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บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563)
เล่มนี้ที่ท่านกำ�ลังอ่านอยู่   มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาสังคมทั้งในรูปแบบบทความวิจัย
และบทความวิชาการ ได้แก่บทความวิจัย 6 เรื่องและบทความวิชาการ 1 เรื่อง
บทความแรกการประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในการเพิ่มมูลค่าของกลุ่มผู้ปลูกแตงโม เช่น แยมแตงโม
ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายวิธกี ารทำ�ทัง้ สองสูตร คือจากเปลือกแตงโมและจากแตงโมผลเล็กหากผูอ้ า่ นสนใจสามารถศึกษา
และทดลองทำ�ตามสูตรได้
ลำ�ดับต่อไปเป็นบทความด้านดนตรีทั้งสองบทความ บทความแรกเป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้รปู แบบการสอนปฏิบตั เิ ปียโน รวมทัง้ หมด 6 แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
บทความนึงเป็นเรื่องกรณีศึกษาวงมโหรีวิบูรณ์ชัย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาเอกสาร
และสัมภาษณ์เชิงลึกนักดนตรีในวงโดยตรง ผูอ้ า่ นจะได้ทราบถึงประวัตขิ องวงมโหรีวบิ รู ณ์เป็นวงมโหรีพนื้ บ้าน
อีสานใต้ นับเป็นวงดนตรีทมี่ บี ทบาทสำ�คัญมากในวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สามารถอ่าน
เพิ่มเติมได้ในวารสารฉบับนี้  บทความต่อไปเกี่ยวกับนาฏยศิลป์ คือประวัติศาสตร์ตัวนางผู้ชายในการ
แสดงนาฏยศิลป์ไทยเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวนางที่แสดงโดยผู้ชายและวิเคราะห์ถึงบริบทและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำ�ให้เกิดการแสดงบทตัวนางในนักแสดงชาย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากวีดิทัศน์บันทึกการแสดง
บทความที่ห้า เป็นบทความด้านภาษา คือ การพัฒนาความสามารถในการใช้คำ�กริยาภาษาจีนที่
มีความหมายใกล้เคียงกันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงสำ�รวจสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการนำ�กระบวนการวิจัยเชิงสำ�รวจเข้ามาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาปัญหาและแก้ไขปัญหาการ
ใช้ค�ำ กริยาทีผ่ ดิ พลาดของตนเองได้ งานวิจยั นีไ้ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
วิจยั ทีช่ ดั เจน และสร้างความรูเ้ รือ่ งวิธกี ารแยกแยะการใช้ค�ำ กริยาภาษาจีนกลางทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันให้
ดีเสียก่อน จึงจะสามารถนำ�ความรู้ไปต่อยอดในการออกแบบงานวิจัยเชิงสำ�รวจของผู้เรียนได้
บทความที่หก ปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน
พ.ศ. ...เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านยุติธรรมชุมชนของไทยและต่าง
ประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำ�เนินงานของยุติธรรมชุมชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำ�เนินงาน
ของยุติธรรมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
บทความสุดท้ายเป็นบทความวิชาการ บทความนี้ได้นำ�เสนอสิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรสำ�หรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ เป็นส่วนสนับสนุนทีส่ �ำ คัญต่อการประกอบ
กิจการในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ทำ�ให้ผอู้ า่ นได้ทราบว่าในการวางแผนการ
จัดตั้งธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องพิจารณาว่าควรจัดตั้งในรูปแบบใด รวม
ทั้งต้องศึกษาข้อกำ�หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้โดยเฉพาะกฎหมายภาษีอากร
คณะกรรมการ หน่วยงานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ทุกท่านได้ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป
สำ�หรับผูส้ นใจท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความหรือส่งบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ที่  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/index
บรรณาธิการ
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Editorial Notes

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

This Buriram Rajabhat University’s Academic Journal Volume 11 Issue 2 (JulyDecember 2020) in your hand contains a total of six research articles and one academic article
in education and social development.
The first article involves the application of watermelon rind to increase the marketing
value for watermelon farmers by making such product as watermelon jam. The authors
describe two watermelon jam recipes. The first one uses watermelon rind whereas the second
one makes use of small watermelon. Interested readers can study and follow the recipes.  
The next two articles concern music. The first music article is a study of satisfaction towards
the methods for teaching piano to first-year undergraduates of higher educational institutions
in the northeastern region of Thailand. This study employs practical approach to piano
teaching with a total of six lesson plans. The other article is a case study of Mahori ensemble
of Wiboonchai in Lahansai District, Buriram Province. Based on related publications and
in-depth interviews directly with musicians in the ensemble, readers will understand the
history of Mahori ensemble of Wiboonchai, which is a local band in the lower part of Isan or
the Northeast of Thailand. The band has been playing an important role in the way of life of
people in the community from the past up to these days by playing music in both fortunate
and misfortunate events. More information can be found in this journal.
The next article is about performance art. It focuses on the background of males
portraying female characters in Thai performance art and analyzes the context and factors
leading to portrayal of female roles by male artists. The researchers conducted the study by
gathering information from related publications and research studies, interviews with experts,
and video records of the performance.
The fifth article is a language one involving development of the capability to use
Chinese near-synonymous verbs of Chinese major students. This research reflects the efficiency
of application of the survey research method to encourage the students to seek the solutions
to the problems of their misuse of Chinese verbs. Results of the research suggest that clear
knowledge and understanding of research process as well as the knowledge of distinguishing
of Chinese near-synonymous verbs should be created first so that such knowledge can be
applied to designing the survey research.
The sixth research involves the problems with community justice practices in
accordance with the Draft Community Justice Act, B.E…… The purposes of this research are
to investigate the concepts, theories, policies and provisions of laws related to community
Justice of both Thailand and other countries, to analyze the problems with community justice
practices, and to propose the approaches for effective community justice practices.
The last article is an academic article that presents the tax incentives of small and
medium enterprises under the Revenue Code since tax incentives are an important part that
supports business operations of small and medium enterprises in Thailand. Readers will learn
that in planning to set up a business, operators of small and medium enterprises have to
determine what type of business they want to set up and study relevant provisions of laws,
especially those on taxes and duties.
The editorial board of Buriram Rajabhat University academic journal will keep working
hard to make our journal become a learning resource from which everyone can search for
and find useful information. Interested persons may download articles or submit ones for
publication in Buriram Rajabhat University academic journal at https://so02.tci-thaijo.org/index.
php/bruj/index.
Editor

