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บทคัดยอ 

 

 รายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก มีความสําคัญ
อยางย่ิง เนื่องดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคอุปถัมภโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน พระองคทรงตระหนักถึงคุณคาของเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารท้ังดานการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต อีกท้ังทรงเปนแบบอยางท้ังดานพระราชจริยวัตร และดานพระอัจฉริยภาพ ควรท่ีเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนําความรู ทักษะชีวิตท่ีไดรับจากโครงการ
พระราชดําริไปปรับใชในชีวิตประจําวัน การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมฯ ตาม
เกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฯ และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนตอการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฯ โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก การสนทนากลุม แบบประเมิน และแบบทดสอบ การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง        
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอย
พระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน     
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก ทุกขอรายการอยูในระดับมาก โดยมีขอท่ีมี

                                                        
* รองศาสตราจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 



คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถปลูกฝงคุณธรรมใหนักเรียนไดดี รองลงมา คือมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
นาสนใจและนักเรียนอยากใหมีการเรียนการสอนในลักษณะนี้อีก 
 
คําสําคัญ  พัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
            สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
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บทนํา 
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณดวยน้ําพระทัย    
อันเปยมลนในการท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ประชาชน ในถ่ินทุรกันดารใหมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องท่ีจะทําใหเด็กเยาวชน ประชาชนไดมีการศึกษา รูจักหนาท่ีพลเมืองไทยท่ีอาศัย
อยูบนผืนแผนดินไทย มีความรูความสามารถในการพัฒนา ดํารงชีวิตท่ีพึ่งพาตนเองใหความรวมมือกับรัฐ
เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมีความมั่นคงและใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนศูนยกลางการศึกษา
พัฒนาชุมชนในถ่ินทุรกันดารตลอดไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปนผูจุดประกายแสง
สวางแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อันหมายถึงการจุดประกายใหคนมองเห็นความเสียเปรียบของ
เยาวชนในแดนทุรกันดารผูยากไร ผูดอยโอกาส ทรงพระเมตตาและทรงอุปถัมภโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเปนเบ้ืองตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปนผูขยายแสงสวางแหง
ประทีป ใหเรืองจรัสจาโดดเดน ใหสังคมมองเห็น พระองคทรงตระหนักถึงคุณคาของเยาวชนวาตองไดรับ
การศึกษาและการศึกษานั้นจะตองมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาจะดี สมองของคนจะดี สุขภาพรางกาย
จะตองมากอน นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ีอยูหางไกลจึงไดรับการดูแลเอาใจใสท้ังดาน
อาหาร ดานสุขภาพ และดานการศึกษา ซึ่งก็เนื่องดวยพระมหากรุณาธิคุณเปนท่ีย่ิงนั่นเอง (๔๐ ป 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๓๙) เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะตางๆ ไปใชใน
ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกันในระดับครอบครัว และ
ชุมชน เด็กและเยาวชนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนควรไดรับการปลูกฝงให
ตระหนักถึงความสําคัญและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีท่ีมีตอโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางหาท่ีสุดมิได เด็กและเยาวชนควรได
เรียนรูถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดําริฯ พระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ 
การแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปฏิบัติตน เพื่อสนองพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีทุกคนควรนอมนํามาเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตของตนเองตอไปอยางย่ังยืน 
 
วิธีการศึกษา 
 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผาน
กระบวนการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ี ผูเชี่ยวชาญและผูวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก  
แบบประเมิน แบบทดสอบและการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 
 
 
 



วัตถุประสงค 
 

๑. เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก   

๒. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก 

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคล
บาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก 
 
ผลการศึกษา 
 

 ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ ๐.๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอย
พระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน      
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก ทุกขอรายการอยูในระดับมาก   
 
อภิปรายผล 
 

 ๑ ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔  
จังหวัดตาก พบวา มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ 
จังหวัดตาก ผูวิจัยนําเสนอเปนรายชั้นเรียน ดังจะเห็นไดวาทุกชั้นเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนด ๘๐/๘๐ โดยท้ังนี้ อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก อยางเปนระบบตามขั้นตอนการพัฒนาจึงไดรายวิชาเพิ่มเติมฯท่ี
มีคุณภาพเหมาะสม สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนได และเมื่อนําไปทดสอบประสิทธิภาพ ก็พบวาสูง
กวาเกณฑ ๘๐/๘๐ ท่ีกําหนดไว  



 ๒.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก พบวา สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรีชา เครือสินธุ (๒๕๔๕, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง
การทําน้ําตาลมะพราว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในระดับประถมศึกษาเร่ืองการทํา
น้ําตาลมะพราว เพื่อนําหลักสูตรเร่ืองการทําน้ําตาลมะพราวไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ประเมินผลการใชหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองการทําน้ําตาลมะพราวผูบริหารโรงเรียน ผูปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน และครูในโรงเรียนมีความเห็นสอดคลองกันวาควรมีการ
สอนหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองการทําน้ําตาลมะพราว ในโรงเรียนและพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนทรัพยากรทุกๆ 
ดาน เก่ียวกับหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้น คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการทําน้ําตาลมะพราว
ของนักเรียนหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐๑ โดยมีแนวโนมวา
หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสินี เพียรพิทักษ 
(๒๕๔๘ บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติมดานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
รายวิชา ท ๐๕๒ ภูมิปญญาลุมน้ํานครชัยศรี ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปท่ี ๔ โรงเรียนสามพรานวิทยา จํานวน ๓๔ คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๒๕ นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนรายวิชา ท ๐๕๒ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งแสดงใหเห็น
วา ผูวิจัยไดพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตากดี
และเหมาะสมแลว 
 ๓.  ความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก การสราง
เคร่ืองมือตางๆ ไดแก รายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก 
ท่ีมีกระบวนการสรางและพัฒนาท่ีดี ถูกตองตามระบบขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ สาระการเรียนรูมีความ
หลากหลายเหมาะสม เก่ียวของสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงและเปนสิ่งท่ีปฏิบัติอยูเปนประจํา เชน โครงการ
พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประกอบรูปภาพสีสันในหนังสือเสริมประสบการณทําให
ผูเรียนพอใจ มีความสุขท่ีไดเร่ืองรูเร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลสําคัญ ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณดวย  น้ํา
พระทัยอันเปยมลน ในการท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน ประชาชน ในถ่ินทุรกันดาร ใหมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก ทองเพ็ชร (๒๕๕๑, บทคัดยอ) 
กลาววาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองการเลี้ยงโคพื้นเมืองสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ มี
ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน และนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรสาระการเรียนรู เร่ือง



การเลี้ยงโคพื้นเมือง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และวิทยากรทองถ่ิน มีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด และสอดคลองกับ ธงชัย พรมกมล (๒๕๔๙, บทคัดยอ) กลาววาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง
การทําน้ําปลาจากปลาราหมัก กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
โรงเรียนบานหนองหัวชาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต ๕ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง การทําน้ําปลาจากน้ําปลาราหมัก  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา         
มีประสิทธิภาพ ๙๐.๐๐๙๑.๘๐ ซึ่งสูงกวาเกณฑ ๘๐/๘๐  ท่ีต้ังไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนกลุมนี้สูงกวากอนเรียน ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากกับการเรียน   
การสอนดวยแผนการจัดการเรียนรู  
 
สรุป/ขอเสนอแนะ 
 

 ๑.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 ๑.๑ กอนนํารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ 
จังหวัดตากไปใช  ครูผูสอนควรศึกษารายละเอียดตางๆ ของเอกสารรายวิชาเพิ่มเติมและเอกสาร
ประกอบการใชรายวิชาเพิ่มเติมฯใหเขาใจ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน  
 ๑.๒ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนใหมากขึ้น เนื่องจากบางเนื้อหามีคําราชาศัพทบางเนื้อหา
ตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจและเรียนรูมากขึ้นสําหรับนักเรียน  
 ๑.๓ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนสามารถเลือกใช
กิจกรรมตามท่ีผูวิจัยเสนอแนะไวหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได แตท้ังนี้ตองใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูรวมท้ังความพรอมในการนําไปใชโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
 ๑.๔ การวัดและประเมินผลในแตละแผนการจัดการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรูไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรู  
 ๒.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป  
 ๒.๑ ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมตอเนื่องสูบุคคลสําคัญ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิตประจําวันอยางมีความสุข  
 ๒.๒ ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมท่ีเหมาะสมกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนตระหนักเกิด
ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  
 ๒.๓ ควรมีการประเมินหลักสูตรท่ีครอบคลุมหลักสูตรท้ังระบบดวยรูปแบบอ่ืนๆ  
 ๒.๔ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะอ่ืนๆ นอกจากการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมฯ 
 



กิตตกิรรมประกาศ 
 

 ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ คณะครูเครือขายคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานแพะ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตาก ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีและท่ีจะ
ขาดมิได คือสํานักราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง ท่ีไดใหคําชี้แนะใหในการวิจัยคร้ังนี้จนบรรลุความสําเร็จ
ไปดวยดี 
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