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วารสารการบริ ห ารนิ ติบุ คคลและนวัตกรรมทองถิ่ น ฉบั บ นี้ เป น วารสารป ที่ 6 ฉบั บ ที่ 6
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแกไขเพื่อความสมบูรณของ
บทความกอนการลงตีพิมพเพื่อคัดเลือกและกลั่น กรองบทความใหเกิดความความสมบูรณ และมี
คุณภาพมากที่สุด เพื่อควรคาแกการตีพิมพเผยแพร และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางวิชาการและ
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทางดานการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
สำหรับเนื้อหาของวารสารฉบับนี้ถือไดวามีความโดดเดนที่เนนกระบวนการวิจัยที่เขมขน
ประกอบไปดวยจำนวนบทความวิจัย 24 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง โดยภาพรวมหลักเปน
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Reviewers)
บทบรรณาธิการ (Editorial)
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ: เชียงราย
ขจรอรรถพณ พงศวิริทธิ์ธร, สาลินี ชัยวัฒนพร, ศิกาญจนมณี ไซเออรส
ภาคภูมิ ภัควิภาส, สุธีมนต ทรงศิริโรจน
ผลกระทบแรงงานขามชาติในเขตจังหวัดสุรินทร
สิริพัฒถ ลาภจิตร, จิรายุ ทรัพยสิน, วันชัย สุขตาม
พฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-2019 (COVID -2019) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จิราพร บาริศรี, กฤติญา สุขเพิ่ม, นภัสภรณ ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
พิมลศักดิ์ นิลผาย, ปนบุญญา ลำมะนา
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการนำนโยบายการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดิน
สำรวจไปปฏิบัติ
วราภรณ สวนจันทร, กิจฐเชต ไกรวาส, กฤษฎา นันทเพ็ชร
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอยุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในจังหวัดระนอง
ภัทราวดี เอียดทอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเยียวยาผูปวยในโรงพยาบาล
เฉพาะทางดานโรคมะเร็งสังกัดกรมการแพทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
ปญา ทรรทรานนท
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สารบัญ (Content)
ความพรอมในการนำนโยบายการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนลาง
สถิรพร เชาวนชัย, อมรรัตน สารเถื่อนแกว
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอทางดานภาษาจีน
ระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี
ยุภาพร นอกเมือง, 罗洵, สันติพงษ ทองดี
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูการศึกษาพิเศษเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพศูนยการศึกษาพิเศษ เครือขายที่ 7 สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
เสาวลักษณ รอดอุตม, สถิรพร เชาวนชัย
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีทางการเงินในการชำระภาษีอากร
ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปณยตา นิลปน, เมธารัตน จันตะนี
แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ฟองจันทร กลิ่นสุคนธ, สาธร ทรัพยรวงทอง, สายทิตย ยะฟู
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่องแสง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
วริษฐา สุริยวงศ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอฮอนดา
รุนซีวิค ของผูใชบริการในศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน
กรุงเทพมหานคร
ชนนิกานต เอี่ยมสอาด, วิชากร เฮงษฎีกุล
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สารบัญ (Content)
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (5Es)
เกียรติศักดิ์ รักษาพล, ธนกร แยมประพาย
ประสิทธิภาพการใหบริการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จิตรกันยา ปมปา
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคเกษตรกรรมตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว ตามมาตรา 64 แหงพระราชกำหนด
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