ ในพืนทีการดูแลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
คําสําคัญ : เชือไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ , บทบาท , นักปกครองท้องที
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Abstract
The objectives of this study are 1) This study aims to 1) study the role of local governors in
the prevention of the 2019 coronavirus (Covid-19) 2) to study the prevention of the spread of the
2019 coronavirus (Covid-19). The spread of coronavirus 2019 (Covid-19) due to the rapid spread of
the new virus, the 2019 coronavirus. Several countries have quickly introduced measures to prevent
this disease, including Thailand. By the central part, the policy was issued to the region and
distributed to the local governors. In which the character of the local ruler here refers to the village
headman, the assistant village headman That will help bring the centralized policy into action, such as
issuing orders to limit the time in and out of the area The distribution of masks to the members of the
village, etc. The village headman was a group of people who were close to the villagers. And
understand the condition of the area to take good care Therefore, it is good to give policies to local
governors because they can convert centralized policies into practice. In the area of care most
effectively
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ความเชื อมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบัตหิ น้ าทีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
ด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ
Public confidence in the performance of duties election administration
for national election commission
สายรุ้ ง อิมอัมพร / อ.ดร.ปิ ยะ กล้ าประเสริฐ
Sairung Imumporn / Piya Klaprasert
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูประถัมภ์
Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

บทคัดย่ อ
ประเทศไทยนันได้กา้ วเข้าสู่ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ปไตย โดยอํานาจสู งสุ ดของการ
ปกครองก็คือ อํานาจอธิปไตย ซึ งประชาชนทุกคนล้วนเป็ นเจ้าของไม่สามารถทีจะแบ่งแยกให้กบั คนใด
คนหนึ ง หรื อพรรคใดพรรคหนึ งได้ การเลือกตังนับได้ว่าเป็ นบทบาทสําคัญอย่างยิงทีประชาชนต้องหัน
มาให้ความสนใจเกียวกับการเลือกตังคือการทีเราเลือกผูแ้ ทนเข้าไปทําหน้าทีแทนตนเองในการพัฒนา
ประเทศให้ดียงขึ
ิ น การเลือกคนทีดี มีความคิด พร้อมทีจะพัฒนาประเทศ โดยอาจพิจารณาจากนโยบาย
ของพรรคการเมืองหรื อผูส้ มัครรับเลือกตัง หรื อพรรคเลือกตังองการเลือกตังระดับชาติ ทีมีทงั สส. และ
สว. กฎหมายรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย นันถื อได้ว่าเป็ นกฎหมายทีมี ลาํ ดับศักดิสู งสุ ดในการ
เป็ นกฎหมายที เขียนปกครองประเทศเปรี ยบได้ดงกฎหมายแม่
ั
กฎหาอืนจะขัดมิได้ หน้าทีบทบาทนัน
ล้วนเป็ นไปตาม ในการทีจะเลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนันคุณสมบัติได้เขียนไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้วยการเลื อ กตังสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรได้มาของ
สมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๖๑
การสร้างความน่ าเชื อถือเป็ นสิ งสําคัญเป็ นรากฐานอีกหนึ งประการทีจะทําให้ประชาชนนันได้พิจารณา
การเลื อ กตังเข้ามี ส่ว นร่ วม การปกครองนันจะเป็ นอย่างไรจะไปในทิ ศทางไหนล้วนขึ นอยู่กบั ความ
คิดเห็นความเชือมันหรื อความร่ วมมือของประชาชนเอง
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คําสําคัญ : ความเชือมัน , การเลือกตัง , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ . เพือการศึกษาความสัมพันธ์ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว
สถานี ตาํ รวจภูธรเมืองสมุ ทรสาคร . เพือศึกษาถึ งปั จจัยทีส่ งผลต่อการสร้ างความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง
ตํารวจกับแรงงานต่างด้าว สถานี ตาํ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่งธุ รการ เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่ งจราจร เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่ ง ป้องกันและ
ปราบปราม และพนักงานแรงงานต่ างด้าวทีสื อสารภาษาไทยได้จาํ นวน คน เครื องมือทีใช้คือ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์โดยใช้คาํ ถามเหมือนกัน
ทุกคน เพือวิเคราะห์หาข้อมูลทางขันตอนเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั ปรากฏว่า มี ดา้ นทีส่ งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ทีดี . ด้านของการสื อสารมีผล
ต่ อ ความสั มพัน ธ์ ทีดี อ ย่า งมาก . ด้านของการให้ บ ริ ก ารมี ผลต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ที ดี มาก 3. ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์มีผลต่อความสัมพันธ์ทีดี ส่ วนปั จจัยทีสําคัญทีส่ งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ทีดีพบว่า
มี การสื อสาร ความถีในการติดต่อระหว่างกัน การช่วยเหลือเกือกูลกัน และระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นพืนที
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ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที ดี ร ะหว่ า งตํา รวจกับ แรงงานต่ า งด้ า ว สถานี ต ํา รวจภู ธ รเมื อ ง
สมุทรสาคร
คําสําคัญ : แรงงานต่างด้าว ตํารวจ ความสัมพันธ์ทีดี

Abstract
The purposes of this research were to study the good relationship between police and Migrant
workers Muang Samut Sakhon Police Station. To study the factors affecting the building of good
relations between police and Migrant workers. Samut Sakhon Police Station By collecting data from
a sample group of police officers, administrative positions Traffic police officer Police officer
position Prevent and suppress and 20 foreign workers Migrant workers who can communicate in
Thai. The structured interview was a qualitative data analysis using all the same questions. To analyze
and find data through a qualitative process
The results of the analysis showed there are aspects that affect to build a good relationship.
Communication has a great effect on relationship, The aspect of service has a very good effect on
relationship, Public relations affect. Good relationship as for the important factors affecting the
formation of good relationships, it was found that the frequency of communication between each
other was communicated. Help and support and length of living in the area Affecting the building of
good relations between the police and Migrant workers Samut Sakhon Police Station
Keywords : Migrant workers, Police, Good relationship
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการปล้ นร้ านทอง :
กรณีศึกษา สถานีตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Public participation in the Prevention and Resolution of Robbery of Gold shops :
Case Study of the Provincial Police Station Indra Raja Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
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บทคดย่ อ
การวิจยั เชิ งปริ มาณครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึ กษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หาการปล้น ร้ านทอง 2) ศึ กษาปั จ จัยส่ วนบุ คคลที มี ผลต่ อ การมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ประชาชนทีอาศัย
อยู่ในเขตสถานี ตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตังแต่อายุ 18 ปี ขึนไป จํานวน 400
คน เครื องมื อที ใช้เก็ บรวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถามที ผู ว้ ิจัยสร้ างขึ นมี ค่าความเชื อมันเท่ ากับ 0.95
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ด้วยสถิติเชิ งพรรณนา และ
หาปั จจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่ วมด้วยสถิติเชิงอนุ มาน ได้แก่ t-Test และ One-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้าน
ทองอยู่ในระดับมากทังหมด ได้แก่ ด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุ ของปั ญหา (ค่าเฉลีย . ) ด้านการ
วางแผนในการแก้ไขปั ญหา (ค่ าเฉลี ย . ) ด้านคณะกรรมการชุ มชน (ค่ าเฉลี ย . ) ด้านการดําเนิ น
กิจกรรม (ค่าเฉลี ย 3.66) และด้านการติดตามและประเมินผล (ค่าเฉลี ย . ) ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลทีมี ผล
ต่ อ การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หาการปล้นร้ านทอง พบว่ า เพศ อายุ
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การศึ กษา อาชี พ การมี ประสบการณ์ เกียวกับอาชญากรรม ที แตกต่ างกัน มีระดับการมี ส่วนร่ วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทองแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (0.05)
คําสําคัญ : การมีส่วนร่ วม, การป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง, ประชาชนอายุ ปี ขนไป
ึ

Abstract
This quantitative research aims to 1) to study the level of public participation in the
prevention and solution of the robbery of gold shops. 2) Study the factors affecting the participation
of people in preventing and solving the problem of gold shop robbery. The sample group in this
research was people living in Phra Indracha Police Station area. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
from the age of 18 years old 400 people Tools used to collect information it was a questionnaire that
the researcher created with a confidence factor of 0.95 the data were analyzed by distributing
frequency, percentage, mean, and standard deviation. With descriptive statistics and to find factors
affecting participation with inferential statistics, including t-Test and One-Way ANOVA.
The research results were found that the level of public participation in the prevention and
remedy of gold shop robbery is all very high. Including finding problems and their causes (average
3.85) Planning aspect of problem solving (mean 3.73) Community Committee (Average 3.68)
Operational activities (average 3.66) And monitoring and evaluation (mean 3.51) The personal factors
affecting the participation of people in preventing and solving the problem of gold shop robbery were
found that Gender, age, education, occupation, experience of crime Different There are different
levels of participation in preventing and tackling the robbery of gold shops Statistically significant
(0.05).
Keywords: Participation, Preventing and solving gold shop robbery problems, People 18 years old and over
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การคุ้มครองเด็กจากการค้ าประเวณีผ่านช่ องทางออนไลน์
อภิสิทธิ ช่ วงชัย / นิชานันท์ ปิ นแก้ ว / ศุภธัช ศรี วิพฒ
ี น์
บทคัดย่ อ
เนือหาในบทความนีมีขึนเพือให้ทราบถึงบ่อเกิดแห่งปั ญหาทีทําให้เกิดการค้าบริ การทางเพศ
ของเด็กในสื อสังคมออนไลน์ พร้อมทังอธิบายสภาพปั ญหาการขายบริ การทางเพศของเด็กในสื อสังคม
ออนไลน์ โดยเนื อหาเหล่านี จะนําไปใช้ในการหาทางออกของปั ญหาทีถูกต้อง เพือให้เกิดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามรวมไปถึง การรักษาฟื นฟูร่างกายและจิตใจเด็กทีตกเป็ นเหยือ เพือให้เด็กกลับ
เข้าไปสู่ สงั คมโดยปกติสุขรวมทังพัฒนาองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐในการเพิมบทบาท
อํานาจและหน้าทีของการป้ องกัน แก้ไข และการเข้าดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กปราบปรามการกระทํา
ความผิด รวมถึงให้ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐตกลงร่ วมกันในการกําหนดกฎเกณฑ์และบทลงโทษ
ตามความเหมาะสมนอกเหนือจากกฎหมายอืนๆทีมีอยู่ เพือให้เกิดการสํานึ กในคุณค่าของความเป็ น
มนุษย์สิทธิ เสรี ภาพทางเพศและค่านิยมทีถูกต้อง
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ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้องถินของประเทศไทย
Executive Leadership of local administrative organization in Thailand
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage
1-2

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของประเทศไทยมี
วัตถุ ประสงค์ (1) เพือศึ กษาแนวคิดเกี ยวกับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กร และ (2) เพือศึกษาปั จจัยที
ส่ งผลต่อภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นของประเทศไทย ซึ งแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าํ อธิบายว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการทีผูน้ าํ ใช้อิทธิ พลและอํานาจทีมีของตนกระตุน้ ชีนํา ให้บุคคล
อืนเกิ ดความเต็มใจแล้วกระตือ รื อร้ น ในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หรื อ
ของกลุ่ม เมือศึกษางานวิจยั ต่างๆทีผ่านมาพบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินของไทย ประกอบด้วย คุ ณลักษณะการเป็ นผูน้ าํ ทีมี มาแต่เดิ มตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ น
การนึ กคิด การตัดสิ นใจ มี ความเพี ยรพยายามใฝ่ รู ้ ซึ งรวมทังการมีวิสั ยทัศน์ การกระตุ น้ ทางปั ญญา
ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างแรงบัลดาลใจให้กบั บุคลากร การคํานึ งถึงศักยภาพและความแตกต่าง
ของบุ คลากรแต่ละคน การศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของประเทศไทย
จะช่ ว ยนํา พาองค์ก าร ให้ ส ามารถทํา งานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ คลากรในหน่ ว ยงานสามารถ
ให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีมากขึน โดยผ่านการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
ที ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศในการทํา งาน เพื อเป็ นแรงจู ง ใจ ให้ บุ ค ลากรในองค์ก ารดํา เนิ น งานอย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ และเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร , องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน

54

Abstract
This article aims to study the concept of leadership of organizational administrators and to
study the factors affecting on the leadership of Thai local executive. The leadership theory explains
that leadership is the process by which leaders use their influence to motivate their personnel in
organization to perform and work efficiently to achieve the organization’s goals. When studying
various researches of the past, it was found that the affecting factors on an executive leadership of the
Thai local administrative organizations consist of leadership characteristics such as thinking,
decision-making, perseverance and inquisitiveness. Moreover, it is a vision cognitive stimulation,
emotional intelligence, inspiring people, and the potential and differences of each person considering.
A study of leadership of local administrative organization administrators of Thailand is very
important because executive leadership will create a working atmosphere and allow personnel in the
organization to perform efficiently and achieve the goals that have been set.
Keywords: executive leadership, local administrative organization
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บทคัดย่ อ
บทความวิ ช าการเรื องบทบาทขององค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ นในการบริ ห ารจัด การ
สวัส ดิ การผูส้ ู งอายุข องไทย มี วตั ถุ ประสงค์ (1) เพื อศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี เกี ยวกับ การจัด สวัส ดิ การ
ผูส้ ู งอายุ (2) เพือศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการบริ หารจัดการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ
ของไทยตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล
ด้านรายได้ ด้านที พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมันคงทางสังคม ครอบครั ว ผูด้ ู แล และการ
คุม้ ครอง ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกือหนุ น มาตรฐานการสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุทงั 6 ด้านที
กล่าวมาเป็ นตัวชี วัดที มี ความสําคัญและเป็ นภารกิจทีตอบสนองความจําเป็ นพืนฐานในการดํารงชี วิต
ของผูส้ ู งอายุ เพือกําหนดให้องค์กรส่ วนท้องถินต้องจัดบริ การหรื อสวัสดิ การให้แก่ผสู ้ ู งอายุ และยังเป็ น
ตัวชี วัดที มีความสําคัญและเป็ นภารกิจที มีการพัฒนายกระดับ การให้บริ การหรื อสวัสดิ การสู งขึนและ
กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน อาจจะกระทํา หรื อเลือกทําตามศักยภาพขององค์กรนัน ๆ ซึ ง
จากการศึกษา พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของไทยมีบทบาทในการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุในพืนที
ทัง 6 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะเอะ อําเภอ
กรงปิ นัง จังหวัดยะลา มี การแยกห้องสําหรั บตรวจผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ แยกต่ างหากจากห้องทัวไป 2.
มาตรฐานด้านรายได้ ผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลโนนไทย ได้รับสวัสดิ การการสงเคราะห์ เบี ยยังชี พ
ให้ กับ ผู ส้ ู งอายุอ ย่างทัวถึ ง 3.มาตรฐานด้า นที พัก อาศัย องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลสุ ไหงปาดี มี การ
ดําเนิ นงานตามมาตรฐานด้านที พักอาศัย มีการจัดที พักอาศัยให้กับผูส้ ู งอายุทีไร้ทีพึง 4.มาตรฐานด้าน
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นันทนาการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ หอพระ อําเภอแม่ แ ตง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ก ารจัดตังชมรม
ผูส้ ู งอายุระดับหมู่บา้ นและระดับตําบล 5.มาตรฐานด้านความมันคงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง ในชุ มชนสามตําบล จังหวัดนครปฐม มี หน่ วยบริ การ สาธารณสุ ขเคลื อนทีในการตรวจเยียม
ผูส้ ู ง อายุต ามบ้าน 6. มาตรฐานด้า นการสร้ างบริ ก ารและเครื อ ข่ายการเกื อหนุ น เทศบาลตําบลสตึ ก
อําเภอสตึ ก จังหวัด บุรีรัมย์ มี การจัดตังชมรมเครื อข่ ายผู ส้ ู ง อายุเป็ นแนวทางหนึ งที จะก่ อให้ เกิ ด การ
ช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกัน
คําสําคัญ : สวัสดิการผูส้ ู งอายุ, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน, มาตรฐานการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ
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Abstract
The objective is to study the theoretical concept of elder welfare and to study the role of local
government organizations in the management of Thai elder welfare according to the standard of elder
relief in 6 areas :health and medical care, revenue residential, recreation social security, family and
protection, service building and support network. The six aspects of elder relief are important and
related measures that meet the basic needs of the elderly. The local organizations have to provide
services or welfare to the elderly. It is also an important indicator and a mission to improve the level
of development. According to many studies research showed that Thai local government
organizations play a role in elderly welfare in six areas. 1. Health and Medical standards. Sae Sub
District Administration Organization, Kampinaung District, Yala Province provided a separate room
for elderly. 2. Income standard. The elders of Non Thai Municipality receive a comprehensive
subsidy for the elderly thoroughly. 3. Housing standards. Sungai Padi Sub District Administration
Organization provided house for the elderly who are homeless. 4.Recreational standards. Mae Ho
Phra Sub District Administration Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province provided
an elders' club. 5. Social Security Standards, Family, Care and Protection. In sam sub-district
community, Nakhon Pathom province provided a mobile health service to visit the elderly at home. 6.
Service building standards and support networks. Satua Sub-district Municipality, Satang District,
Buriram Province provided an elderly network as a way to help each other.
Keywords: elderly welfare, local government organizations, the standard of elder relief
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ปัจจัยทีก่ อให้ เกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ
Factors causing the financial burden of government employees
วรรณจรี โอโน1 / ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย2
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อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี เป็ นการนําเสนอแนวทางการดู แลพนักงานภาครั ฐ ในการพัฒนาที ส่งเสริ ม
คุ ณ ภาพชี วิต ของบุ คลากรในด้านการทํา งานและด้านอื น ๆ ขององค์กร เพื อให้ พ นักงานภาครั ฐนัน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที เกี ยวข้อง ตลอดจนความ
คิดเห็นของผูเ้ ขียนมาประกอบ เพือเป็ นแนวทางในการอธิ บาย ผลกระทบภาระทางการเงินของพนักงาน
ภาครั ฐนัน ประกอบด้วย ผลกระทบภาระทางการเงิน แนวคิดและความสําคัญภาระทางการเงิน และ
พฤติกรรมการบริ โภค ส่ วนพฤติ กรรมการบริ โภคนัน ประกอบไปด้วยกระบวนการของผูบ้ ริ โภคและ
ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค ซึ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่าวเป็ นการบ่งบอก
ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อพนักงานภาครัฐทีมีในอยูส่ งั คม
คําสําคัญ: พนักงานภาครัฐ, ภาระทางการเงิน, พฤติกรรม
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Abstract
This paper presents guidelines for taking care of government employees. In the development
that promotes the quality of life of personnel in work and other areas of the organization so that
government employees can work effectively by applying the concepts, theories, and related research.
As well as the opinions of the author accompanying As a guide to explain .The impact on the
financial burden of government employees consists of the impact on the financial burden. Concept
and importance of financial burden And consumption behavior As for the consumption behavior It
consists of consumer processes and factors that influence consumers' purchasing behavior. The
behavior of such consumers indicates the needs of consumers or government employees in society.
Keywords: government employees, financial burden, behavior
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หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่ วนท้องถิน
Principles of Good Governance and Local Government
สุ กฤตา จีนนําใส / ดร.จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
SUKITTA JEENNAMSAI / JARUNEE MUMBANSAO
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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E-mail: sukitta.jeen@vru.ac.th, jarunee@vru.ac.th
บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอเกียวกับหลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่ วน
ท้องถิน เนื องจาก หลักธรรมาภิบาลถือเป็ นกุญแจสําคัญที นํามาใช้ในการบริ หารปกครองท้องถิน และ
เป็ นหลักการที ครอบคลุมกว้างขวาง ทังด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคม ในทัศนะของผูเ้ ขียนคิดว่า
ธรรมาภิบาลนันมีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในเรื องขององค์ประกอบ เป้าหมาย รวมทังบทบาท
ทีแตกต่างกันและไม่เหมือนกัน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจึงมีความจําเป็ นต้องบริ หารจัดการองค์กร
บนพืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพือให้สามารถพัฒนาไปสู่ ความมันคง อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเน้นไป
ในทางบริ หารจัดการ การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายและรวมถึง ให้การสนับสนุ นปั จจัยทรั พยากรทางการ
บริ หารทีเพียงพอ สร้ างความรู ้ ความเข้าใจแก่ผูท้ ีเกียวข้องทุ กฝ่ าย และมี การติ ดตามประเมินผลในการ
นําไปใช้ ดังนัน หลักธรรมาภิบาลจะเชื อมโยงภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยู่ดว้ ยหลักการ
เดียวกัน ถ้าปราศจากธรรมาภิบาล ก็จะขาดประสิ ทธิภาพ และปราศจากการพัฒนาทียังยืน
คําสําคัญ: หลักธรรมาภิบาล, การปกครองส่ วนท้องถิน
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Abstract
This academic paper aims to present the principles of good governance and local
government as the principle of good governance is a key element in local administration and is a
comprehensive principle in both political , economic and social aspects. The author's view that
Good governance is similar but different in terms of target elements as well as different and dissimilar
roles. Local government organizations are therefore necessary to manage the organization on the
basis of good governance. In order to be able to develop towards stability concrete with emphasis on
management the involvement of all parties and includes providing adequate support for
administrative resources to create knowledge and understanding for all concerned parties and
monitoring and evaluating results for use. Therefore, the principle of good governance links the
public, private and public sectors by the same principles without good governance will be inefficient
and without sustainable development.
Keywords: principles of good governance, local government
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Recruitment and selection of human resources in the digital.
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บทคัดย่ อ
ศตวรรษที เป็ นช่วงเวลาทีมีการเติบโตทางเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ซึ งเอือให้เกิดการสรรหา
และคัดเลือกทรั พยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบยุคดิ จิทลั ขึน ช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกเป็ นสิ งสําคัญ
อย่างยิงต่อผลสําเร็ จในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ เพราะการเลือกช่องทางใน
การสรรหาและคัดเลือกทีเหมาะสมจะทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์
ไม่ บานปลาย และยัง ช่ ว ยให้ องค์การเพิ มประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลในการสรรหา และการคัดเลือก
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ องค์การสามารถสรรหาและคัด เลื อ กพนักงานได้ต ามจํา นวนที ต้อ งการในระดับ
คุณภาพทีเหมาะสม และยังช่ วยให้องค์การมี โอกาสได้รับพนักงานที มีความหลากหลายในคุ ณสมบัติ
ต่างๆ ซึ งการทีองค์การนําเครื องมือหรื อช่องทางต่างๆ ทีทันสมัยและเหมาะสมกับยุคดิ จิทลั มาใช้เพือเส
ริ งสร้างชือเสี ยงในด้านบวกให้กบั องค์การหรื อบริ ษทั ในแง่มุมต่างๆ
คําสําคัญ: การสรรหา การคัดเลือก ยุคดิจิทลั
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Abstract
The 21 century was a period of relatively high technological growth. This has led to the
recruitment and selection of human resources in the digital age. Recruitment and selection channels
are critical to the organization's recruitment and selection of human resources, as selecting the
appropriate recruitment and selection channels will not increase the cost of recruiting and recruiting
human resources and also allowing the organization to increase efficiency and effectiveness in
recruiting and selecting human resources. The organization can recruit and select the number of
employees at the appropriate quality level and also provide the opportunity to acquire diverse
employees in various qualifications.
Keywords: Recruitment, Selection, Digital Era
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ธรรมาภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน
Good governance in services of the private sector
ยุพาวดี คําทอง / วิไลลักษณ์ เรื องสม
Yuphawadee Khamthong / WiIaiIuk Ruangsom
บทคัดย่ อ
ธรรมาภิบาล คือ การปกครองการบริ หารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ นอกจากนียัง
หมายถึงการบริ หารจัดการทีดี ซึ งสามารถนําไปใช้ได้ทงภาครั
ั
ฐ และเอกชนธรรมทีใช้ในการบริ การ ใน
ปั จจุ บันธรรมาภิบาล เป็ นหลักการที นํามาใช้บริ หารงานอย่างแพร่ หลาย เพราะช่ วยสร้ างสรรค์ และ
ส่ ง เสริ ม องค์ ก รให้ มี ศัก ยภาพ และประสิ ทธิ ภ าพ อาทิ พนั ก งานทํา งานอย่า งซื อสั ต ย์สุ จ ริ ต และ
ขยันหมันเพี ยร ทําให้ผลประกอบการขององค์กรภาคเอกชนเพิมขึน ทําให้บุคคลภายนอกเกิ ดความ
ศรัทธา และเชือมันในองค์กร เพราะ องค์กรที โปร่ งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่ วมทําธุ รกิจที
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ บทความนี ผู เ้ ขี ย นขึ นจากการทบทวนวรรณกรรมแหล่ ง ต่ า ง ๆ อาทิ ตํารา
บทความ รายงานการวิจัย เว็บไซต์ เพือนําเสนอแนวคิดทีสําคัญเกียวกับหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชนซึ งในบทความผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างกรณี งานบริ การขององค์การ
ภาคเอกชน เพือประโยชน์ทางด้านวิชาการ และการนําไปประยุกต์ใช้ในองค์การต่อไป
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล งานบริ การ
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Abstract
Good governance is the administrative governance of the management of various businesses.
It also means good management, which can be used in both public and private sectors, which are used
in good governance services. At present, good governance is the principle of widespread management
because it helps to create and promote the organization to its potential and efficiency, such as
employees working honestly and diligently, increasing the performance of private sector
organizations. This enables outsiders to believe in the organization because transparent organizations
are trusted to participate in transparent business. This article is based on a review of various sources
of literature, such as textbooks, articles, research reports, websites, to present important concepts of
governance, especially governance in private organizations for academic benefits and further
application in the organization.
Keywords: Good Governance Service
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บทบาทของเจ้าหน้ าทีทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐในยุค .
Roles of Public Human Resources Officers in the Era 4.0
ศรัณย์ พร ไกรทอง / วิไลลักษณ์ เรื องสม
Saranphon kaitong / WiIaiIuk Ruangsom
บทคัดย่ อ
องค์การหันมาใส่ ใจในการพัฒนาศักยภาพของฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษย์มากขึ นในศตวรรษที 21
เพราะฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์สาํ คัญต่ อการทีจะทําให้องค์การประสบความสําเร็ จและก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างไร้ ขีดจํากัด ซึ งประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 เพือใช้ในการพัฒนาประเทศ
และเพือปรั บตัวให้เข้าสู่ โลกยุคดิจิตอลทันกับการเปลียนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด เป็ นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ในทางกลับกันก็ปิดโอกาสสําหรับงานบางอย่าง
ทีอาจจะไม่มีความจําเป็ นหรื อลดบทบาททรัพยากรมนุ ษย์และเปิ ดโอกาสให้กบั เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา
ทํางานแทนมนุ ษย์ ซึ งเทคโนโลยีเป็ นหัวใจสําคัญของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ในยุค . ทีฝ่ ายทรั พยากร
มนุ ษย์ตอ้ งปรับตัวตาม โดยการอัพเดทความรู ้ใหม่ ๆ สมําเสมอ ไปจนถึงการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
ให้ เกิ ด ประโยชน์ กับ การทํา งานของฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทํา ให้ เกิ ด การเปลี ยนแปลงสํ า หรั บ ฝ่ าย
ทรัพยากรมนุ ษย์หลายต่อหลายอย่างนันนํามาซึงการปรับตัวให้เข้าสู่ ยคุ ทรัพยากรมนุษย์ . ด้วยเช่นกัน
คําสําคัญ : บทบาท /ทรัพยากรมนุษย์ / ยุค .
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Abstract
The organization has become more focused on developing human resources capacity in the
21st century because human resources are important to make them successful and move forward
without limits. Thailand has announced a strategy for Thailand 4.0 to be used in the development of
the country and to adapt to the digital world in time for the rapid technological advancement. It is an
opportunity to develop new innovations, but on the other hand, it closes the opportunity for jobs that
may not be necessary or reduce human resources roles and allow new technologies to work on behalf
of humans. Technology is at the heart of human resources in the 4.0 era, where human resources must
adapt, by regularly updating new knowledge, to applying new innovations to benefit the work of
human resources. This has led to a number of changes in human resources that have led to the
adaptation to the human resources era 4.0 as well.
Keywords: role / human resources / era 4.0
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นโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพคนญวนในช่ วงต้ นกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที1-รัชกาลที3 (พ.ศ.2325-2394)
Siam feudal policy and the status of Vietnamese people in the early Rattanakosin
period From KingRama 1 to King Rama 3 (1782-1851)
ชเยนร์ กันทะวงค์ 1 / หนึงฤทัย จันทรคามิ2
Chayen Kantawong/ Nuengruethai Chantharakhami
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ASEAN Language and Culture program (Vietnamese), Faculty of Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University
1-2

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องนโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพต่อชาวญวนในช่วงต้นกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที1-รัชกาลที3 มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการอพยพเข้ามาของชาวญวนในช่วงกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นและนโยบายของศักดินาสยามทีมีต่อชาวญวนอพยพ สถานภาพของชาวญวน
ภายหลังทีได้อพยพเข้าสู่ สยาม โดยใช้วธิ ี การศึกษาเอกสาร (Documentary research) นําเสนอแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่าการเข้ามาของญวนในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ นนั มีการเดินทางเข้ามา
หลายระลอกทังการลีภัยจากความวุ่นวายทางการเมือง การถูกกดขีทางศาสนาและถูกกวาดต้อนในฐานะ
เชลยศึก ศักดินาสยามต่างมีการดําเนินนโยบายต่างๆจัดการกับชาวญวนทีเข้ามาในแผ่นสยามตามความ
เหมาะสม คือการให้ชาวญวนเข้าประจําตามกรมกองทหารต่างๆอีกทังงานหัตถกรรมงานฝี มือตามความ
ถนัดเพือทดแทนกําลังพลทีสยามสู ญเสี ยไปในการทําสงคราม ส่ งผลให้เกิดสภาวะพึงพิงกันระหว่าง
ศักดินาสยามและชาวญวนทีอพยพเข้ามาในสยาม
คําสําคัญ: ศักดินาสยาม, ญวน, ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม
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Abstract
Academic article on the feudal Siamese policy towards the Vietnamese people in the
early Rattanakosin period, Rama 1 – Rama 3 The objective of this study is to study the immigration
of the Vietnamese during the early Rattanakosin period and the policy of feudal Siam towards the
immigrants. The status of the Vietnamese people after they emigrated to Siam Using (Documentary
research) methods to present descriptive and analytical models
The results of the study showed that the entry of Yuan in the early Rattanakosin period.
There were waves of expeditions, including an escape from political turmoil. Religious oppression
and sanctions as a feudal prisoner of war, Siam has implemented various policies to tackle Vietnam's
entry into the Siam plaque, as appropriate. It provides opportunities for Vietnamese people to serve in
various military regiments, as well as handicrafts and crafts according to their abilities to replace the
people Siam lost in the war. This resulted in the dependence between the feudal Siam and the
Vietnamese migrating to Siam.
Keywords: Feudalism Siam, Vietnamese, Thai-Vietnamese relations
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เรา(ไม่ )ทิงกัน: บทเรียนจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน)
เพือนําไปสู่ ดิจทิ ลั ไอดี (Digital ID) ทียังยืน
We (don't) leave each other: lessons from remedial measures 5,000 baht (3 months)
To lead to a sustainable Digital ID
สิ ริวิมล แสงศรี1 / กมลวรรณ แก้ วเจิม2 / ณัฐวรรณ สุ ดศรี ดา3 / ไททัศน์ มาลา4
Siriwimon Sangsee / Kamonwan Keawjaem / Nutthawan Sudsrida / Titus Mala
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat
University
1-2-3-4

บทคัดย่ อ
บทความนีมีวตั ถุประสงค์วิเคราะห์ปัญหาของ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) จะกล่าวถึง
กระบวนการทังหมดผ่านการเรี ยบเรี ยงเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน โดยในบทความนี จะชีให้เห็ น
ถึ งปั ญ หาของมาตรการฯไม่ ว่า จะเป็ นความล่ า ช้าในการเยียวยาถึ ง 6 เดื อ น ซําซ้ อ นในกระบวนการ
ทบทวนสิ ทธิ ทีกรอกข้อมูลซําเดิ ม และกลุ่มเปราะบางจํานวน 6 ล้านคนทีไม่สามารถเข้าไม่ถึงมาตรการ
ฯนี ได้ จนวิเคราะห์ได้ว่ารัฐบาลขาดฐานข้อมูลทีดี และไร้ประสิ ทธิ ภาพในการบูรณาการ จากการศึกษา
ของข้าพเจ้า พบว่าปั ญหาที เกิ ดขึ นในมาตรการฯนี เป็ นปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ างพืนฐาน คื อ โครงการที
กระจัดกระจายต่ างหน่ วยต่ างของบประมาณ (Fragmented project) หมายถึงหน่ วยงานต่าง ๆ มีขอ้ มู ล
ของประชาชนแต่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของประชาชนไว้ได้ ประชาชนจะต้องกรอกแบบฟอร์ มซํา
เดิมไม่ว่าจะเป็ นเอกสารราชการหรื อเอกชน เพราะหากคิดเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจประชาชน 70 ล้านคน
จะต้องเสี ยไป ,035, บาทต่อปี ข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยการสร้างแพตฟอร์ ม
กลาง (Platformization) ไว้รวบรวมข้อมูลของประชาชนและยืนยันตัวตนผ่านการสแกนลายนิ วมือ หรื อ
เรี ยกว่า Digital ID โดยอ้างอิงจากประเทศสิ งค์โปร์ เป็ นต้นแบบทีประสบความสําเร็ จ
คําสําคัญ: เราไม่ทงกั
ิ น,มาตรการเยียวยา5,000,ดิจิทลั ไอดี
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Abstract
This article aims to analyze the problem of the 5,000 baht (3 month) remedial measure
addresses the entire process through time and incidents that occurred in this article, highlighting the
issues of the measure, whether it was a redundant 6-month remedial delay. In the process of
reviewing the permissions that have been re-entered And vulnerable groups of 6 million people who
could not have access to this measure Until analyzing that the government lacks a good database and
is inefficient From my study, it was found that the problems that arose in this measure were
infrastructure problems, namely, fragmented projects, different budget projects (Fragmented
projects), meaning that various departments had public information but were unable to collect public
information. Can hold People will have to fill out the same form, whether it is official or private
documents. Because if it is the economic value of 70 million people, 170,035,250 baht per year will
cost 170,035,250 baht per year. (Platformization) to collect information of citizens and verify their
identity through fingerprint scanning or called Digital ID, referring to Singapore as a successful
model.
Keywords: We don’t leave each other, Remedial measures 5,000, Digital ID
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การประยุกต์ ใช้ สมรรถนะ เพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ กร
Application of Competencies for Human Resources
Development in the Organization
อธิกานต์ มาลัยสนัน1 / ดวงพร อุไรวรรณ2
Atikan Malaisanan / Duangporn Auraiwan
สาขารัฐประศาสนศาสนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Public Administration, Faculty of Humanities and Social Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage
1-2

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องการประยุกต์ใช้ส มรรถนะ เพื อพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร มี
วัตถุ ประสงค์ ( ) เพื อศึ กษาแนวคิ ด เกียวกับสมรรถนะ ( ) เพือศึ กษาการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพื อ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร ได้มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพือพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
โดยมีการกําหนดแนวทางในการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพือพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เนื องจาก “ มนุษย์ ”
เป็ นสิ นทรัพย์ทางการบริ หารทีมีคุณค่ามากทีสุ ดในองค์กร และสามารถสร้างมูลค่าเพิมให้กบั องค์กรได้
โดยผ่านระบบการสรรหาคัดเลือก และพัฒนามนุษย์ทีมีประสิ ทธิ ภาพ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ในรู ปแบบต่างๆ โดยมีการพัฒนาทีหลากหลายมากขึน เช่ น รู ปแบบการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
บนพืนฐานแนวคิดสมรรถนะทีสามารถดําเนิ นการผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี ( ) การวางแผนทรั พยากร
มนุ ษย์ ( ) การตี ค่างานและการบริ หารค่ าจ้างและเงิ นเดื อ น ( ) การสรรหาและการคัดเลื อก ( ) การ
บรรจุตาํ แหน่ งก็ควรคํานึงสมรรถนะ ( ) การฝึ กอบรมและพัฒนา ( ) การวางแผนสายอาชีพและการสื บ
ทอดตําแหน่ ง ( ) การโยกย้าย การเลิ กจ้าง การเลื อนตําแหน่ ง ( ) การจัดการผลการปฏิ บตั ิ งาน ดังนัน
การทราบสมรรถนะของแต่ ละคน แต่ ละตําแหน่ ง จะทําให้ องค์กรสามารถพัฒ นาบุ ค คลได้ง่ ายและ
เหมาะสม รู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยแนวคิดสมรรถนะเป็ นฐานจึงสามารถประยุกต์ใช้ โดย
นําหลักการจัดการทางคุ ณภาพที เรี ยกว่า วงจรคุ ณภาพ PDCA มาใช้ในการวางแผนพัฒ นาทรั พยากร
มนุษย์ ตังแต่ขนตอนแรกจนสิ
ั
นสุ ดการทํางานภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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คําสําคัญ : สมรรถนะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์, องค์กร

Abstract
The objectives of this academic article on “Competency Applications to Develop Human
Resources in the Organization” were (1) To study the concepts of competency, (2) To study the
applications of competency in order to develop human resources in the organization to have the
concept of applying competency to improve human resources by setting the guidelines for the
application of competency to improve human resources. That is because “humans” are the most
valuable administrative assets in an organization and could create added value for an organization
through an effective recruiting system and human development. Therefore, many forms of human
resource development were created and developed such as the development of human resources on
the basis of competency, which could be operated through activities as followed: (1) Human
resources planning, (2) Valuation and wage and salary management, (3) Recruitment and selection,
(4) Positioning should take competencies into the account, (5) Training and development, (6) Career
planning and succession, (7) Transfer, termination, and promotion, and (8) Performance management.
Therefore, knowing the competencies of each employee in each position will allow the organization
to develop personnel easily and appropriately. The development of human resources was therefore
could be applied effectively using the concept of competencies as the base by applying PDCA quality
cycle in the human resources development from the first step until the end of the operations within
the organization.
Keywords: Competency, Human resources Development, Organization
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การเปลียน(ไม่ )ผ่ านสู่ความเสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQ ในประเทศไทย:
วิเคราะห์ ผ่านร่ างพระราชบัญญัตคิ ู่ชีวติ พ.ศ. ....
(Non)Transition to Gender Equality of LGBTQ Couples in Thailand:
Analysis through the Couple of Life Act B.E. ....
สุ วรรณา สุ ดา1 / ไททัศน์ มาลา2
Suwanna Suda1 / Titus Mala2
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี
1-2
Public Administration Program, Faculty of Humanities and social sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the royal patronage
1-2

บทคัดย่ อ
บทความนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือนําเสนอเกียวกับความ(ไม่)เสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQ
ในประเทศไทย แนวคิดเกียวกับสิ ทธิความเสมอภาค จุดเริ มต้นและพัฒนาการของกฎหมายทีรับรองการ
ใช้ชีวิต คู่ของคู่ รักLGBTQ ปั ญหาและข้อ เรี ยกร้ องของของกลุ่ มคู่ รักที มีความหลากหลายทางเพศใน
ประเทศไทยทีทําให้เกิดร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตขึน สาระสําคัญของร่ างพะราชบัญญัติ.คู่ชีวิต พ.ศ. ...
จากเนื อหาในร่ างกฎหมายฉบับนี ยังขาดความเท่าเทียมเหมือนคู่สมรสชายหญิง จึงเกิดการเปลียนแปลง
ทีนําไปสู่ ความเท่าเที ยม โดยประชาชนเป็ นส่ วนสําคัญในการร่ วมแสดงความคิดเห็ นผ่านร่ างพ.ร.บ.
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์(ป.พ.พ.) มาตรา
เพือให้ได้กฎหมายทีรั บรองการสมรส
ของกลุ่มบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศนันมีความเท่าเทียมกันตามหลักสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานทีติดตัวทุก
คนมาตังแต่กาํ เนิดอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
คําสําคัญ : ความหลากหลายทางเพศ ,ความเสมอภาคทางเพศ, คู่ชีวิต
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Abstract
This article is intended to present the (non) gender equality of LGBTQ couples in Thailand.,
the concept of equality rights. The beginning and development of the law that guarantees the marriage
of LGBTQ couples. Problems and demands of LGBTQ couples in Thailand that have led to the
adoption of the Marriage Couple Act. The essence of the Draft of the Life Partner Act B.E. Important
in sharing opinions through the draft Act Amendment of the Civil and Commercial Code, Section
1 4 4 8 To achieve a law that guarantees marriage of a LGBTQ is equal to the fundamental rights
inherent to all people from birth, equally and without discrimination.
Keywords: LGBTQ, Gender Equality, Couples
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Smart City for Smart Living การพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์ สินของประชาชน
Smart City for Smart Living, The developing smart city for people’s
life and assets safety
เดือนนภา โพธิคํา1 / ไททัศน์ มาลา2
Duennapha Pokam1 / Titus Mala2
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1-2
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บทคัดย่ อ
บทความนี มี วตั ถุประสงค์เพือศึกษาการพัฒนาเมื องอัจฉริ ยะ (Smart City) สู่ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์ประกอบของเมืองอัจฉริ ยะ การนําเมืองอัจฉริ ยะเข้ามาเสริ มสร้าง
การดํารงชี วิตให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน และกรณี ศึกษาเมืองนําร่ อง เพือทํา
ความเข้าใจภาพรวมของการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในสภาวะการ
ตื นตระหนกของประชาชน การนํา การพัฒ นามาตรการส่ ง เสริ ม การพัฒ นาเมื อ งตามแนวคิ ด เมื อ ง
อัจฉริ ยะ Smart City ซึ งเป็ นอีกหนึ งทางออกในการบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆทีทันสมัยเข้า
มามีส่วนร่ วมในการรับมือกับปั ญหาดังกล่าว เป็ นการพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
การดําเนินชีวิต ให้รู้สึกปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
คําสําคัญ: เมืองอัจฉริ ยะ, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การพัฒนา
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Abstract
This article aims to study the development of a smart city for people’s life and assets safety.
Smart city elements Bringing smart cities to enhance livelihoods for people to have the safety of life
and property and a case study of pilot cities to understand an overview of how to be a smart city in
life and property safety. In a state of public panic Bringing the development of urban development
promotion measures based on the Smart City concept, which is another solution in the integration of
modern innovative technologies, has been involved in dealing with such problems. It is a
development to raise the quality of life of the people in their lifestyle. To feel safe and secure in life
and property
Keywords: Smart City, life and assets safety, Development

78
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บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บนั ยังมี หลายๆประเทศในโลกที ต้องเผชิ ญกับปั ญหาภาวะไร้ รัฐ ไร้ สัญชาติและหนึ งใน
ประเทศทัวโลกทีพบกับปั ญหานี ก็คือประเทศไทย ซึ งรัฐบาลประเทศไทยได้ตระหนักความสําคัญของ
ปัญหาภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ งมีมติแนวทางและมาตรการในการแก้ไขเพือให้ได้รับรองสิ ทธิความเป็ น
คนสัญชาติ ไทยอย่างถู กต้องและเข้าสู่ สิทธิ ในสวัสดิ การของรัฐได้อย่างเสมอภาค คนไร้ รัฐและคนไร้
สั ญ ชาติ ในประเทศไทยมี อ ยุ่ห ลากหลายกลุ่มบางกลุ่ ม มี ฐ านะยากจนไม่ มี ทีอยู่อ าศัย บางกลุ่ ม อยู่ใน
ประเทศไทยมานาน แต่ไม่ได้รับการสํารวจ บางกลุ่มเป็ นคนไทยแท้ๆแท้ๆ แต่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดที
อําเภอทําให้ไม่ มีเอกสารรองรั บ การเกิ ด ไม่ มีใ บสู ติ บัต ร หรื อ เป็ นเด็ กถู ก ตามข้อ มู ลประกาศสํานัก
ทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ตามหลักฐานการขึนทะเบี ยนราษฎร ณ วันที 31 ธ.ค. ปี 2562 ใน
จํานวนราษฎรทัวราชอาณาจักรไทยทีมีมากว่า69.43 ล้านคน มีบุคคลทีไม่ได้มีสัญชาติไทยถึง 944,778
รั ฐบาลไทยได้มีความพยายามที จะแก้ปัญหาของชนไร้ รัฐ ไร้ สัญ ชาติ และคนต่ างด้า ว อย่าง
ต่ อเนื องแต่ ก็ยงั มี อุ ปสรรคอันเนื อ งมาจากสาเหตุ ต่างๆ โดยเฉพาะความล้มเหลวในการนํา นโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้องไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ งเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการทีไม่เป็ นระบบ และ
ทัศ นคติ ในทางลบต่ อ ชนต่ า งด้า วของเจ้า หน้ า ที จัด การแก้ไขปั ญ หานี เป็ นไปด้ว ยความยากลํา บาก
เนืองจากมีขนตอนต่
ั
างๆทีซับซ้อน
คําสําคัญ: คนไร้รัฐ, ไร้สัญชาติ, สิ ทธิ มนุษยชน,
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Abstract
Currently, there are still many countries in the world facing statelessness. Stateless, and one
of the countries around the world facing this problem is Thailand. The Government of Thailand
recognizes the importance of statelessness problem, which has adopted resolutions, guidelines and
corrective measures in order to ensure the legitimacy of Thai citizenship and equal access to the
welfare of the State.There are many groups of stateless and stateless people in Thailand, some of
whom are poor and homeless. Some groups have been in Thailand for a long time. But not explored
Some of them are authentic Thai people. But the parents did not report the birth to the district,
causing no documents to support the birth. No birth certificate Or was it right According to the
information from the Central Registration Office Ministry of Interior According to the evidence of
civil registration as of December 31, 2019, in the number of citizens across the Kingdom of Thailand
that is more than 69.43 million, there are 944,778 non-Thai citizens (Notification of the
The Thai government has made efforts to resolve the problem of stateless people, stateless
people and aliens. But there are still obstacles due to various reasons. In particular, the failure to
adopt legal policies. Relevant regulations into action As a result of systematic management And the
negative attitude towards migrant workers to tackle this problem is difficult due to the complex
process.
Keywords: stateless people, stateless people, human rights, public welfare
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บทคัดย่ อ
บทความเรื องทศพิธราชธรรม : จริ ยธรรมทีส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของผูบ้ ริ หาร เป็ น
การอธิ บายองค์ประกอบสําคัญของจริ ยธรรมทีส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของผูบ้ ริ หาร โดยนํา
หลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการทํางาน เพือทีจะเสริ มสร้างให้เป็ นผูบ้ ริ หารทีมีความประพฤติที
เรี ยบร้อยดีงามทังกายวาจาและจิตใจ มีพฤติกรรมทีเหมาะสมในการครองตน ครองคน ครองงาน นัก
บริ หารจะต้องทราบถึงบทบาทและหน้าทีพร้อมทังหลักการทํางานเพือให้งานมีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
คําสําคัญ : ทศพิธราชธรรม, จริ ยธรรมทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน, ผูบ้ ริ หาร

Abstract
Article on Tossapitrajathama: Ethics that affect the performance of executives. It describes
the key elements of ethics that affect the performance of executives, by applying the
Tossapitrajathama to be applied in the work in order to foster an executive who has good behavior,
both physically, verbally and mentally. Having appropriate behavior in self- managing, people managing and task - managing. Executives must know the roles and duties as well as the working
principles to ensure quality work. Efficiency and maximum benefit to the organization.
Keywords. Tossapitrajdhamma, Ethics that affect performance, Eexecutives.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ .) เพือศึกษาระดับปั จจัยทีส่ งผลต่อการปรั บตัวด้านการสื อสาร และ
วัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร .) ปั จจัยส่ วนบุคคลมี
ผลต่ อการปรั บ ตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานต่างด้าว ในตําบลท่ าทราย อําเภอเมื อง
จังหวัดสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาวเมียนมาในเขตตําบลท่ าทราย อําเภอ
เมื อง จัง หวัดสมุ ทรสาคร จํานวน คน เครื องมื อที ใช้คือ แบบสอบถาม สถิ ติเชิ งพรรณนาทีนํามา
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลีย ร้ อยละ และค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตราฐาน สถิติวิเคราะห์ เชิ งอนุ มาน ใช้ T-test
และวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน(Analysis of Variance : ANOVA) หรื อ F-test หากพบว่ า มี ค่ า ความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี ยจะทํา การเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี ยรายคู่ (Multiple Comparison) ด้ ว ยวิ ธี LeastSignificant different (LSD) และ Dunnett’s T3
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ผลการวิ จัย ปรากฏว่ า กลุ่ มตัว อย่า งส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี บุ ต ร อายุอ ยู่ในช่ ว ง - ปี มี
สถานะสมรส รายได้ช่วง , - , บาท นับถือศาสนาพุทธ มีเชือชาติมอญ ระยะเวลาในการทํางาน
ในพืนทีช่วง - ปี และโดยปั จจัยทีส่ งผลต่อการปรับตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรม มี 4 ด้าน ทุกด้าน
มีความเห็ นอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี ยสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ด้านการสื อสารและวัฒนธรรม 2) ด้าน
วัฒนธรรมทีเชือมโยงกับการสื อสาร 3) ด้านการปรับตัวในการทํางาน ส่ วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อการปรับตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรมได้แก่ เพศ รายได้ ศาสนา เชือชาติ
ระยะเวลาในการทํางานในพืนที ที แตกต่างกันจะมีความคิดเห็ นที แตกต่างกันในการปรั บตัวของชาว
เมียนมา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสําคัญ : แรงงานชาวเมียนมา การสือสาร วัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าทราย
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Abstract
Objective of this research: 1.) To study the level of factors affecting communication
adaptation. And culture of migrant workers in Tambon Tha Sai, Muang District, Samut Sakhon
Province 2.) Personal factors influencing communication and cultural adaptation. Of foreign workers
In Tambon Tha Sai, Amphur Muang, Samut Sakhon Province Data were collected from a sample of
397 Burmese people in Tha Sai Sub-district, Muang District, Samut Sakhon Province. The tool used
was a descriptive statistical questionnaire that was analyzed as mean, percentage and standard
deviation. Inferential analytical statistics used T-test and Analysis of Variance (ANOVA) or F-test, if
found that there was a difference of the mean, the multiple comparison was performed by LeastSignificant method. different (LSD) and Dunnett's T3
The results showed that the majority of the sample were male with children, aged between
31-40 years, married status, income range of 5,001-10,000 baht, and were Buddhists. Mon ethnic The
duration of work in the area ranges from 1-3 years and there are 4 factors affecting communication
and cultural adaptation. All aspects are of good opinion. The top 3 average values were 1)
communication and culture 2) culture linked to communication 3) adjustment in work The hypothesis
testing found that Personal factors influencing communication and cultural adaptation were gender,
income, religion, ethnicity, length of time working in the area. There was a statistically significant
difference in opinion on the adaptation of the Myanmar Mara at 0.05 level.
Keywords: Myanmar Workers, Cultural Communication, Tha Sai Subdistrict Administrative
Organization
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีวัตถุประสงค์ คือ ) เพือศึกษาระดับส่ งเสริ มปั จจัยทีทําให้ใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ 2) เพื อการศึ กษาปั จ จัยส่ วนบุ คคลทีส่ ง ผล
กระทบต่ อ นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์3) เพื อการศึกษาแนว
ทางการป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้ าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ จํา นวน 387 คน เครื องมื อ ที ใช้ในการวิ จัย คื อ แบบสอบถามสถิ ติ เชิ ง พรรณนาที นํา มา
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ t-test F-test
ผลการวิจยั พบว่า ระดับส่ งเสริ มปั จจัยทีทําให้ใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางพิจารณาตามรายด้านพบว่าด้านอยาก
ลอง คือ อัน ดับ 1 โดยมีค่า เฉลี ย 3.24 รองลงมาด้านความเครี ยด มี ค่า เฉลี ย 2.91 สําหรั บปั จจัยส่ ว น
บุคคลทีส่ งผลต่อนักศึกษา พบว่า ชันปี กับคณะทีต่างกันมีความคิดเห็นต่อแนวทางป้ องกันทีแตกต่างกัน
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อย่างน้อยหนึ งปั จจัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ 0.05 ในส่ วนแนวทางการป้ องการใช้บุหรี ไฟฟ้ า
ของนักศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า นโยบายด้านการสื อสาร คือ
อันดับที 1 โดยมีคา่ เฉลีย 3.99 รองลงมานโยบายด้านกฎระเบียบ มีค่าเฉลีย 3.87
คําสําคัญ: บุหรี ไฟฟ้า,การป้ องกัน,นักศึกษา

Abstract
Objective of this research is 1) to study the level of promoting factors that make e-cigarettes
use of Student Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 2) to study personal
factorsThat affects students from Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
3) to A Study of Guidelines on the Prevention of e-cigarettes Use of Students of Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage By collecting data on samples of students in valaya
Alongkorn Rajabhat University under Royal Patronage, amount 387 people The research tool was a
statistical questionnaire. Descriptive field To analyze: percentage, mean Standard deviation Statistical
analysis statistics Inferred t-test F-test
The research results were found that Level promoting factors that The use of e-cigarettes of
the students of the Royal University. Valaya Alongkorn under Royal Patronage was at a moderate
level. Considered by individual aspects, it was found that the aspect of wanting to try is number 1
with an average of 3.24 Followed by stress had an average of 2.91. Personal factors affecting students
were found that different years with different faculties had opinions on the approach. At least one
different protection factor was statistically significant at a level of 0.05 in the cross section. to prevent
the use of e-cigarettes among students. Overall, it was at the very agree level, considering each
aspect. Found that the computer meeting was the first to be the first with a value of 3.99, followed by
cleaning up the mess. Worth a cow 3.87
Keyword: E-cigarettes , Protect, Student
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การเตรียมความพร้ อมรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของพนักงานรายเดือน
ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
Artificial Intelligence Preparedness for Monthly Employees in Bangkadi Industrial
Estate, Pathum Thani Province
รุ่ งนภา ทองอ่ อน1 / รัฐชาติ ทัศนัย2
Rungnapa Thongoon / Rattachart Thatsanai
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Valaya Alongkorn Rajabhat University
2
Assistant Professor Dr.Rattachart Thatsanai ,Department of Public Administration,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1)เพื อศึ ก ษาระดับ การเตรี ยมความพร้ อ มรั บ มื อ กับ AI ของ
พนักงาน ในนิ คมอุ ตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 2)เพือศึกษาระดับความรู ้เกียวกับคุณสมบัติ
ของ AI ทํา ให้ ม นุ ษ ย์ต้อ งปรั บ ตัว 3)เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเตรี ยมตัว รั บ มื อ กับ AI
พนักงาน ในนิ คมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
พนักงาน จํานวน 389 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาทีนํามาวิเคราะห์
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ F-test
ผลการวิ จัยพบว่ า ระดับ การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กับ AI ของพนักงาน โดยรวมอยู่ใ น
ระดับสู ง เมือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู ้และการ ตอบสนองทีซับซ้อน คืออันดับ 1 โดยมี
ค่าเฉลีย 3.87 รองลงมาด้านทักษะทางสังคม มี ค่าเฉลี ย 3.72 และด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลีย
3.59 ระดับ ความรู ้ เกี ยวกับ คุ ณ สมบัติ ของ AI ทํา ให้ มนุ ษ ย์ตอ้ งปรั บ ตัว โดยรวมอยู่ในระดับสู ง เมื อ
พิ จ ารณาตามรายด้า น พบว่ า ด้า นเวลา เป็ นอัน ดับ ที 1 มี ค่ าเฉลี ย 4.18 รองลงมาคื อ ด้า นข้อ มู ล มี
ค่าเฉลีย 4.10 และด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลีย 4.6 ส่ วนปั จจัยทีส่ งผลกระทบต่อการเตรี ยมตัวรับมือกับ AI
ของพนักงาน อายุ วุฒิการศึ กษา สถานภาพทางการเงิ น และรายได้ทีต่ างกันจะมี ความคิด เห็ นต่ อการ
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เตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับ AI ทีแตกต่ างกันอย่างน้อ ยหนึ งปั จจัย อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05
คําสําคัญ: การเตรี ยมความพร้อม, ปั ญญาประดิษฐ์,อุตสาหกรรมบางกะดี

Abstract
The objective of this research is 1) to study the level of AI preparedness of employees in
Bangkadi Industrial Estate. Pathumthani Province 2) To study the level of knowledge about the
properties of AI, causing humans to adapt. 3) To study the factors affecting the preparation for AI
employees in Bangkadi Industrial Estate. Pathumthani Province Data were collected from a sample of
389 employees. The research instrument was a questionnaire of descriptive statistics that were
analyzed as percentage, mean, standard deviation. Inferential analytical statistics include t-test and Ftest.
The research results were found that The overall level of employee AI preparedness is high.
When considering each aspect, it was found that the awareness and The complex response was
number 1 with an average of 3.87, followed by social skills with an average of 3.72 and creativity
with an average of 3.59. Overall is high When considering each aspect, it was found that time was the
number 1, the average was 4.18, followed by the data area with an average of 4.10 and technology at
4.6. Education background, financial status And different incomes will have at least one factor of
differing opinions on AI preparedness. Statistically significant at a level of 0.05.
Keywords: Preparation, Artificial Intelligence, Bangkadi Industrial Estate
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การบริการการแพทย์ฉุกเฉินทีมีมีประสิทธิภาพของเทศบาล
The efficiency of municipality emergency medical service
พงศ์ วรรณ แก้ วสี ดวง1 / รัฐชาติ ทัศนัย2
Pongwan Kaewseeduang1 / Rattchart Thatsanai2
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Public administration Faculty, Valaya alongkorn rajabhat university under the royal patronage
1

บทคัดย่ อ
บทความเรื องนี เป็ นการนําเสนอการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมี มีประสิ ทธิ ภาพของเทศบาล
โดยได้นาํ แนวคิด ทฤษฎีและวิจยั ทีเกียวข้อง ตลอดจนความคิดเห็ นของผูเ้ ขียนมาประกอบเป็ นแนวทาง
ในการอธิ บาย โดยมี อ งค์ป ระกอบดังนี . ความสําคัญบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมี คุณภาพ . ระบบ
การแพทย์ฉุ ก เฉิ น กับ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น . ลั ก ษณะการบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ที มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งการให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมี คุณภาพของเทศบาล จะช่วยบรรเทาความสู ญเสี ย
ชี วิต และทรั พ ย์สิ นของประชาชนและยังส่ งเสริ มให้เกิ ดคุ ณภาพชี วิต ที ดี ขึน ซึ งเป็ นสิ งสําคัญ ในการ
ดํารงชีวิตและการอยูร่ ่ วมกันมนุษย์
คําสําคัญ : การแพทย์ฉุกเฉิ น การบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพ

90

Abstract
This article presents an effective emergency medical service of the municipality introducing
the concept Theories and related research so the author's comments are a guide to explaining the
following elements 1. The importance of quality emergency medical services 2. Emergency medical
system with local government organization 3. Efficient nature of emergency medical services. The
quality of emergency medical services will help alleviate the loss of life and property of the people
and promote a better quality of life. This is the importance of human life and life.
Keywords: Emergency medicine , Efficient service
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ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทีมีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
THE IMPACT SITUATION OF COVID-19 ON THE STUDENTS OF
VALAYAALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL
PATRONAGE IN PATHUM THANI
กันยารั ตน์ พวงย้ อย1 / บุญอนันต์ บุญสนธิ2
Kanyarut Paungyoy / Boonanan Boonsonth
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
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Deparment of Public Adminisstration,Faculty of Humanities And Social Sciences,
Valaya Alongkorn Raajabhat University
1-2

บทคัดย่ อ
จากสถานการณ์การระบาดของเชือไวรัสโคโรนา
(Coronavirus Disease-2019: COVID) ทีได้มีการระบาดเมือปลายเดื อนธันวาคม พ.ศ.
และได้มีการแพร่ ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ
ทัวโลก โดยมีผูต้ ิดเชือถึง ประเทศ มีผูต้ ิดเชือ ,610, คนทัวโลก และเสี ยชีวิต ,122,193 คนทัว
โลก ส่ ว นประเทศไทยมี ผูต้ ิ ด เชื อ , คน และเสี ยชี วิ ต คน ณ วัน ที ตุ ลาคม พ.ศ
ซึ ง
ผลกระทบจากสถานการณ์ ดัง กล่ า วที มี ต่ อ นั ก ศึ ก มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ วไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ งมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว การเรี ยน ส่ งผลให้นกั ศึกษาใน
ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว และด้านการเรี ยน ส่ วนแนวทางการช่ วยเหลือและเยียวยา
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การลดค่าเล่าเรี ยน เปอร์เซ็ นต์ และการให้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์
ฆ่าเชือโรค รวมถึงมีการปรับระบบการเรี ยนการสอนเป็ นแบบออนไลน์
คําสําคัญ : COVID-19,การระบาด,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
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Abstract
From a situation of the spread of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 that first identified
at the end of December 2019 in Wuhan, China and then has spread into many countries around the
globe, the COVID-19 has affected people around the world, as of 20 October 2020, there were the
infected patients by 213 countries, 40,610,286 infected patients worldwide and 1,122,193 deaths
worldwide. For Thailand, there were 3,700 infected patients and 59 deaths. Because of this pandemic
situation, it also impacted on the students of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage (VRU) in Pathum Thani Province by the 3 side effects as economy, family and education.
In the matter of COVID-19 aiding and remedy, VRU treated students with the 10 percent of an
education fee reducing, the face mask and sterilized alcohol distribution including the online teaching
adjustment.
Keywords : COVID-19, Spread, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage,
Pathum Thani
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การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด- ในองค์ การบริหารส่ วนตําบล
Creating a contribution to the prevention of COVID-19
In the sub-district administrative organization
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บทคัดย่ อ
บทความนี นําเสนอแนวทางการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรั สโควิด- ในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล เพื อให้ประชาชนในพืนที องค์การบริ หารส่ ว นตําบลได้มีส่วนร่ ว มในการป้ องกัน
ตนเองจากไวรัสโควิด- ได้อย่างปลอดภัย โดยผูเ้ ขียนได้นาํ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจยั ทีเกียวข้อง ตลอดจน
ความคิด เห็ นของผูเ้ ขียนมาประกอบ เพื อเป็ นแนวทางในการอธิ บาย การสร้ างการมี ส่วนร่ วมในการ
ป้องกันไวรั สโควิด- ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึงจะประกอบไปด้วย ความรู ้เกียวกับไวรัสโควิด19 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่ วม และการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการ
สร้างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด-19
คําสําคัญ: ไวรัสโควิด-19, การมีส่วนร่ วม, การป้องกัน
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Abstract
This academic article presents a guideline for participation in the prevention of COVID-19 in
the sub-district administrative organization. To enable people in the area of the Tambon
Administrative Organization to participate in the safe protection of the virus. With the author taking
the concept Related research theories. As well as the opinions of the author accompanying as a guide
to explain Building participation in the prevention of COVID-1 9 in sub-district administrative
organizations. Which will consist of Knowledge about the COVID-19 virus Concepts and theories of
participation and the operation of the sub-district administration organization in building participation
in the prevention of COVID-19
Key word: COVID-19, Participation, Protection
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การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในยุคประเทศไทย .
Improving people's quality of life in the era of Thailand 4.0
อวิกา สุ ขบัติ / ดร.จารุ ณี มุมบ้ านเซ่ า
AWIKA SOOKBAT / JARUNEE MUMBANSAO
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ E-mail: awika.sook@vru.ac.th, jarunee@vru.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความวิชการนี มีวตั ถุประสงค์นาํ เสนอเกียวกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนในยุค
ไทยแลนด์ . ซึ งคุ ณภาพชี วิตของประชาชนมีความสําคัญต่ อ การพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก เมื อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทีมีความเป็ นอยูท่ ีดีนนก็
ั จะสามารถนําพาให้ประเทศให้มีการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ วทังในด้านเทคโนโลยี ด้านการศึ กษา ด้านสิ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสาธารณะสุ ข ด้าน
คมนาคม และภาคอุตสาหกรรมซึ งสอดคล้องวัตถุประสงค์ของ วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ . ให้
มีการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน และส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี
คําสําคัญ การพัฒนา, ยุคประเทศไทยแลนด์ .

Abstract
This article aims to present the people's quality of life improvement in the era of Thailand
4.0. Which the quality of life of the people is very important to the development of the country. When
the quality of life of the people with good well-being, it can lead the country to develop rapidly in
technology, education, environment, economy, public health, transport and industrial sectors which
are consistent with the objectives of Policy vision of Thailand 4.0 for sustainable national
development And affect the quality of life of the people to have good quality of life.
Keywords: development, Thailand 4.0 era
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เด็กนังดริง: กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
BARGIRL: A CASE STUDY OF KHLONG LUANG DISTRICT
IN PATHUM THANI PROVINCE
สุ ดารั ตน์ โตใหญ่ / บุญอนันต์ บุญสนธิ
Sudarat Toyai / Boonanan Boonsonth
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Sociences, Valaya Alongkorn Rajabhat University

บทคัดย่ อ
บทความนี เป็ นการศึ ก ษาเรื อง “เด็ ก นังดริ ง” กรณี ศึ ก ษา อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี ซึ งใน
บทความนี ผู เ้ ขี ยนได้นิ ยามความหมายของคําว่ า “เด็ ก นังดริ ง”ว่ า หมายถึ ง ผู ห้ ญิ ง ที ทํา หน้าที บําเรอ
ปรนนิบตั ิลูกค้าในสถานบันเทิง ซึ งมีวตั ถุประสงค์ ดังนี 1.เพือศึกษาการเข้ามาประกอบอาชีพของเด็กนัง
ดริ งในสถานบริ การ 2.เพือศึกษาการยอมรับทางสังคมในการประกอบอาชีพเด็กนังดริ ง ซึ งพบว่าสาเหตุ
และแรงจู งใจในการเข้าไปประกอบอาชีพนี ส่ วนใหญ่มีแรงจู งใจทางด้านเศรษฐกิจเป็ นตัวผลักดันส่ วน
การยอมรั บจากสังคมแม้ว่าอาชี พ เด็ กนังดริ งจะเป็ นอาชี พ ที มี อ ยู่จริ ง แต่ ก็ยงั ไม่ ได้รับการยอมรั บจาก
สังคมในวงกว้าง ผูเ้ ขียนได้ทบทวนงานวิจยั และกฎหมายที เกียวข้องกับการประกอบอาชี พเด็กนังดริ ง
พบว่ามีอย่างน้อย 3 ฉบับทีสําคัญหวังเป็ นอย่างยิงว่าบทความนี จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในการรั บรู ้
และทําความเข้าใจถึงอาชีพเด็กนังดริ งอย่างแท้จริ ง
คําสําคัญ : เด็กนังดริ ง
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Abstract
This article is a study of “a bargirl” or on the term include a B-girl or a juicy girl
in the case study of Khlong Luang district in Pathum Thani province that a bargirl is
defined by the researcher as a woman who entertains the customers in an entertainment
place.The purposes of this article are to study 1. To study the occupation of children
sitting drinking. 2. The social acceptance in this career. The study results show that a
bargirl career mostly causes and motivates by the impulsion of economy. As for the social
acceptance, it is not broadly accepted. There are at least three issues of the literature
review and the laws related to a bargirl career. Hopefully this article will be beneficial for
the society in the truly perception and understanding in a bargirl career.
Keywords: Bargirl
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บทบาททางสังคมและการนําเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชื อสายเวียดนามในจังหวัด
อุดรธานี: กรณีศึกษาผ่ านเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชื อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี
Social Roles and Identities of Vietnamese - Thai in Udon Thani: a Case Study of
Vietnamese - Thai Association in Udon Thani reflected through Facebook page
วีรดา มันเหมาะ1 / หนึงฤทัย จันทรคามิ2
Weerada Manmao / Nuengruethai Chantharakhami
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ASEAN language and Culture program (Vietnamese), Faculty of Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University
1-2

บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาการเข้ามาของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ) เพือศึกษา
การเกิดขึนของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และ ) เพือศึกษาบทบาททางสังคม
และการนําเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชือสายเวียดนามทีนําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยวิธีการศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลผ่านสื อโซเชียลมีเดียเฟซบุก๊ ของสมาคมคนเวียดนามจังหวัด
อุดรธานี นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าคนเวียดนามอพยพเข้ามาใน
จังหวัดอุดรธานี ตังแต่ตน้ คริ สต์ศตวรรษที และหลังจากนันก็มีการอพยพเข้ามาเรื อย ๆ จนทําให้เกิด
พืนทีของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ขนาดใหญ่และเป็ นศูนย์กลางชุมชนคนเวียดนามทีสําคัญแห่ง
หนึ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีสถานภาพทีเปลียนแปลงไปตาม
บริ บทการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างไทย และ เวียดนาม โดยรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง มีพนที
ื ทาง
สังคมและมีบทบาททางสังคม จนสามารถจัดตังเป็ นสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนาม แสดงบทบาททัง
ต่อสังคมในท้องถินอุดรธานี และ ต่อรัฐเวียดนาม โดยพวกเขาได้นาํ เสนอกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก
ซึงเป็ นการสร้างตัวตนและพืนทีทางสังคมระหว่างคนไทยเชือสายเวียดนามด้วยกันเอง และ ระหว่างคน
ไทยเชือสายเวียดนามกับท้องถินอุดรธานี
คําสําคัญ: คนไทยเชือสายเวียดนาม, สมาคมคนไทยเชือสายเวียดนาม, บทบาททางสังคม
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Abstract

The research aims at 3 purposes, including: 1) to study the immigration of
Vietnamese in Udon Thani 2) to study the establishment of Vietnamese - Thai association
in Udon Thani province and 3) to study the social roles and identities of this Vietnamese Thai community reflected through Facebook. This research is a qualitative research.
Collecting information from documents and Facebook page of Vietnamese - Thai
association in Udon Thani was employed as a research tool. The research results were
later examined by descriptive analysis. The research found that Vietnamese has
immigrated into Udon Thani since early 20th century, gradually expanded and become a
large community in Udon Thani and the center of Vietnamese community in the Northeast
of Thailand as well. Besides, the social status of Vietnamese in Udon Thani province has
also changed according to the political situations and the relationship between Thailand
and Vietnam. The community has continuously developed, performed various social roles
and finally established “Vietnamese - Thai association”. By publicizing numerous
activities on the association’s Facebook page, the Vietnamese - Thai community has not
only established their own identities and social statuses among community members but
also earned their social statuses in local Udon Thani community.
Keywords: Vietnamese - Thai, Vietnamese - Thai Association, Social role

100

การจัดการความรู้ ทุนทางสังคมด้ านเกษตรทฤษฎีใหม่ :
หลักการ แนวคิด และการนําไปประยุกต์ ใช้
Social capital knowledge management in agriculture New theory:
principles, concepts and applications.
อชิตพล เข็มพันธุ์1 / ไททัศน์ มาลา2
Achitphol Kaempun / Titus Mala
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูประถัมภ์
Public administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage
1-2

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี นําเสนอความรู ้ เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ทีได้นาํ มาจัดการความรู ้
ใหม่เพือเป็ นการสร้างทุนทางสังคมให้กบั ชุมชนและยังรวบรวมข้อมูลในเรื องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้
อย่างหลากหลายความคิดหลากหลายแหล่งข้อมูลทีมีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาแนวคิดและหลักการของ
เกษตรทฤษฎี ใหม่ เพือนําเกษตรทฤษฎี ใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ ความรู ้ ของเศรษฐกิ จ
พอเพียงนัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มีองค์ประกอบหลัก ประการ
คื อ ยึด หลักการพึ งพาตนเองเป็ นระบบเศรษฐกิ จทียึด หลักการ "การพึ งพาตนเอง” โดยเน้นการผลิ ต
พืชผลให้เพียงพอกับความต้องการในครั วเรื อนก่อนเมื อเหลื อจากการบริ โภคแล้วจึ งคํานึ งถึงการผลิต
เพือการค้า การรวมกลุ่ มเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้านทังนี กลุ่มหรื อ
องค์กรชาวบ้า นจะทํา หน้า ที เป็ นผู ด้ าํ เนิ นกิ จ กรรมทางเกษตรทฤษฎี ใหม่ ต่ า ง ๆ ให้ ห ลากหลายเช่ น
การเกษตรแบบผสมผสานการจัดสรรพืนทีการทําการเกษตร :30:30:10 หัตถกรรมเพือให้เกิดเครื อข่าย
ทีกว้างขวางและองค์กรชาวบ้านเหล่านี จะเข็มแข็งซึ งจะช่ วยให้เกษตรกรในชุ มชนมีรายได้เพิมขึน การ
ทําการเกษตรแบบจัดการบริ หารแหล่งนําให้มีใช้ทาํ การเกษตรในหน้าแล้ง และตังอยูบ่ นพืนฐานความมี
คุ ณธรรมเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้อ งอยู่บนพืนฐานของความเมตตาความเอืออาทรและความสามัคคีของ
สมาชิ กในชุ มชนซึ งจะเห็นว่าเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้วยังช่วยให้เกิดความ
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มังคงทางสถาบันชุ มชนสถาบันครอบครั วการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มและการ
รักษาประเพณี ของท้องถินด้วย
คําสําคัญ: การจัดการความรู ้,เกษตรทฤษฎีใหม่,ทุนทางสังคม

Abstract
This academic paper presents the sufficiency economy knowledge, new agriculture theory,
which can bring new knowledge management to create social capital for the community and also
collect information on the sufficiency economy in a variety of ideas and sources of information. That
are intended for Studying the concepts and principles of New Theory Agriculture In order to apply
the new theory of agriculture to daily life Knowledge of Sufficiency Economy The significance of the
concept of sufficiency economy, the new theory of agriculture has three main components: selfreliance. "Self-reliance" emphasizing the production of crops that are sufficient to meet the household
needs first, when the rest is consumed, then commercial production is taken into account. The
sufficiency economy integration focuses on the unification of villagers. Villager groups or
organizations will act as operators of various new theoretical agricultural activities such as integrated
agriculture, land allocation, farming 30: 30: 30: 10 Craft to create a wide network and these villagers'
organizations will be strong, which will help farmers in the community earn more. Agricultural
management of water resources for use in agriculture in the dry season And based on morality, the
sufficiency economy must be based on compassion, generosity and unity of the community members,
which will see that the new theory economy not only generates income but also helps create wealth.
There are also community institutions, family institutions, natural resource and environment
conservation and preservation of local traditions.
Keywords: Knowledge Management, New Theory Agriculture, Social Capital
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การทําแซนด์วชิ เพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้ างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
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Bachelor of Lifelong education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
1-5

บทคัดย่ อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ .เพือพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้กบั เยาวชน .เพือฝึ กทักษะ
การทําแซนด์วิชให้กบั เยาวชน .เพือสร้างแรงบันดาลใจและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
การพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพถือเป็ นส่ วนหนึ งในการพัฒนาให้ชุมชนเกิดรายได้ ส่ งเสริ ม
ศักยภาพของคนในชุ มชนให้เห็ นคุณค่าในตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการสร้ างอาชี พถือ
เป็ นเครื องมือหลักในการสร้างความยังยืน โดยโครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชีพและ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาสอนทักษะพืนฐานการทํา
แซนด์วิชให้กบั เยาวชน 4 ชุ มชนได้แก่ ชุ มชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนร่ วมฤดี และชุมชนวัด
เจน ซึ งโครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชี พ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพของเยาวชน 4 ชุ มชน เป็ นทางเลือกและเป็ นส่ วนหนึ งในการสร้ างแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพของเยาวชนในอนาคต
ผลจากการดําเนินงานพบว่า โครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชี พของเยาวชน 4 ชุมชน ได้รับความสนใจจากเยาวชนและผูน้ าํ ชุมชน
ในการเข้าร่ วมโครงการ โดยพบว่าเยาวชนอายุเฉลีย - ปี ร้อยละ มีทกั ษะในการทําแซนด์วิชเพิม
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มากขึน มีความรู ้ และทักษะพืนฐานในการประกอบอาชี พได้แก่ ทักษะการสื อสารทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการขายหลักเข้าร่ วมโครงการ สามารถสร้างแรงจู งใจในการต่อยอดในการเลื อกประกอบ
อาชีพทีสุ จริ ต อันส่ งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดสร้างรายได้ทีมังคงและยังยืนต่อ
ตนเองและชุมชน
คําสําคัญ : การพัฒนาชุมชน, การบริ การชุมชน, การเรี ยนรู ้โดยบริ การสังคม, การพัฒนาทักษะอาชีพ
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Abstract
The research aims to 1. To develop professional skills for youth 2. To practice sandwiches
making skills for youth. 3. To inspire and generate income for the community. Srinakharinwirot
University as a social service university has promoted, driven and promoted social enterprise work in
a concrete way. The learning process based on “Service Learning” between universities and
community “Student-centered” and “Community based” or community as a classroom, focus on the
participatory learning process. And management of the common knowledge of all sectors to
strengthen and sustain the community. It has been cultivated by Srinakharinwirot University students
to have a view of volunteering and public consciousness. Inspire yourself and others as well as
sacrifice for the public.
Developing career skills is integrated with part of community development. Promote the
potential of people in the community to see self-esteem. For an unemployed to earn some benefits
and career part building is the main tool for sustainability. By the project of making sandwiches to
develop career skills and inspire youth careers in 4 communities. Established to teach the basic skills
of making sandwiches for youth in four communities: Pattana Bonkai community, Polo community,
Ruam-rue-dee community and Jen temple community. The project of making sandwiches to develop
career skills and inspire youth careers in 4 communities as an alternative and a part of inspiring the
careers of future youth.
The results of the operation showed that Making sandwiches to develop career skills and
inspire youth careers in 4 communities have attracted the attention of youth and community leaders to
participate in the project. It was found that 80% of the youth aged 10-12 years had more skill in
making sandwiches. Have knowledge and basic skills in the profession, including Communication
skills, problem solving skills And master sales skills to join the project Able to create incentives for
furthering in choosing honest occupations This affects the development of youth away from drugs
and generates stable and sustainable incomes for themselves and their communities.
Keyword: Community development, Community service, Service learning, The development of
career skills
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โครงการหนึงชีวิต หนึงหัวใจ เชื อมสายใย เราพีน้ องกัน
ศูนย์ สร้ างโอกาสเด็กจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
One life project, one heart, a connection, we are brothers and sisters.
Chatuchak Children's Opportunity Center Bangkok.
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สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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บทคัดย่ อ
ศูนย์สร้ างโอกาสเด็กจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครมี วตั ถุประสงค์ในการจัดตังศูนย์บริ การขึนเพือ
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก เร่ ร่อ นหรื อ คนไร้ ที อยู่อ าศัย และครอบคลุ ม กลุ่ ม เด็ กที ออกจากบ้านอาศัย นอนตามที
สาธารณะ และกลุ่มเด็กทีออกมาทํางานช่วยหาเลียงครอบครัวบนท้องถนน ด้วยการขอเงินนักท่องเทียว
ตามสถานทีท่องเที ยวยามคําคืน หรื อบางคนเดิ นขายพวงมาลัยตามสี แยกบนท้องถนนในช่ วงวันหยุด
หรื อหลังเลิกเรี ยน การทีเด็กต้องทํางานอยูบ่ นท้องถนนนานขึนเพือหาเงินให้เพียงพอสําหรับตนเองและ
ครอบครั ว ในขณะเดียวกันชีวิตอีกส่ วนหนึ งยังคง ต้องไปเรี ยนหนังสื อทีโรงเรี ยน การต้องรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที ทังสองด้านไปพร้ อมๆกันถื อเป็ นงานหนักสําหรับเด็กทีอาจทําให้พวกเขากลายเป็ นเด็ก
กลุ่ ม เสี ยงที ออกจากโรงเรี ย นกลางคัน ขาดโอกาสในการได้รั บ การศึ กษาและการช่ ว ยเหลื อ อย่า ง
เหมาะสม และการดํา เนิ น งานในปั จจุ บัน ของหน่ ว ยงานต่ างๆที เกี ยวข้อ งไม่ ค่ อ ยประสบผลสํ า เร็ จ
เท่ า ที ควร เนื องจากนโยบายของรั ฐ บาลไม่ เอื ออํา นวย ภาคราชการยัง คงทํางานติ ด กรอบระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ เข้าไม่ถึงตัวเด็ก ด้วยเหตุ นีเอง เด็กเร่ ร่อนบนท้องถนนมักถูกละเลย ทําให้ไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิ และการบริ การพืนฐานทางสังคมทีมีคุณภาพรวมไปถึงเกิดช่องว่างทางสังคมโดยมีการใช้ยาเสพติด
ไปจนถึงการเป็ นผูก้ ระทําหรื อเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุ นแรงทังทางกายและจิตใจได้
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คณะผูจ้ ดั ทําโครงการจึงได้ลงพืนทีและติดต่อกับเจ้าหน้าทีศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั รเพือทีจะ
เข้าไปมี ส่วนร่ วมช่ วยเหลือพัฒนากลุ่มเยาวชนและผูท้ ีไร้ แหล่งพักพิง รวมทังได้ไปมอบสิ งของบริ จาค
ให้กบั ผูท้ ีเกิดปั ฐหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเหล่านันให้มีความเป็ นอยู่
ทีดีขึน
คําสําคัญ: เด็กเร่ ร่อน , กลุ่มผูไ้ ร้ทีพักพิง , การลงพืนทีชุมชน

Abstract
The Jatujak Children's Opportunity Center, Bangkok, aims to setup a service center to help
homeless or homeless children. It covers a group of children who leave their homes to sleep in public
places, and a group of children who come out to work to help raise a family on the street. By asking
for tourists' money at night attractions, or some people walking around the intersection on the road
during the holidays or after school. Having children having to work on the road for longer to earn
enough money for themselves and their families while living another part of their lives, they still
having to go to school. The lack of opportunities for appropriate education and assistance, and the
current operations of the relevant authorities, are rarely as successful as they should be. Due to
unfavorable government policy, The government is still working on a regulatory framework that does
not reach children. For this reason, Homeless children on the streets are often neglected. As a result,
there is no access to quality social rights and services, as well as social gaps with drug use. To be an
offender or a person who has committed physical and psychological violence.
The project's organisers have set up a project and contacted the staff at the Jatujak Children's
Opportunity Center in order to participate in the development of youth groups and the homeless. In
addition, they have donated to those who have suffered and improved the quality of life of those
communities.
Keywords: homeless , The defenseless group, Community Space
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การศึกษาสภาพปัญหาของเยาวชนไทยและการจัดกิจกรรมเพือ
พัฒนาเยาวชนให้ มีคุณภาพ
A study of Thai youth problems and activity organizing for
develop youth quality
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บทคัดย่ อ
การจัด โครงงานกิ จ กรรมพัฒ นาเยาวชน มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อส่ ง เสริ มการศึ ก ษา และพัฒ นา
เยาวชนให้เข้มแข็ง โดยผูจ้ ดั ทําได้ร่วมงานกับศูนย์เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่ น) และ สภาเด็ก
และเยาวชนฯ โดยร่ วมทํากิจกรรมใน พืนที ได้แก่ .กิจกรรมบริ จาคสิ งของและสอนภาษาทีวัดพรหม
วงศาราม .กิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ เรื องเพศศึกษาในวัยเรี ยนทีโรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง .กิจกรรม
ส่ งเสริ มการเล่นกี ฬาทีชุ มชนริ มทางรถไฟสายท่าเรื อ เขตคลองเตย จากการทํากิจกรรม พบว่าลักษณะ
ของกิจกรรมส่ วนใหญ่ จะเป็ นการพัฒนาเยาวชนในชุ มชน ซึ งได้รับความร่ วมมื อจากหลายหน่ วยงาน
โดยมีเป้ าหมายเพือสร้ างโอกาสทางการศึกษาให้กบั เยาวชนด้อยโอกาส พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ กิ จ กรรมนี เป็ นการร่ ว มมื อ ระหว่ า งนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ น ทรวิ -โรฒ , ศู น ย์เยาวชน
กรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี ปุ่ น) และ สภาเด็กและเยาวชนฯ โดยจัดการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ออก
ปฏิบตั ิงานภาคสนาม การจัดทําโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน เพือส่ งเสริ มโอกาสในการเรี ยนรู ้ หรื อ
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การบริ การสังคมอืน ๆ อีกทังนิสิตยังได้รับประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบตั ิและได้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเองอีกด้วย
คําสําคัญ : พัฒนาชุมชน, พัฒนาเยาวชน, การบริ การสังคม

Abstract
Organization of youth development activities. The purposes of this study were to support
education. Develop youth to be strong. The organizers work together with The Bangkok Youth
Center (Thai-Japan) and The Children and Youth Council of Bangkok. By participating in activities
in 3 areas: 1. Donating things and teaching the language at Wat Phromwongsaram. 2. Activities to
promote sex education in school age at Matthayom Wat DaoKhanong School 3. Sports promotion
activities at Chumchon Rim Thang Rotfai Sai Tha Rua, Khlong Toei. It was found that most of the
activities were youth development in the community. Which received cooperation from many
agencies. The goal is to create educational opportunities for disadvantaged youth. Develop academic
and professional skills This activity is a collaboration between Srinakharinwirot University students,
The Bangkok Youth Center (Thai-Japan) and The Children and Youth Council. By organizing a
professional experience training in the field Establishing a youth development project in the
community To promote learning opportunities Or other social services, students also gain experience
from practical training and have contacted and coordinated with various departments by themselves.
Keyword : Community development, Develop youth, Service Learning
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บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของโครงการในครั งนี 1) เพือศึกษาสภาพแวดล้อมของชุ มชนหมู่ 5 ตําบล หนอง
สามวัง จังหวัดปทุมธานี 2) เพือจัดกิจกรรมพัฒนาชุ มชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี สู่ ความ
ยังยืน โดยดําเนิ นการเชิ งปฏิบตั ิการกับประชาชนในชุมชนตําบลหนองสามวัง จังหวัด ปทุมธานี ทังหมด
32 คน เครื องมือทีใช้คือ การสํารวจจดบันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ทวไป
ั
ผูจ้ ดั ทําโครงการได้จดั กิจกรรมทังหมด 3 กิจกรรม ดังนี 1) กิจกรรมเยาวชนปลูกป่ า เป็ นการปลูก
ต้นไม้รอบบริ เวณโรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์ เจริ ญผล 2) กิจกรรมการลดใช้สารเคมีในเกษตร มีการทําอินโฟ
กราฟิ กแสดงข้อมูลเกียวกับจุ ดเด่น จุ ดด้อยในการใช้สารเคมี และสาธิ ตการทําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบแห้งให้กบั
ชาวบ้าน 3) กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ได้จดั ทําใบงานให้กบั นักเรี ยนชันอนุ บาลปี ที 3โรงเรี ยนวัดธรรม
ราษฎร์ เจริ ญผล ฝึ กการฉี ก การตัด ปะกระดาษ และการระบายสี
ผลการดําเนินงานพบว่า ตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี มีสภาพพืนทีเป็ นทีราบลุ่มฝังแม่นาํ
เจ้าพระยาตอนล่าง ภายในตําบลหนองสามวัง มีหมู่บา้ นทังหมด 13 หมู่ บา้ น มี ประชากรทังหมด 10,614
คน ประชาชนส่ วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ และประกอบอาชี พเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตร
ทีสําคัญได้แก่ ข้าว สวนผลไม้ และพืชผักต่ าง ๆ เช่ น ถัวฝั กยาว มะละกอ แต้งล้าน บวบ และในการจัด
กิจกรรมพัฒนาชุ มชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี ทังหมด 3 กิจกรรม พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ให้ความสนใจและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ประชาชนมีแนวโน้มทีจะลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบแห้งในการเกษตร นักเรี ยนตระหนักและเห็ นความสําคัญของธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ภายในชุ มชน อี กทังนักเรี ยนโรงเรี ยนวัด ธรรมราษฎร์ เจริ ญผล ได้ฝึก พัฒ นาการกล้ามเนื อมัดเล็กและ
สมาธิ
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คําสําคัญ : การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาอย่างยังยืน

Abstract
The objectives of this project: 1) To study the environment of the community in Moo 5,
Nong Sam Wang Sub-district, Pathum Thani. 2) To carry out community development activities for
the people of Nong Sam Wang Sub-District, Pathum Thani for sustainability. The population
consisted of people who lived in Nong Sam Wang Sub-district, Pathum Thani and the sample group
32 people: The population agriculturist 6 people, was grade 5and Kindergarten3 at Wat Thamrat
Charoenphon School. The instrument used for data collection was interview and field survey.
All activities are organized as follows; 1. Youth reforestation activity, the valuable and rare
trees have been planted around Wat Thammarat Charoenphol School. 2. Activity to reduce the use of
chemicals in agriculture by using infographic to show the information about advantages and
disadvantages to use of chemicals. 3. Creative arts activities Students have created worksheets for
Kindergarten 3 students at Wat Thamarat Charoenphol School. Practice tearing, cutting, patching,
paper and coloring.
The results have shown that; Sam Wang Sub-district, Pathum Thani, has a Lower Chao
Phraya river basin. Within Nong Sam Wang Sub-district, there are 13 villages with a total population
of 10,614 people. Most people have completed compulsory education. They work in agriculture and
the main agricultural products that generate income for farmers are rice, orchards and vegetables
accordingly students brought the information from the aforementioned to form a sustainable
community And there to carry out community development activities for the people of Nong Sam
Wang Sub-District, Pathum Thani all 3 activities foundParticipants pay attentionand cooperate very
well. The population there is a tendency to reduce the use of chemicals in agriculture and turn to dried
organic fertilizers.Students recognize and recognize the importance of nature and the environment
within the community. Students to promote and fine motor development and concentration.
Keywords: Community development, Sustainable Development
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคลูกชินยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of consumers of Eating Standing Meatballs, Buriram Province
กาญจนา ตอรบรัมย์ / เบญจมาศ ถุยลา2 / สกาวรั ตน์ บุญเสริม3
อนุสรา ป้ องภัย4 / อภิญญา กระสังข์ 5 / ประทวน วันนิจ◌ุ 6 / วีระชัย ยศโสธร7
Kanjana Torobram1 / Benchamas Thuila2 / Sakawrat Boonserm3
Anutsara Pongpai4/ Apinya Krasang5Pratoun / Wannit6 Weerachai Yotsothon7
1-5

นักศึกษาชันปี ที 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
อาจารย์ ดร. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคลูกชินยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ น
การศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ได้มาจากวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
เครื องมือทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคลูกชินยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์
และแจกกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคลูกชิ นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 100 ชุ ด สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี ย ร้ อยละ และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
สําเร็ จรู ป (SPSS)
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็ นร้อยละ ส่ วน
ใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับตํากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ ส่ วนใหญ่มีอายุตากว่
ํ า ปี คิดเป็ นร้อยละ โดยความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคลูกชินยืนกิน
จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลียเท่ากับ ( = 4.09, S.D.= 0.879) ซึงเมือพิจารณาราย
ข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านราคามีค่าเฉลียมากทีสุ ดเท่ากับ ( = 4.28, S.D.= 0.841)
รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลียเท่ากับ ( = 4.15, S.D.= 0.879) ด้านการจัดจําหน่าย มีคา่ เฉลีย
เท่ากับ ( = 3.97, S.D.= 0.892) และด้านส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลียเท่ากับ
( = 3.96, S.D.= 0.903) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ผูบ้ ริ โภค, ลูกชินยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์
112

Abstract
This research has the objective To study the satisfaction of consumers of Standing Meatballs
in Buriram Province.It is a study by quantitative research methodology. Sample of 100
peopleObtained by coincidental sampling method. The tools used in the study were the consumer
satisfaction questionnaire in Buriram Province and distributed to the consumers of Standing Eats
meatballs in Buriram Province, totaling 100 sets. The statistics used for data analysis were descriptive
statistics such as mean, percentage and standard deviation. By using a ready-made statistical program
(SPSS)
The research results were found thatMost of the sample were female than male. Accounted
for 63 percentMost of them are students / college students. 56 percent of the majority have a degree
below a bachelor's degree. Most of them 72 percent are under 20 years old, 52 percent. The overall
satisfaction of consumers in Buriram Province was at a high level. With the mean of ( = 4.09, S.D.=
0.879) When considering each case, it was found that the sample group was satisfied with the price
with the highest mean ( = 4.28, S.D.= 0.841) Followed by the product. Is mean equal to ( = 4.15,
S.D.= 0.879) Distribution Is mean equal to ( = 3.97, S.D.= 0.892) And marketing promotion Is mean
equal to ( = 3.96, S.D.= 0.903) Respectively
Keyword : Satisfaction, Consumers, Eating Standing Meatballs
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ภูมิปัญญาการทําไข่ เค็มใบเตยของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้ านดอนหวาย
ตําบลกระสัง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
The wisdom of a cooking Salte eggs mask pandan of Honest Ban Donwaii community
group in Mueang Buriram District, Buriram province.
ปี ติพล มีอินทร์ / ณัฐธิดา ชัยเสนา / พิมพ์ ลภัสพูลทรั พย์ / ภัทรวดี สิ ทธิศรี
อาภัสรา ใจบุญ / ประทวน วันนิจ / พัชริ นทร์ ศิริอาํ พันธ์ กุล / วีระชัย ยศโสธร
Peetipon Mee-in / Nattida Chaisena / Pimlapat Poonsarp / Pattarawadee Sittrisri
Aphatsara Jaiboon / Pratoun Wannit / Patcharin Siriaumpankul / Weerachai Yotsothon
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาความเป็ นมาภูมิปัญญาการทําไข่เค็มใบเตยของกลุ่ม
สัมมาชีพชุมชนบ้านดอนหวาย2)เพือศึกษาภูมิปัญญาการทําไข่เค็มใบเตยของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้าน
ดอนหวาย3)เพือศึกษาภูมิปัญญาการทําไข่เค็มใบเตยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคมของคนในชุมชนบ้านดอนหวาย เป็ นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
กลุ่มเป้าหมายการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน จํานวน 5 คน ผูน้ าํ ชุมชน จํานวน 1 คน
กลุ่มเป้าหมายการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ข้าอบรม จํานวน 20 คน กลุ่มสัมมาชีพชุมชน จํานวน 5
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม โดยมี
เนือหาตามประเด็นทีเกียวกับวัตถุประสงค์ทีตังไว้ โครงสร้างการวิจยั เชิงคุณภาพวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
อุปนัย และเชิงปริ มาณวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความเป็ นมาภูมิปัญญาการทําไข่เค็มใบเตยของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านดอนหวาย
ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนหวาย มาจากการต่อยอดองค์ความรู ้เดิมคือการทําไข่เค็ม และได้คิดค้นการทํา
ไข่เค็มให้มีความน่าสนใจ ซึ งได้รับความรู ้จากกรมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู ้ เพือ
นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพเสริ มภายในชุมชน 2) ภูมิปัญญาการทําไข่เค็มใบเตยของกลุ่ม
สัมมาชีพชุมชนบ้านดอนหวาย การทําเริ มตังแต่การเตรี ยมวัตถุดิบโดยเลือกใช้วตั ถุดิบทีมีคุณภาพ
หลังจากเตรี ยมวัตถุดิบเสร็ จแล้ว นําไข่เป็ ดทีทําความสะอาดเรี ยบร้อยและผึงจนแห้งแล้ว มาพอกด้วย
วัตถุดิบทีเตรี ยมไว้ นําไข่ทีพอกเสร็ จแล้วมากลิงบนกากใบเตยหอมทีในกระด้ง เสร็ จแล้วนํามาพันด้วย
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พลาสติกใสหุ ม้ อาหาร บรรจุไข่เค็มใบเตยลงในบรรจุภณั ฑ์ ระยะการพอกไข่ทิงไว้ก่อนนํามา
รับประทาน หลังจากพอกเสร็ จ 7 วัน จึงนํามาทําเป็ นไข่ดาวได้ และหลังจากพอกเสร็ จ 12 วัน จึงนํามา
ทําเป็ นไข่ตม้ ได้
3) ภูมิปัญญาการทําไข่เค็มใบเตยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของคนใน
ชุมชนบ้านดอนหวาย ความคิดเห็นเกียวกับการเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชนบ้านดอน
หวายในระดับปานกลาง หรื อแปลความว่าเห็นด้วยปานกลาง (ข้อ =3.26, S.D.= 0.62) ความคิดเห็น
เกียวกับการเปลียนแปลงด้านสังคมของคนในชุมชนบ้านดอนหวายในระดับปานกลาง หรื อแปลความ
ว่าเห็นด้วยปานกลาง (ข้อ=3.15 S.D=0.76)
คําสําคัญ : ภูมิปัญญา,ไข่เค็ม,ใบเตย
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Abstract
The objectives of the study were to investigate derivation of a cooking Salte eggs mask
pandan of Honest Ban Donwaii community group. To investigate the wisdom of a cooking Salte eggs
mask pandan of Honest Ban Donwaii community group. To investigate the wisdom of a cooking
Salte eggs mask pandan that have effect to change of economic and social aspects of Honest Ban
Donwaii community group. It is a study by qualitative research and quantitative research
methodology. A sample of qualitative research was 5 people of Honest Ban Donwaii community
group, 1 Community leader The quantitative research target groups are: a group of 20 participants, A
community livelihood group of 5 people used field research in an area of MuangBuriram. Buriram
Province By collecting data from studies, observation papers In-depth interviews and questionnaires
based on the issues of the set objectives. Qualitative research structure, inductive data analysis. And
quantitative data were analyzed by using statistics for percentage, mean and standard deviation.
The results were that: 1)The wisdom of a cooking Salted eggs mask pandan of Honest Ban
Donwaii community group. The villagers gained knowledge and making salted eggs from pandan
leaves from the extension of the original knowledge, namely Salted Eggs and Reason. A cooking
Salted eggs, which has been learned from the community development of Buriram Province, to give
knowledge to apply the knowledge to be used to develop a career in the community 2) Wisdom for
making salted eggs with pandan leaves of the Ban Don Wai Livelihood Community The making
process starts from selecting quality raw materials. Eggs that are used to choose from are fresh duck
eggs. Selection of salt as iodized table salt Choosing to use a chalk, use a powder type pencil.
Choosing pandan leaves Which is more fragrant than ordinary pandan in the process of preparing raw
materials Start by cleaning the eggs. Take the purchased duck eggs for quality inspection. Then use a
clean, damp cloth to wipe clean the eggs. Let the eggs dry. Prepare ingredients for masking salted
eggs, including two puffed clay powder. Iodized table salt and pandan residue were mixed in a ratio.
1: 1: 1 after finished preparing the raw materials Take the cleaned and dried duck eggs. To mask with
the prepared ingredients, Roll the finished egg on the pandan residue inside the Red egg. Finished,
wrapped with clear plastic cover the food Packed salted eggs and pandan leaves in the package. Leave
it before eating. After the mask is finished, it takes a period of 7 days, so it can be made into fried
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eggs and after 12 days of masking, it can be made into boiled eggs. 3) The wisdom of making salted
eggs with pandan leaves that affects economic changes. And social aspects of people in Ban Don Wai
community Opinions on the economic changes of the people of Ban Don Wai community at medium
level or translate that it is moderate the mean value was 3.26 and the standard deviation of 0.62.
Opinions about social change among people in Ban Don Wai community at medium level. Or
translate that it is moderate with a mean of 3.15 and a standard deviation of 0.76.
Keywords: wisdom, salted eggs, pandan leaves.
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ภูมิปัญญาการทําผ้ าหมักโคลนบารายพันปี ชุมชนบ้ านโคกเมือง
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Pa muk clone baray pan pee at khokmueang village, Chorakhemak subdistrict,Prakhonchai district, Buriram province
กษิดศิ ชอบธรรม พงศธร เจริ ญรั มย์ 2 ประภาดา มาตรนอก3มิรันตรี เบญจศาสตร์ 4
อนงจิตร ทุนดี5 ประทวน วันนิจ6 อุดม ชัยสุ วรรณ7 มนูญ สอนโพนงาม8
Kasidit Chobtham1 / Pongsathon Jaroenram2 / PrapadaMartnok3 / MirantreeBenchasart4
Anongjit Toondee5 / Pratoun Vannit6 / Udom Chaisuwan7 / Manoon sornphonngam8
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ .เพือศึกษาความเป็ นมาของการทําผ้าหมักโคลนบารายพันปี
ชุมชนบ้านโคกเมือง ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ . เพือศึกษาภูมิปัญญาการทําผ้า
หมักโคลนบารายพันปี ชุมชนบ้านโคกเมือง ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เครื องมือทีใช้คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครังนี
จํานวนทังหมด คน ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มผ้าหมักโคลนบารายพันปี ชุมชนบ้านโคก
เมือง ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
พรรณนาผลการศึกษาพบว่า
ความเป็ นมาของการทําผ้าหมักโคลนบารายพันปี พบว่า “ความเป็ นมาการทําผ้าหมักโคลน”
เริ มต้นจากการทีนางทองสุ ข พลหนองหลวง สังเกตเห็นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชนนําแหทีสานเสร็ จแล้วไป
ย้อมสี จากเปลือกไม้ธรรมชาติ เพือให้เส้นเอ็นของแหทีมัดไว้แน่ นขึน และผลพลอยได้กค็ ือแห
เปลียนเป็ นสี ชมพูหลังจากนันนางทองสุ ข พลหนองหลวง จึงนําแนวคิดนี ไปใช้กบั ภูมิปัญญาการทําผ้า
หมักโคลน ซึ งการนําโคลนมาทําผ้าหมักโคลนนัน แรกเริ มได้ลองผิดลองถูกจากการนําโคลนมาจาก
หลายที ทังจากโคลนในทีนา โคลนในตัวปราสาทหิ นเมืองตํา แต่โคลนทีได้เหล่านันก็ไม่สามารถย้อม
ให้สีติดผ้าได้คงทน จนกระทังได้นาํ โคลนจากสระบริ เวณกุฏิฤษี หรื อทีชาวบ้านเรี ยกว่า “ บารายพันปี ”
มาหมักกับผ้าฝ้ายจึงได้ผา้ ฝ้ายทีมีสีคงทนและเนื อผ้านุ่มขึน หลังจากนันชุมชนบ้านโคกเมือง ได้รับการ
สนับสนุนจากทางหน่วยงานราชการ คือ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จึงได้ทาํ การจัดตังรวมกลุ่ม
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แม่บา้ นขึนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ผา้ หมักโคลนบารายพันปี ฐานการเรี ยนรู ้ผา้ หมักโคลนบารายพันปี ยัง
ได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์ ดร.จารุ ณี ชัยโชติอนันต์ อาจารย์ประจําสาขาวิทยาศาสตร์ สิงทอ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผูเ้ ชียวชาญด้านผ้ามาให้คาํ แนะนําในการทําผ้าลายผักกูด ซึ ง
เป็ นลายเอกลักษณ์ประจําท้องถินของทีนี
- นักศึกษาชันปี ที สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- อาจารย์ ดร. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภูมิปัญญาการทําผ้าหมักโคลนบารายพันปี พบว่า“ ขันตอนการทําผ้าหมักโคลน ” มีกระบวนการทําผ้า
หมักโคลน ) กระบวนการล้าง นําฝ้ายทีซื อมาล้างทําความสะอาด โดยล้างในนําอุณหภูมิปกติหรื อต้ม
นําอุ่นก็ได้โดยผสมผงซักฟอกลงไปเล็กน้อย เพือล้างไขมันและสิ งสกปรกออก ) กระบวนการย้อม นํา
นําย้อมสี ธรรมชาติขนตั
ึ งไฟด้วยอุณหภูมิ องศา ทีอุณหภูมินีจะทําให้สียอ้ มติดบนผ้าฝ้ายได้ดีทีสุ ด
จากนันนําผ้าฝ้ายทีเตรี ยมไว้ใส่ ลงไปต้มในนําย้อมสี ธรรมชาติ นําผ้าฝ้ายทีย้อมหมุนกลับไปกลับมา
ประมาณ - นาทีซึงเวลา นาทีหลังจากการย้อมสี จะติดผ้าฝ้ายอย่างทัวถึง และยิงย้อมไว้นานก็ยงทํ
ิ า
ให้ได้สีทีเข้มขึน แต่ไม่ควรเกิน นาทีเพราะจะทําให้สีทีได้ทีเข้มจนเกินไป เมือสี ธรรมชาติติดกับผ้าจน
ทัวสมําเสมอและได้สีทีพอใจแล้ว ก็นาํ ผ้าขึนไปตากในทีร่ มลมโกรกจนผ้าแห้ง ) กระบวนการหมัก
โคลน โดยโคลนทีใช้ในขันตอนการหมักผ้า ถูกนํามาจากบารายพันปี ทีอยูบ่ ริ เวณหน้ากุฎิฤษี ซึงโคลน
บริ เวณนีเมือนํามาหมักกับผ้าฝ้ายจะช่วยให้ผา้ ฝ้ายมีสีติดทนและเนื อผ้านุ่มขึน นําโคลนทีได้มากรองกับ
ผ้าแยงเพือเอาเศษหิ น เศษกิงไม้ออกให้หมด กรองจนได้เนื อโคลนทีมีความละเอียดเนียนนุ่ ม หลังจาก
นันนําผ้าทีย้อมสี แล้วมาหมักลงในโคลนทิงไว้ประมาณ - นาที ในการหมักโคลนไม่ควรหมักทิงไว้
เกิน - นาที เพราะว่าสี จากโคลนจะทําให้ผา้ ฝ้ายเปลียนเป็ นสี เข้มขึนจนเป็ นสี ดาํ และกลินโคลนจะแรง
มากจนไม่สามารถล้างออกได้ดว้ ยนําสะอาดเพียงอย่างเดียว เมือหมักโคลนจนครบเวลาแล้วจึงนําผ้าไป
ล้างนําอุณหภูมิปกติทาํ ความสะอาด ) กระบวนการตาก นําผ้าฝ้ายมาตากในทีร่ มลมโกรกจนผ้าแห้งโดย
ไม่ให้ผา้ โดนแสงแดด เนืองจากผ้าทีย้อมจากสี ธรรมชาติเช่นนี หากโดนแสงแดดจะทําให้ผา้ ทีย้อมมีสีซีด
ลง ) กระบวนการทอนําเส้นฝ้ายทีย้อมแล้วมากรอใส่ หลอด แล้วนําเส้นด้ายไปโว้นกับหลักเพือให้ได้
จํานวนเส้นด้ายและความยาวตามทีต้องการ นําเส้นด้ายทีโว้นแล้วนําไปม้วนเข้าอูม นําเส้นด้ายมาร้อย
ตะกอ (เขา) และฟันหวี (พิม) จนครบตามจํานวนเส้นด้ายทีกําหนดไว้จากนันนําด้ายพุง่ ทีเตรี ยมไว้ไป
กรอใส่ หลอดเล็กสําหรับใส่ กระสวยเพือใช้ทอ เริ มทอผ้าได้ตามลายทีกําหนดไว้
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คําสําคัญ ภูมิปัญญา, ผ้าหมักโคลน, บารายพันปี

Abstract
This research has educational objectives to (1) to study the history of the making of pamuk
clone barayphanpi at kokmuang village, chorakhemak sub - district, prakhon chai district, Buriram
province, and (2) to study the wisdom of making pamuk clone barayphanpi of Ban KhokMuang,
ChorakheMakSubdistrict, Prakhon Chai District, Buriram Province. Using qualitative research
methods the tools used are In-depth interviews the target groups in this research consisted of 15
people: housewives, learning basebarayphanpi group. Ban KhokMueang Community, ChorakheMak
Sub-district, Prakhon Chai District Buriram Province And analyzed the data by means of descriptive
data analysis. The results of the study were as follows.
Background of making pamuk clone barayphanpi of It was found that “The history of
making pamuk clone” began with Mrs. ThongSukphonNongluang noticed that the elders in the
community took the finished nets to dye them from natural bark. To tighten the tendons of the net that
are tied And the by-product is the netturning pink, After that Mrs. ThongSukphonNongLuang
therefore applied this idea to the wisdom of making pamuk clone. Which brings mud to make cloth
that mud fermented Initially, we had trial and error from cloning from many places, including from
mud in the mud fields. The castle stone city low But those muds were not able to be dyed until they
were dyed with mud from the pond in the cubicle or what we call "BaraiPhanpi".Marinated with
cotton, resulting in a longer lasting cotton fabric with a softer texture. After that, Ban KhokMuang
community Receive support from government agencies Official isThe Community Development
Department (PCD) has therefore established a group of housewives as a learning base for millennial
Barai mud fermented cloth. JaruneeChaichotianan, a lecturer in Textile Science, Faculty of Science,
BuriramRajabhat University,an expert in fabrics, came to give advice on how to make the Pakgood
pattern, which is the local identity here.
The wisdom of making pamuk clone barayphanpi found that "mud cloth making process" has
a mud fermented cloth process 1) washing process Wash the cotton you bought and wash. You can
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wash them in normal temperature water or boil warm water with a small amount of detergent. To
remove grease and dirt2) dyeing process Bring the natural dye water up and set the fire to 70 degrees,
at this temperature will make the dye best on the cotton. Then bring the prepared cotton cloth to boil
in natural dyed water. Turn the dyed cotton cloth back and forth for 5-10 minutes.Which takes 5
minutes after dyeing will stick to cotton fabric thoroughly And the longer the dye lasts, the darker the
color But should not exceed 10 minutes because it will make the color that is too dark When natural
color is attached to the fabric evenly and has a satisfying color. Then bring the cloth to dry in the
shade of the wind until the cloth is dry. 3) mud fermentation process By the mud used in the process
of fermentation of the fabric Was taken from the millennial barai in front of the hermit Kuda The mud
in this area, when fermented with cotton, will help the cotton fabric stay longer and softer. Put a lot of
mud on the cloth to remove the stone. All the branches off Filter until you get a fine, smooth mud
texture. After that, take the dyed cloth and ferment it into mud for 2-3 minutes.In fermentation, the
mud should not be left for more than a few minutes because the color of the mud will cause the cotton
to turn darker until it turns black and the smell of mud is so strong that it cannot be rinsed with clean
water alone. When the mud is fermented until the time is over, then the cloth is washed in normal
temperature water to clean. 4) The process of drying cotton fabrics to dry in the shade of the wind
until the clothes dry without exposing the clothes to sunlight. Because the fabric dyed from natural
colors like this, if exposed to sunlight will cause the dyed fabric to fade. 5) The weaving process
brings a lot of dyed cotton threads waiting to enter the tubes. And then bring the yarn over to the main
to get the number of yarn and length as needed. Take the yarn that has raised and roll it into the
umbrellas. The yarn is threaded and threaded (he) and comb teeth (added) until the number of threads
specified. Then take the weft thread that was prepared and rewind it into a small spool for weaving.
Begin weaving according to the specified pattern.
Keyword : wisdom, pamuk clone, BaraiPhanpi
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ศึกษาพฤติกรรมการใช้ นาของนั
ํ
กศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
A Study of Water Usage of Students who live in Dormitory
of Buriram Rajabhat University
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สวิชญา หัดรั ดชัย5 / ประทวน วันนิจ6 / มนูญ สอนโพนงาม7
Tanapon Supap1 / WasinSuksamran2 / Thuntana Boonsawat3 / Rattanapond Sasiyo4
SavichayaHadradchai5 / Pratoun Wannit6 / Manoon Sornphonngam7
1-5

นักศึกษาชันปี ที สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
อาจารย์ กลุม่ วิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6

บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อ 1) ศึ ก ษาระดับความรู ้ ความเข้าใจ เกี ยวกับ การใช้นาของ
ํ
นักศึ ก ษาหอพัก มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ บุ รีรัมย์ 2) เพื อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้นําของนักศึ กษาหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาหอพัก มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน คน
โดยการสุ่ มอย่างง่ าย สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ความรู ้ ความเข้าใจ เกียวกับการใช้นาของนั
ํ
กศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด โดยมีคะแนนเฉลียของผูต้ อบแบบทดสอบทีตอบถูกคิดเป็ น
ร้ อยละ . โดยนักศึ กษารู ้ว่าการตรวจสอบก๊อกนําและท่อนําอย่างสมําเสมอจะช่ วยลดโอกาสการ
สู ญเสี ยนําทีไม่จาํ เป็ น คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือการปิ ดก๊อกนําให้สนิ ททุกครังหลังการใช้งาน
คิดเป็ นร้อยละ . สําหรับเรื องทีนักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกียวการใช้นาน้
ํ อยทีสุ ด คือใช้ถุงบรรจุ
นําลงในโถชักโครกเป็ นวิธีการประหยัดนํา คิดเป็ นร้อยละ .
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พฤติกรรมการใช้นาของนั
ํ
กศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า มีคะแนนเฉลีย .
จากคะแนน คะแนน ซึ งแปลได้วา่ นักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีพฤติกรรมการใช้นาํ
ในระดับปานกลาง ( = 2.49,S.D. = 1.75) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อของพฤติกรรมการใช้นาของ
ํ
นักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า อันดับที นักศึกษาหอพักมีพฤติกรรมการใช้สบู่
เหลวแทนสบู่กอ้ นเวลาล้างมือ ( = 2.92,S.D. = 1.89) อยูใ่ นระดับดี อันดับที นักศึกษาหอพักมี
พฤติกรรมปิ ดก๊อกนําทุกตัวภายในห้องพักเมือไม่อยูห่ ้องพัก ( = 2.84,S.D. = 2.02) อยูใ่ นระดับดี
สําหรับพฤติกรรมทีนักศึกษาปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ดคือนักศึกษานํานําทีใช้แล้ว เช่น นําสุ ดท้ายในการซักผ้า
กลับมาใช้ในการถูหอ้ ง หรื อล้างห้องนํา ( = 1.77,S.D. = . ) อยูใ่ นระดับปานกลาง
คําสําคัญ : พฤติกรรม การใช้นาํ นักศึกษาหอพัก

Abstract
The objectives of this research are to study the level of knowledge and understanding of
water usage of students at Buriram Rajabhat University dormitory. To study about the water usage
behavior of students in dormitory. This research was a quantitative research. The sample group in this
research was dormitory students. Buriram Rajabhat University. The number of the sample group were
3 0 6 people was determined by a simple randomness. The statistics that used in data analysis were
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The result of this research found that Knowledge and understanding about water usage of
students in dormitory ,Buriram Rajabhat University Overall, it is at the highest level. The average of
respondents' average score was 72.16%. Students know that regular inspection of faucets and hoses
reduces the chance of unnecessary water loss. 99.02 percent, followed by closing the faucet
completely after every use. 98.69 percent for students who have the least knowledge about using
water, use a bag of water in the toilet bowl as a way to save water accounting for 31.05 percent.
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Water usage behavior of students in dormitory, BuriramRajabhat University Overall, it was
moderate, the average score was 2.49 from 3 points. Which translates to dormitory students
BuriramRajabhat University had moderate water consumption behavior. ( = 2.49,S.D. = 1.75).
When considering each items of the water usage behavior of students in dormitory, BuriramRajabhat
University. It was found that number 1, students prefer to use liquid soap more than bar soap when
they are washing their hands. ( = 2.92, SD = 1.89) at a good level. number 2, students had closed all
faucets in the room when they are go outside. ( = 2.84, SD = 2.02) at a good level. For the behavior
that the students behave the least is students bring the used water, such as the last water of washing
clothes ,and use it to rub the room or flushing the toilet ( = 1.77, S.D. = 1.19) it is moderate.
Keywords: Behavior, water usage, student dormitory
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ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย
Affecting Factors to develop a community enterprises in Thailand
นฤมล บุญครอบ1 / ดาวราย ลิมสายหัว2
Naruamol Boonkhrob / Daorai Limsaihua
สาขารัฐประศาสนศาสนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Public Administration, Faculty of Humanities and Social Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage
1-2

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุ มชนของไทย มีวตั ถุประสงค์
(1) เพือศึกษาแนวคิดเกียวกับกระบวนการบริ หารจัดการกลุ่มอาชี พให้เกิดความเข้มแข็ง (2) เพือศึกษา
ปั จ จัยที ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นากลุ่ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของไทย ซึ งสํา นั ก เสริ มสร้ า งความเข้ม แข็งชุ มชน
กรมการพัฒ นาชุ มชน ได้มี แนวคิด ในการบริ หารจัด การ และพัฒนากลุ่ ม อาชี พ เพื อเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็ง โดยมี การกําหนดแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชี พเพือเป็ นเครื องมื อในการพัฒนาให้มีความ
มันคงและเกิ ด ความเข้ม แข็ง มากขึ น ตามความต้อ งการของรั ฐ บาลในการที จะสร้ า งความเข้มแข็ ง
ภายในประเทศ ด้วยการขับเคลือนเศรษฐกิจจากรากฐาน เพือผลิตสิ นค้า หรื อให้บริ การ ส่ งเสริ มการจ้าง
งาน โดยไม่ ไ ด้ มี เป้ า หมายเพื อสร้ า งกํา ไรอย่ า งเดี ย ว แต่ เพื อแก้ปั ญ หาพัฒ นาชุ ม ชน สั ง คม หรื อ
สิ งแวดล้อ มด้วย ซึ งจากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวข้อ งต่ าง ๆ พบว่าปั จ จัยที ส่ งผลต่ อ การ
พัฒ นากลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของไทย มี จ ํา นวน 4 ปั จ จัย ได้แ ก่ (1) ปั จ จัย ด้า นเงิ น ทุ น (2) ปั จ จัยด้า น
การตลาดและการจัดจําหน่าย (3) ปัจจัยด้านการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ (4) ปัจจัยด้านบุคลากร
คําสําคัญ : การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน, ความเข้มแข็ง
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Abstract
The objectives of this article are (1) to study the concept of the community enterprise (2) to
study the affecting factors to develop a community enterprise groups. Department of Community
Development has a concept of management and development of enterprise groups. There are
guidelines for the development of enterprise groups as a tool for development to become more stable
and stronger. The government aims to drive the economy and also to solve problems and develop
community, society or environment as well. From various related documents and research studies, it
was found that there are four factors affecting the development of community enterprise groups in
Thailand. (1) Funding factor (2) Marketing and distribution factor (3) Production and product design
factor and (4) Personnel factor.
Keywords: community enterprises, development, strength
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ศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
investigate the effect of online classes on students of BuriramRajabhat University
วันเฉลิม ปิ นแก้ ว / กฤษฎา บุญยงค์ / คมกริ ช รั กงาม / จิณณวัตร การรัมย์
พงศธร ไทยรั มย์ / ประทวน วันนิจ / อรนุช ศรี คาํ / วีระชั ย ยศโสธร
Wanchalerm Pinkaeo / Kritsada Boonyong / Komkrit Rakngarm / Jinnawat Karnram
Pongsatorn Thairam / Pratoun Wannit / Oranut Srikham / Weerachai Yotsothon
บทคัดย่ อ
งานวิ จัย วิ จัย ในครั งนี เป็ นวิ จัยเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยการสํ า รวจ (Survey
Research Method) มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาผลกระทบจากการเรี ยนออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ กลุ่ มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยในครั งนี คื อ นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุ รี รั ม ย์ จํา นวน
คน จากการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั นภู มิ (Stratified sampling) โดยใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลให้ความถี (Frequency)ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า ) ข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน คน
ใช้โทรศัพท์มือถือในการเรี ยนมากทีสุ ด ร้อยละ . สถานทีในการเรี ยน มากทีสุ ดคือ หอพัก ร้ อยละ
. ระยะเวลาในการเรี ยน มากทีสุ ดคือ - นาที/ครั ง ร้อยละ . ลักษณะในการเรี ยนส่ วนใหญ่
เรี ยนคนเดี ยว ร้ อยละ . และโปรแกรมที ใช้ในการเรี ยนออนไลน์มากทีสุ ดคือ Google meetร้อยละ
. ) ผลกระทบจากการเรี ยนออนไลน์ของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ ด้านผูเ้ รี ยน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.37, S.D. = 1.17) ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = 1.06) ด้านการวัดประเมินผลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.44, S.D. = 1.07) ภาพรวมทัง ด้านมี ผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.38, S.D. = 1.10)
คําสําคัญ : ผลกระทบ, การเรี ยนออนไลน์, นักศึกษา
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Abstract
The purpose of the survey study was to investigate the effect of online classes on students of
Buriram Rajabhat University. The stratified sampling was 400 students of BuriramRajabhat
University who participated in the questionnaire as the instrument of the study. The data analysis was
frequency, percentage, mean and standard deviation that the research found that
1. According to sampling data revealed that the highest number of smartphones used as learning
gadgets was 58.50%, The dormitory used to be the learning place as 49.25%, the study duration was
61-90 minutes per time as 34.25%, self-study format was 67%, and Google meet used for online
classes as 95.50%.
2. The effect of online study on students at BRU shown that the overview of learners was at the
moderate level ( = 3.37, S.D. = 1.17), the overall teaching and studying process was at the moderate
level ( = 3.33, S.D. = 1.06), the overall the evaluation was at the moderate level ( = 3.44, S.D. = 1.07).
The impacts of the three aspects were the moderate level ( = 3.38, S.D. = 1.10).
Keywords: The effect, online classes, students
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การสร้ างสรรค์ โมชันกราฟิ กเรื องปัญหาโรคซึมเศร้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Creating a Motion Graphic on Depression at Buriram Rajabhat University
อลิสา ชิ นวดี / ชินานาง สวัสดิรั มย์
สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การสร้ า งสรรค์ โ มชั น กราฟิ กเรื องปั ญ หาโรคซึ ม เศร้ า ในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาปั ญหาและผลกระทบของโรคซึ มเศร้าของนักศึ กษา และเพือศึ กษาเทคนิ คการ
สร้ างสรรค์โมชันกราฟิ กเพือสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และเผยแพร่ ให้ความรู ้และข้อมูลแก่ผูท้ ีได้รับชม และทําการศึกษาการสร้ างสรรค์โมชันกราฟิ ก ในการ
ออกแบบกราฟิ กและไอคอนจะใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบ โดย
ใช้ข นาดของพื นงานที 3840 x 2160 Px ซึ งเป็ นขนาดที มี ความละเอี ยดค่อนข้างสู ง เพื อนําใช้ในการ
เคลื อนไหวโปรแกรม Adobe After Effect ที ใช้ข นาดวิ ดี โ อในการผลิ ต ชิ นงานที 1920 x 1080 Px
จํานวน 1 คลิ ป ความยาว 3.49 นาที ผลจากการศึ กษาพบว่า จากข้อมู ลผลการสํารวจของศู นย์ BRU
Happy Center จํานวนนักศึกษากว่า คน ทีมีอาการเข้าข่ายโรคซึ มเศร้าและมีแนวโน้มเพิมมากขึน ซึ ง
สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสุ ขภาพจิตทีได้กล่าวมาข้างต้น โดยปั ญหาส่ วนใหญ่ทีพบได้แก่ 1) นักศึกษา
ทีกลัวการรับรู ้ว่าตัวเองป่ วย 2) นักศึกษาทีคิดไปเองว่าป่ วย และ 3) นักศึกษาทีป่ วยโดยไม่รู้ว่าตัวเองป่ วย
สามารถแบ่งสัดส่ วนของนักศึกษาแต่ละชันปี ได้ ชันปี ที คิดเป็ นร้อยละ 15 ชันปี ที 2 คิดเป็ นร้อยละ 15
ชันปี ที 3 คิดเป็ นร้ อยละ 25 และชันปี ที คิดเป็ นร้ อยละ ซึ งช่ วงชันปี ที พบปั ญหาผูท้ ีมี โรคซึ มเศร้ า
มากทีสุ ดคือ ช่วงชันปี ที 4 ซึ งมีสาเหตุจากความเครี ยดเป็ นส่ วนใหญ่และในบางกรณีสามารถนําไปสู่ การ
คิดฆ่ าตัวตาย ผูว้ ิจัยจึ งได้สรุ ปข้อ มู ลเพือให้ความรู ้ ความเข้าใจ แก่ ผูท้ ี ได้รับชม การสร้ างสรรค์โมชัน
กราฟิ กเรื องปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพือทีจะได้รู้เท่าทันและใส่ ใจอารมณ์ของ
ตนเองมากขึน ทังนี ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าผูท้ ีรั บชมจะได้รับความรู ้ และข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ เพือ
แนวทางแก่ผูท้ ีอยูใ่ นภาวะซึ มเศร้าและผูช้ มทัวไป รวมถึงผูท้ ีสนใจเกียวกับการสร้างสรรค์โมชันกราฟิ ก
ต่อไป
คําสําคัญ โมชันกราฟิ ก, โรคซึ มเศร้า
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Abstract
Creating a Graphic Motion on Depression at Buriram Rajabhat University It aims to study
the problems and effects of depression among students, and to study the techniques of motion
graphics to create motion graphics on depressive disorders at Buriram Rajabhat University, and
disseminate knowledge and information to visitors, and to study graphic motion creations, and to
design adobe illustrator, Adobe Photoshop in the design using the size of the floor at 3840 x 2160 Px,
which is a relatively high resolution. According to the results of the bru happy center survey, more
than 100 students with depressive disorders are more likely to develop depression, according to data
from the Department of Mental Health. The most common problems are 1) students who are afraid of
perceiving themselves as sick,
2) students who think of themselves as sick, and 3) students who
are sick without knowing they are sick. The proportion of students in each year can be divided. The
first year was 15% in year 2, 15% year 3, 25% and year 4 percent, and 45 percent of the year
experience was the most depressed, during the fourth year, which was mainly caused by stress and in
some cases can lead to suicidal thoughts. Therefore, the researchers concluded the information to
provide knowledge and understanding to the visitors. Creating a Graphic Motion on Depression at
Buriram Rajabhat University In order to be more aware and more conscious of their emotions, The
researchers hope that viewers will gain useful knowledge and information to guide those in
depression and the general audience, as well as those who are interested in creating motion graphics.
Keywords: Motion Graphic, Depression,
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การสร้ างสรรค์ จติ รกรรมดิจิทลั ความเชื อผ้าโฮล บ้ านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์
Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram
นคริ นทร์ บุญทอง / ชิ นานาง สวัสดิรั มย์
สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การสร้ า งสรรค์ จิ ต รกรรมดิ จิ ทั ล ความเชื อผ้า โฮล บ้ า นเมื อ งฝาง จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาประวัติความเป็ นและความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือนําข้อมูล
ทีได้จากการศึกษานํามาวิเคราะห์และอธิ บายผลเกียวกับความเชือของผ้าโฮลทีมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิต
วัฒ นธรรม ประเพณี ของกลุ่ ม ชาวไทยเชื อสายเขมรในพื นที บ้า นเมื อ งฝาง และทํา การศึ ก ษาการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั เทคนิ คและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีขนตอนในการทํ
ั
างานโดย
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 จากนันจึ งนําองค์ความรู ้ ทีได้มาใช้ในการสร้ างสรรค์จิตรกรรม
ดิจิทลั สะท้อนความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 60x80 เซนติเมตร จํานวน 5 ภาพ ผล
จากการศึกษาพบว่า ความเป็ นมาของความเชื อผ้าโฮล บ้านเมื องฝาง ซึ งมี ความสอดคล้องกับความชื อ
ของชาวเขมรในประเทศกัมพูชา และกลุ่มชาติพนั ธุ์เชือสายไทย-เขมร ในแถบอีสานใต้ ซึ งสามารถนํามา
สร้ างสรรค์เป็ นจิ ตรกรรมดิจิทลั สะท้อนความเชื อผ้าโฮล โดยกําหนดแนวความคิดในการออกแบบคือ
ความเชือผ้าโฮลทีมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวบ้านเมืองฝางตังแต่แก่จน
ตาย โดยผู ้วิ จัย ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ม าจาก การเกิ ด ของเด็ ก พิ ธี แ ต่ ง งาน การ
ประกอบการแต่งกายของนาคในงานพิธีอุปสมบท ในช่วงวัยทีชาวบ้านต้องออกไปทํางานทีต่างถิน และ
วาระสุ ดท้ายของชีวิต ทังนี ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าผูท้ ีรับชมจะได้รับความสุ นทรี ยจากภาพจิ ตรกรรม
ดิจิทลั ชุดนี และเพือเป็ นประโยชน์และแนวทางด้านศิลปะแก่อยูท่ ีสนใจต่อไป
คําสําคัญ จิตรกรรมดิจิทลั , ความเชือ, ผ้าโฮล
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Abstract:
Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram The purpose is to study the
history and beliefs of the hole fabric. To analyze and explain the results of the beliefs of the hol fabric
that are related to the way of life. The thai people believe in khmer lines in Ban Muang Fang area and
study the creation of digital painting. The technique and process of creating the work are processed
using Adobe Photoshop Cs6, and then the knowledge used to create digital painting reflects the
holhole beliefs. The study found that the history of the hol cloth faith was 60x80 cm. In the south-east
of Isaan, the concept of the concept of the design is the belief of the phrasung fabric that is associated
with the way of life, culture and tradition of the people of Ban Muang Fang from old to death.
Wedding Ceremony The costume of nagas at the ceremony. At an age when the villagers had to go
out to work overseas and the end of their lives. The researchers hope that viewers will be able to
enjoy this digital painting, and to further benefit and approach the arts.
Keywords: Digital Painting, Faith, Hole Fabric

132

โลกของพลาโมเดล : มายาคิตของชีวติ และวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมร่ วมสมัย
In The World of Pla Model :
Myth of People’s life and cultural in Contemporary Society
ธนพล รามฤทธิ
Tanapon Ramrit
นักศึกษาปริ ญญาปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั ทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Doctor of Philosophy Program in Fine and Applied Arts Research , Fine and Applied Arts Research ,
Mahasarakham University

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาพลาโมเดลทีได้เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะโดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านพลาโมเดลหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า พลาสติกโมเดล ทีรู ้จกั
กันในรู ปแบบจําลองสิ งต่างๆ โดยการมีการนําแนวความคิดเกียวกับทางด้านมายาคติเข้ามาอธิ บายถึง
ความสัมพันธ์ในการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมหรื อการแฝงด้วยความหมายอืนๆ ของพ
ลาโมเดล และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนทีแทนตัวเองว่าโมเดลเลอร์ กบั สังคมทีแฝงด้วย
คติและความหมายทางวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคมร่ วมสมัย
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ีสร้างสรรค์ผลงานพลาโมเดลหรื อทีเรี ยกว่า โมเดลเลอร์ เป็ นผูถ้ ่ายทอดงาน
ศิลปะอีกรู ปแบบหนึงทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลาโมเดลกับสังคมในยุคปั จจุบนั ซึ งถูก
ประกอบสร้างเพือแสดง ให้เห็นถึงการแทนด้วยความหมายและสัญญะต่างๆ ทังรู ปแบบ แนวคิดการ
สร้างสรรค์ สื อประกอบทางสังคม และการโมดิฟายดัดแปลงรู ปแบบของพลาโมเดล ซึงสิงเหล่านีแสดง
ให้เห็นถึงความหมายทางวัฒนธรรมและการเสกสรรปั นแต่งทางสังคมผ่านผลงานพลาโมเดลทีเป็ นงาน
ศิลปะในสังคมของคนร่ วมสมัย หรื อการประกอบสร้างของพลาโมเดลแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทีถูก
สรรค์สร้างเพือการต่อรองพืนทีบางอย่างทางวัฒนธรรม
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โดยสรุ ป พลาโมเดล เป็ นมายาคติทางวัฒนธรรมทีถูกสร้างขึนในรู ปแบบผลงานศิลปะของผูค้ น
ในสังคมร่ วมสมัย ทีแสดงให้เห็นถึงการแทนความหมายด้วยวัตถุ การแทนรู ปสักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก
ผูท้ ีสรรค์สร้างทีเรี ยกว่า โมเดลเลอร์ และการปฏิสัมพันธ์ของสังคมต่อพลาโมเดลทีได้เข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ งในการแฝงผลงานทางด้านศิลปะรู ปแบบหนึงของคนในสังคมร่ วมสมัย
คําสําคัญ : พลาโมเดล ,มายาคติ ,วัฒนธรรม ,สังคมร่ วมสมัย

Abstract
This study aimed to study the Plamodel or plastic model which plays a role in art creation –
known as the model. The idea of myth was brought to explain the cultural meaning or other hidden
meanings of the Plamodel and the relationship between the modelers and the society that the principle
and cultural meaning of people in contemporary society is hidden.
The results found that the Plamodel creators, which are called the modelers, were the creators
of another type of arts. They reflected the relationship between the Plamodel and the present society,
which was created in order to represent the meanings and the symbols of the ideas of creating media
and modifying the Plamodel. These showed the cultural meaning and social creating through the art
of Plamodel in the contemporary society. Moreover, the creating of the Plamodel reflected the
negotiation of some cultural spaces.
In conclusion, the Plamodel was the cultural myth and was created as the art work by the
group of people in the contemporary society. Materials and cultural symbols were represented
through the Plamodel by the modelers. The interaction of the Plamodel society becomes a part of arts
in the contemporary society.
Key word : Plamodel ,Myth ,Cultural , Contemporary society
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การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
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การเรียนออนไลน์ กบั การศึกษาของไทยในระดับอุดมศึกษา
Online teaching and Thai education
วรากร ศรี โสม / ดร.จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
WARAKORN SRISOM / JARUNEE MUMBANSAO
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
E-mail: warakorn.sri@vru.ac.th, jarunee@vru.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอเกี ยวกับการเรี ยนออนไลน์ กบั การศึ กษาของ
ไทย การศึกษาเป็ นสิ งทีมี ความสําคัญอย่างมากในด้านการสร้ างความได้เปรี ยบเสมื อนเครื องมือสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาของประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งของการเรี ยน
มากขึ นกว่ าในอดี ต การเรี ย นออนไลน์ นั นจึ ง เป็ นสิ งสํา คัญ ที สามารถจะทํา ให้ การเรี ยนของผู เ้ รี ย น
สามารถเป็ นไปได้ตามปกติเมือเกิดเหตุการณ์หรื อกรณี ทีทําให้ไม่สามารถทีจะมาเรี ยนทีสถานศึกษาได้
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดโรคระบาด เกิดอุทกภัย หรื อแม้แต่ป่วยจนทําให้ไม่สามารถทีจะไป
เรี ยนได้ก็ยงั สามารถที จะเรี ยนไปพร้ อมเพือนได้ และเป็ นอี กทางเลื อกหนึ งที สามารถทําให้การศึกษา
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนได้มากขึนจึงเป็ นเหตุทีทําให้ผเู ้ ขียนบทความให้ความสนใจและ
ได้ทาํ การศึกษาในเรื องการเรี ยนออนไลน์กบั การศึกษาของไทย
คําสําคัญ: การเรี ยนออนไลน์, การศึกษาไทย
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Abstract
This academic article aims to present online learning and Thai education. Education is of
great importance in creating an advantage as an important tool for the development of the country.
Thailand's education has brought technology to be a part of learning more than in the past. Online
learning is therefore essential to be able to make the student's learning work as usual in the event or in
the event that they are unable to attend school for any reason, such as There was an outbreak,
flooding, or even getting sick that it made it impossible to go to school and was able to study with
friends and it is another option that can make education more accessible to the target group of
learners, which is why the authors of the article are interested and have studied online learning and
Thai education.
Keywords: online learning, Thai education
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โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้ านเสื อใหญ่
Preschool activities project in Foundation for slum child care at Ban Sur Yai
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ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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บทคัดย่ อ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ จัดขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย - ปี
ในชุมชนแออัด ในเขตกรุ งเทพฯ ชุมชนแออัดเกิดขึนจากผูค้ นทีอพยพย้ายถินจากชนบทมาสู่ เมืองหลวง
ด้วยความเชือว่าพวกเขาจะสามารถหางานทําและมีชีวิตทีดีขนึ และด้วยความไม่มีทีอยูอ่ าศัยพวกเขาจึง
สร้างบ้านของตัวเองขึนมาบนทีดินของผูอ้ ืนทีพอจะสร้างบ้านได้ และอยูก่ นั อย่างแออัด เด็ก ๆ ทีอยูใ่ น
ครอบครัวเหล่านีจึงเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเป็ นแหล่งเสื อมโทรม และบางแห่งเต็มไปด้วย
ปัญหายาเสพติดและอันตรายต่าง ๆ ดังนัน งานของมูลนิธิ ฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเด็กอ่อนทีอยูใ่ นชุมชน
แออัดให้ได้รับการพัฒนาทีเหมาะสมทังทางร่ างกายและจิตใจ
คณะผูจ้ ดั ทําโครงการได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กในมูลนิธิบา้ นเด็กอ่อนในสลัม โดยได้มีฝึกประสบการณ์ใน
หน่ วยงานมูลนิธิ คือ จัดกิจกรรมให้แก่เด็กกลาง อายุ 2-3 ปี เกียวกับอวัยวะบนร่ างกายของเรา และจัด
กิจกรรมให้แก่เด็กโต อายุ 4-5 ปี เกียวกับสัตว์นอ้ ยน่ารักและการปลูกฝังให้เด็กรักชาติ โดยในการจัด
กิจกรรมให้แก่เด็กทัง 2 วัยนีได้มีการใช้สือประกอบการจัดกิจกรรม คือ สื อรู ปอวัยวะ สื อจิกซอว์อวัยวะ
สือส่ องสัตว์ สื อจิกซอว์สัตว์ และสื อธงชาติไทย เพือให้เด็ก ๆ ได้เกิดการซึ มซับประสบการณ์ผ่านการ
ปฏิบตั ิและการลงมือทํา และได้พฒั นาทักษะในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรี ยนรู ้ , การพัฒนาชุมชน
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Abstract
The Foundation for Slum Child Care is set up for improving the quality of life for children
age between 0-5 years old in the slums of Bangkok. The slum of Bangkok develops from people
move from upcountry areas to the capital city. They believe that they can get a job and have a better
life in Bangkok. People living in slum build their dwellings on other people’s lands and cram in their
houses. Children in slum grow up under poor living conditions and some slums have high rates of
drug abuse and children’s risk. Therefore, The Foundation for Slum Child Care has a role on helping
promote physical and mental health development of children living in slum.
Project management team had an opportunity to practice education and community
development. Organized learning activities to promote learning for children in the Foundation of the
Slum Babies Home By having practiced experience in the Foundation is organizing activities for
middle aged children 2-3 years about the organs on our body. And organized activities for children 45 years old about cute little animals and instilling patriotic children In organizing activities for both
children of these ages, media was used to organize activities, namely organ-shaped media. Organ
jigsaw media Animal viewing media Animal jigsaw media And the Thai national flag media to allow
children to absorb experience through practice,action And develop skills in various fields at the same
time.
Keywords : learning activities , Community development
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงการในครังนี 1) เพือศึกษาพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุขณะเข้าร่ วมกิจกรรมร้อง
เพลงในศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยวัดดอกไม้ 2) เพือจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ ในศูนย์สร้างสุ ข
ทุกวัยวัดดอกไม้ ภายใต้กิจกรรมด้านดนตรี และการร้องเพลง ซึ งกลุ่มผูจ้ ดั โครงการได้จดั กิจกรรมด้าน
ดนตรี และการร้องเพลง (Music and Singing)
ผลการดําเนิ นงาน ได้พบว่าประเทศไทยมีประชากรผูส้ ู งอายุเพิมขึน ขณะทีบุคคลในวัยทํางานและ
วัยเด็ กมี ป ระชากรลดลง เช่ นเดี ยวกัน อาจกล่ าวได้ว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่าง
เต็มที โดยในทีนี ผูส้ ู งอายุหมายถึงผูท้ ีมีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไป เป็ นวัยทีพ้นจากการทํางาน แม้ผูส้ ู งอายุจะ
มีสภาพร่ างกายเสื อมถอยลง ความมีบทบาททางสังคม กิ จกรรมในการประกอบอาชี พลดลง แต่ก็มิได้
หมายความว่า ผูส้ ู งอายุจ ะไม่ ส ามารถทํา กิ จกรรมนัน ทนาการต่ า ง ๆ ซึ งกิ จกรรมนันทนาการนันคือ
กิจกรรมทีทําในช่ วงเวลาว่างเป็ นสื อทีก่อให้เกิดการพัฒนาหรื อความเจริ ญทางกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา โดยกิจกรรมนันทนาการเหล่านี จะทําให้ผสู ้ ู งอายุผ่อนคลายความเครี ยดมีความบันเทิง พร้อม
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กันนันยังช่ วยทําให้คุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุดีขึน เป็ นการทําให้ร่างกายสดชื น และยังส่ งผลให้ร่างกาย
จิตใจของตัวผูส้ ู งอายุตืนตัวอยูเ่ สมอ และถ้าเป็ นกิจกรรมทีทําให้ร่างกายผูส้ ู งอายุได้เคลือนไหวก็จะส่ งผล
ให้ร่างกายแข็งแรงขึนด้ว ย แต่ อย่างไรก็ตาม กิจ กรรมนันทนาการนันก็ตอ้ งมี การพิจ ารณาตามความ
เหมาะสมสําหรั บผูส้ ู งอายุและควรคํานึ งถึงความปลอดภัยอยู่เสมอด้วย ซึ งทางศูนย์สร้ างสุ ขทุ กวัยวัด
ดอกไม้ได้มีกิจกรรมเพือผูส้ ู งอายุให้ทางเราได้ไปฝึ กประสบการณ์และเก็บข้อมูลเกียวกับการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ทีช่ วยสร้ างความสุ ขให้แก่ผูส้ ู งอายุได้ ภายใต้การจัดกิจกรรมในด้านของดนตรี และการร้องเพลง
(Music and Singing) ซึ งคือ กิจกรรมที ถ่ายทอดความรู ้ สึก แสดงออกตัวตน ของบุ คคล ดนตรี เป็ นการ
ระบายอารมณ์เป็ นการผ่อนคลายความเครี ยดขณะทํางานหรื อเวลาว่างสําหรับผูส้ ู งอายุ ณ ศูนย์สร้ างสุ ข
ทุกวัยวัดดอกไม้
คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, การบริ การสังคม
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Abstract
The purpose of this project: 1) to study the behaviour of the elderly while participating in
singing activities in the centre for the wat dok mai happiness center for all of ages 2) to organize a
celebration for the elderly in the wat dok mai happiness center for all of ages under the activity of
music and singing, in which the group of organizers has organized activities in music and singing.
All activities are organized as follows: Thailand has a growing elderly population while
people in working age and the population of children has decreased, as well as it could be said that
Thailand will become a full-fledged ageing society. the elderly refers to a person who is 60 years of
age or over of the age who are out of work. Even though the elderly have deteriorating physical
condition, social roles and occupational activities are decreased but this does not mean that the elderly
cannot do any recreational activities. Recreational activities are activities performed during free time
it is what contributes to the development of physical, emotional, social and intellectual development.
And these activities will relieve stress and have excitement, at the same time that will
improve the quality of life of the elderly. It makes the body fresh, challenge the body and mind of the
elderly are always alert. And activities that move the body will make the body of the elderly stronger.
Recreational activities that are considered appropriate for the elderly should always be considered
safety. Under the theme of Music and Singing, which is an activity that conveys feelings, expresses
one's identity, music is an emotional relaxation of stress during work or leisure for the elderly, at the
wat dok mai happiness center for all of ages.
Keywords: Community Development, Service Learning
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ปัญหาในการเรียนของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรียนห้ วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
Learning Problems among Mathayom Suksa 6 Students in
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี
ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และเพือศึกษาปัจจัยทีสัมพันธ์กบั ปั ญหาในการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์ การวิจยั นีเป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณด้วยการสุ่ มตัวอย่างนักเรี ยนจํานวน 118 คน ในช่วงภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2562
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีปัญหาในการเรี ยน
ในระดับปานกลาง โดยเมือจําแนกปั ญหาในการเรี ยนออกเป็ น 6 ด้าน พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาในการ
เรี ยนด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้สูงทีสุ ด รองลงมาคือปั ญหาด้านทักษะความรู ้ และด้าน
สภาพแวดล้อมการเรี ยน ตามลําดับ ทังนีเมือทําการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียตามคุณลักษณะทัวไป
ของนักเรี ยน พบว่า ปัจจัยด้านผลการเรี ยนสะสมของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาในการเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสะสมในระดับสู งจะมีค่าเฉลียการมีปัญหาในการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสะสมในระดับอืน ๆ ผลการศึกษาครังนี ชีให้เห็นว่าลักษณะการจัดการเรี ยนการ
สอนของโรงเรี ยนถูกมองว่าเป็ นปั ญหาสําคัญในมุมมองของนักเรี ยนรวมถึงปั ญหาสภาพแวดล้อมใน
การเรี ยนซึงเป็ นสิ งทีโรงเรี ยนควรเร่ งดําเนิ นการปรับให้เหมาะสมตามบริ บทของนักเรี ยน
คําสําคัญ: ปั ญหาในการเรี ยน นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม
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Abstract
This research aims to study learning problems of Mathayomsuksa 6 students at Huay Mek
Wittayakhom School and to study factors related to learning problems of Mathayomsuksa 6 students
at Huay Mek Wittayakhom School, Kalasin Province. This research was a quantitative research,
sampling with 118 students during the second semester of the academic year 2019. A selfadministered survey questionnaire was used in this study. The results found that Overall, the students
had moderate learning difficulties. When the learning problems were classified into 6 areas, it was
found that students had the highest learning problems in learning management. Followed by the
problem of knowledge skills and learning environment. However, when testing the average difference
according to the general characteristics of the students, it was found that the student's cumulative
performance factors correlated with the students' learning problems. The students with high
cumulative academic performance had a higher average of learning difficulties than those with other
cumulative academic results. It pointed out that the nature of the school's teaching and learning is
seen as a major problem in the student's perspective, including the problem of the learning
environment, in which the school should accelerate action to optimize the context of the student.
Keywords: learning problems, high school student, Huay Mek Wittayakhom School
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ด้านอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับหัวข้ อหลักของการประชุม
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการ เรื องแนวคิดและปัจจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยใช้วิธีการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมไม่วา่ จะเป็ น หนังสื อ บทความวิชาการ งานวิจยั
เป็ นต้น เนื อหาประกอบด้วย (1) แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ (2) ความหมายปัจจัยทีส่ งผล
ต่อความผูกพัน
จากการศึกษาครังนีผูเ้ ขียนพบว่าปัจจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ (1) ปัจจัยด้าน
ลักษณะส่ วนบุคคล เป็ นตัวแปรทีเกียวกับลักษณะส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา (2) ปั จจัยด้าน
ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ เช่น สภาพของงานทีแต่ละบุคคลปฏิบตั ิอยูว่ ่ามีลกั ษณะอย่างไร (3) ปั จจัยด้าน
ประสบการณ์ในการทางาน เช่น ความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนว่ามีความรับรู ้ต่อการทางานใน
องค์การทีผ่านมาอย่างไร (4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะโครงสร้าง เช่น มีลกั ษณะทีเป็ นระบบแบบแผน มี
หน้าทีเด่นชัด อย่างไรก็ตามปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรนันถือว่ามีความสําคัญ
อย่างยิง ผูบ้ ริ หารจะต้องมีแนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบเกียวกับความผูกพันต่อองค์การเข้ามาเสริ มสร้าง
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันหรื อเกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานในองค์การ การปฏิบตั ิงานก็จะมี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึนและส่ งผลให้องค์การประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายทีได้กาํ หนดไว้ ดังนัน
เรื องแนวคิดและปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจึงควรได้รับความสําคัญและควร
มีแนวทางเสริ มสร้างความผูกพันอย่างต่อเนือง เพือให้องค์การยืนหยัดอย่างยังยืน
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คําสําคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ, ปัจจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ, แนวคิด

Abstract
Academic articles concepts and factors affecting the organizational commitment of the
personnel in Operational. The objective is to present the importance and factors affecting the
organizational commitment of the personnel in Operational. Using methods for studying literature
review, whether it is books, academic articles, and documents, etc. The content consists of (1) the
concept of organizational commitment theory. (2) meaning, factors affecting the commitment.
From this study, the authors found that the factors affecting the organization's commitment.
These are (1) Personal Characteristics factors, It is a variable concerning personal characteristics such
as gender, age, education. (2) Job Characteristics factors, such as the nature of how does each person's
job (3) Work experience factors, for example, how does each worker perceive their work in the past
organization (4) Structural characteristics factors such as : Have a systematic nature, have clear
functions, However, factors affecting the organizational engagement of personnel are considered very
important. Management must have a theoretical concept. Elements related to the organization of
personnel to strengthen personnel commitment or to create job satisfaction in the organization.
Operations will be more efficient and result in the organization achieving its goals. Concepts and
factors affecting the organizational commitment of the personnel should be given priority, and there
should be a way to continually strengthen our commitment to upholding sustainability.
Keywords: Organization commitment, Factors affecting the commitment, Concept
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บทคัดย่ อ
บทความนีนําเสนอผลการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิ ทธิ ผลในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร วัตถุประสงค์ของบทความนี คือ เพือเสริ มสร้างความเข้าใจถึงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยเนือหาประกอบด้วย
) สมรรถนะ ) ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน และ ) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ผลจากการศึกษาครังนีผูเ้ ขียนพบว่าจากการทีองค์กรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปในด้านต่าง ๆ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนันถือว่ามีความสําคัญ
เป็ นอย่างยิงและองค์กรจะต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพือเป็ นการเพิม
สมรรถนะของบุคลากรในองค์กร เพราะเมือบุคลากรมีสมรรถนะสู งแล้วก็จะทําให้เกิดประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิง
คําสําคัญ: สมรรถนะ, บุคลากร, ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
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Abstract
This article presented results from the study of the competency development of
personnel and the performance effectiveness of personnel. The objectives of this article were to
strengthen understanding of personnel competency development that affecting the performance
effectiveness of personnel. This article contains 3 main parts 1) the concept of competency 2)
performance effectiveness, and 3) the competency development of personnel affecting the
performance effectiveness of personnel.
The results of this study revealed that the competency development of personnel is
considered to be very important and must be supported by the organization since the organization has
to adapt to changing environment in various aspects. Besides, the result also revealed that
competency development of personnel will enhance competency of personnel and this enhancement
increased the organization effectiveness in return.
Keywords: competency, personnel, performance effectiveness
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ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการ เรื องปั จจัยที เกี ยวข้องกับการตัดสิ นเข้าศึ กษาต่อหลักสู ตรรัฐประศาสน
ศตร์ มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอความสําคัญและความจําเป็ นของปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดยนําเสนอปั จจัยทีเกียวข้องกับการศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษา
แบบทบทวนวรรณกรรมไม่ ว่าจะเป็ นหนัง สื อ บทความวิ ชาการ และเอกสารต่ า งๆ เป็ นต้น เนื อหา
ประกอบด้วย(1) การตัดสิ นใจ (2)ปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อหลักสู ตรรัฐประศาสน
ศาสตร์
ผลการศึกษาครังนีผูเ้ ขียนพบว่าปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมีหลายปั จจัยด้วยกัน ซึ งปั จจัย
เหล่านี ล้วนเป็ นส่ วนทีดึงดู ดนักศึกษาให้สามารถตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรรั ฐประศาสน
ศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี อี กทังปั จจัยต่ าง ๆ เหล่ านี ยังส่ งผลให้เกิ ดความสําเร็ จในการศึ กษาเล่าเรี ยนของ
นักศึกษาต่อไปอีกด้วย
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจ,ศึกษาต่อ, หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์
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Abstract
Academic Articles On factors related to the decision to Continue study the Public
Administration Program The objective is to present the importance and the necessity of factors related
to the decision to Continue study public administration program by presenting factors related to
education by using a literature review study method, whether it is a book, an academic article and
various documents etc. Contents include (1) decision (2) Factors Related to the Decision to Study in
Public Administration Program The result of this study, the authors found that Factors Related to the
Decision There are many factors.
As a result of this study, the authors found that factors influencing decision making were
several All of these factors are the factors that attract students to make good decisions about their
admission to the public administration program. In addition, all these factors contribute to the success
of students' education.
Keywords: decision, Continue study, Public Administration Program
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Kanyarat Sawangchat / Jarunee Mumbansao
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
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E-mail: kanyarat.sa@vru.ac.th, jarunee@vru.ac.th
บทคัดย่ อ
บทความวิ ช าการนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อนํา เสนอเกี ยวกับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เพื อ
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เนื องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นนเป็
ั นกลไกสําคัญ
ทีเป็ นตัววิเคราะห์และวางแผนโครงสร้างการบริ หารจัดการเพือสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรทีมี
ความรู ้ ความสามารถ มี คุณสมบัติทีเหมาะสมเข้ามาปฏิบตั ิ งานในองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ น การ
พัฒนาและส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถไปจนถึงมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานได้ดียงขึ
ิ น อีก
ทังบุ คลากรยัง เกิ ด การพัฒ นาศัก ยภาพด้ว ย โดยการพัฒ นาตัวแบบและวิ ธีก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ให้บริ ก ารขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ นมี 5 มิ ติ คื อ ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ การ ความเชื อถื อ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองต่ อผูม้ าใช้บริ การ การให้ความเชื อมันต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ การ การรู ้ จักและเข้าใจ
ผู ้ใช้บ ริ ก าร ซึ งเมื อบุ ค ลากรได้รั บ การพัฒ นาตามตัว แบบหรื อ วิ ธี ก ารนี แล้ว ตัว บุ ค ลากรก็ จ ะเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเพิมมากขึน ส่ งผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสบความสําเร็ จตามไปด้วย
คําสําคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
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Abstract
This academic article aims to present the human resource development for the efficiency of
local government organizations. Because human resource development is an important mechanism
that analyzes and plans the management structure in order to recruit, select and recruit personnel with
appropriate knowledge, capability and qualifications to work in the local government organization.
Developing and promoting personnel to have better knowledge and ability to have better operational
skills. In addition, the personnel are also developing potentials. By developing a model and method
for assessing service quality of the local government organization, there are 5 dimensions: The
concretive of the service Reliability Response to users giving confidence to the users knowing and
understanding users
which when personnel have been developed according to this model or method Personnel will
become more efficient in their operations. As a result, the local government organization has
efficiency and success as well.
Keywords: Human Resource Development / Local government organization efficiency
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An Ability in Using Collocation of the Third-Year English-majored Students,
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Sirimongkol Ropkop1 / Kantima Tongtidram2 / Amita Tapalad3 / BamrungKanram4
English Program, BRU student
English Program, BRU student
3
English Program, BRU student
4
bamrung.kr@bru.ac.th, BRU English Lecturer.
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Abstract
The objectives of this research were to study the ability of third-year English-majored
students at BuriramRajabhatUniversity in using English collocations and to study the collocational
violationsused by the third-year English-majored students at BuriramRajabhat University in using
English collocations.The population of this study was 63 third-year English-majored students of
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences at BuriramRajabhat University, selected
with purposive sampling. The instrument used was a collocation test comprising 35 items, based on
seven patterns of Lewis (2000) strategy. The data obtained were analyzed by mean, percentage and
frequency. The results revealed that the average mean of informants’ ability in usingEnglish
collocations is 17.17(49.16%). When considering in each item, the findings revealed that the highest
ability level was adjective + noun collocation (57.16%), followed by phrasal verb (57.14%), verb +
noun (56.82%), adverb + adjective (50.80%), noun + noun (43.82%), adjective + preposition
(42.54%), and verb + adverb (35.22%) andverb + adverb collocation, respectively.
Keywords: Ability, Collocation, and Ability in using
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Drunee Klayklungmee1 / Paphatsawan Meanmitr2 / Saipin Peannok3 / Surachai Piyanukool4
English Program, BRU student
4
surachai.py@bru.ac.th, BRU Asst. Prof.
1-3

Abstract
The purposes of this study were to 1) study effective English reading strategies of the third
year English major students in the faculty of Humanities and social sciences, Buriram Rajabhat
University, and 2) compare effective reading strategies of the students with GPA 3.00 or more and
the students with GPA lower than 3.00. The number of population was 63 third year English major
students, and the samples were all those 63 people. The research instrument was a set of
questionnaires asking the students’ effective reading strategies. The collected information was
analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The researchers found the following results:
1) The top 3 effective reading strategies of the third year students were 1) reading back and forth to
see the relation between the details of the passage, 2) looking at the title and images, then predict
what it will be about, and 3) reading the questions first, then scan to find the answers. 2) The top 3
effective reading strategies of the third year students who gained GPA 3.00 up were 1) reading back
and forth to see the relation between the details of the passage, 2) looking at the title and images, then
guess what it is about, and 3) previewing the text to see what it is about, the length of the text, or
topics before reading it. 3) The top 3 effective reading strategies of the third year students who
gained GPA lower than 3.00 up were 1) reading questions first, then scan to find the answers, 2)
looking at the title and images, then guess what it is about, and 3) reading back and forth to see the
relation between the details of the passage. It can be seen that the second effective reading strategy of
the two groups of students was the same, that is, looking at the title and images, then guess what it is
about.
Keywords: Reading, Reading Strategies, Effective Reading Strategies
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การวิเคราะห์ภาษาพูด (Spoken Words) สํานวน (Idioms) อุปมัย (Metaphors) และอุปมา
(Similes) ในภาพยนตร์เรื อง อะลาดิน
AN ANALYSIS OF SPOKEN WORDS, IDIOMS, METAPHORS, AND SIMILES
IN ALADDIN MOVIE
Chanoknan Loytalay1 / Thitiyakorn Jansricha2 / Thanatphon Somchairao3 /
Assistant Professor Dr. Surachai Piyanukool4 / Nirada Svangarrome5
English Program, BRU student
English Program Assistant Professor
5
English Program Lecturer
1-3
4

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์ภาษาพูด สํานวน อุปมัยและอุปมาทีใช้ในภาพยนตร์
เรื อง อะลาดิน ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพือใช้ในงานวิจยั
ครังนี ได้แก่ภาพยนต์แฟนตาซี เรื อง อะลาดิน เป็ นภาพยนตร์ ทีได้รับความนิยมสู งสุ ดในสิ บอันดับแรก
ทีเข้าฉายในประเทศไทยเมือปี
ผูว้ ิจยั ใช้คาํ จํากัดความ โครงสร้างภาษา รู ปแบบ ประเภทของคําแต่
ละชนิด ได้แก่ ภาษาพูด สํานวน อุปมัยและอุปมา มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ผลจากการวิจยั
พบว่า ภาษาพูดเป็ นกลุ่มภาษาทีใช้มากทีสุ ดทังหมด 58 คําหรื อคิดเป็ นร้อยละ 39.19 และภาษาพูดทีพบ
มากทีสุ ดได้แก่คาํ ว่า "gonna" ทังหมดจํานวนสิ บคําหรื อคําเป็ นร้อยละ . รองลงเป็ นอันดับทีสอง
ได้แก่ คําว่า“free” จํานวนทังหมด 5 คําหรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.62 และภาษาพูดทีพบมากเป็ นอันดับสาม
ได้แก่คาํ ว่า "wanna" จํานวนทังหมด 4 คําหรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.89 2) พบ สํานวนทีพบในงานวิจยั นี มี
จํานวนทังหมด 44 สํานวนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.72 และ พบการใช้อุปมัยจํานวนทังหมด 29 รายการ
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.60 กลุ่มคําทีพบมากทีสุ ดได้แก่คาํ ว่า “street rat” จํานวน 2 คําหรื อคิดเป็ นร้อยละ
6.89 และพบการใช้อุปมาทังหมด 17 รายการหรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.49 ตัวอย่างกลุ่มคําอุปมาทีพบเช่น
Treat your woman like a queen, I’m like a shooting star, I was once like you, a common thief.
คําสําคัญ: ภาษาพูด สํานวน อุปมัย อุปมา อะลาดิน
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Abstract
The purpose of this research was to analyze spoken words, idioms, metaphors, and similes in
Aladdin movie. Aladdin was the 8th rank of top 10 fantasy movies, showing in Thailand in 2019. The
instrument of this research was a table of analysis and the contents used to analysis were patterns,
types of spoken words, idioms, metaphors and similes. The results revealed that spoken words were
found for 58 words or 39.19%. The word “gonna” was the highest repetition (10 or 17.24%). The
word “free” was repeated lower (5 or 8.62 %), and the least repetition of the spoken word was
“wanna” (4 = 6.89 %). For idioms, there were 44 idioms or 29.72% in this movie without repetition.
Metaphors were found for 29 words or 19.60%. “Street Rat” was found twice or 6.89 %. There were
17 similes or 11.49 %.
Key terms: Spoken Word, Idiom, Metaphor, Similes, Aladdin
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาภาพสะท้อนสังคมเกียวกับคติความเชื อจากละครเรื อง
“นาคี” ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ อย่างละเอียดเพือรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการวิเคราะห์
ภาพสะท้อนสังคม โดยมีการนําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า ภาพสะท้อน
สังคมเกียวกับคติความเชือจากละครเรื องนาคี พบความเชื ออยู่ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกพบความเชือ
เกียวกับสิ งเหนื อธรรมชาติ และประเด็นทีสองพบความเชื อเกียวกับสิ งศักดิสิ ทธิ การศึกษาครังนี ทําให้
ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงภาพสะท้อนคติความเชือของคนในสังคมไทยเข้ามาเกียวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นความ
เชือเรื องผี สาง เทวดา อํานาจลีลับ สิ งศักดิสิ ทธิ ฯลฯ ล้วนเป็ นความเชือทีคนในสังคมให้การยอมรับและ
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา อีกทังยังสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในสมัยอดีตและปั จจุบนั ได้อย่าง
เด่นชัด
คําสําคัญ: คติ, ความเชือ, นาคี, ภาพสะท้อนสังคม

159

Abstract
The objective of this study was to study the social reflection on beliefs in the drama "Nagi".
The researcher examined various documents in detail to collect information about the analysis of
social reflection. The research results were presented in descriptive and analytical form. The research
findings were that Social reflection on beliefs in the drama Nagi was categorized into 2 issues. First,
beliefs about the supernatural and the second issue was beliefs about the sacred. This study has
enabled the researcher to have a lot to reflect on the beliefs of people in Thai society, whether it was
the beliefs of ghost, demon, deity, mystical powers, sacred things, etc., were all beliefs that people in
society accepted and acted upon. It also clearly reflected the living conditions of people in the past
and the present.
Keywords: Belief, Nagi, Social Reflection
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email: 600112154042@bru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาลี ลาการใช้ภาษาของแอกเคานต์คาํ คมที ปรากฏในสื อ
ทวิตเตอร์ คัดเลื อกคําคมจากแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ ง” บนสื อทวิตเตอร์ จํานวน 113 ข้อความ ซึ งใช้
วิธีการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า มีการใช้ลีลาการใช้ภาษา ประเภท ดังนี ) การใช้
คํา แบ่งเนื อหาเป็ น ประเภท ได้แก่ . การใช้คาํ สัมผัส . การใช้การเล่นคํา . คําตรงข้าม . การ
ใช้ ค วามซํ ากัน . การใช้ค าํ ซําโดยการใช้ไ ม้ย มก . การใช้ค ํา ภาษาพู ด . การใช้ ค าํ ทับ ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ . การใช้คาํ ผวน . การใช้คาํ ธรรมดา ) การใช้ประโยค แบ่งเป็ น ประเภท ได้แก่ .
ประโยคเปรี ยบเที ย บ ผูเ้ ขี ยนได้ส ร้ า งข้อ ความโดยการใช้ป ระโยคเปรี ยบเที ยบ ซึ งการเปรี ยบเที ย บ
ประโยคมี ประเภท คือการเปรี ยบเที ยบแบบขันกว่าและการเปรี ยบเที ยบแบบอุปมา . ประโยคขัด
ความ . ประโยคคําถาม ซึ งมี การใช้ประโยคคําถาม ประเภท ได้แก่ ประโยคคําถามที ไม่ต้องการ
คําตอบ และประโยคคําถามทีต้องการคําตอบ . ประโยคแสดงเหตุ และผล ซึ งลี ลาการใช้ภาษาของ
แอกเคานต์คาํ คมนีมีการใช้คาํ และประโยคทีกินใจทําให้ผูอ้ ่านจดจําสิ งทีอ่านได้อย่างรวดเร็ วจึ งทําให้มี
ผูต้ ิดตามจํานวนมาก
คําสําคัญ: คําคมยิมแฉ่ง, ทวิตเตอร์ , ลีลาการใช้ภาษา
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Abstract
The objective of this research was to study the language style of Accounts Quotes appearing
in Twitter media selected quotes from account "Quotes of smiles" on the Twitter medium of 113
messages using descriptive and analytical research methods. The research results were found that
there were 2 types of language styles as follows: 1) Using words to divide the content into 9
categories: 1.1 rhyme 1.2 using wordplay 1.3 opposites 1.4 repetition 1.5 repeating words by using
Yamaka 1.6 Using spoken words 1.7 Using English transliteration 1.8 Using spoonerism 1.9 Using
common words 2) Sentence was divided into 4 types: 2.1 Comparative sentences in which the author
created the message by using a comparison sentence. There were two types of sentence comparisons,
namely, the comparative comparison and simile comparison. 2.2 Interrogative sentences 2.3
Interrogative sentences in which two types of interrogative sentences were used: question sentences
that need answers and no answer. 2.4 Sentence and cause, the style of using the language of this quote
account was the use of touching words and sentences that made the reader memorize what they had
read quickly, thus getting a lot of followers.
Keywords: Quote of Smile, Twitter, Use of Language
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พฤติกรรมด้ านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์ เรื องกรงกรรม
Dark Behavior of Character in TV drama “Karma Cage”
ภัทราภรณ์ ขุนศิริ1
Phattharaphon Khunsiri
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Thai Language Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
email : 600112154034@bru.ac.th
1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื องการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม ของ
พงษ์พฒั น์ วชิ รบรรจง มี วตั ถุ ประสงค์เพือวิเคราะห์ พ ฤติกรรมด้านมื ดของตัวละครในละครโทรทัศน์
เรื องกรงกรรม โดยมี การนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พฤติกรรม
ด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมพบว่าตัวละครมีพฤติกรรมด้านมืดพบทังหมด
ด้าน ซึ งสามารถเรี ยงลําดับตามพฤติกรรมด้านมืดทีปรากฏในละครโทรทัศน์มากทีสุ ดไปหาพฤติกรรม
ด้านมื ดที ปรากฏในละครน้อยทีสุ ด ดังนี 1) ด้านความอ่อนแอ อ่ อนไหว โง่ เขลา โศกเศร้ า 2) ด้านการ
ก้าวร้ าว รุ นแรง ดุ ร้าย 3) ด้านการพูดจาหยาบคาย ประชดประชัน 4) ด้านการวิตกกังวล หวาดกลัว 5)
ด้านการปล่อยให้กิเลสครอบงํา 6) ด้านการเก็บกด ปกปิ ดความรู ้สึก 7) ด้านการเสแสร้งแกล้งทํา 8) ด้าน
การใส่ ร้ายป้ ายสี และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 9) ด้านความเห็ นแก่ ตวั 10) ด้านการเย่อ หยิง ทิ ฐิสูง
ทะนงตัว 11) ด้านการหลีกหนีปัญหา ไม่ยอมรั บความจริ ง โดยพฤติกรรมเหล่านี เป็ นสาเหตุมาจากแรง
ขับภายในและสิ งเร้าภายนอกประกอบกันซึ งจากการสร้ างตัวละครให้สมจริ งโดยการให้ตวั ละครแสดง
พฤติ กรรมด้านมื ดออกมาอย่างมี เหตุ ผลนี ส่ งผลให้ละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมได้รับความนิ ยมจาก
ผูช้ มเป็ นอย่างมาก
คําสําคัญ: พฤติกรรมของตัวละคร, กรงกรรม, ละครโทรทัศน์
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Abstract
A research on character analysis of dark behavior in Pongpat Wachirabunjong's television
drama "Karma Cage" aims to analyze the dark behavior of characters in the television drama "Karma
Cage". The results were presented in descriptive method. The research finding showed that the dark
behavior of the characters in the television drama Karma Cage were found in 11 aspects which were
sorted according to the most dark behaviors that appeared in the TV drama to the least dark behavior
that appeared in TV drama as follows: 1) vulnerable, stupid, sad, 2) aggressive, violent, brutal, 3)
rude, sarcastic, 4) anxiety, fear, 5) self-indulgence, 6) suppression. Concealing feelings 7) Pretending
to pretend 8) Slander and rationalization 9) Selfishness 10) High arrogance, arrogance 11) Avoiding
problems not accepting the truth. These behaviors were caused by internal drives and external stimuli,
which were created by realistically realistic characterization by giving the characters a rational
expression of dark behavior. As a result, the TV drama Karma has been very popular with audiences.
Keywords: Behavior of Character, Karma Cage, TV drama
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การศึกษาภูมิทศั นภาษาศาตร์ ของป้ายร้ าน ถนนบุลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
A LINGUISTIC LANDSCAPE STUDY OF SIGNAGE ON BULAMDUAN ROAD,
MUEANG DISTRICT, BURIRAM
ศุภรั กษ์ กล้ าหาญ / ศักดภัทร์ โพนนอก / กิตติศักดิ แก้ วเพชร / ญาดา รามฤทธิ1
Suparak Klahan / Kittisak Keawpetch / Sakdapat Ponnok /
Yada Ramrit
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ ) สํารวจการใช้ภาษาทีพบในป้ ายชือร้านค้าบนถนนบุลาํ ดวน
และ ) เพือสํารวจกลยุทธ์ทางภาษาทีพบในป้ ายชื อร้ านค้าบนถนนบุลาํ ดวน ผูว้ ิจยั ทําการสํารวจโดย
ถ่ายภาพป้ ายชือร้ านค้าทุกร้านทีพบบนถนนบุ ลาํ ดวน จากนันนําข้อมู ลมาวิเคราะห์ โดยกําหนดใช้กล
ยุทธ์ทางภาษาศาสตร์ เป็ นกรอบในการวิจยั ผลการสํารวจพบว่ามีป้ายร้านค้า ป้ ายบนถนนบุลาํ ดวน
เมื อพิจ ารณาตัวทางเลื อ กภาษาพบว่ามี ป้ายร้ านค้าทีใช้ภาษาเดี ยวมากที สุ ด ( %) รองลงมาคื อป้ าย
ร้ านค้าสองภาษา ( %) ในขณะทีการสํารวจนี ไม่ พบป้ ายร้ านค้าทีใช้มากกว่าสองภาษา ผลการศึกษา
พบว่าการใช้กลยุทธ์ทางภาษามากทีสุ ดคือการถอดเสี ยง ( %) รองลงมาคือป้ ายร้านทีใช้โครงสร้างทาง
วากยสัมพันธ์ทางภาษา ( %) และป้ายร้านทีใช้กลยุทธ์ทางภาษาทีมีมากกว่าหนึ งอย่าง ( %)อย่างไรก็
ตามการศึ กษาครั งนี ยังพบว่ามี ป้ายร้ านค้า ของป้ ายร้ านที ไม่ ส ามารถจัด ให้อ ยู่ในกรอบกลยุทธ์ทาง
ภาษาศาสตร์ ได้คดิ เป็ น % เนืองจากป้ายร้านเหล่านีถูกตังชือในภาษาไทยแท้และภาษาอังกฤษแท้
คําสําคัญ : ป้าย, ภูมิทศั น์ทางภาษาศาสตร์ , ตัวเลือกทางภาษา, กลยุทธ์ทางภาษา, ถนนบุลาํ ดวน
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Abstract
The objectives of this study were 1) to explore language choices found on shop name on
Bulamduan Road, and 2) to explore linguistic strategies found on shop name on Bulamduan Road.
The data was collected by capturing all the shop signs on Bulamduan Road. The researchers analyzed
the data by using the framework of linguistic strategy. The result indicates that there were 71 shop
signs on Bulamduan Road. Considering the language choices, monolingual signs were found the most
(66%), followed by bilingual signs (34%), whereas multilingual sign was not found. Focusing on
linguistic strategies, the result showed that the most frequently use of linguistic strategies on signages
was transliterations (25%), followed by hybrid syntactic structures (20%) and multi-strategies (11%).
However, the study also found that there were 26% of the signs that cannot be classified into this
linguistic strategy framework due to they were named in authentic Thai language and authentic
English language.
Key words: Signage, linguistic landscape, language choices, linguistic strategy,
Bulamduan Road.
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Lecturer. Business English Program, Buriram Rajabhat University, Thailand
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Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate the use of grammar learning strategies of
Business English major students at Buriram Rajabhat University and 2) to compare the use of
grammar learning strategies between low and high proficiency students who are studying in Business
English major at Buriram Rajabhat University. The population were 330 Business English major
students. The samples were 80 first year students in Business English major selected by simple
random sampling. The research instruments were the Oxford placement test, questionnaire and semistructured interview. The statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and
standard deviation. The findings of the study indicated that the use of grammar learning strategies of
the first year Business English major students as a whole was at a high level. When considering in
each strategy, it was revealed that “Social-Affective Strategies” received the highest level, followed
by “Cognitive 5 Strategies” while “Metacognitive Strategies” received the lowest level, respectively
and the results in the use of grammar learning strategies between low and high proficiency students
were in the same way including they ask teachers, taking notes and learn more on internet when they
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do not understand in grammar learning. The researchers expect that the results of the study will be
beneficial for English grammar teaching and learning that is beneficial in the future.
Keywords: grammar, learning strategies, low and high proficiency students
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An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A corpus based-Analysis
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E-mail: 600112156035@bru.ac.th
3
Lecturer. Business English Program, Buriram Rajabhat University, Thailand
E-mail: waridtha.rn@bru.ac.th
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Abstract
The purpose of this study was to analyze the Linking Adverbials in TED Talks corpus. The
subjects of the study were the most popular talks of all time 25 topics on web-pages. They were
selected by purposive sampling. The research instruments were AntConc software developed by Prof.
Anthony (Anthony, 2019) and Linking adverbials’ taxonomy proposed by McCarthy (2006). The data
collected were, first all of, the spoken transcriptions retrieved from the official websites were
downloaded. Second, copy paste the text is .txt file and then collect in folder. After that, select the
data on each of the 25 most popular in TED Talks sites to AntConc for finding a corpus based of
Linking Adverbials analysis in TED talks.
The finding of this study indicated that frequency top five the most classifying of Linking
Adverbials were the words ‘So’ 489 times, ‘For’ 469 times, ‘As’ 259 times, ‘Now’ 235 times and
‘Then’ 153 times. On the other hand, the results also indicated that less frequency just only 1 time
were single-words including ‘Accordingly’ ‘Consequently’ ‘Therefore ‘Admittedly’ and Anyhow.
Phrasal/clausal including ‘Then again’ ‘All the same’ ‘That said’ ‘In short’ and ‘To begin with’. The
result showed that most of the sequential adverbials are words more than phrases.
Keywords: Linking Adverbials, Ted Talks, Corpus Analysis
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Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at
Buriram Rajabhat University
Suphanida Deeying / Suwanan Manee / Asst.Prof. Dr. Nawamin Prachanant
Business English Program, Department of Humanities
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

Abstract
This study aimed 1) to examine problems on English oral presentation skills of Business
English major students at Buriram Rajabhat University, and 2) to find out the ways to solve those
problems. The samples were 42 Business English major students who study English for Business
Presentation course at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They
were selected by using purposive sampling technique. The research instruments were a questionnaire
and semi-structured interview. The quantitative data were analyzed by using percentage, mean and
standard deviation. The qualitative data was analyzed by using content analysis technique. The
finding revealed that: 1) The problems on English oral presentation skills of Business English major
students at Buriram Rajabhat University in overall were at the high level. The highest problems on
English oral presentation skills was “Timing”, followed by “Lack of confidence” and “Anxiety” at the
high level while the least problem on English oral presentation skills was “Lack of fluency”, and 2)
The ways to solve problems on English oral presentation skills of Business English major students at
Buriram Rajabhat University were “Try to practice speaking in front of a mirror”, followed by “Try to
practice myself”, and “Building up confidence”, respectively.
Key words: Problems, English oral presentation skills, Business English major students
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To Study The Word Guessing Skill of English Senior Students of BRU
to The Word Guessing Game
การศึกษาทักษะการเดาคําของนักศึกษาภาษาอังกฤษชันปี ที ต่ อการเล่ นเกมเดาคําศัพท์
Chalida Chantanan1 / Napasorn Khempaka2 / Mintra Phonsayom3 / Chaowalit Kuemphukhieo4
English Senior Students of BRU1,2,3 English Teacher of BRU4

Abstract
This research aimed to study the vocabulary ability of students and to study the satisfaction
of playing word guessing games from student games application. The data were collected from wordguessing games of 20 students. They were chosen in a very specific way. A sample of students played
a word guessing game in the supermarket section, alternately playing as a hint player and a word
guesser. The study found that The ability of the sample students to guess the words correctly was at a
moderate level. And the sample students were very satisfied with playing the word guessing game at a
high level. Students use both verbal and body hint skills to achieve a consistent understanding of what
they want to convey. It is a way of learning a foreign language that makes language learners feel more
comfortable using a foreign language.
Keywords: word guessing game, English senior students
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Abstract
This study aimed to 1) investigate the awareness of resumé writing by using Canva website
of Business English major students, 2) study the level of satisfaction of resumé towards Canva
website of Business English major students. The samples in this study were 31 of group 1 and 38 of
group 2 .The total is 69 students, second year Business English major, Faculty of Humanities and
Social Sciences at Buriram Rajabhat University. They were selected by purposive sampling
technique. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The quantitative data were
analyzed by using mean, percentage, standard deviation. The findings shown that the level of
awareness of resumé writing by using Canva website was high level. And the level of satisfaction of
resumé writing towards Canva website was highest level. The findings are to develop text and
teaching materials, and to improve students’ resumé writing ability of Business English major
students.
Keywords: Resumé Writing, Awareness, Satisfaction, Canva Website
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การท่ องเทียว
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ความพึงพอใจของนักท่ องเทียวต่ อกระบวนการการจัดการในอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of tourists toward the administrative process of Muang
District, Buriram Province
กฤษณะ ไกรพงษ์ / ณัฐพงษ์ จะเรรัมย์ / พลวัฒน์ วัฒนาสราญลักษณ์
พิชญางกูร เยียมมโน / เศกสรร แก้ วอะรั ญ / วันวิสา ประเสริฐศรี
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี จุดประสงค์ ) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักท่ องเที ยว อําเภอเมื อง จังหวัด
บุ รีรัมย์ ) เพื อศึ กษากระบวนการท่ องเที ยวของนักท่ อ งเที ยวที เดิ น ทางมาท่ อ งเที ยวใน อําเภอเมือ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ) เพือเป็ นข้อเสนอแนะตามหลักการท่ องเทียว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้าน คือ
ด้า นสิ น ค้า และบริ การ ด้านการบริ ก ารการท่ อ งเที ยว ด้า นการอํา นวย ความสะดวก และด้ า นการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่ มทีใช้แบบสอบถาม จํานวน คน ใช้วิธีการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
โดย แบบสอบถามทีประกอบด้ว ย ลักษณะ คื อ คํา ถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า ระดับ และแบบปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ . สถิติทีใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าที
(t-test) ผลการวิจยั พบว่าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการในอําเภอ
เมื องจังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด และมาก โดยเรี ยงจากด้านทีมี ค่ามากไปหาน้อย
ดัง นี ด้า นสิ น ค้า และบริ ก าร ด้านการบริ การการท่ อ งเที ยว ด้า นอํา นวยความสะดวก และด้า นการ
ให้ บ ริ การของเจ้ า หน้ า ที ตามลํา ดั บ ผลการเปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นัก ท่ อ งเที ยวต่ อ กระบวนการการจัด การในอําเภอเมื อ งจัง หวัด บุ รีรัม ย์จ าํ แนกตามคุ ณ ลักษณะของ
ประชากรคื อ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่ อ เดื อ น และสถานภาพสมรส ส่ วน
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักท่องเที ยว พบว่า ผูใ้ ห้บริ การควรปรั บปรุ งเรื องที พักให้สมกับราคา
เพราะบางที มี ราคาสู ง เกิ น ไปแต่ คุณ ภาพไม่ ส มกับราคา และควรจัด ให้มีการบริ การรถรั บ-ส่ งเพื อที
นักท่องเทียวจะได้เทียวอย่างเพียงพอและทัวถึง และควรพัฒนาหรื อเพิมเติมแหล่งท่องเทียวทีแปลกใหม่
เพื อความหลากหลายและกระตุ ้น เศรษฐกิ จ มากขึ น และควรปรั บ ปรุ ง หรื อ รั กษาความสะอาดด้า น
สาธารณูปโภคพืนฐานได้แก่ทีจอดรถ ห้องนํา ศูนย์บริ การพักท่องเทียว
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คําสําคัญ ความพึงพอใจ นักท่องเทียว การบริ การการท่องเทียว อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

Abstract
This research aims 1) to study the satisfaction of tourists in Mueang District.Buriram
Province 2) to study the tourism process of tourists traveling in Mueang District, Buriram Province
3) as a recommendation according to the principle of tourism in Mueang District Buriram Province,
four aspects are products and services Tourism services Convenience And the service of staff Sample
group Is the group used The questionnaire of 392 people used a specific method of sampling. Storage
tool the data were collected, namely questionnaires and in-depth interviews. Characteristic is a 5-level
approximate scale checklist question. And open-ended Have a confidence value of 0.839. The
statistics used in Analyze data including percentage, mean, and standard deviation. And compare the
samples by t-test The results of the research found that the study of tourists' satisfaction towards the
management process in Mueang District, Buriram Province as a whole was at the highest and highest
level, ranked from the most valuable to least as follows: Product and Service Tourism services
Convenience And the service of staff according to the results of comparing the opinions on the
satisfaction of tourists towards the management process in Muang District, Buriram Province,
classified by demographic characteristics ie sex, age, education level, occupation, average monthly
income. And marital status as for the recommendations from interviews with tourists, it was found
that the service providers should improve their accommodation to be worth the price because some
are too expensive but the quality is not worth the price. And should provide a shuttle service so that
tourists can travel adequately and thoroughly and should develop or add new tourist attractions for
more variety and stimulate the economy and should improve or maintain the cleanliness of basic
utilities, such as parking, restroom, travel service center
Key words: Satisfaction, tourist, Tourism services, Muang District, Buriram Province
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ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้ บริการ
ของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the people with the service of Nong Tat Municipality,
Muang District, Buriram Province.
กีรติ ไทวะกิรติ / สหรั ฐ ทองเรื อง / ชนินาถ ศรี โพนทัน
นัทนรินทร์ อินทร์ นอก / วิภา จูมเกตุ / ศิวริ นทร์ กําแก้ ว
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มี จุดประสงค์เพือศึกษาความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่อ การให้บริ การของ
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ใน ด้าน คือ ด้านรู ปธรรมของการบริ การ ด้าน
ความน่าเชือถือไว้วางใจและด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากประชากร
โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่างๆ ตามสัดส่ วนโดยวิธีสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า และแบบปลายเปิ ด สถิ ติพืนฐานทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี ย และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับดีทีสุ ดเท่ากัน โดยเรี ยงลําดับจากด้านทีมีค่าเฉลียสู งไปหาตํา ได้ดงั นี ด้าน
ความน่ าเชือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การและด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
ตามลําดับ ส่ วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีมีจาํ นวนมากทีสุ ด คือ เทศบาลควรติดตังไฟฟ้าใน
พืนทีให้สว่างอย่างทัวถึง ควรบํารุ งซ่ อมแซมถนนทีชํารุ ดให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ วไม่ ล่าช้า เพือ
ความปลอดภัยของประชาชนในพืนที รองลงมา คือ เทศบาลมีการจัดการสิ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ในท้อ งถิ นและมี ม าตราการขจัด มลพิ ษ โดยการรณรงค์ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ วม
ตามลําดับ
คําสําคัญ ความพึงพอใจ ประชาชน การให้บริ การ
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Abstract
This research aimed to study the satisfaction of the people with the services of Nongtat SubDistrict Municipality, Muang District, Buriram Province in 3 aspects: the concrete aspect of the
service. In terms of reliability, trust and responsiveness to clients. The sample was sampled from the
population by determining the sample size according to the TAROYAMANE table. The sample size
was 386 people. And randomly distributed to various villages Proportionate by simple sampling
method There are 3 types of questionnaires used to collect data: checklist form. Estimate scale model
and open-ended The basic statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard
deviation. The research study found that Overall, it is at the highest level. When considering each
aspect, it was found that all aspects were at the same level. In order from the side with the mean high
to low as follows Trustworthiness The response to the service recipient and the concreteity of the
service, respectively. The largest number of other comments and suggestions is that municipalities
should install electricity in the area to be thoroughly lit. The road damaged should be repaired and
ready to use quickly without delay. For the safety of the people in the area, followed by the
municipality has managed the local environment and pollution and has a measure to eliminate
pollution by campaigning. Public relations to the public to participate in order
Key words : Satisfaction, people, Service
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การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้ องถินของประชาชน ในเขตองค์ การบริหารส่ วนตําบลกระสัง
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Participation in local development of people in Krasang Subdistrict Administrative
Organization Muang District Buriram Province
กําชัย รั กเพือน / สุ รเกียรติ แขนรัมย์ / เบญจพร สมหวัง
ปฏิรักษ์ ยงค์ สวัสดิพงศ์ / ศวิตา ลําไธสง / อรปรีญา ดวงนิล
Kamchai Rukpern / Surakeat Khanram / Benchaporn Somwang
Patirak Yongsawatdipong / Savita Lumthaisong / Onpreeya Duangnil
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื อเปรี ยบเที ยบระดับการมี ส่ วนร่ วมพัฒนา
ท้ อ งถิ นของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลกระสั ง จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ 3) เพื อศึ ก ษา
ข้อเสนอแนะการมี ส่ วนร่ ว มพัฒนาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตํา บลกระสั ง
อําเภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รีรัม ย์ใ น ด้า น คื อ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ด้านการมี ส่ ว นร่ ว ม
ดําเนิ นงาน และด้านการมีส่วนร่ วมติดตามและประเมินผลการการดําเนิ นงาน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 0
คน โดยการสุ่ มอย่างง่ าย เครื องมื อ ที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย
ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ และแบบปลายเปิ ด มี
ค่าความเชือมันเท่ ากับ .792 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานโดยการทดสอบค่า t-test และF-test ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่ อการมี
ส่วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทุกด้าน ดังนี ด้านการ
ดําเนิ น งาน ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานและด้า นการมี ส่ ว นร่ วมการ
ตัดสิ นใจ ตามลําดับ ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของ
ประชาชน จําแนกตามคุณลักษณะ เพศ อายุ อาชีพ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ

179

การมี ส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ นของประชาชน พบว่า ด้านการมี ส่วนร่ วมการตัดสิ นใจ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลยังขาดความเชื อมันการตัดสิ นใจร่ วมกับประชาชน เพือให้สร้ างความสัมพันธ์ทีดี เพือง่ายต่อ
การดํารงชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง
ความสําคัญ การมีส่วนร่ วม ,ประชาชน , การพัฒนาท้องถิน

Abstract
This research aims 1) to study the level of participation in local development of people in
Krasang Subdistrict Administrative Organization Buriram Province 2) To compare the level of
participation in local development of people in Krasang Subdistrict Administrative Organization
Buriram Province 3) To study recommendations for participation in local development of the people.
In Krasang Sub-District Administrative Organization Muang District Buriram Province In 3 aspects:
participation in decision making and participation in operations And participation in monitoring and
evaluation of the performance the sample consisted of 380 people by simple randomization A tool for
data collection The questionnaire consisted of 3 types namely the questionnaire, the 5-level
estimation scale, and the open-ended questionnaire with a confidence value of 0.792 The statistics
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation By testing t-test and F-test, the
results showed Administrative Organization Overall, it was at the highest level in all aspects as
follows: Operations Participation, monitoring and evaluation of operations and participation in
decision-making According to the results of comparing people's opinions on local participation in
development of the people There were no differences classified by gender, age, occupation, and
recommendations of the people on local participation in local development It was found that
participation in decision-making, Tambon Administrative
Organization lacked confidence in To build good relationships for easy life of the people In the
Krasang Subdistrict Administrative Organization
Key words : Participation, People, Local development Organization
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การมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Public Participation in Solid Waste Management
in Isan Sub-District Municipality Mueang District Buriram Province
จิรพลธ์ ศรี ชุมแสง / จุฬาลักษณ์ เทียนวรรณ / ณิชกานต์ จิวนุช
นิภาภัทร ศรีแก้ ว / ประกายกานต์ เมืองจันทร์ / มณฑกานต์ บุญจันทร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีความมุ่งหมายเพือ ) เพือศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมู ลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิ สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ ที มีเพศ อายุ การศึ กษา ต่ างกัน )
เพือเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ
จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการคัดแยกขยะ และ
ด้านการกําจัดขยะทีปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่างๆ เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วน ประมาณค่า
ระดับ และแบบปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ . สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่ าเฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม โดยการทดสอบค่ า (t-test) และ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที สุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุ กด้านอยู่ในระดับมากทีสุ ดเท่ ากันได้
ดังนี ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการลดการเกิดขยะ และด้านการกําจัดขยะทีปลอดภัย ตามลําดับ ผลการ
เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ จําแนก
ตามคุณลักษณะของประชากร คือ เพศ อายุ การศึกษา แตกต่างกัน ส่ วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื นๆ คื อ เทศบาลอิ ส าณได้เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนในพื นที มี ส่ ว นร่ ว ม ในการออกความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ และมีการคัดแยกขยะตังแต่ในครัวเรื อนของตัวเองก่อนนํามาทิง
คําสําคัญ การมีส่วนร่ วม, ภาคประชาชน, การจัดการ, ขยะมูลฝอย
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Abstract
This research aims 1) To study the participation of the public sector towards solid waste
management in Isan Sub-District Municipality Muang District Buriram Province with different
studies 2) To study the participation of the sector to waste management. In the Isan Sub-District
Municipality study according to the government and educational level In 3 aspects: reduction of
waste Waste separation And safe disposal The samples were randomly selected from people in the
Isan Municipality. Obtained the sample size of 398 people Then randomly distributed to various
villages There are 3 types of questionnaire tools used to collect data. Namely, the checklist form, the
5-level approximation scale, and the open-ended model. Have a confidence factor of 0.812. The
statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. And compare groups
By testing t-test and f-test The research results were found that People's Opinion on Solid Waste
Management in Isan Subdistrict Municipality Overall, it is at the highest level. When considering
each aspect, it was found that all aspects were at the same level. As follows: waste separation On
reducing waste And safe disposal, respectively The results of comparing the participation of the
public sector towards solid waste management in Isan Sub-district Municipality Classified by
population characteristics Is gender, education age is different Other comments and suggestions
section Isan Municipality provides opportunities for people in the area to participate To leave
feedback and suggestions and there is a separate separation of the garbage in their own household
before being disposed
Keywords: Participation, Public sector, Management, Solid Waste Management
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ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the people towards the operation of Nong Bua Khok Subdistrict
Lam Plai Mat District Buriram Province
พัฒนพล ทองประสาน / จิรวรรณ จันทร์ ขาว / เปรมฤทัย สุ ดโสม / สุ ภาพร อดุลสุ ข
ศรวณีย์ บุราคร / อัสริยาภรณ์ เบ้ าทอง
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี จุดประสงค์ 1) เพือศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการดําเนิ นงาน
ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลหนองบั ว โคก อํา เภอลํา ปลายมาศ จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ 2) เพื อศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว
โคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจําแนกตามเพศ 3) เพือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งการให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ สอดคล้องกับการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตํา บลหนองบัว โคก อํา เภอลํา ปลายมาศ จัง หวัด บุ รี รัม ย์ ด้า น คื อ ด้านการศึ ก ษา ด้า นวัฒ นธรรม
ประเพณี และด้านสาธารณสุ ข ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนิ นงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุ กด้าน โดยเรี ยงจากด้านทีมีค่ามากไปหาน้อย ดังนี ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการศึ กษา และ
ด้านสาธารณสุ ขตามลําดับโดยจําแนกคุณลักษณะของประชากร คือเพศ แตกต่างกัน เพราะเพศหญิงมี
ความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย ความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะที มี จาํ นวนมากทีสุ ดคื อ อยากให้มีการ
สนับสนุ นหน่ วยแพทย์เคลือนทีออกตรวจสุ ขภาพให้ประชาชน รองลงมา อยากให้มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู ้กบั เด็กด้อยโอกาส และต้องการต้นแบบการนําภูมิปัญญาท้องถินสู่ อาชีพในชุมชน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของประชาชน การดําเนินงาน องค์การบริ หารส่วนตําบล
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Abstract
This research aims 1.) to study the satisfaction of the people with the performance of the
Nong Bua Khok Subdistrict Administrative Organization Lam Plai Mat District Buriram Province2.)
To compare the satisfaction of the people with the operations of the administrative organization.
Nong Bua Khok Subdistrict Lam Plai Mat District Buriram Province 3.) To study recommendations
for the development and improvement of the service to be more efficient and consistent with the
operations of the Nong Bua Khok Subdistrict Administrative Organization. Lam Plai Mat District
Buriram Province 3 aspects: education, culture and traditions And public health The research results
were found that The satisfaction of the people with the operations of the Nong Bua Khok Subdistrict
Administrative Organization. Lam Plai Mat District Buriram ProvinceThe overall picture is at a high
level in all aspects. They are ranked from the most valuable aspects to the least as follows: culture,
tradition, education and public health. Respectively by classifyingthedemographic characteristics of
different sexes. Because females are more satisfied than males There are the largest number of
comments and suggestions. He wanted to have support for the mobile medical unit to provide health
examinations for the people. And need a prototype Bringing local wisdom to a career in the
community
Keyword: . The satisfaction of the people , Operation , Subdistrict Administrative Organization
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ความพึงพอใจของประชาชนต่ อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Public Satisfaction With Drug Problem Solving Process
In Isan Sub-district Municipality, Isan District, Buriram Province
ทรงเกียรติ นันกระโทก / กฤตพร คะริ บรัมย์ / จีรภัทร แป้ นทอง
นนทนีย์ สี ชุมแสง / ภัทคิราห์ เพชรสีหมืน / วิภาวี อาจทวีกลุ / ศุ ภนุช พิมพ์ เพราะ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี จุด ประสงค์ .) เพื อศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนที มีต่ อ กระบวนการ
แก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์และ .) เพือเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาตําบลอิ ส าณ อําเภอเมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ด้าน คือ ด้านความรู ้ความเข้าใจด้านยาเสพติด ด้านกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด และด้านกระบวนการป้องกันยาเสพติด การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื องมือเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า แบ่งเป็ น ระดับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คน มีค่าความเชือมันเท่ากับ
. สถิติทีใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลียในกรณี ทีมีกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ค่าที (T-Test) ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็ นของประชาชนเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหา
ยาเสพติ ดของเทศบาลตําบลอิสาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับทีมีค่าเฉลี ยสู งไปหาตําดังนี ด้านความรู ้ความเข้าใจด้านยาเสพติด
ด้านกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพติด และด้านกระบวนการป้องกันยาเสพติด ตามลําดับ
คําสําคัญ ความพึงพอใจ ประชาชน ยาเสพติด
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Abstract
The purpose of this research is 1.) To study people's satisfaction with drug problem solving
process of Isan Sub-district Municipality, Muang District , Buriram District. Buriram Province and
2.) to compare people's satisfaction in the process of solving The drug problem of Thababa, Isan Subdistrict, Mueang District, Buriram Province in 3 aspects: Drug The process of solving drug problems
and the process of drug prevention Data collection The rating scale question was divided into 5 levels
by collecting data from a sample of 389 people with a confidence value of 0.916. Statistics used to
analyze the data were percentage, mean, standard deviation. The average in the case of 2 groups of
samples using T-Test. the study found.
Public opinion on the people's satisfaction towards drug problem solving process of Isan
Sub-district Municipality is overall at high level. When considering each aspect, it was found that all
aspects were at a high level. In the order with high to low mean as follows Cognitive aspect of drug
addiction The process of solving drug problems and the process of drug prevention, respectively
Keywords: Public Satisfaction With Drug Problem Solving Process
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ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the people with the administration of the Isan Municipality
Mueang Buriram District, Buriram Province
ชนายุทธ ทองรั กศรี / ปณิดา แล่ นโคตร / พรพิมล วิเศษธร
รวิพร ดําเนินงาม / ศศิวิมล วิมลใส / ศันสนีย์ ศรี สมสุ ข
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การบริ ห ารงานของเทศบาลตํา บลอิ ส าณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการ
บริ หารงานของเทศบาลตําบลอิ ส าณ อําเภอเมื องบุ รีรัมย์ จังหวัดบุ รีรั มย์ 2) เพื อเปรี ยบเที ยบความพึ ง
พอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีแปรผันตามเพศ 3) เพือเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพือนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิ
สาณ เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็ นคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 389 คน
สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (TTest)
ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย จํานวน
244 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.6 และเป็ นเพศชาย จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.2 อายุระหว่าง 38-47 ปี
มีจาํ นวนมากทีสุ ด 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.8 อาชีพรับจ้าง/ธุ รกิจส่ วนตัว มี จาํ นวนมากที สุ ด 114 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจาํ นวนมากทีสุ ด 99 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.4 และรายได้ต่อเดือน ช่วงรายได้ 5,001-10,000 บาท มีจาํ นวนมากทีสุ ด 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8
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สําหรับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง
บุ รีรัมย์ จังหวัดบุ รีรัมย์ พบว่า ความพึ งพอใจของกลุ่ มตัวอย่างที มี ต่อ การบริ หารงานด้านการพัฒนา
โครงสร้ างพืนฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาการบริ การของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ ความพึงพอใจ การบริ หารงาน เทศบาลตําบล
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Abstract
A study of the satisfaction of the people towards the administration of the Isan Municipality.
Mueang Buriram District Buriram Province Objective 1) To study the satisfaction of the people
towards the administration of Isan Sub-District Municipality. Mueang Buriram District Buriram
Province 2) to compare people's satisfaction towards the administration of Isan Sub-District
Municipality Mueang Buriram District Buriram Province with gender-dependent 3) as a
recommendation for the implementation of the Isan Sub-District Municipality Mueang Buriram
District Buriram Province And to use the results of the study as a guideline in the administration of
the Isan Municipality The tools used for data collection were questionnaires, rating scale, divided into
5 levels, open-ended questionnaire. Data were collected from a sample of 389 people. The statistics
used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation T-Test
The study found that Most of the respondents There are 244 more females than males,
accounting for 57.6 percent and being male with 165 people, representing 42.2 percent, aged 38-47
years, with the highest number of 120 people, or 30.8 percent. The largest number was 114 people,
representing a percentage. 37 levels of study High school / vocational certificate The highest number
was 99 people, 25.4 percent, and monthly income from 5,001-10,000 baht was the largest number
108, or 27.8 percent.
For the satisfaction of the people with the administration of the Isan Municipality Mueang
Buriram District Buriram Province found that the satisfaction of the sample group towards the
management of infrastructure development Economic development And service development of the
Isan Sub-district Municipality Mueang Buriram District Buriram Province Overall, it is at a high
level.
Keywords: satisfaction, municipality administration
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การมีส่วนร่ วมการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ และการสื บสานการทอผ้าไหมของ
ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Participation in conservation and weaving Sai Yao Community
Thalung Lek Subdistrict, Mueang District, Buriram Province
เกดวิพาดา บุดดา / ธัญลักษณ์ ตุ้ยตะคุ / ชลลดา ชิดรั มย์ / ปาณิศา อุตมะ /
วิไลลักษณ์ ชิดนอก / สุ พัตรา เทียนจันทร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มี จุดประสงค์ 1.เพื อศึกษารู ปแบบการมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการ การอนุ รักษ์
และสื บสานการทอผ้าซิ นตีนแดงของชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2.เพือ
เปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมพัฒนาในการอนุ รักษ์และสื บสานการทอผ้าไหมชุ มชนสายยาว ตําบล
ถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ .เพือศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้า
ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมืองเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ใน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ตัด สิ น ใจ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มดํา เนิ น งาน และด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลการการ
ดําเนิ นงาน กลุ่ มตัว อย่างจํานวน 307 คน โดยการสุ่ ม อย่า งง่ าย เครื องมื อการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
ปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.97 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบค่า t-Test ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน
ร่ วมในการอนุ รักษ์และสื บสานการทอผ้าของชุมชนสายยาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ดําเนิ น งาน ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานและด้า นการมี ส่ ว นร่ วมการ
ตัดสิ นใจ ตามลําดับ ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนในการอนุ รักษ์และสื บสานการทอ
ผ้าซิ นตีนแดงของชุมชนทางสายยาว จําแนกตามคุณลักษณะ เพศ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนข้อเสนอแนะของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และสื บสานการทอผ้าของชุมชนสายยาว พบว่าประชาชน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลและผูน้ าํ ชุมชน ควรจัดกิจกรรมโดยการประยุกต์ให้เข้ากับ กิจกรรมต่าง ๆ ใน
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เทศกาล เพือเน้นความสําคัญ และการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนให้มีส่วนร่ วมกับชุมชนถือ
เป็ นโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการผลักดัน ส่ งเสริ ม และฟื นฟูภูมิปัญญาการทอผ้านีต่อไป
ความสําคัญ การมีส่วนร่ วม ,ประชาชน ,การอนุรักษ์และสื บสาน
Abstract
This research has a purpose. 1. To study participation patterns in the process Conservation
and continuation of red foot sarong weaving of Sai Yao community. Thalung Lek Subdistrict,
Mueang District, Buriram Province 2. To compare the level of participation in development in the
conservation and continuation of silk weaving in Long Sai community. Thalung Lek Subdistrict,
Mueang District, Buriram Province 3. To study the suggestion of participation in conservation,
weaving in Sai Yao community, Thalung Lek Subdistrict Mueang District Buriram Province in 3
aspects: participation in decision making Participation in operations And participation in monitoring
and evaluation of the performance The sample consisted of 307 people by simple randomization. The
data collection tool was a questionnaire with 3 types: checklist form. 5-level approximation scale and
open-ended model The reliability was 0.97. The statistics used for data analysis were percentage,
mean, and standard deviation. People's opinions on participation in the conservation and continuation
of weaving of Long Sai community. The overall picture is at a high level. Operational aspects
Participation, monitoring and evaluation of the performance and participation in decision-making,
respectively, the results of comparison of opinions of the people in the conservation and continuation
of the Sai Daeng Sarong weaving of the Long Sai community. Classified by gender, there is no
difference. As for the suggestions of the people to participate in the conservation and the weaving of
Long Saiyao community. Found that the people of the Tambon Administrative Organization and
community leaders Events should be organized by applying to the various activities in the festival to
emphasize the importance. And providing opportunities for everyone, especially youth, to be
involved with the community is an opportunity for all sectors to take part in promoting, promoting
and restoring this knowledge of weaving.
Keywords : participation, people, conservation and inheritance.
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ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต่อการใช้ บริการศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Satisfaction of students from the Department of Public Administration
towards using Food court Services of Buriram Rajabhat University.
คุณากร ชิ นพาษ / กันตยาภรณ์ บุญกู่ / จุฑาวรรณ บุญกล้ า
ชลดา ประสิทธินอก / ณัฐฐิ ตา โกเมน / เยาวลักษณ์ พากเพียร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั งนี ศึ กษา ความพึ งพอใจของนักศึ กษาสาขาวิชารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ต่อ การใช้
บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์ 1.เพือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.เพือศึกษา
การใช้ บ ริ ก ารศู น ย์อ าหารภายในมหาวิ ท ยาลัยราชภัฎ บุ รี รั ม ย์ 3.เพื อศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเกียวกับใช้บริ การศูนย์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทีจําแนก
ตาม เพศ ชันปี จํานวนครั งต่อการใช้งาน และเพือนํา ผลการศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการใช้บริ การ
ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็ นคําถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ งเป็ น 5 ระดับ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง 199 คน สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากทีสุ ด จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.8 และเป็ นเพศชาย จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ซึ งเนืองจากผูว้ ิจยั ได้เก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบบังเอิญ จึงทําให้เพศมีกลุ่มประชากรเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ตามกลุ่มประชากร พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้
บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ด้านคุณภาพ ด้านการให้บริ การ และด้านสถานทีและ
สิงแวดล้อม ของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การใช้บริ การ, ศูนย์อาหาร
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Abstract
This study studies Satisfaction of students from the Department of Public Administration
towards using food court services of Buriram Rajabhat University. Have a purpose 1 .To study the
level of satisfaction in using the food court service within the university of students in the department
of public administration 2 . To study the use of food court services within Buriram Rajabhat
University 3. To study problems, obstacles and suggestions. Related to the use of food court services
among students in public administration by gender, year, and number of times per use and to use the
results of the study as a guideline in the use of food court services of Buriram Rajabhat University
The tools used for data collection were questionnaires, rating scales, divided into five levels, openended questionnaires. Data were collected from a sample of 199 people. The statistics used for data
analysis were percentage, mean, standard deviation.
The study found that The respondents were the most female, 107 people, 53.8 percent and 92
males, accounting for 4 6 .2 percent. Therefore, the gender has a population group of females than
males.
According to the demographic, it was found that the satisfaction of the students in the
Department of Public Administration towards the use of food court services of Buriram Rajabhat
University for the quality of service And location and environment of Food Center Buriram Rajabhat
University Overall, it is at the highest level.
Keywords : satisfaction, use of service, food court
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ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริการของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the people with the service of the Lam Plai Mat Subdistrict
Municipality, Lam Plai Mat District, Buriram Province.
กิตติสาร วูประโคน / เกรียงศักดิ เสาะรัมย์ / ชนะภัทร เทพบุตรดี
ณัฐพล ฐิ ติมโนวงศ์ / พชร ทาซ้ าย / อัษฎาวุฒิ ทองสุ ข
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งนี มี จุ ด ประสงค์ 1) เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ก ารของ
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ จังหวัด บุ รีรัมย์ 2) เพื อเปรี ยบเทียบความพึ ง พอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ จําแนกตามเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การให้การบริ การของเทศบาลทีแตกต่างกัน และ 3) เพือเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการให้บริ การของ
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ แบ่งเป็ น ด้าน คือ ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุ มชนสังคม ด้านการรั กษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื องมือเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งเป็ น ระดับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คน มีค่าความเชือมันเท่ากับ .
สถิ ติ ที ใช้วิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลีย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่ า เฉลี ยในกรณี ที มี กลุ่ ม
ตัวอย่าง กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ค่าที (T-Test)
ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การ
ของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับที มี ค่าเฉลียสู งไปหาตําดังนี ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย และด้านด้านส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การบริ การ เทศบาลตําบล
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Abstract
The purpose of this research is 1) to study the people's satisfaction with the services of the
Lam Plai Mat Municipality. Buriram Province 2) to compare the satisfaction of the people of the
municipality of Lam Plai Mat, classified by gender, with opinions on the people's dependence on the
service of the municipalities and ) As a suggestion for the service policy of the Tambon Lam Plai Mat
Municipality, divided into 4 areas: infrastructure development; Quality of life
promotion Organization of social community In keeping order In arts, culture, traditions and local
wisdom Data collection The (Rating scale) question was divided into 5 levels by collecting data from
a sample of 257 people with a confidence value of 0.77. Statistics used to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation. Mean value in the case of 2 groups of samples using T-Test.
The results of the study found that the public opinion on the people's satisfaction towards the
service of the municipality of Tambon Lam Plai Mat. Lam Plai Mat District Buriram Province The
overall picture is at a high level. When considered individually, it was found that All aspects are at a
high level. In the order with high to low mean as follows In arts, culture, traditions and local wisdom
Infrastructure development Organizing the community, society and maintaining peace And in terms
of promoting quality of life, respectively
Keywords: satisfaction, service, district municipality
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ปัจจัยทีส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
กรณีศึกษา ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Factors Affecting the Performance of Public Health Volunteers the Case Study of
Hin Khon Subdistrict, Lam Plai Mat District, Buriram Province
อารีญา พันธ์ สุวรรณ1 / เปรมมณี ฉวีวงษ์ 2 / ธนกฤต พินัยรั มย์ 3 / ณัฐชา วงษ์ สงจันทร์ 4 /
รพีพรรณ พงษ์ อินทร์ วงศ์ 5 / กิตติกร ฮวดศรี 6/ ชนินาถ ทิพย์ อกั ษร7/
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Human resource management Program, Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) ปัจจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน ทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสารทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณีศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การ
วิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ตําบลหิ นโคน
อําเภอลําปลายมาศ จํานวน 170 คน เครื องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์เพือ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์คา่ ถดถอย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้าน
ความรู ้และทักษะการทํางาน และปั จจัยด้านการติดต่อสื อสาร ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนยั สําคัญทางสถิติในระดับ 0.01
คําสําคัญ: ปั จจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน, ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสาร, ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน
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Abstract
This research aimed to study 1 ) factors of knowledge and working skills affecting the
performance of the village health volunteers case Study of Hin Khon Subdistrict, Lam Plai Mat
District Buriram Province 2) Communication factor affecting performance of village health
volunteers case study of Hin Khon Subdistrict, Lam Plai Mat District, Buriram Province. This
research is a quantitative research. The sample group was 170 community health volunteers of Hin
Khon Subdistrict, Lam Plai Mat District. The research tool was a questionnaire using descriptive
statistics to analyze percentage, mean, standard deviation, and the regression analysis.
The research results were found that factors of knowledge and work skills and
communication factors affecting the performance of the village health volunteers case study of Hin
Khon Subdistrict Lam Plai Mat District, Buriram Province with statistical significance at the level of
0.01.
Keywords: knowledge and work skill, communication, performance of public health
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ความคิดเห็นของประชาชนต่ อการบริหารจัดการบ้ านเมืองทีดี
ของเทศบาลตําบลบ้ านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
People's opinions on the good governance of Ban Bua Sub-district Municipality,
Mueang District, Buriram Province
รัฐพงษ์ คําแพง / ปวีณา หมากชมภู / พรพิมล ริวงศ์ / วจีพรรณ นนทะศรี /
วันวิสา ปานใจนาม / เหมือนฝัน ตุ๊ดกัน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์ ) เพือศึ กษาความคิด เห็ นของประชาชนต่อ การบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที ดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว ) เพือเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของประชาชนต่อการบริ หาร
จัด การบ้า นเมื อ งที ดี ข องเทศบาลตํา บลบ้า นบัว จํา แนกตามเพศ อายุ การศึ ก ษา และอาชี พ เพื อให้
ประชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการแสดงความคิดเห็ น สามารถนําความคิ ดเห็ นของประชาชนมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดครอบคลุมทุกด้าน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
การบริ ห ารจัด การบ้า นเมื อ งที ดี ทัง ด้า น คื อ ด้า นเพื อให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ขของประชาชน ด้า นมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจของรั ฐ และด้านมีการปรั บปรุ งภารกิจของส่ วนราชการ
ให้ทันต่ อสถานการณ์ กลุ่ มตัวอย่างจํานวน คน ใช้วิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยการสุ่ มอย่างง่ าย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว (F-test) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่ อการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที ดี ของเทศบาลตําบลบ้านบัว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ดทุ กด้าน ผลการเปรี ยบเที ยบ
ความคิด เห็ นของประชาชนต่อ การบริ หารจัดการบ้านเมื องทีดี ของเทศบาลตําบลบ้านบัวจําแนกตาม
คุ ณ ลักษณะของประชากร คื อ เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ ไม่ แ ตกต่ างกัน ส่ ว นข้อ เสนอแนะ พบว่ า
เทศบาลควรมีการพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงาน ด้านการให้บริ การแก่ ประชาชนและพัฒนาสนามกี ฬา
เพือให้ประชาชนทํากิจกรรมร่ วมกัน
คําสําคัญ : ความคิดเห็น, การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี, เทศบาลตําบลบ้านบัว
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Abstract
This research aims 1) to study people's opinions on the good governance of Ban Bua Subdistrict
Municipality. 2) To compare opinions of the people on the good governance of Ban Bua Sub-District
Municipality. Classified by gender, age, education and occupation to allow people to participate in expressing
opinions. Able to utilize public opinion for maximum benefit covering all aspects By allowing people to
participate in expressing opinions about good governance in all 3 aspects. Is the aspect for the benefit of the
people's happiness Efficiency and value in the mission of the state and the task of improving government
agencies to keep up with the situation The sample consisted of 385 people. Using a simple random sample
selection method. The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation. And comparison By t-test and analysis of one-way variance (ftest). The results showed that People's opinions on the good governance of Ban Bua Subdistrict Municipality
Overall, it is at the highest level in all aspects. The results of comparing people's opinions on the good
governance of Ban Bua Sub-district Municipality, classified Ie gender, age, education, occupation is no
different. As for the recommendations, it was found that the municipality should develop personnel in the
agency. Providing services to the public and developing the sports stadium for people to do activities together
Keywords : Opinions, Good Governance, Ban Bua Municipality
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในยุคโควิด19 หมู่บ้านโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The satisfaction of the parents with the organization of preventive measures in the
management of teaching and learning. Schools in COVID-19 Of the village of Khok
Yai, Tambon Samet, Amphur Muang, Buriram Province
ปริ ญญา ไทยสื บชาติ / กัญญารัตน์ ดาดไทสงค์ / ชลธิชา ภูเวียง
ปาริชาติ ไพรชัฎ / พัชรี โยชน์ รัมย์ / รั ฐนิตา ตุลยานนท์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี ความมุ่งหมายเพือศึ กษา ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการ
ป้ องกันในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด19 หมู่ บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด้าน คือ ด้านมาตรการป้ องกันการแพร่ ระราดของเชื อไวรั ส ด้านเทคโนโลยี
และด้านผลกระทบ ทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากผูป้ กครอง
ของนักเรี ยนโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง
จํานวน 250 คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตามบ้านต่ าง ๆ ตามสัดส่ วนโดยวิธีสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ าย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า และแบบปลายเปิ ด สถิ ติพืนฐานทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี ย และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับดีทีสุ ดเท่ากัน โดยเรี ยงลําดับจากด้านทีมีค่าเฉลียสู งไปหาตํา ได้ดงั นี ด้าน
มาตรการป้ อ งกันการแพร่ ระ-ราดของเชื อไวรั ส ด้านเทคโนโลยีและด้านผลกระทบ ตามลําดับ ส่ ว น
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีมีจาํ นวนมากทีสุ ด คือ การเรี ยนออนไลน์ผูป้ กครองบางท่านไม่
สามรถอยู่ควบคุมบุ ตรหลานได้ จึ งทําให้บุตรหลานใช้เทคโนโลยีนอกเหลื อจากการเรี ยนมากเกิ นไป
รองลงมาคือ บุตรหลานไม่เข้าใจในเนือหาผ่านการเรี ยนออนไลน์ ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ มาตรการการป้องกัน ความเข้าใจในการสอนด้านเทคโนโลยี ผลกระทบ
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Abstract
This research aims to study The satisfaction of the parents with the preventive measures in
the management of schools in the COVID 19 era. Khok Yai village, Samed sub-district, Muang
district, Buriram province in 3 aspects as Measures to prevent the spread of the virus Technology and
impact Caused by the spread of virus The sample was randomly sampled from the students' parents
by determining the sample size according to the Taro Yamane table. The sample size of 250 people
was then randomly distributed among the houses proportionately by a simple sampling method. There
are 3 types of questionnaire tools used to collect data: Checklist form Estimate scale model And openended The basic statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation. The
research study found that Overall, it is at the highest level. When considering each aspect, it was
found that all aspects were at the same level. In order from the side with the mean high to low as
follows Measures to prevent the spread of the virus The largest number of other opinions and
suggestions is online learning. Not all parents. Three cars to control their children Thus causing
children to use technology outside of their learning too much, followed by their children do not
understand content through online learning respectively

Keywords : satisfaction, preventive measures Teaching understanding of impact technology
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การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนําประปา
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
A Study of Satisfaction in Water Supply Management in Buriram
Municipality Buriram Province
กฤษฎา บุญรอด / ณัฐพงศ์ หาญสุ วรรณ / ทวีศักดิ สั งฆวาที / ปัญญา เคนคําภา
พุฒิพงศ์ ชาญประไพร / วรุ ตม์ พวงพัวเพชร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์ ) เพือศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การนําประปาเพืออุปโภค
และบริ โภคของชุ มชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ) เพือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน ในการ
บริ ห ารจัด การนําเพื ออุ ป โภคและบริ โภค ในเขตเทศบาลเมื อ งบุ รี รั มย์ จํา แนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ และรายได้ มี ด้าน คือ ด้านการให้บริ การ ด้านคุ ณภาพนํา และด้านการซ่ อมบํารุ ง
ระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตาราง เครจซี มอร์ แ กน ตามสั ด ส่ ว นด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่ า ย เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จัย เป็ น
แบบสอบถามโดยประกอบด้วย ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วน ประมาณ
ค่า ระดับ ที ค่าความเชือมันเท่ ากับ . สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลียและ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที t-test ผลวิจยั พบว่า
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจัด การนําประปา เขตเทศบาลเมื อ งบุ รีรัม ย์ จัง หวัด บุ รีรั ม ย์
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจากด้านค่ามากไปน้อย ดังนี ด้านการซ่ อมบํารุ งระบบประปา
และความพร้ อมของอุปกรณ์ ด้านการให้บริ การ และด้านคุณภาพนํา ข้อเสนอแนะ ประชากรบางกลุ่ม
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เช่น นําประปามีตะกอน มีกลิน นําประปาไม่สะอาด นําไม่ไหล ความล่าช้า
ในการบริ การ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริ หารจัดการ, นําประปา, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
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Abstract
The purpose of this research is 1) to study the satisfaction of the water supply service for
consumption and consumption of the community. In the Buriram municipality 2) to study
recommendations of people In water management for consumption and consumption Buriram
municipality is classified by gender, age, education level, occupation and income. There are 3 aspects
which are services. Water quality And the maintenance of the plumbing system and the availability of
equipment The sample consisted of 379 people with the sample size according to the Crazy Morgan
table proportionally by simple random sampling. The research instrument was a questionnaire which
consisted of 3 types of questionnaire, a 5-level estimation scale-list questionnaire with the confidence
value of 0.930. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. It
was found that the satisfaction of water supply management. In the municipality of Buriram Buriram
Province The overall picture is at a high level in all aspects. They are listed from the descending value
as follows: Plumbing maintenance and equipment availability. Service And water quality.
Suggestions for some groups of population in Buriram municipality such as tap water with sediment,
smell, tap water is not clean, water does not flow, delay in service.
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การพัฒนาสังคม
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การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชุมชนกรณีศึกษา
องค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยราช อําเภอห้ วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Applying the sufficiency economy to the community in case A study of Huai Rat
Subdistrict Administrative Organization, Huai Rat District, Buriram Province
เสกสรร หมันนอก / ภักดีวงศ์ มบขุนทด / ปรเมศวร์ สมหวัง
นันทนา เจริ ญรั มย์ / ปิ ยะพร ถาวร / พรนภา โนนติวาลย์
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครังนี มีจุดประสงค์ เพือศึกษาการดําเนิ นงานกิจกรรมชุ มชนตามปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงในตํา บลห้ว ยราช อําเภอห้ว ยราช จังหวัด บุ รีรัม ย์ เพื อศึ กษาการพัฒ นากิ จกรรมชุ มชนตาม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในตํา บลห้ ว ยราช อํา เภอห้ ว ยราช จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้
แบบสอบถาม จํานวน คน ใช้วิธีทีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทีประกอบด้วย ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการ
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ และแบบปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบ
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติทีใช้พิจารณา (t-test) และการใช้ค่าความน่ าจะเป็ นผลการวิจยั พบว่า
ค่าสถิติทีใช้พิจารณา (t-test) อยูท่ ี . และอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจากด้านทีมีค่ามากไปหา
น้อย ดังนี ด้านเงือนไขคุณธรรม ด้านภูมิคุม้ กัน ด้านเงื อนไขความรู ้ ด้านความพอประมาณ ด้านความมี
เหตุผล ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นทีมีผลต่อการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุ มชน จําแนกตาม
คุณลักษณะของประชากรคือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
คําสําคัญ: การนํา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
The purpose of this research To study the implementation of community activities according
to the sufficiency economy philosophy in Huai Rat Sub-district, Huai Rat District, Buriram Province.
To study the development of community activities according to the sufficiency economy philosophy
in Huai Rat Subdistrict, Huai Rat District, Buriram Province The sample group using the
questionnaire of 349 people used a method that selected a specific sample. Tools used for data
collection le questionnaires. The questionnaires consist of 3 types: checklist questions. 5-level
approximation scale and open-ended model Have a confidence value of 4.42 at a high level. The
statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results were found
that the t-test was 2.603 and was at a high level every time. side Sorted from the side with descending
value as follows: Moral conditions Immune Knowledge conditions Modesty Rationality The results
of a comparison of opinions affecting the application of sufficiency economy in the community.
Classified by demographic characteristics such as gender, age, occupation, income, education.
Keywords: Conduction, Sufficiency Economy Philosophy.
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การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Study of the social welfare needs of the elderly In Phlapphlachai Sub-District
Municipality Phlapphlachai District Buriram Province
มนตรี พิรุณ / อภิสิทธิ นันตะเคน / กิตติยา สุ ปัญญารั ตน์
จุฑาธิป แจ่ นประโคน / ดวงกมล ชัยชนะ / ศักดิสิ ทธิ บุตรอุดร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์ 1) เพือศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาล
ตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพือศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิ การ
สั ง คมของผูส้ ู งอายุในด้า นต่ าง ๆ ในเทศบาลตํา บลพลับพลาชัย อํา เภอพลับพลาชัย จังหวัด บุ รีรั มย์
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 3) เพือศึกษาข้อเสนอแนะ ในการนํามาพัฒนา
ปรั บปรุ ง การสวัสดิ การสั งคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ งมีทงหมด
ั
3 ด้าน คือ ด้านสุ ขภาพ ด้านรายได้ และด้านการสร้างบริ การสังคม กลุ่มตัวอย่างได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 278 คนโดยใช้วิธีการหาสัดส่ วนแบบแบ่งชัน โดยใช้หมู่บา้ นเป็ นเกณฑ์
เครื องมื อ ที ใช้ในการวิ จัยครั งนี เป็ นแบบสอบถามโดย แบบสอบถามที ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คื อ
คําถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิ ด มี ค่าความ
เชือมันเท่ากับ 0.932 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ยว (F-test) ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความต้องการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจากด้านทีมีค่ามากไปหาน้อย ดังนี ด้านรายได้
ด้านสุ ขภาพ และด้านการบริ การทางสังคม ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาความต้องการสวัสดิ การสังคม
ของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย จําแนกตามคุณลักษณะของประชากร คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้โ ดยภาพรวมและรายด้า น ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นข้อ เสนอแนะจากการ
สัมภาษณ์ ผูส้ ู งอายุ พบว่า เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุ รีรัมย์ ควรให้ความ
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ช่วยเหลือหรื อส่ งเสริ มด้านอาชีพแก่ผูส้ ู งอายุ เช่น อาชีพรับจ้าง,ค้าขาย เพือให้มีรายได้ ต่อเดือนเพียงพอ
ควรช่ วยเหลือด้านทีอยูอ่ าศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของผูส้ ู งอายุ และดูแลความเป็ นอยูใ่ ห้ ผูส้ ู งอายุ
มีสุขภาพทีดีขนึ โดยให้ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแก่บุคลากรทีเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
คําสําคัญ : ความต้องการ สวัสดิการสังคม ผูส้ ู งอายุ
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Abstract
The purposes of this research were 1) To study the social welfare needs of the elderly in
Phlapphla Chai Municipality Phlapphlachai District Buriram Province.2) To compare the social
welfare needs of the elderly in various fields in Phlapphla Chai Municipality Phlapphlachai District
Buriram province 3) To study proposals for social development development of the deceased in
Phlapplachai Sub-District Municipality, Phlapplachai District, Buriram Province. by gender, age,
education level, occupation and income. There are 3 aspects: health, income, and social service
creation. The sample group was sample size of 278 people using stratified proportion method. Using
the village as the basis tools used in this research Is a questionnaire by There are 3 types of
questionnaires: checklist question 5 level estimation scale and open-ended questionnaire. Have a
confidence factor of 0.932. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard
deviation. The two groups were compared by t-test and one-way analysis of variance (F-test). The
research results were found that a study of Social Welfare Needs of older persons in Phlapphlachai
Sub-District Municipality Overall, they are at high levels in all aspects. They are listed in the
following categories: income, health and social services. The comparison of the study of social
welfare needs of the elderly in Phlapphla Chai Municipality They were classified by demographic
characteristics such as gender, age, education level, occupation and income as a whole and by field.
No different. As for the recommendations from interviews with the elderly, it was found that
Phlapphlachai Sub-District Municipality Phlapphlachai District Buriram Province Should provide
professional assistance or promotion to the elderly such as employment, trade In order to have income
Per month enough Should provide adequate housing assistance to meet the needs of the elderly. And
take care of the well-being older people have better health. By providing special compensation and
welfare to personnel who are caring for the elderly.
Keywords: Need, Social welfare, The elderly.
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ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์
Remore Lesson Young Smart Farmer In the Area Province Buriram
กิตติศักดิ เจริ ญรั มย์ 1 / ภานุกร คะเลรัมย์ 2 / นําชัย อาจอ3 / ฟ้าประทาน เติมขุนทด4
Kittisak Charoenram1 / Panukorn Khareram2 / Namchai Arjo3 / Fapathan Themkuntrod4
นักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1-3
Student , Social Development Program , Faculty of Humanities and Social Sciences ,
Buriram Rajabhat University
4
อาจารย์ทีปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
Adviser , Assistant Professor Doctor. , Social Development Program , Faculty of Humanities and Social Sciences ,
Buriram Rajabhat University
1-3

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อศึ กษา Young Smart Farmer กลุ่ ม ตัว อย่างในพื นที จัง หวัด
บุรีรัมย์ และเพือถอดบทเรี ยนจาก Young Smart Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์ ระเบียบวิธีวิจยั ทีใช้เป็ น
แบบเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเกษตรกรทีมีอายุตากว่
ํ า ปี เกษตรกร
รุ่ น ใหม่ ที มี ประสบการณ์ ในการทําเกษตรมาอย่างน้ อย ปี เกษตรกรกลุ่ ม เป้ าหมายมี จ าํ นวน คน
เครื องมื อที ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสั มภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) ซึ งกําหนด
เป็ นแนวคําถามที สามารถปรั บเปลี ยนให้สอดคล้อ งกับกลุ่ มตัวอย่างสถานการณ์ เฉพาะหน้าหรื อเพิม
คําถามตามประเด็น (Follow-Up Question) เพือใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า มี
ส่ วนดังนี 1. เพื อศึ กษา Young Smart Farmer กลุ่ มตัวอย่างในพืนที จังหวัดบุ รีรัมย์ จากการศึกษาและ
สัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการสนทนารายบุคคลครบทัง คน ซึ งประกอบอาชี พเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
ทัง คน มี รายได้เฉลียต่ อเดื อนคนละประมาณ , บาทขึนไป ซึ งนับว่ามี รายได้ทีเพียงพอต่อการ
เลียงชีพของตนเองและครอบครัว โดยหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ประกอบด้วย ) รู ้จกั
พัฒนาวิธีการขายสิ นค้าและบริ การผ่านสื อโลกออนไลน์ ) พัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานและ
สามารถบรรลุ ต รงตามเป้ าประสงค์ ) ขยายฐานเครื อ ข่ายในการผลิ ตและขยายเครื อข่ ายเพื อส่ งเสริ ม
การตลาดในการส่ งออก ) พัฒนาองค์ความรู ้ สู่การเป็ นเกษตรกรมืออาชีพอย่างเต็มตัว ) รู ้จักการแก้ไข
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ปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี ) รู ้ จักปรั บตัวให้เท่ าทันโลกแห่ งโลกาภิวฒั น์ให้สมกับภายใต้นิยาม
ของคําว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer และ . เพือถอดบทเรี ยนจาก Young Smart Farmer
ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาในครั งนีผ่านการลงภาคสนาม พบว่า สิ งทีได้จากการถอดเรี ยนใน
ครังนี คือ ) เริ มจากการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก นําไปปรั บปรุ งแก้ไข
เพื อพัฒ นาให้ ดี ขึ นและนํา ความรู ้ ที ได้ม าไปพัฒ นาต่ อ ยอดเพื อสร้ างจุ ด เด่ น ให้ ก ับ ตนเอง ) อาชี พ
เกษตรกรไม่ มีขอ้ จํากัดในการทํางาน ไม่มีผูใ้ ดบังคับเราได้และมี อิสรภาพต่ อการตัดสิ นใจ ) มี ความ
ภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครั ว ) เกษตรกรมีความเข้าใจ และใส่ ใจรวมถึงเป็ นมิ ตรต่ อสิ งแวดล้อม
5) ได้นาํ แนวคิดเกษตรกรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 6) ได้สืบทอดอาชีพเกษตรกรผ่านเจตนารมณ์
จากพ่ อ แม่ แ ละบรรพบุ รุษ ) ได้มี ส่ ว นร่ วมและเป็ นส่ ว นหนึ งในการเผยแพร่ ความรู ้ แนวคิ ด ให้ กับ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ทีมีความสนใจ
คําสําคัญ : การถอดบทเรี ยน , Young Smart Farmer , เกษตรกรรุ่ นใหม่
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ด้านอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับหัวข้ อหลักของการประชุม
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึ กษาคุณลักษณะนักทรัพ ยากรมนุ ษย์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ในยุค 2020 กรณี ศึกษานักศึ กษาสาขาวิชาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพือได้แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะนักทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ยุค 2020 ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กรณี ศึกษานักศึ ก ษาสาขาวิชาการบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ การวิ จัย นี เป็ นการวิ จัย แบบ
ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึ กษาสาขาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน
140 คน และ ผู ้ป ระกอบการในเขตพื นที อํา เภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ จํ า นวน 10 คน เครื องมื อ วิ จ ั ย คื อ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ รรณนาวิเคราะห์เพือหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ค่าถดถอย ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของนักทรั พยากรมนุ ษย์ในยุค 2020 ประกอบด้วยทุน
ทางปั ญญา ทุนทางสังคมและทุนทางอารมณ์ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีนยั สําคัญทาง
สถิติในระดับ 0.01
คําสําคัญ: คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์, ทุนมนุ ษย์
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Abstract
The purposes of this research is to 1 ) study the characteristics of human resource workers
according to the needs of the labor market in the 2 0 2 0 case study of students in human resource
management program 2) To guide line on developing human resource characteristics in the 2020 to
meet the needs of the labor market. This research is the mix method research. The sample were
students in human resource management program, faculty of management science 140 people and 10
entrepreneurs in the area of Muang Buriram district, The research tool was a questionnaire.
The research using descriptive statistics to analyze the percentage, mean and standard deviation. and
analyze the regression. The results were found that the 2020 human resource attributes include
intellectual capital, social capital and emotional capital according to the needs of the labor market
with statistical significance at the level of 0.01
Keywords: trait of human resource officer, human capital
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Studies of different types of supplements that affect the growth of straw mushrooms
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บทคัดย่ อ
การทดลองครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษาเปรี ยบเทียบอาหารเสริ มต่างชนิดกันทีมีผลต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตของเห็ ด ฟางในตะกร้ า ใช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design : CRD) ประกอบด้ว ย สิ งทดลอง ซํา ดังนี (T1)ฟางข้าวหมักนําเปล่า (T2)ฟาง
ข้าวหมักกากนําตาล (T3) ฟางข้าวหมักM150 (T4)ฟางข้าวหมักนําหมักชี วภาพ บันทึกข้อมูลโดยการนับ
จํานวนดอก(ดอก) การชังนําหนักสด(กรั ม) ชังนําหนักแห้ง(กรัม) เมือสิ นสุ ดการทดลองวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของ แต่ละกรรมวิธีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for window
ผลการทดลองพบว่า ด้านจํานวนดอกที ให้ค่ามากที สุ ดคื อ T4 : ฟางข้า วแช่ นําหมักชี วภาพ
เฉลีย3.50a รองลงมาคือ T3 : ฟางข้าวแช่M150 เฉลีย 2.70a
ด้านนําหนักสดทีให้ค่ามากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย 17.50a รองลงมาคือ
T3 : ฟางข้าวแช่M150 เฉลีย 16.25a
ด้านนําหนักแห้งทีให้ค่ามากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่ นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย 154.25a รองลงมา
คือ T3 : ฟางข้าวแช่M150 เฉลีย 149.00a
ดังนันจะเห็ นได้ว่าอาหารเสริ มต่ างชนิ ดกันทีมีผลต่ อการเจริ ญเติ บโตของเห็ ดฟางในตะกร้ า
มากทีสุ ดคือฟางข้าวแช่ นาหมั
ํ กชีวภาพเนื องจากให้ผลด้านจํานวนดอก นําหนักสดและนําหนักแห้งมาก
ทีสุ ด ซึ งน่ าจะเป็ นวิธีการเพาะที ดี ทีสุ ด ที จะช่ วยส่ งเสริ มการออกดอกให้แก่ เห็ ดฟางในตะกร้ าได้เป็ น
อย่างดี
คําสําคัญ: การศึกษา อาหารเสริ ม การเจริ ญเติบโต เห็ดฟาง
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Abstract
This experiment aims to study comparing different types of supplements that affect the
growth of straw mushrooms in the basket. Completely Randomized Design : CRD) consists of 4 three
repetitive experiments as follows: (T1) Fermented Rice Straw (T2) Fermented Rice Straw Molasses
(T3) Fermented Rice Straw M150 (T4) Fermented Rice Straw Bio fermented water Record data by
counting the number of flowers Fresh Weighing (g) Dry Weigh (g) At the end of the experiment,
analyze variance and compare the average of each process with the SPSS for window ready-made
program.
The results showed that the number of flowers that were most valuable was T 4: biofermented rice straw, average 3.50a. T 3: M150 soaked straw, average 2.70a
The most valuable fresh weight is T 4: bio-fermented rice straw, average 17.50a. The second
is T3: M150 soaked rice straw average 16.25a
The dry weight side that provides the most value is T4: bio-fermented rice straw average
a
154.25
Therefore, it is evident that the different types of supplements that affect the growth of
straw mushrooms in the basket are the most fermented rice straw due to the amount of flowers, fresh
weight and the most dry weight, which is probably the best seeding method that promotes flowering
of straw mushrooms in the basket.
Keywords : Education Dietary Supplements Growing Straw Mushrooms
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