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วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจั ดการ 
และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย  

 2.  เพ่ือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การวิจัย ของคณาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ส านักงานกองบรรณาธิการ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 เลขที่ 422 อาคารบัณฑิตศึกษา ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง  
 อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์/โทรสาร (038) 535-430 
  
เจ้าของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
 
ที่ปรึกษา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก 
 
กองบรรณาธิการ (ฝ่ายบริหาร)   
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กองบรรณาธิการ (ฝ่ายวิชาการ) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศีล      มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  โอบะ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์  อิมามี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  เขียวรักษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ชั้วเจริญ          มหาวิทยาลัยรามค าเเหง 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีพร หาญชัยสุขสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
19. อาจารย์ ดร.สิงหา  จันทร์ขาว           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
20. อาจารย์ ดร.ณภัสวรรณ  ธนาพงษ์อนันท์          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
21. อาจารย์ ดร.ประภาพร  มโนรัตน์    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
22. อาจารย์ ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา         วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
23. อาจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
24. อาจารย์ ดร.ดวงเนตร  ธรรมกุล          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
25. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาค า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
พิมพ์ที่ บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท จ ากัด 
 เลขที่ 488–490 ถนนฉะเชิงเทรา–บางปะกง ต าบลหน้าเมือง 
 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
 โทรศัพท์ (038) 515–530, (038) 515–770 
 
ก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  จ านวนพิมพ์ 250 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
  
  
 

 ข้อความและบทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นบทความ 
เป็นแนวคิด ข้อค้นพบของผู้เขียนและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ
และงานวิจัยนั้นๆ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคณะผู้จัดท าและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัฌชา วัฒนบุรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ชั้วเจริญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรวัฒน์ ตันทนิส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้จะได้รับการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) ใน
สาขาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน วารสารมีขั้นตอนด าเนินการจัดพิมพ์ดังนี้ 
 1. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ 
 2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เก่ียวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับบทความ 
 3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัยผ่าน
บรรณาธิการ 
 4. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
 5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม 
 6. กองบรรณาธิการ ด าเนินการเผยแพร่วารสาร 
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บทบรรณาธิการ

 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวารสารวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขา
ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการ
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยและเพ่ือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การวิจัย 
ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย 
ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เนื้อหาสาระของบทความเกี่ยวกับทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ทั้งในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัย ประกอบด้วยบทความวิชาการจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ การพัฒนา
วิชาชีพครู บทความวิจัยจากนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ จ านวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การบริหารเงินงบประมาณด้วย ANUSIT Model ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปที่ส่งผลต่อปัจจัยการตลาด และปัจจัยทางจิตวิทยาในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมบูติค ในเขตกรุงเทพมหานคร และบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 บทความ ได้แก่ การศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และการเสริมพลังอ านาจในการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลนาโพธิ์อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อหาบทความมีความหลากหลาย
และน่าสนใจส าหรับนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กองบรรณาธิการจึงได้ท าการเผยแพร่วารสารไปยังหน่วยงาน 
บุคคล คณะบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการ 
 กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ไ ด้ให้ความสนใจติดตาม
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุง
วารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง    
        

อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก   
บรรณาธิการ 

 
 
 




