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วารสารวิชาการเครื อข่ายบัณฑิตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อจัดทาขึ้ นตาม
ความร่ วมมือของบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อทั้ง 8 แห่ ง อันประกอบด้วย
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิ บู ลสงคราม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เพชรบู รณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี
สานักงานกองบรรณาธิ การตั้งอยูท่ ี่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วารสารวิชาการเครื อข่ายบัณฑิตศึกษาได้เริ่ มตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2554 เลข ISSN 2229-2683 โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อ ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิ ช าการ และผลงานวิจัย เพื่ อ การพัฒ นาท้อ งถิ่ น ของนัก วิ ช าการนัก วิ จัย นัก ศึ ก ษา
คณาจารย์ และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากนั้นวารสารมีการ
พัฒนาอย่างต่ อเนื่ องจนสามารถเผยแพร่ ฉบับอิ เล็กทรอนิ กส์ เลข ISSN 2408-1418 ได้ใน
ปี 2557 ตั้งแต่ ฉบับ ที่ 6 URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ (Thai Journals Online:ThaiJO) ซึ่ งเป็ นระบบการจัดการ
วารสารออนไลน์ของไทยที่ ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ที่ มีการดาเนิ นงานโดย
ศู น ย์ด ัช นี ก ารอ้างอิ งวารสารไทย (TCI) ท าให้วารสารมี การแสดงผลหน้าเว็ บ ไซต์ตาม
มาตรฐานสากลที่ มีรูปแบบเดี ยวกัน และสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทัว่ โลก
และในปี 2558 วารสารวิชาการเครื อข่ายบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อผ่าน
การประมินเป็ นวารสารได้รับการยอมรับในระดับชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 1
สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และกองบรรณาธิ ก ารยัง มุ่ ง จะพัฒ นาคุ ณ ภาพ
วารสารเป็ นแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
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วารสารวิชาการเครื อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อ ฉบับนี้
เป็ นวารสารปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
สาระสาคัญในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจยั จานวน 4 บทความ
ซึ่ งประกอบด้วยบทความวิจยั ด้านสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมชุ มชน จานวน
1 บทความ บทความเกี่ ย วกับ การใช้ค าถามในห้ อ งเรี ย นภาษาอังกฤษ จ านวน 1
บทความ บทความวิ จัย ด้านการพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะการเขี ย นสะกดค าควบกล้ า
จานวน 1 บทความ และบทความด้านการจัดทาบัญชีครัวเรื อน จานวน 1 บทความ
สาหรั บบทความวิจัย เกี่ ยวกับ การส่ งเสริ มการจัด ทาบัญ ชี ค รั วเรื อนโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบมี ส่วนร่ วมเพื่ อปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมการใช้จ่ายนั้น ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษากับหัวหน้าครอบครัวหรื อตัวแทนครัวเรื อน ของชาวบ้านชุมชนย่านมัทรี
จังหวัดนครสวรรค์ โดยการใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข ้อมูล โดยใช้ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ และการทดสอบที
ซึ่ งผลการวิ จัย มี ข ้ อ ค้ น พบว่ า ควรมี ก ารวิ จัย และพั ฒ นาหลัก สู ตรการส่ งเสริ ม
ความสามารถในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนเพื่อนาไปใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชน
ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้แล้วในวารสารฉบับนี้ ยงั ได้นาเสนอบทความวิทยานิ พนธ์ในระดับ
ปริ ญญาเอกและปริ ญญาโทอีก จานวน 6 บทความ ซึ่ งแต่ละบทความมีปัญหาการวิจยั
และข้อ ค้น พบในการวิจัยที่ น่าสนใจ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่ อการจัด การศึ กษาและ
การบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ
กองบรรณาธิ การขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ ให้ความอนุ เคราะห์
ตรวจอ่านบทความ และขอขอบคุณนักวิจยั ทุกท่ านที่ ให้ความสนใจส่ งผลงานมาเพื่ อ
เผยแพร่ ในวารสารนี้ และหวังว่าวารสารนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของผูส้ นใจโดยทัว่ ไป
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