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วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการของ 
คณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิารฐัศาสตร์  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง  สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

 โดยบทความทีจ่ะได้รบัการพจิารณาตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสารนัน้ 
ต้องผ่านการพิจารณาให้ความคดิเหน็ รวมทัง้ตรวจแก้ไขทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒุซิึง่ไม่ทราบชือ่ผูน้พินธ์ 
และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน

ที่ปรึกษา : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยด�ารง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บรรณาธิการ : 
อาจารย์เหมือนฝัน  คงสมแสวง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  :
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สมพงษ์  เส้งมณีย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

เจ้าหน้าที่  :
นางสาวพิมนภัทร์  เมธาชัยศิษฐ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
นางสาวดารุณี  พละการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก :
พลอากาศเอก ศักดา  สุจริตธรรม นักวิชาการอิสระ กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ขันธไชย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี  ชัยมงคล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร  เพ็ชราช กองวิเคราะห์และประเมินผล วิทยาลัยการทัพอากาศ
พันต�ารวจเอก กฤตธัช  ชนะสิทธิ์ ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 
อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.กฤษดา  เชียรวัฒนสุข คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
อาจารย์ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.จ�าเนียร  ชุณหโสภาค สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
อาจารย์ ดร.ดุษฎี  นิลด�า คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา
อาจารย์ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.มนัสนันท์ พจน์จิรานุกูล นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ : 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ    นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์  
    นนทบุรี
รองศาสตราจารย์บ�ารุง สุขพรรณ์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจโทหญิง ดร.ศิริพร นุชส�าเนียง  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ  บ�ารุงชีพ   มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ พระงาม    มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ�่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  นาทะพันธ์    มหาวิทยาลัยมหิดล
พันต�ารวจโท ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา    โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล  นิลธ�ารงค์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  สิงหธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวัฒน์ พลอยเทศ    วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว   มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ดร.ณัฐชา ธ�ารงโชติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด�า   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน   มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.นันทกา สุธรรมประเสริฐ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.บวรสวรรค์ เจี่ยด�ารง   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.มนต์ ขอเจริญ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาจารย์ ดร.รมิดา กาญจนะวงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร   มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย   มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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