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คำนิยม
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ เพื่อรับใช
ทองถิ่นและสังคม ตลอดระยะเวลา 77 ป ที่ผานมา มหาวิทยาลัยยึดมั่นในการจัดการศึกษาที่เนนคุณภาพภายใต
ปรั ช ญา “การศึ ก ษาสร า งคน คิ ด ค น ภู มิ ป ญ ญา พั ฒ นาท อ งถิ่ น ” และมี วิ สั ย ทั ศ น คื อ “เป น มหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากล”
ซึ่งดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะสำเร็จการศึกษาไดจะตองทำวิจัยเปน และงานวิจัยนั้นจะตองเปนประโยชน
ตอทองถิ่นและสังคม ไมวาจะเปนวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล็งเห็น
ความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ และมีแรงจูงใจในการสรางสรรควิทยานิพนธใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
จึ ง กำหนดให มี ก ารมอบรางวั ล วิ ท ยานิ พ นธ ดี / ดี เ ด น ขึ้ น ซึ่ ง ได ด ำเนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งเป น ประจำทุ ก ป
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากวิทยานิพนธดี/ดีเดนของแตละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ดังนั้น จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาบัณฑิตที่รักทุกทาน ที่มุงมั่น ตั้งใจ ทุมเทความพยายาม
ในการศึกษาคนควาตามกระบวนการของการวิจัย เพื่อมุงใหไดผลงานวิทยานิพนธที่มีคุณคา และไดรับรางวัล
วิทยานิพนธด/ี ดีเดนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองขอขอบคุณคณาจารยทกุ ทานทีส่ อนในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ใหความรูแกนักศึกษาโดยเฉพาะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีบทบาทสำคัญมากตอความสำเร็จของนักศึกษา
จากการที่ทานไดอุทิศเวลา ชวยเหลือ ใหคำแนะนำ และตรวจสอบความถูกตองของการวิจัยจนบรรลุผล
ทายที่สุดนี้ ขอพลานุภาพแหงความดีงาม โปรดบันดาลใหคณาจารยและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานประสบความเจริญรุงเรืองทั้งชีวิตสวนตัวและการงาน จงมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คำนำ
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวม “วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควา
อิสระ ประจำป พ.ศ. 2557” ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม นับไดวาเปนหนังสือที่มีคุณคา ทั้งนี้เพราะผลงานวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ
จะบรรลุผลออกมาเปนงานวิจัยที่สมบูรณได จะตองอาศัยพลังความคิด การวางแผน ลงมือทำ ดวยความมุงมั่น
ขยัน อดทน ตั้งใจ ทุมเทความพยายามในการศึกษาคนควาตามกระบวนการของการวิจัย เพื่อมุงสรางสรรคใหได
ผลงานที่ภาคภูมิชิ้นหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ไดจัดทำหนังสือ “วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/
การคนควาอิสระ ประจำป พ.ศ. 2557” และไดดำเนินการผลิตมาอยางตอเนื่องทุกป โดยเนื้อหาประกอบดวย
2 ส ว น ได แ ก 1) ส ว นวิ ท ยานิ พ นธ ดี / ดี เ ด น และ 2) บทคั ด ย อ วิ ท ยานิ พ นธ / ภาคนิ พ นธ / การค น คว า อิ ส ระ
ของผูสำเร็จการศึกษา ประจำป พ.ศ. 2557
ในป พ.ศ. 2557 มีการคัดเลือกวิทยานิพนธเพื่อรับรางวัลจากผูท ่สี ำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557 มีวิทยานิพนธ
ที่ไดรับรางวัลระดับดีเดน จำนวน 2 เรื่อง และระดับดี จำนวน 12 เรื่อง จาก 7 สาขาวิชา วัตถุประสงคหลัก
ของหนังสือเลมนี้นอกจากการเผยแพรงานวิจัยของนักศึกษาแลว ยังเปนการแสดงความยินดีกับผูสำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดี/ดีเดน อีกดวย
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/
การคนควาอิสระ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธเพื่อ
รับรางวัลวิทยานิพนธดี/ดีเดน ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่รวมสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณคา และหวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูอานทุกทาน เพื่อนำแนวคิดตาง ๆ ไปพัฒนาหรือประยุกตใชในการพัฒนา
หนวยงาน ทองถิ่น และสังคมตอไป

(อาจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว)
ผูอำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทคัดยอวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ / การคนควาอิสระ
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1. การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
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