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           บทคัดย่อ 
 
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของ
ผู้น าและผู้บริหารท้องถิ่น 2) เสนอประเด็นความต้องการในการฝึกอบรมด้านการพูดในที่ชุมชนของ
ผู้น าและผู้บริหารท้องถิ่น 
             กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้น าและผู้บริหารท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 
360 คน  
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เชิงปริมาณแบบโควต้า จากพ้ืนที่ 18 แห่ง แห่งละ 20 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.954 เก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบบังเอิญ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้วย T-Test และ ANOVA 
              สรุปผลการวิจัย   พบว่า ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้น าและผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามวิธีการพูดในที่ชุมชนแบบต่างๆ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความต้องการในการ
ฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนในระดับมาก คือ ฝึกอบรมการพูดอย่างไม่เป็นทางการ  และ ฝึกอบรมการ
พูดอย่างเป็นทางการ   ทดสอบสมมติฐานผู้น าและผู้บริหารท้องถิ่นที่มีและไม่มีประสบการณ์การฝึก
พูดในที่ชุมชนมีระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนโดยภาพรวมแตกต่างกัน คือ การพูดแบบมี
ต้นฉบับ การพูดแบบท่องจ า การพูดแบบกะทันหัน การพูดอย่างเป็นทางการ และการพูดอย่างไม่
เป็นทางการ  
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ABSTRACT  
 
     The objectives of this research were 1) to study the level of public 
speaking ability of leaders and local administrators and 2) to present the demand of 
public speaking training of leaders and local administrators. 
 The samples group used in the research were 360 people of leaders and 
local administrators in Ratchaburi. 
 The instrument used in the research were determined size of sample 
group and quantitative sample group selected by quota from 18 areas – 20 people 
from each. The data was selected by using 5 rating-scale questionnaires and 
accidental sampling. The reliability was at 0.954. The data was analysis by using 
statistical package to find means and standard deviation and analyzed by t-test and 
ANOVA for testing the hypothesis. 
 The research revealed that the public speaking ability of leaders and local 
administrators practicing in several public speaking types was overall in medium 
level. The demand of public speaking training was in high level - formal speaking and 
informal speaking training. The hypothesis was leaders and local administrators who 
either have experience in public speaking or don’t, have got the public speaking 
ability level differently in each type as following: speaking from manuscripts, the 
memorized speaking, the extemporaneous speaking, formal speaking and informal 
speaking.  
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