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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาทศันคติของประชากรในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง 

ท่ีมีต่อการพฒันาภาคนิคมอุตสาหกรรมในโครงการ Smart Park และ2) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา โดยค านึงถึงทัศนคติของประชาชนในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ท่ีมีต่อการพัฒนาภาคนิคม

อุตสาหกรรมในโครงการ Smart Park   

ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา ทศันคติของประชากรในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ท่ีมีต่อการพฒันาภาคนิคม

อุตสาหกรรมในโครงการ Smart Park โดยมีเน้ือหาครอบคลุมทั้งหมด 2 ด้าน ดังน้ี ด้านการส่งเสริมของ

โครงการ Smart Park,ดา้นผลกระทบของโครงการ Smart Park โดยท าการศึกษาขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์

แบบโครงสร้างกับประชาชนในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จ านวน 104 ราย แลว้น ามาวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics)ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียวและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ กบัระดบัทศันคติของประชากรในชุมชนมาบ

ชลูด-ชากกลาง ท่ีมีต่อการพฒันาภาคนิคมอุตสาหกรรมในโครงการ Smart Park 

ผลการศึกษา พบว่า ทศันคติของประชากรในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ท่ีมีต่อการพฒันาภาคนิคม

อุตสาหกรรมในโครงการ Smart Park ด้านการส่งเสริมของโครงการ  Smart Park พบว่า โดยภาพรวม

ประชาชนมีทศันคติอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย  ( X = 4.11),ดา้นการผลกระทบของโครงการ Smart Park พบว่า 

โดยภาพรวมประชาชนมีทศันคติอยูใ่นระดบัท่ีไม่แน่ใจ  ( X = 3.46) 



ผลการวิจยัมีขอ้เสนอแนะดังน้ี องค์กรควรท่ีจะให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนและค านึงถึงประชาชนเป็นหลกั องคก์ารควรมีการศึกษาให้รอบดา้นก่อนตดัสินใจ เพื่อเป็นการพฒันา

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั: โครงการ Smart Park เทคโนโลย ีเมืองอจัฉริยะ  
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This study Intended to 1) To study the attitude of the population in the Mabchalood-Chakklang 

community. Towards the development of the industrial estate sector in the “Smart Park” project and 2) To 

study the development recommendations taking into account the attitude of people in the Mabchalood-

Chakklang community towards the development of the industrial estate sector in the “Smart Park” project. 

Which the researcher has studied Attitudes of the population in the Mabchalood-Chakklang 

community that affects the development of the industrial estate in the Smart Park project, covering 2 

aspects as follows: For the promotion of the “Smart Park” project and for the impact of the “Smart Park” 

project by studying the data with a structured interview with people in the Mabchalood-Chakklang 

community and analyzed as descriptive statistics. Which are percentage, mean, standard deviation and the 

inferential statistics which are the comparison of mean differences, one-way analysis of variance and 

analysis of the relationship among various factors with the attitude level of the population in the 

Mabchalood-Chakklang community towards the development of the industrial estate sector in the “Smart 

Park” project 

The results of studies on the attitudes of the population of the Mabchalood-Chakklang community 

towards the development of the industrial estate in the Smart Park project showed that. The promotion of 

the “Smart Park” project found that overall people had attitudes at the agreeing level ( X = 4.11), the 



impact of the Smart Park project found that overall people had attitudes at the uncertainty level ( X = 

3.46). 

The results of the research suggested as follows: The organization should focus on the 

participation of the people in the community and take the people into consideration. The organization 

should have a comprehensive study before making a decision for the effective development. 

Keywords: Smart Park Project, Technology, Smart City. 

 

 


