
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน / ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายใน
ภายนอกสถาบัน  

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในภายนอกสถาบัน  
3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวำรสำรวิชำกำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี :  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ดร.วิทยา  เจียรพันธุ์  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 พล.อ.ดร.จิระ โกมุทพงศ์   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
บรรณำธิกำร :     อาจารย์ชลิดา   แสนวิเศษ   
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร :    อาจารย์สุริยะ  หาญพิชัย, อาจารย์สุธินี  วงศ์วัฒนานุกุล, อาจารย์วีรวิชญ์  บุญส่ง และอาจารย์พีรพล  ไทยทอง   
กองบรรณำธิกำร : มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี หน่วยงำนภำยนอก 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขส าราญ ราชบัณฑิต 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  เสง่ียม ศาสตราจารย์ ดร.จ านง  อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ ์ โกสลกิตอิัมพร มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.วาสิตา  เกิดผล  ประสพศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม  ค าเมืองแสน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 อาจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  ปัญญภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 อาจารย์ภัทราพร  โชคไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร  คัยนันทน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  ใจสิทธิ ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั
  พ.ต.ท. ดร. ภีมพจน์  น้อมชอบพิทักษ์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
ศิลปกรรม : อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด, นางสุภรัตน์  เครือวงษา 
ภำพปก : นางอัปสรา (ภาพเขียนสีน้ า) เจ้าของภาพ อาจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล สงวนลิขสิทธิ์ 
ส ำนักงำน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี    

321 ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   
โทร. 036-411150 หรือ 036-427487-93 ต่อ 12231   
E-mail: human@tru.ac.th  และ http://human.tru.ac.th 

จัดพิมพ์โดย :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมปิงการพิมพ ์
 เลขที่ 11/13-15 หมู่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต าบลวัดไทรย์  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
 จังหวัดนครสวรรค์  60000  โทร. 0-5622-4736, 08-1533-369  โทรสาร. 0-5622-4736 

 



คณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำม 
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Peer Review) 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  เสง่ียม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสภา  ธรรมประมวล 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ทองแพ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ 
7. อาจารย์ ดร.วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อภินันท์  จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันะนานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร  ยุภาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากฤต เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15. พระมหาบุญเลิศ  อินทปญโญ (รศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
16. รองศาสตราจารย์พัฒนา  จันทนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17. พระมหาวิศิต  ธีรว โส (ผศ.ดร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สุรินทร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  กฤษณะภูติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม  ค าเมืองแสน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ท้าวเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี  อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมณ  แพนพา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ 



29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  ใจสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย (ร้อยเอ็ด) 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
36. พ.ต.ท. ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
37. พระครูสิริสุตานุยุต (ดร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ล าพูน 
38. อาจารย์ ดร.นารา  กิติเมธากุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
39. อาจารย์ ดร.ยุทธพล  ทวะชาลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
40. อาจารย์ ดร.เขมิกา  ทองเรือง มหาวิทยาลัยนครพนม 
41. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  จิตต์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย (ร้อยเอ็ด) 
42. อาจารย์ ดร.พัชรี  ศิลารัตน์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย (ร้อยเอ็ด) 
43. อาจารย์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอนแก่น 
44. อาจารย์ ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอนแก่น 
45. อาจารย์ ดร.พัณณกร  สอนไว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
46. อาจารย์ ดร.ญาณกร  โท้ประยูร สถาบันรัชต์ภาคย์ 
47. อาจารย์ ดร.วิมลพร  สุวรรณแสนทวี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอนแก่น 
48. อาจารย์ ดร.สาคร  มหาหิงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอนแก่น 
49. ดร.รุ่งเรือง  แสนโกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์  ชินอัครพงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



บทบรรณำธิกำร 
 

วารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปีปัจจุบัน พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 8 วารสารได้มี
การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนวารสารเข้าสู่ฐาน TCI และ
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าดังนี้            
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง
ภายในภายนอกสถาบัน  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาท้ังภายในภายนอก
สถาบัน  3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการมีก าหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ 
ฉบับที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม ของทุกป ี 
เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจ านวน 9 เรื่อง คือ 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2. ประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต าบลปลาค้าว อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 4. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเขตอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
5. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขมูลฐานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 6. แนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8. การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสู่ความเป็นเลิศ และ 9. การเขียนบทความวิจัย
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการจัดท าวารสาร เนื้อหาสาระส าคัญของบทความในฉบับน้ีมีความหลากหลาย ทรงคุณค่าในเชิงวิชาการ โดย
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สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณะท างานทุกท่านที่ขับเคลื่อนวารสารฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์คือ
การเป็นวารสารที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน
การพิจารณากลั่นกรองบทความและอาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจทุกท่าน ที่ได้ส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจเช่นนี้ต่อไป 
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