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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวทิยาลยันครราชสีมา จดัท าข้ึนฉบบัน้ีเป็นปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจยับทความวิชาการบทวิจารณ์หนังสือตลอดจนบทความปริทศัน์           
ท่ีมีคุณภาพของคณาจารยน์กัวิชาการนกัวิจยัและบุคคลทัว่ไปตลอดจนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยสู่สาธารณชน         
ทางกองบรรณาธิการ มีกระบวนการจดัท าวารสารตั้งแต่การรับบทความ ผ่านการกลัน่กรองจาก     
กองบรรณาธิการคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาท่ีจะพิจารณาบทความ
แต่ละบทความ ซ่ึงเป็นเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลกั ของการขอรับรองมาตรฐาน ส าหรับวารสารฉบบัน้ี   
มีทั้งบทความวิจยัและบทความวิชาการของคณาจารยแ์ละนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลยันครราชสีมา โดยแยกเป็นบทความวิจยัจ านวน 27 บทความ และบทความ
วิชาการอีก 7 บทความ รวมจ านวนทั้งส้ิน 34 บทความ ดงัปรากฏในหน้าสารบญั ซ่ึงบทความใน
วารสารฉบบัน้ี มีลกัษณะท่ีหลากหลาย ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัประการหน่ึงของการจดัท าวารสารทางวิชาการ คือเป็นการเปิดเวทีระดม
ความคิดเห็น ตลอดจนเป็นเวทีให้กบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาได้น าผลงานวิจยัออกเผยแพร่     
ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานการขอส าเร็จการศึกษา  กองบรรณาธิการ ยินดีท่ีจะรับบทความวิจยัและ
บทความวิชาการในสาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สถาบนัการศึกษาและ
อ่ืนๆ ในคร้ังต่อไป 

กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านท่ีให ้     
ความสนใจส่งบทความมาลงตีพิมพเ์ผยแพร่ และผูบ้ริหาร บุคลากรของวิทยาลยันครราชสีมาท่ีให้
ความร่วมมือร่วมใจจนท าให้วารสารส าเร็จตามก าหนดเวลา ตลอดจน ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ
ทุกท่าน ท่ีไดเ้สียสละเวลา ในการพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา
และปรับปรุงวารสารใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนต่อไป  
 
 

อาจารย ์ดร. เพญ็ศรี  บางบอน 
บรรณาธิการ 

 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
 
บทความวจัิย หนา้ 

   
 การพฒันาแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 3 
วิทยา  ใจมา 
 

 
 

1 

 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัขอนแก่น  ในการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น 
พงษ์นิรันดร์  อุทัยกาญจนกลุ 
 

 
14 

 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
ช านาญ  ด่านค า, สนิท  ตีเมืองซ้าย และ ประวิทย์  สิมมาทัน 
 

 
23 

 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวดัเจตคติต่อวชิาพระพุทธศาสนาของโรงเรียน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ท่ีสร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน ลิเคอร์ และออสกดู 
บัวขาบ  พนมชัยสว่าง 
 

 
 

32 

 การประเมินความเป็นไปไดใ้นการขยายการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึงและมี
คุณภาพส าหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ปุณยานุช  ใจงาม 
 

 
 

40 

 การใชก้ระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินร าตง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล
สังขละบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 
สุภาศินีย์  ภูทัดดวง 
 

 
 
49 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของประชาชนใน
จงัหวดัปทุมธานี 
ศักด์ิดา   เกิดการ 

 
58 

 
 



. 

 
 

   
 ความคิดเห็นของผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมีต่อสมรรถนะวชิาชีพบญัชีเม่ือเปิดเสรีทางการคา้ 

ในจงัหวดันครราชสีมา 
ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี, นิภาพรรณ  ดลุนีย์ และ สุพัตรา  หารัญดา 
 

 
71 

 ปัจจยัของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียน 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
สมพิส  หาญมนตรี, สุวารินทร์  ถ่ินทวี, อรณิชชา ทศตา และ ภัทราวดี  มากมี 
 

 
83 

 

 การสร้างแบบวดัจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบของนกัศึกษากลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาลยันครราชสีมา 
ณัฐภาส  ถาวรวงษ์, สุวารินทร์  ถ่ินทวี, อรณิชชา  ทศตา และ สุพิมพ์  ศรีพันธ์วรสกลุ 
 

 
96 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้การศึกษาต่อของนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์ 
ในมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช    
ชมกร  จารุวฒันพงษ์ 
 

 
109 

 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด าเนินคดีเลือกตั้ง 
ฉัตรชัย  รือหาร 
 

118 

 ปัญหาการใชคื้นเงินกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาตามพระราชบญัญติักองทุนใหกู้ย้มื
เพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 
ณัฐวิน  อัศวภูวดล 
 

 
135 

 สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนกังานสังกดัการยางแห่งประเทศไทย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พยหุเกียรติ  พรายแพร้ว 
 

 
145 

 การด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พิสมยั  นุรักษ์ 
 

 
157 

 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคลขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
นเรศ  อยู่สนิท 
 

172 

 
 
 



 

 
 

   
 รูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ของเทศบาล 

และองคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัชลบุรี 
พระสุทัศน์  พันธ์ุศุภผล 
 

 
184 

 ประสิทธิผลในการปฏิบติังานตามมาตรฐานงานสารบรรณขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง และวภิาวดี  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เยาวลกัษณ์  พิมพ์เทพ 
 

 
 

196 

 การจดัการความรู้ภูมิปัญญาเพื่อพฒันาอาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
สิริพร  พงศ์หิรัญสกลุ 
 

 
211 

 ปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร 
ของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการต ารวจจราจร 
วฒิุเดช   พ่อค้า 
 

 
228 

 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรม 
ในพื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี 
สมศักด์ิ  วฒิุพิมลวิทยา 
 

 
237 

 รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต อ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสีมา 
ดิเรก  แสสนธ์ิ 
 

 
246 

 การพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พรทิพย์  บางแก้ว 
 

 
263 

 

 การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกดัส านกัปลดัเทศบาล 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
อธิภัทร  หนูขวญัแก้ว 
 

 
280 

 ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือนของประชาชนอ าเภอพุนพิน  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ดนุพล  วิเชียร 

 
295 

 



. 

 
 

   
 รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐาน 

ของส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี 
จรัญ  ประสิทธ์ิตระกูล 
 

 
312 

 รูปแบบการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประณต  มีสอน, พรพิมล  ประวัติรุ่งเรืองกิจ และ วินิจ เทือกทอง 
 

324 

   
บทความวชิาการ 
 

 

 พระวนิยั : กฎหมายพระสงฆ์ 
พระครูธรรมจักร  เจติยาภิบาล 
 

339 

 หลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์กบัการแกปั้ญหาสังคม 
ละม่อม  จันทร์ช่ืน 
 

346 

 สัตบุรุษ 
วาสนา  วงศ์ยิม้ย่อง 
 

353 

 ปัญหาสิทธิมนุษยชนของสตรี 
กลิุสรา  ปาณียะ 
 

361 

 จรรยาบรรณวชิาชีพพึงท าเป็นหนงัสือหรือไม่ กรณีศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกา 
สุรชาติ ณ หนองคาย 
 

371 

 เทคนิคการสร้างยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
วิชยานนท์  สุทธโส 
 

377 

 การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐกบัเอกชนในการจดัตั้งองคก์รทดสอบความปลอดภยั 
ของรถยนตส่์วนบุคคลในประเทศไทย 
ปภิณวิช  รอดบางยาง 

 
388 

   
 ค าแนะน าในการเขียนและส่งต้นฉบับ 

 
 

 ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารวทิยาลยันครราชสีมา  
 


