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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในเขต
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และความต้องการการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน 
โดยเน้นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน และสมาชิกในกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 32 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัย
พบว่า 

1. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
พบว่า อ าเภอพุทธมณฑล มีเขตการปกครองครอบคลุม ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง และต าบลมหาสวัสดิ์ 4 หมู่บ้าน 
อาชีพท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี คือ การเกษตร ได้แก่ การท านาข้าว แปลงผัก สวนผลไม้ และสวนไม้ดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ตัด
ดอก  จุดแข็งและโอกาสของอ าเภอพุทธมณฑล ได้แก่ มีที่ตั้งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล เป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษา เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการจากส่วนกลาง และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิง
ธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสดิ์ และสวนผลไม้ นาบัว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ 
การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมือง สภาพพ้ืนท่ีเป็นที่ลุ่ม เกิดปัญหาน้ าท่วมได้ง่าย การอพยพ
ถิ่นฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบท และประชากรแฝง ศักยภาพและโอกาสของอ าเภอ ได้แก่ ศักยภาพทาง
การเกษตรของอ าเภอมีอยู่สูง เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกเหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะพัฒนาทางด้านการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นอ าเภอที่มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และทุกระดับเป็นโอกาสที่จะสามารถเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ส าคัญ ลักษณะที่ตั้งของอ าเภอ อยู่ในเขตปริมณฑลมีพื้นที่ติดกับเขตกรุงเทพมหานคร จึงมี
ความเหมาะสมที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขยายตัวด้านพ้ืนท่ีอยู่อาศัย การท่องเที่ยว และการพาณิชยก
รรม และยังมีหน่วยงานราชการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หลายหน่วยงาน ซึ่งเอื้ออ านวยในการเป็นแหล่งให้ความรู้แก่
ประชาชน และการพัฒนาอาชีพ นอกจากน้ีผลผลิตด้านการเกษตรมีเป็นจ านวนมาก เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมเพื่อการ
แปรรูปผลผลิต แต่ทั้งนี้ทุกต าบลส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากภัยธรรมชาติรบกวน ปัญหาน้ า
ท่วม ท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับ ไม่คุ้มกับการลงทุน ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด นอกจากน้ีการรวมกลุ่มยังพบว่าขาดการมีส่วนร่วมในหลายกลุ่มอาชีพท่ีจะเป็นพ้ืนฐานสู่การพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
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2. ความต้องการการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการ
ขายผลผลิตให้ได้ราคาดี ราคาปัจจัยการผลิตราคาถูกลง การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสารพิษ การส่งเสริมพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และมีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ค าส าคัญ :  ความต้องการ, บริการวิชาการ, การถ่ายทอดเทคโนโลย,ี พุทธมณฑล 
 

Abstract 
The results found that the Phutthamonthon districts consist of Salaya Sub-districts, Klong Yong 

Sub-districts, and Khlong Maha Sawat Sub-districts. The major occupation is agriculture, including farming, 
rice. Conversion of vegetable Fruit and flowers, especially orchids, cut flowers, there are strengths and 
opportunities: contact with the Bangkok Metropolitan area is home to Buddha Monthon is the center of 
education is centralized and Governor with eco-tourism and nature is its history. Prosper and find fruit 
Angom BOA, which is a professional way of life of the people. Weaknesses and obstacles have not 
developed the utility for the growth of the city. The environment is flooded problems groups easily. Home 
of the urban population migration into rural areas and the population of the phantom. 

The potential and opportunities of the district are as follows: appropriate planting areas with 
appropriate to formative development to increase agricultural productivity. There are many educational 
institutions and all levels. Counting is likely to be an important educational center. Agricultural productivity 
is a lot. Enrolling to promote to production processing State the problem found that the depressed prices 
of output problems due to natural disasters, a flood of disease and pest outbreaks, the group still lacks the 
cooperation of high-priced inputs. 
Keywords: Needs Community Services   Technology Transfer   Phutthamonthon 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน Wararat.wat@rmutr.ac.th โทร. 024416059 ต่อ 2423 
 
1. บทน า 

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมคีวามเช่ียวชาญ (ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2553) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีบุคลากรที่เช่ียวชาญ
และมีความพร้อมในการด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลายด้าน ซึ่งในการ
ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการ
บริการวิชาการและและการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ให้ตรงกับความต้องการในการรับบริการ



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 118 
 

 

วิชาการแก่สังคมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน ให้สนองตอบต่อความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ 
และเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งขึ้น
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการ
สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิชาการและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีถือเป็นกิจกรรมหลักที่ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เด่นๆของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการของชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผ่านมานั้น 
ยังไม่ได้มีการค้นหาความต้องการในการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งท าให้
การให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมประเด็นความต้องการของชุมชน หรือยังแก้ปัญหาได้
ไม่ตรงจุดเน้นของชุมชนมากนัก ดังนั้น คณะผู้วิจัยซึ่ งเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการจัดโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตามความต้องการ
ของชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชนในพื้นที่ และเพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในองค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมีเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน  
เพื่อส ารวจสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางกายภาพ ของชุมชนในเขตอ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม และความต้องการการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน ในเขตอ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 32 คน แบ่งเป็น  

1.1 ผู้น ากลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 16 คน จากกลุ่มอาชีพ/
กลุ่มเกษตร  

1.2 สมาชิกของกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 16 คน  ที่ผู้น า
กลุ่มคัดเลือกแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมในการเป็นผู้ให้ข้อมลู และเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการพัฒนากลุ่ม 
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ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ต าบล กลุ่มอาชีพ/เกษตร ผู้น า (คน) สมาชกิ (คน) 

ศาลายา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ 2 2 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวน
เลียบคลองมหาสวัสดิ ์

2 2 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไมต้ าบลศาลายา 2 2 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ 2 2 
คลองโยง กลุ่มพัฒนากล้วยไมต้ัดดอกเพื่อการส่งออก 2 2 

มหาสวสัดิ ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ ์ 2 2 
กลุ่มส่งเสรมิอาชีพการเพาะเห็ด 2 2 

สหกรณ์ปฏริูปที่ดิน หมู่ที่ 2 2 2 
รวม 16 16 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยจะไม่มีการก าหนดโครงสร้างไว้
แน่นอน แต่เป็นเพียงการก าหนดประเด็นที่ใช้การศึกษา และสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจขณะท าการเก็บข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร และการรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้  การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Data) 
เกี่ยวกับข้อมูลด้านแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกต 
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) โดยคณะผู้วิจัยจะมีการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือของชุมชน 

4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อคณะผู้วิจัยได้ข้อมูลในแต่ละวันจะมีการน าข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบกับผู้ช่วยนักวิจัยว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ และน ามาแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ ตามประเด็น
หัวข้อของวัตถุประสงค์ของการวิจัย จนสามารถตอบค าถามการวิจัยได้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่
ต้องการศึกษา โดยผู้ศึกษาท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) (สุภางค์, 2551) เพื่อความครบถ้วน 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

4.1 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูล
ที่มา ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ 
เหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกันซ้ า ๆ ผู้ศึกษาถือว่าข้อมูลนั้นเช่ือถือได้ แล้วท าการบันทึกไว้ 

4.2 การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Methodological Triangulation) ผู้ศึกษาใช้การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่กับการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ง ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้ ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
3.1 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางกายภาพ ของชุมชนในเขตอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 
1. ต าบลศาลายา เป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอ

พุทธมณฑล (อบต.ศาลายา, 2557) แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ หมู่ที่ 2 บ้าน
คลองโยง (คลองตาหลี) หมู่ที ่3 บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 บ้านตาพิณ หมู่ที่ 5 บ้านศาลายา และหมู่ที่ 6 บ้านพุทธมณฑล
โดยมีเทศบาลต าบลศาลายา และองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (อบต.) รับผิดชอบดูแลพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 
จ านวน 19,830 ไร่ หรือ 31.73 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีติดต่อกับต าบลข้างเคียง ดังนี ้

ทิศเหนือ ติด ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้  ติด ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก  ติด ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ต าบลศาลากลาง อ าเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติด ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ต าบลศาลายา มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเทเล็กน้อย และมีน้ าท่วมขังเป็นบางฤดู 

โดยมีล าคลองธรรมชาติ และคลองขุด หลายคลองด้วยกัน ในต าบลศาลายา มีการคมนาคมและขนส่ง 2 ทางคือ  1. 
การคมนาคมทางบก โดยมีถนนสายที่ส าคัญ ดังนี้ ถนนบรมราชชนนี (ถนนสายปิ่นเกล้า -นครชัยศรี) ถนนพุทธมณฑล 
สาย 4 ถนนสายศาลายา-นครชัยศรี ถนนสายศาลายา-บางภาษี และถนนสายวัดเทพนิมิต-ลานตากฟ้า 2 ทางรถไฟ 
ต าบลศาลายา มีทางรถไฟผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดในภาคใต้ โดยมีสถานีหยุด
รถไฟในเขตต าบลศาลายา 2 สถานี คือ สถานีรถไฟศาลายา และสถานีรถไฟวัดสุวรรณ ซึ่งประชาชนสามารถใช้รถไฟใน
การเดินทางได้ และ 3. การคมนาคมทางน้ า มีล าคลองต่างๆ ซึ่งสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี โดยมีล าคลองที่
ส าคัญ ดังนี้ คลองมหาสวัสดิ์ คลองโยง คลองทวีวัฒนา คลองตาหลี และคลองบางเตย  
จ านวนประชากรและครัวเรือน  แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลศาลายา 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ครัวเรือน 
เกษตรกร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวัดสุวรรณ 912 1,087 1,999 700 83 
2 บ้านคลองโยง 1,118 1,280 2,398 1,004 47 

3 บ้านหนองแค 249 298 547 544 16 
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หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ครัวเรือน 
เกษตรกร 

ชาย หญิง รวม 

4 บ้านตาพิณ 50 41 91 31 12 

5 บ้านศาลายา 1,570 1,864 3,434 2,178 26 
6 บ้านพุทธมณฑล 936 1,256 2,192 1,121 6 

ที่มา: ส านักทะเบียนอ าเภอพุทธมณฑล และส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ณ 28 มีนาคม 
2556) 

พันธุ์พืชที่ปลูก และพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
1. ข้าว เป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากท่ีสุดในต าบล โดยเกษตรกรนิยมท านาหว่านน้ าตม พันธุ์ท่ีนิยมใช้

กันคือ ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 และพันธุ์อื่นๆที่ทางราชการส่งเสริม โดยใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 – 25 
กก. /ไร่   

2. มะม่วง เกษตรกรมีการเพาะปลูก ทั้งที่เป็นสวนและตามคันล้อมหรือตามบริเวณบ้านโดยปลูกได้
ตลอดป ีพันธุ์ท่ีนิยมใช้กันคือ มะม่วงเขียวเสวย น้ าดอกไม้ โชคอนันต์ 

3. มะพร้าว เกษตรกรมีการเพาะปลูก ทั้งที่เป็นสวนและตามคันล้อมหรือตามบริเวณบ้านโดยปลูกได้
ตลอดทั้งป ีนิยมปลูกมะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวอ่อน เพื่อบริโภค 

4. ส้มโอ เกษตรกรมีการเพาะปลูกแบบเป็นสวน โดยยกร่องปลูก สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูก
พันธุ์ทองดี ขาวพวง ขาวน้ าผึ้ง ตลาดมีความต้องการสูง ราคาดี 

5. ขนุน เกษตรกรมีการเพาะปลูกแบบเป็นสวน มีบางส่วนปลูกตามคันล้อม นิยมปลูกพันธุ์เหลืองบาง
เตย 

6. บัว เกษตรกรมีการเพาะปลูก โดยการเตรียมแปลงปลูกคล้ายการท านาปลูกข้าว โดยให้เหง้าหรือ
ไหลปักด าในแปลง พันธุ์ ที่นิยมใช้กันคือ พันธุ์ฉัตรขาว หรือ ฉัตรเขียว ฉัตรแดง 

7. กุยช่าย เกษตรกรมีการเพาะปลูกแบบเป็นสวน โดยยกร่องและหว่านเมล็ดพันธุ์ บนร่อง  พันธุ์ที่
นิยม คือ พันธุ์หัวปลาหรด 

8. ผักกระเฉด เกษตรกรมีการเพาะปลูกในแปลงนา โดยใช้ยอดผักกระเฉด ในการปักด า 
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 50 อาชีพการ

เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 40 และอาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ 10 เกษตรกรมีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร 
ดังนี ้มีที่ดินเป็นของตนเอง ประมาณร้อยละ 10 มีที่ดินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิ่ม ประมาณร้อย 20 ไม่มีที่ดินเป็น
ของตนเอง และต้องเช่าท่ีดินท ากิน ประมาณร้อย 70 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม ต าบลศาลายา มีกลุ่ม
ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่มของต าบลศาลายา 
ล าดับ ชื่อกลุม่ จ านวนสมาชกิ 

(คน) 
เงินทุนหมุนเวียน 

(บาท) 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ 16 - 

2. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลอง
มหาสวัสดิ์ 

23 - 

3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ต าบลศาลายา 8 - 
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสมุนไพรศาลายา 21 - 

5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องประดับหมู่ที่ 2 ต าบลศาลายา 8 - 
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ 31 150,000 
7 กลุ่มอาชีพการเกษตรต าบลศาลายา หมู่ที่ 1 (กองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร) 
75 - 

8 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 110 - 

9 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 55 - 
10 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 160 - 

11 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 30 - 
12 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 59 - 
13 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 30 - 

ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2555) 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ  ต าบลศาลายา ประชากรส่วนใหญ่ยังคงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ เช่น ประเพณีสงการณ์ ประเพณีลอยกระทง การท าบุญ ฟังเทศน์ 
รักษาศีลที่วัดในวันพระ การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ การท าขวัญข้าว แต่ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างก็จางหายไป เช่น 
การลงแขก ช่วยเหลือกันในการ เก็บเกี่ยวข้าว ในต าบลศาลายา มีวัดอยู่ 2 แห่ง คือ 1.วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 และ วัด
สาลวัน หมู่ที่ 5 โดยไว้ประกอบกิจกรรมส าคัญทางด้านศาสนา และยังมีวัดใกล้เคียง เช่น วัดมหาสวัสดิ์ วัดลานตากฟ้า 
วัดงิ้วราย 

2. ต าบลคลองโยงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอพุทธมณฑล มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอ 
ประมาณ 14 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ (อบต.คลองโยง, 2557) ดังนี ้

ทิศเหนือ  ติด  ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้   ติด ต าบลมหาสวัสดิ์/ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
ทิศตะวันออก ติด ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย/ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด

นนทบุรี 
ทิศตะวันตก ติด  ต าบลลานตากฟ้า/ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี 
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ต าบลคลองโยง มีเนื้อที่ 31.63 ตารางกิโลเมตร มีถนนรถยนต์ มีคลองน้ าไหลผ่านหลายสาย ใช้
คมนาคมติดต่อไปมา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม แหล่งน้ าทั้งหมด
ต าบลคลองโยง เป็นแหล่งน้ าที่ได้รับจากชลประทาน 1 โครงการ คือโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล โดยมี
คลองส่งน้ าท่ีรับจากโครงการ จ านวน 3 คลอง ดังนี้ คลองโยง คลองชัยขันธ์ (คลองเจ็ก) และคลองทวีวัฒนา  

จ านวนประชากรและครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลคลองโยง 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านคลองโยง 586 688 1,274 369 110 
2 บ้านชัยขันธ์ 152 123 275 79 52 

3 บ้านแหลนหาย 309 376 685 174 100 
4 บ้านมะเกลือ 1,036 1,083 2,119 758 69 

5 บ้านดอนทอง 740 804 1,544 505 152 
6 บ้านมงคลใหม ่ 794 901 1,695 577 26 

7 บ้านเจริญสุข 296 311 607 180 53 
8 บ้านสหกรณ์ 285 299 584 120 70 

ที่มา: ส านักทะเบียนอ าเภอพุทธมณฑล และส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ณ 28 มีนาคม 
2556) 
 พันธุ์พืชที่ปลูก และพืชเศรษฐกิจ ต าบลคลองโยงมีการปลูกพืชที่ส าคัญ โดยพืชที่ปลูกจ านวนมาก 3 อันดับ
แรก คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (กล้วยไม้ นาบัว) มี
พื้นที่ปลูกมาก คือ 1,166 ไร่ รองลงมาได้แก่ พืชผัก 806 ไร่ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 661 ไร่ 

1. ข้าว นับว่าเป็นพืชที่มีการท าการเพาะปลูกมากที่สุดในต าบล พันธุ์ที่นิยมใช้กันคือ ชัยนาท 1 
สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2  

2. มะม่วง เกษตรกรท าการเพาะปลูกทั้งที่เป็นสวน และตามคันล้อม หรือบริเวณบ้าน โดยปลูกได้
ตลอดปี พันธุ์ท่ีนิยมใช้กันคือ มะม่วงเขียวเสวย น้ าดอกไม้ น้ าดอกไม้มัน โชคอนันต์ 

3. มะพร้าว เกษตรกรท าการเพราะปลูกท้ังที่เป็นสวน และตามคันล้อม หรือตามบริเวณบ้านโดยปลูก
ได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกมะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวอ่อน เพื่อบริโภค 

4. ส้มโอ เกษตรกรจะปลูกแบบเป็นสวน โดยยกร่องปลูก สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกพันธุ์
ทองดี ขาวพวง ขาวน้ าผึ้ง ตลาดมีความต้องการสูง ราคาดี 

5. ฝรั่ง เกษตรกรจะปลูกแบบเป็นสวน โดยยกร่องปลูก สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกพันธุ์กลม
สาลี่ แป้นสีทอง  
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6. ขนุน เกษตรกรจะปลูกแบบเป็นสวน โดยยกร่องปลูก มีบางส่วนปลูกตามคันล้อม  นิยมปลูกพันธุ์
เหลืองบางเตย 

7. มะนาว เกษตรกรจะปลูกแบบเป็นสวน โดยยกร่องปลูก นิยมปลูกพันธุ์มะนาวแป้น โดยเป็นก่ิงตอน 
หรือก่ิงปักช า มาปลูก 

8. กล้วยไม้ เกษตรกรท าการปลูกได้ตลอดปี แต่ที่นิยมกันช่วงเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม พันธุ์ที่นิยม
กันคือ โจแดง, บอม 17, หวายขาว 4 เอ้น และพันธ์ุอื่นๆ 

9. บัว บัวเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวกับพุทธมณฑล ชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัว เพื่อตัดดอกใช้ในพิธีกรรมทาง
ศาสนา เกษตรกรปลูกบัวยึดเป็นอาชีพหลักได้ สามารถท าได้รายมากกว่าการปลูกข้าว นาบัวเป็นทางเลือกใหม่ที่
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที ่พันธุ์บัวหลวงที่เกษตรกรนิยมคือ พันธุ์ฉัตรขาว ฉัตรแดง 

10. กุยช่าย เป็นพืชผักท่ีเกษตรกรปลูกเป็นสองส่วน ปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้หลายปี คือ ประมาณ 4-5 ปี 
ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาการปลูกกุยช่ายปลูกครั้งหนึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ลักษณะ คือเก็บดอก ตัดต้นสีเขียว คล
อบ และติดต้นสีขาว พันธุ์ท่ีนิยมปลูก คือพันธุ์หัวปลาหรด 

11. ผักชีฝรั่ง เกษตรกรเริ่มจากการเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากท่ีนามาเป็นยกร่องสวน ตากดิน พร้อมทั้งท าโครง
ไม้ไผ่ ขึงสแลนสีด า พันธุ์ท่ีนิยม คือพันธุ์ใบหนายาว ใบมีหนาม ดอกไม่ดก พันธุ์นครสวรรค์ใบมีหนาม ดอกดก 

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท อาชีพการเกษตร จ านวน 
632 ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพนี้ แบ่งออกตามกลุ่มพืช จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
เกษตรที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จะมีรายได้มากที่สุด และอาชีพนอกภาคเกษตร อาชีพค้าขาย รับจ้าง ประมง  การถือ
ครองที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลคลองโยง มีพื้นที่ทั้งหมด 19,768 ไร่ พื้นที่ท าการเกษตร 15,811 ไร่ ครัวเรือน
เกษตรกร 596 ครัวเรือน (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลคลองโยง, 2556) เกษตรกรมีการ
ถือครองท่ีดิน เพื่อการเกษตร ดังนี้ เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 26 เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเองและ
เช่าเพิ่ม ร้อยละ 14 เกษตรกรที่มีที่ดินต้องเช่าท้ังหมด ร้อยละ 60 ลักษณะพิเศษของต าบลคลองโยง คือ เป็นพ้ืนท่ีโฉนด
ชุมชน ครอบคลุมหมู่ที่ 1,5,8 พื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่ การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม มีกลุ่มต่างๆ แสดง
ดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่มของต าบลคลองโยง 

ล าดับ ชื่อกลุม่ จ านวนสมาชกิ 
(คน) 

เงินทุนหมุนเวียน 
(บาท) 

1. กลุ่มวิสาหกิจผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษหมู่ที่ 1 - - 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตกะปิกุ้งนาหมู่ที่ 1 - - 

3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 4 - - 
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์หมู่ที่ 8 - - 

5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) - - 
6 กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชาอุปถัมภ์ 30 - 
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ล าดับ ชื่อกลุม่ จ านวนสมาชกิ 
(คน) 

เงินทุนหมุนเวียน 
(บาท) 

7 กลุ่มพัฒนากล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก 2 กลุ่ม 30 - 

8 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดมะเกลือพัฒนาหมู่ที่ 4 - - 
9 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์หมู่ที่ 6 - - 
10 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์หมู่ที่ 8 - - 

ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2555) 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ต าบลคลองโยงเป็นต าบลที่เก่าแก่ เป็นคลองที่ใช้เป็น

เส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯ ในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ติดต่ออ าเภอนครชัยศรี และจังหวัด
สุพรรณบุรีในลุ่มแม่น้ าท่าจีน คลองโยงเป็นคลองธรรมชาติที่มีใช้กันมานาน โดยใช้เป็นเส้นทางวัดไปนมัสการนครปฐม
เจดีย์ ตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 3 ดังปรากฎในหนังสือนิราศสุพรรณบุรี และนิราศบทประชมของสุนทรภู่ในปี พ.ศ.2382, 
2385 ในช่วงเวลาในอดีตดังกล่าวคือประมาณ พ.ศ. 2385 ในต าบลคลองโยงมีชุมชนอยู่เป็นกลุ่ม 2 ชุมชนคือชุมชน
คลองโยง (อยู่ริมคลองโยง) และชุมชนวัดมะเกลือตั้งอยู่ทิศเหนือของชุมชนคลองโยง มาประมาณ 5 กม. มีสภาพที่ดิน
ค่อนข้างดอน ในอดีตวิถีชีวิตของประชาชนจะอยู่อย่างเรียบง่าย คือ ท านาปีละ 2 ครั้ง และที่ดอน ตามโคก, จอมปลวก 
ก็จะใช้อาศัยปลูกผัก, ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไว้ใช้ในครัวเรือนใช้แรงงานคนและสัตว์ในการเกษตร และขนส่งโดยใช้ เรือเป็น
พาหนะ เหตุที่ได้ช่ือว่า “คลองโยง” สืบเนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของต าบลนั้นต้องอาศัยล าคลองเป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมา เพราะในอดีตนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นในการสัญจรไปมาต้องอาศัยเรือเป็น
พาหนะ ซึ่งพวกพ่อค้าได้ใช้เรือท่ีโยงติดกันหลายๆ ล าในการขนส่งสินค้า ดังนั้นชาวบ้านจึงพากันเรียกต าบลนี้ว่า “ต าบล
คลองโยง” (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคลองโยง, 2556) 

3. ต าบลมหาสวัสด์ิ ต าบลมหาสวัสดิ์ เป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันตก ของที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านศาลา
นกกระจอก หมู่ที่ 2 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน และหมู่ที่ 4 บ้านคลองโยง โดยมีองค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์ (อบต.) รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน 8,106 ไร่ หรือ 12.97 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่
ติดต่อกับต าบลข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติด ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต้  ติดต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม และต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     
  ทิศตะวันออก ติดต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
  ทิศตะวันตก  ติด  ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม และต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม    
 ต าบลมหาสวัสดิ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเทเล็กน้อย และมีน้ าท่วมขังเป็นบางฤดู โดยมี
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ล าคลองธรรมชาติ และคลองขุด หลายคลองด้วยกันในต าบลมหาสวัสดิ์ อยู่ในเขตชลประทาน โดยมีโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระพิมล และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ เป็นผู้ดูแล มีการคมนาคมและขนส่ง 2 ทางคือ  การ
คมนาคมทางบก ต าบลมหาสวัสดิ์ มีท้ังถนนลาดยาง และถนนลูกรัง ซึ่งสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี และทั่วถึง
ทุกหมู่บ้านในต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยมีถนนสายที่ส าคัญดังนี้ ถนนสายพุทธมณฑล-นครชัยศรี ถนนสายวัดเทพ
นิมิต-ลานตากฟ้า ถนนสายลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ ถนนสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ และถนนเลียบทางรถไฟสถานีวัด
สุวรรณาราม-มหาสวัสดิ์ ต าบลมหาสวัสดิ์ มีทางรถไฟผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ในภาคใต้ โดยมีสถานีหยุดรถไฟในเขตต าบลมหาสวัสดิ์ 1 สถานี คือ สถานีรถไฟ บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งประชาชน
สามารถใช้รถไฟในการเดินทางได้ การคมนาคมทางน้ า ต าบลมหาสวัสดิ์ มีล าคลองต่างๆ ซึ่งสามารถใช้สัญจรไปมาได้
ตลอดทั้งปี โดยมีล าคลองที่ส าคัญ ดังนี้ คลองมหาสวัสดิ์ คลองโยง คลองก านันขาว คลองปฏิรูป 1 และ 2 

จ านวนประชากรและครัวเรือน  มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 8,543 คน ความหนาแน่นของประชากร
เฉลี่ยต่อพ้ืนท่ี ประมาณ 658.67 คน/ตารางกิโลเมตร แสดงดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ครัวเรือน 
เกษตรกร 

ชาย หญิง รวม 

1 ศ า ล า
นกกระจอก 

1,110 1,206 2,316 894 66 

2 คลองมหาสวัสดิ์ 398 459 857 218 76 
3 ศาลาดิน 731 921 1,652 909 58 
4 คลองโยง 1,764 1,954 3,718 1,677 75 

รวม 4,003 4,540 8,543 3,698 275 
ที่มา:  ส านักทะเบียนอ าเภอพุทธมณฑล (ณ วันท่ี 1 เมษายน 2556) 

พันธุ์พืชที่ปลกู และพืชเศรษฐกิจ (ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, 2555)  
1. ข้าว เป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากท่ีสุดในต าบล โดยเกษตรกรนิยมท านาหว่านน้ าตม พันธุ์ท่ีนิยมใช้

กันคือ พิษณุโลก 2 สุพรรณบรุี 1 สุพรรณบุรี 3 ขาวปทุม ปทุมธานี 80 กข. 41, กข. 29 
2. มะม่วง เกษตรกรมีการเพาะปลกู ทั้งที่เป็นสวนและตามคันล้อมหรือตามบริเวณบ้านโดยปลูกได้

ตลอดป ีพันธุ์ท่ีนิยมใช้กันคือ มะม่วงเขียวเสวย น้ าดอกไมส้น น้ าดอกไม้ เขียวมรกต มันเดือนเก้า โชคอนันต์ 
3. มะพร้าว เกษตรกรมีการเพาะปลูก ทั้งที่เป็นสวนและตามคันล้อมหรือตามบริเวณบ้านโดยปลูกได้

ตลอดทั้งป ีนิยมปลูกมะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวอ่อน เพื่อบริโภค 
4. ส้มโอ เกษตรกรมีการเพาะปลูกแบบเป็นสวน โดยยกร่องปลูก สามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี นิยมปลูก

พันธุ์ทองดี ขาวพวง ขาวน้ าผึ้ง ตลาดมีความต้องการสูง ราคาด ี
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5. ขนุน เกษตรกรจะปลูกแบบเปน็สวน โดยยกร่องปลูก มีบางส่วนปลูกตามคันล้อม นิยมปลูกพันธุ์
เหลืองบางเตย 

6. บัว เกษตรกรมีการเพาะปลูก โดยการเตรยีมแปลงปลูกคลา้ยการท านาปลูกข้าว โดยใหเ้หง้าหรือ
ไหลปักด าในแปลง พันธุ์ ที่นิยมใช้กันคือ พันธุ์ฉัตรขาว หรือ ฉัตรเขยีว ฉัตรแดง 

7. กุยช่าย เป็นพืชผักท่ีเกษตรกรปลูกเป็นสองส่วน ปลูกครั้งหนึ่งอยูไ่ด้หลายปี คือ ประมาณ 4-5 ปี 
ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา การปลูกกุยช่ายปลูกครั้งหนึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ลักษณะ คือเก็บดอก ตัดต้นสีเขียว คล
อบ และติดต้นสีขาว พันธุ์ท่ีนิยมปลูก คือพันธุ์หัวปลาหรด 

8. ผักกระเฉด เกษตรกรมีการเพาะปลูกในแปลงนา โดยใช้ยอดผักกระเฉด ในการปักด า 
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้ อาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 50 

รองลงมาเป็นอาชีพท าการเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 40 และอาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ 10 เกษตรกรมีการถือ
ครองที่ดิน เพื่อการเกษตร ดังนี้ มีที่ดินเป็นของตนเอง ประมาณร้อยละ 10 มีที่ดินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิ่ม 
ประมาณร้อย 20 ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และต้องเช่าท่ีดินท ากิน ประมาณร้อย 70 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุน
ของกลุ่ม ต าบลมหาสวัสดิ์ มีกลุ่มต่างๆ แสดงดังตารางท่ี 7  
ตารางที่ 7 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่มของต าบลมหาสวัสดิ์ 

ล าดับ ชื่อกลุม่ จ านวน
สมาชกิ (คน) 

เงินทุนหมุนเวียน (บาท) 

1. สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน หมู่ที่ 2 208 1,000,000 

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 31 200,000 
3 กลุ่มอาชีพการเกษตรต าบลมหาสวัสดิ์ (กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร) 
70 - 

4 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด 6 - 
5 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 71 - 

6 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 94 - 
7 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 67 - 

8 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 98 - 
ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2555) 

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ต าบลมหาสวัสดิ์ ประชากรที่มาตั้งถิ่นฐาน ตั้งแต่แรก
นั้น จะมีทั้งคนไทยและคนจีน มาอยู่หลังการขุดคลองมหาสวัสดิ์ โดยประชาชนจะตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ตามสองฝั่งล า
คลอง ในปัจจุบันรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยไปตั้งบ้านเรือนอยู่รินถนน  ต าบลมหาสวัสดิ์ 
ประชากรส่วนใหญ่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ เช่น ประเพณีสงการณ์ ประเพณีลอย
กระทง การท าบุญ ฟังเทศน์ รักษาศีลที่วัดในวันพระ การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างก็จาง
หายไป เช่น การท าขวัญข้าว การลงแขก ช่วยเหลือกันในการเก็บเกี่ยวข้าว ในต าบลไม่มีวัด แต่ประชากรก็ประกอบ
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กิจกรรมทางด้านศาสนา เช่น การท าบุญ ฟังเทศน์ ที่วัดใกล้บ้าน เช่น วัดสุวรรณาราม วัดมหาสวัสดิ์ วัดลานตากฟ้า วัด
ง้ิวราย 

3.2 ความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้น า สามารถน าเสนอได้ดังนี้ ต าบลศาลายา ส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาราคาผลผลติตกต่ า เนื่องจากภัยธรรมชาติรบกวนท าให้ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดร้ับ ไม่คุ้มการลงทุน 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ยาเสพติด น้ าท่วม โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด การรวมกลุ่มยังขาดความร่วมมือ ปัจจัยการ
ผลิตมีราคาสูง ต าบลคลองโยง ส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุน โรค แมลง 
ศัตรูพืช ควันไฟจากการเผาฟางข้าว และต าบลมหาสวัสดิ์ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการผลิตข้าว ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
และแรงงานภาคเกษตรลดลง ปัญหาภัยธรรมชาติ (เกิดมหาอุทกภัย ปี 2554 น้ าท่วม ลมแรงในเดือนเมษายน ท าให้
ข้าวล้มก่อนเก็บเกี่ยว โรคแมลง ข้าววัชพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล) จากสภาพปัญหาทั้ง 3 ต าบล จึงอาจสรุปได้ว่ า 
ปัญหาร่วมกัน คือ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ปัญหาผลผลิตต่ าเนื่องจากภัยธรรมชาติ โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 
ราคาปัจจัยการผลิตที่สูง ท าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุน การส่งเสริมการรวมกลุ่มขาดการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน 

2. ศักยภาพของชุมชน .ในเขตพื้นที่ต าบลศาลายา มีแหล่งน้ าสมบูรณ์ มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกร
สามารถผลิตพืชได้หลากหลายชนิด สภาพภูมิประเทศเหมาะสม อยู่ใกล้ตลาดจ าหน่ายผลผลิต เช่นเดียวกับต าบลคลอง
โยง พบว่า มีการคมนาคมสะดวก เกษตรสามารถผลิตข้าว ผลไม้ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นพื้นที่เขตปริมณฑล 
กับ กทม. และต าบลมหาสวัสดิ์ พบว่า มีแหล่งน้ าสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก เกษตรกรสามารถผลติพืชไดห้ลากหลาย
ชนิด สภาพภูมิประเทศเหมาะสม อยู่ใกล้ตลาดจ าหน่ายผลผลติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อ าเภอพุทฑมณฑลมีศักยภาพในการ
พัฒนาระดับมาก เนื่องจากมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น แหล่งน้ าสมบูรณ์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูก
พืชได้หลายชนิด การคมนาคมสะดวก มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลายแห่ง เป็นต้น 

3. ความต้องการ ต าบลศาลายา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี ปัจจัย
การผลิตราคาถูกลง ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจดี มีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิต
อาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน, ตลาดสินค้าเกษตร ส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
และมีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการแปรรูปสนิค้าเกษตร เช่นเดียวกับต าบลคลองโยง พบว่า ต้องการให้ชุมชน
มีเครื่องพรวนดินให้บริการสมาชิกในราคาถูก ต้องการให้เศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชนดี พ้นภาวะเป็นหนี้สิน อยากให้
ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจดี อยากได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพข้าว การบริหารจัดตั้งกลุ่ม
กองทุน การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทีได้มาตรฐานและปลอดภัย การแปรรูปผลผลิต 
และต าบลมหาสวัสดิ์ พบว่า ต้องการได้รับการฟื้นฟูอาชีพ สิ่งแวดล้อม ชุมชน หลังน้ าลดจากมหาอุทกภัย ปี 2554 
ต้องการให้ส่งเสริมเป็นชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน 

ดังนั้น จึงสรุปภาพรวมแต่ละต าบล ได้ดังนี้ ต าบลศาลายา พบว่า เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตร 
เป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพท านาเป็นหลัก โดยท าข้าวนาปี และนาปรัง และยังมีอาชีพอ่ืนๆ คือ ท าสวนผลไม้ ปลูกผักซึ่ง
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เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จพอสมควร และยังมีเกษตรกรอยู่จ านวน
หนึง่ ท่ีมีปัญหาในด้านการเพาะปลูกพืช และเทคโนโลยีการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องของการ
ลดต้นทุนการผลิต โดยน าสารชีวภาพ มาใช้ในแปลง เพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่ยังมีจ านวนน้อย  เช่นเดียวกับต าบล
คลองโยง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการท านาข้าว หรือท าการเกษตรหลายอย่าง คือ ทั้งสวน และ
อื่นๆ ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต โดยน าสารชีวภาพ มาใช้ในนาข้าว เพื่อเป็น
การลดขั้นต้นทุน เริ่มมีมากข้ึน ตามล าดับ เกษตรกรจะให้ความส าคัญเรื่องการท านา การปลูกไม้ผล ผักสวนครัว ฉะนั้น
ทางเลือกที่จะพัฒนาเกษตรกรควรจะเป็นการสง่เสรมิการใช้ที่ดิน การเพิ่มผลผลิตแลควรส่งเสริมกาผลิตในเรื่องคุณภาพ
ของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และต าบลมหาสวัสดิ์ พบว่า มีความเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตและตลาด
สินค้าเกษตร ส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ส่งเสริมด้านการวาง
แผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

3.3 แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการจัดโครงการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ 
ตามความต้องการของชุมชนในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

จากผลการศึกษาในข้อ 3.1 และ 3.2 สามารถน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นแนวทางเพื่อการ
วางแผนและพัฒนาโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนในเขต
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้ดังนี้ 

1. รายบุคคล พบว่า ต้องการให้นักวิชาการ มาลงพื้นที่ศึกษา และให้ความรู้เฉพาะกรณีไป รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยเพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน เช่น ความรู้วิชาการด้านการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพ แนวทางหาตลาดรองรับสินค้า การแปรรูปผลผลิต การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
และพัฒนาตลาดชุมชน แก้ปัญหาพ่อค้าคนกลาง การพัฒนากิจกรรมให้แก่เยาชนอย่างหลากหลาย และการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว 

2. รายกลุ่ม/องค์กรชุมชน จ าแนกเป็นดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องการมีรายได้เป็นของตนเอง โดยไม่ต้อง
พึ่งพาบุตรหลานมากจนเกินไป โดยต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยฝึกอบรมในลักษณะการใช้ฝีมือผลติผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
น าออกจ าหน่าย เพื่อให้มีรายได้เป็นของตนเอง กลุ่มครอบครัว เยาวชน ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาการใช้เวลาว่างของ
เยาวชน การเพิ่มความสามารถในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ ในภาพรวมต้องการ
พัฒนา เสริมความรู้วิชาการด้านการพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม และกลุ่มผู้น าชุมชน ต้องการความรู้ด้าน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม การเลือกตั้ง สุขภาพอนามัย การจัดการ ต้องการให้คืนความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน และการ
จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

4. สรุปผลผลการวิจัย 
อ าเภอพุทธมณฑล แบ่งการปกครองท้องที่ เป็น 3 ต าบล 18 หมู่บ้าน ต าบลศาลายา 6 หมู่บ้าน ต าบลคลอง

โยง 8 หมู่บ้าน ต าบลมหาสวัสดิ์ 4 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบคือเทศบาล 2 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 2 แห่ง อาชีพที่ส าคัญคือ การเกษตร ได้แก่ การท านาข้าว แปลงผัก สวนผลไม้ และสวนไม้ดอก
โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทห้างร้าน ค้าขาย 
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จุดแข็งและโอกาสของอ าเภอพุทธมณฑล ได้แก่ มีที่ตั้งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล 
เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการจากส่วนกลาง และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิ ง
ธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสดิ์ และสวนผลไม้ นาบัว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน 

จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมือง สภาพพื้นที่เป็นที่
ลุ่ม เกิดปัญหาน้ าท่วมได้ง่าย การอพยพถ่ินฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบท และประชากรแฝง 

ศักยภาพและโอกาสของอ าเภอ ได้แก่ ศักยภาพทางการเกษตรของอ าเภอมีอยู่สูง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูก
เหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะพัฒนาทางด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นอ าเภอที่มี
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง และทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ 
ฯลฯ นับเป็นโอกาสที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ส าคัญ ลักษณะที่ตั้งของอ าเภอ อยู่ในเขตปริมณฑล 
พื้นที่ติดกับเขตกรุงเทพมหานคร เหมาะสมที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านพื้นที่อยู่อาศัย 
การท่องเที่ยว และการพาณิชยกรรม สถาบันราชการ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีหลายหน่วยงาน เอื้ออ านวยต่อการเป็นแหล่งให้
ความรู้แก่ประชาชน และพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และผลผลิตด้านการเกษตรมีเป็นจ านวนมาก เอื้ออ านวยต่อการ
ส่งเสริมเพื่อการแปรรูปผลผลิต 

สภาพปัญหา พบว่า ทุกต าบลส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากภัยธรรมชาติรบกวนท าให้
ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ ไม่คุ้มการลงทุน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ยาเสพติด น้ าท่วม โรค และแมลงศัตรูพืช
ระบาด การรวมกลุ่มยังขาดความร่วมมือ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 

ความต้องการ พบว่า ต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี ปัจจัยการผลิตราคาถูกลง ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจดี 
มีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน, ตลาดสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และมีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

แนวทางเพื่อการวางแผนและพัฒนาโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของชุมชนในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รายบุคคล พบว่า ต้องการให้นักวิชาการ มาลงพื้นที่
ศึกษา และให้ความรู้เฉพาะกรณีไป รวมทั้งมีผลงานวิจัยเพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน เช่น ความรู้วิชาการ
ด้านการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ แนวทางหาตลาดรองรับสินค้า การแปรรูปผลผลิต การแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน แก้ปัญหาพ่อค้าคนกลาง การพัฒนากิจกรรมให้แก่
เยาชนอย่างหลากหลาย และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องการมีรายได้เป็นของตนเอง โดยไม่ต้อง
พึ่งพาบุตรหลานมากจนเกินไป โดยต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยฝึกอบรมในลักษณะการใช้ฝีมอืผลติผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
น าออกจ าหน่าย เพื่อให้มีรายได้เป็นของตนเอง กลุ่มครอบครัว เยาวชน ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาการใช้เวลาว่างของ
เยาวชน การเพิ่มความสามารถในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ ในภาพรวมต้องการ
พัฒนา เสริมความรู้วิชาการด้านการพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม  และกลุ่มผู้น าชุมชน ต้องการความรู้ด้าน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม การเลือกตั้ง สุขภาพอนามัย การจัดการ ต้องการให้คืนความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน และการ
จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

ควรเพิ่มเติมการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลรายครัวเรือนประกอบ และควร
เพิ่มเติมการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นการเพิ่มเครือข่ายในการให้บริการทางวิชาการ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง

เขตจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดโครงการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารเชิงพื้นที ่

 
5. กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



