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1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิช าการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจั ดการ
และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การวิจัย ของคณาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย
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บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท จากัด
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กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ จานวนพิมพ์ 200 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
ข้อ ความและบทความในวารสารบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ เป็น บทความ
เป็น แนวคิด ข้อ ค้น พบของผู้เ ขีย นและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ
และงานวิจัยนั้นๆ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคณะผู้จัดทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
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บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้จะได้รับการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน วารสารมีขั้นตอนดาเนินการจัดพิมพ์ดังนี้
1. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ
2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับบทความ
3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย
ผ่านบรรณาธิการ
4. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ
5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
6. กองบรรณาธิการ ดาเนินการเผยแพร่วารสาร
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บทบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น วารสารวิชาการที่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขา
ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการ
ทางด้ า นมนุ ษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ของคณาจารย์ และนั กศึกษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์การวิจัย ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชน
ผู้ สนใจภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ส าหรั บฉบั บนี้ เนื้ อหาสาระของบทความวิ จั ยทางด้ านการศึ กษาและทางสั งคม
ประกอบด้วย บทความวิจัยจากนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ จานวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติ กรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ สาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองแม่สอด จังหวัดตาก การศึกษาปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การศึกษา
ปัจ จัย ต่อการธารงรัก ษาพนักงานให้ค งอยู่กับ โรงแรมอิมพีเ รีย ลแม่ปิงเชีย งใหม่ การอนุรักษ์แ ละเผยแพร่
เพลงกล่อมลูกชาติพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศิ ลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ การจัดการพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาห้องประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ตาบลนาโพธิ์
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเห็นได้ว่าเนื้อหา
บทความวิจัยมีความหลากหลายและมีความน่าสนใจเหมาะสาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
กองบรรณาธิการได้ทาการเผยแพร่วารสารวิชาการนี้ ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งการศึกษาค้ นคว้า การอ้างอิงทางวิชาการ และพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาการต่อไป
กองบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ห วั งเป็ น อย่ า งยิ่ ง
ว่าวารสารวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ได้ให้ความสนใจ
ติ ด ตามวารสารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ หากผู้ อ่ า นจะมี ข้ อ เสนอแนะใด
ในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
บรรณาธิการ
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