วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

SSRU Graduate Studies Journal
ปี ที 10 ฉบับ 1 วารสารราย 6 เดือน Vol. 10 No. 1 ISSN 1906-3849

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU Graduate Studies Journal
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
ปี ที 10 ฉบับ 1
ISSN 1906-3849
พิมพ์ครังที 1 จํานวน 100 เล่ม

ทีปรึกษาภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชยั
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา

2. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่ งศรี สวัสดิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา

ทีปรึกษาภายนอก
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
3. ศาสตราจารย์ ดร.จํานงค์ อดิวฒ
ั นสิทธิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินนั ท์ ชะเนติยัง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ จันตะนี

2. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คําดี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์ อินทร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั แหวนเพชร

บรรณาธิการผู้พมิ พ์ ผ้ ูโฆษณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, ดร.ธงไชย สุรินทร์ วรางกูร, ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินนั ท์ พรหมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐ์
รอดอนั น ต์ , ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สิ ท ธิ ชั ย ธรรมเสน่ ห์ , ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.รวี ว รรณ โปรยรุ่ ง โรจน์ ,
อาจารย์ ดร.ธงชัย นิลคํา, อาจารย์ ดร.อุทยั สติมน,
ั อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์ วรางกูร, ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จัดจําหน่ าย และสมาชิก
นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร, นางสาววิมลภักดิ เสืออุดมนันท์, นางสาววราภรณ์ จันทมาตร

วัตถุประสงค์
1. เพื อเผยแพร่ ผลงานวิ จัย ของนัก ศึก ษาระดับ บัณฑิ ต ศึก ษา คณาจารย์ และนัก วิ จัย ทัวไปในสาขา
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ กฎหมาย และ
ศิลปะการแสดง
2. เพือเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้ แก่นกั วิชาการและบุคคลทีสนใจทัวไป

กําหนดออก
การเผยแพร่

ปี ละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถนุ ายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

สืบค้ นข้ อมูลได้ ที

www.journal.grad.ssru.ac.th

จัด ส่ง วารสารที เสร็ จ สมบูร ณ์ แ ล้ ว ทั งที เป็ นเล่ ม และแผ่ น CD-ROM ให้ กั บ ห้ องสมุ ด
สถาบัน อุด มศึก ษาของรั ฐ และสถาบัน อุด มศึก ษาในกํ า กับ ของรั ฐ ทุก แห่ ง ตลอดจน
หน่วยงานทีเกียวข้ องแห่งละ 2 เล่ม นอกจากนี ยังส่งให้ กบั ผู้เขียนบทความคนละ 2 เล่ม

สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
เลขที 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1403 โทรสาร 0-2160-1403

พิมพ์ ที

บริษัทวีแคนโวลูชนั จํากัด
ทีอยู่ 211/106 หมู่ที 4 ถนนนครอินทร์ ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

“บทความวิชาการในวารสารฉบับนี ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่ านัน”
สงวนลิขสิทธิตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ

ผู้ทรงคุณวุฒอิ ่ านบทความประจําฉบับนี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินนั ท์ พรหมสุวรรณ

4. รองศาสตราจารย์ภาษณา สรเพชญ์ พิสยั

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์ โพธิ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ชยั ธรรมเสน่ห์

7. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขนิษฐ์ รอดอนันต์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือนําคํา

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้ า

12. ดร.ปรามศึก หวลประไพ

13. ดร.วิชดุ า จันทร์ เวโรจน์

14. ดร.ประณยา กิจสาสน

15. ดร. ธนชาติ จันทร์ เวโรจน์

16. ดร.ชืนอารมณ์ จันทิมาชัยอมร

17. ดร.เพ็ญศรี บางบอน

18. ดร.ณัฐชา ผาสุก

19. ดร.จิรเนตร เรืองเดช

20. ดร.มงคล มูลพงศ์

21. ดร.สุธี แก้ วเขียว

22. ดร.อรุณ ไชยนิตย์

23. ดร.ศักดิ ชัย ดีละม้ าย

24. ดร.ชุมพล มุสกิ านนท์

บทบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา จัดทําขึนในปี 2551 ปั จจุบันได้ ดําเนิ นการเป็ นปี ที 10
มีก ารเผยแพร่ ว ารสารใน 2 รู ป แบบ คื อ แบบตีพิ ม พ์ ISSN 1906 – 3849 และแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (ออนไลน์ )
ISSN 2408 – 1620 และได้ เริมเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 ฉบับที 1 เป็ นต้ นไป
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื อเป็ นสือกลางแลกเปลี ยนเผยแพร่ บ ทความวิ จั ย บทความวิ ช าการของ
นัก วิ ช าการ ผู้ท รงคุณ วุฒิ อาจารย์ และนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาทั งภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลัย
โดยกองบรรณาธิ การได้ ให้ ความสําคัญเกียวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา เพือก้ าว
ไปสู่การพัฒ นาวารสารให้ เ ป็ นที ยอมรั บมากขึนทังในระดับชาติแ ละนานาชาติ และเพือเป็ นข้ อ มูลให้ กับ ผู้ที อ่ า น
วารสาร และหรือใช้ อ้างอิงวารสาร
วารสารฉบับนี มีบทความวิชาการทีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 20 เรื อง ดังมีชือปรากฏในสารบัญ
ซึงบทความวิชาการในฉบับนี มีทังบทความวิจัยของอาจารย์ ทังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และอีกส่วนหนึง
เป็ นบทความของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ทิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต ซึ งบทความทั งหมดที ลงในวารสารฉบั บ นี
ทางกองบรรณาธิ การได้ มี ก ระบวนการในการจัด ทํ า ตังแต่ ก ารรั บ บทความและผ่ า นผู้ท รงคุณวุฒิ ทังภายในและ
ภายนอกที มี ป ระสบการณ์ แ ละมี คุ ณวุฒิ ใ นสาขาวิ ช าที ประเมิ น เพื อให้ บ ทความที จะลงตี พิ ม พ์ มี คุ ณภาพและ
มาตรฐาน ซึงวารสารวิชาการฉบับนีได้ เข้ าสูก่ ารรับรองมาตรฐานจากศูนย์ ดัชนีการอ้ างอิงวารสารไทย (Thai-Journal
Citation Index Centre: TCI) อยู่ในกลุม่ ที 2 และคาดว่าในอนาคตอันใกล้ นี จะได้ เข้ ารับการประเมินอีกครังเพือขอ
รับรองมาตรฐานอยู่ในกลุม่ ที 1 ต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ เขี ย นบทความและผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที พิ จ ารณาบทความทุ ก ท่ า น ที ได้ ให้ ข้ อเสนอแนะใน
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบทความให้ มี ค วามถูก ต้ อ งสมบูรณ์ และขอบคุณผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สวนสุน ัน ทา
ทีให้ การสนับสนุนการจัดทํ าวารสารมาโดยตลอด อีกทังกําลังใจจากผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องทีทําให้ วารสารวิชาการฉบับนี
และทุก ๆ ฉบับ ทีผ่ านมาประสบความสํา เร็ จ บรรณาธิ การและกองบรรณาธิ การเชื อมันว่า วารสารวิช าการฉบับ นี
มีเนือหาทีน่าสนใจและมีคณ
ุ ค่า อันจะทําให้ ผ้ ทู ีสนใจงานวิชาการ สามารถนําไปเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงทางวิชาการได้ เป็ น
อย่างดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่ งสวรรค์ โพธิ
บรรณาธิการบริ หาร

