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ปีที ่1  ฉบับที ่1   มกราคม – มถุินายน  พ.ศ. 2559       
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวจิยั บทความวชิาการ บทวจิารณ์หนงัสือ ตลอดจนบทความปริทศันท่ี์

มีคุณภาพของคณาจารย ์นกัวชิาการ นกัวจิยั และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้กิดการเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการสู่สาธารณชน 

 

ก าหนดออกวารสาร  ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบบั เร่ิมตั้งแต่ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559) 
ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  ปิดรับบทความ วนัท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกปี 
ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม ปิดรับบทความ วนัท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี 

 

เจ้าของวารสาร วทิยาลยันครราชสีมา 
 

บรรณาธิการ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ   ส าเริงรัมย ์
 

ออกแบบ รวบรวม จดัท ารูปเล่ม  
อาจารยช์ลิดา   กนัหาลิลา 

 

ตรวจทานพสูิจน์อกัษร 
รองศาสตราจารยบ์ญัชา    วทิยอนนัต ์  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รณิชชา    ทศตา 
ผูช่้วยศาสตราจารยรุ์จินนัท ์   วาธีวฒันารัตน ์ อาจารยพ์ิชชานาถ    เงินดี 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ    ส าเริงรัมย ์ อาจารย ์ดร.คงศกัด์ิ    บุญยะประณยั 

  

ส านักงาน  
กองบรรณาธิการวารสารวทิยาลยันครราชสีมา ชั้น 8 
วทิยาลยันครราชสีมา  290  หมู่ท่ี 2  ถนนมิตรภาพ  ต.บา้นใหม่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

 

เวบ็ไซต์วารสาร http://journal.nmc.ac.th/th 
 

พมิพ์ที ่   
ส านกัวจิยัและพฒันา วทิยาลยันครราชสีมา  ต.บา้นใหม่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000  

   โทรศพัท ์044-466111   โทรสาร 044-465668 
 

บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ข้อความทีป่รากฏในบทความของวารสารนีเ้ป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนครราชสีมาแต่
อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาและตรวจประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา 

 

  JJoouurrnnaall  ooff  PPoolliittiiccaall  SScciieenncceess  aanndd  SSoocciiaall  SScciieenncceess  NNaakkhhoonnrraattcchhaassiimmaa  CCoolllleeggee  

  



ข   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  พ.ศ. 2559  วิทยาลยันครราชสีมา   
 

 
 

กองบรรณาธิการ 
 

รายนามทีป่รึกษา 
 

อาจารย ์ดร.ชนากานต ์    ยนืยง มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา)  
รองศาสตราจารย ์ดร.รัฐบุรุษ   คุม้ทรัพย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)  
อาจารย ์ดร.ไตรรัตน ์ ยนืยง วทิยาลยันอร์ทเทิร์น (สาขาบริหารธุรกิจ)  
อาจารย ์ร.อ.นพ. ศรัณย ์   อินทกลุ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาการแพทยแ์ผนจีน)  

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ     ส าเริงรัมย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
 

กองบรรณาธิการภายใน 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ส าราญ บุญเจริญ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสถียรณภสั ศรีวะรมณ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารยบ์ญัชา วทิยอนนัต ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ     ส าเริงรัมย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารยรุ์จินนัท ์    วาธีวฒันารัตน์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.คงศกัด์ิ     บุญยะประณยั วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาวทิยาศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.รชพล ศรีขาวรส วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.รัชดากร ทมินเหมย วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารยผ์ิน ปานขาว วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.สุรชยั เล่ียมทอง วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์ชลิดา กนัหาลิลา วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

 

กองบรรณาธิการภายนอก 
 

ศาสตราจารย ์ดร.ทินพนัธ์ุ นาคะตะ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
ศาสตราจารย ์นพ. ไมตรี สุทธจิตต ์ มหาวทิยาลยัพะเยา (สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทองหล่อ วงษอิ์นทร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชีวนิ เปสตนัยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิเทศ ตินะกลุ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนูศกัด์ิ     ตาต ุ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (สาขาเทคนิคการแพทย)์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.พฒิุพงษ ์ สตัยวงษทิ์พย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
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รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ เสาวนะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  (สาขาวทิยาศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รัตนวงษ ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารย ์ดร.วชิาญ สาคุณ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ทานอก มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพลิน นุกลูกิจ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการพยาบาล) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรสิริกลุ มหาวทิยาลยัรังสิต  (สาขารัฐศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒัน์ สิริพรวฒิุ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

 

กองจดัการวารสาร 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ  ส าเริงรัมย ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  วทิยาลยันครราชสีมา 
ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รณิชชา  ทศตา  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐานการศึกษา วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารย ์ดร.รชพล  ศรีขาวรส   ผูอ้  านวยการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยป์ราโมทย ์ อินทกลู   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยจี์รวฒัน์  เรืองรอง   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยนิ์ธิกานต ์ สนสระนอ้ย   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารย ์ดร.ดิเรก  แสสนธ์ิ   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยอ์นุชา  พิมายนอก   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยป์รัชญา  ศิลปะ   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยศ์ศิมาพร  สร้อยกระโทก   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยล์คันา  นอ้ยไพร  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
อาจารยช์ลิดา  กนัหาลิลา   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลยันครราชสีมา 
นางสาวโยษิตา  ศรีทองกลู เจา้หนา้ท่ีประจ าคณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 วทิยาลยันครราชสีมา 
นายเรืองศกัด์ิ  มูลเกสร  ผูพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์ วทิยาลยันครราชสีมา  
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รายนามผู้ทรงคุณวฒุติรวจบทความ 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
 

ศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  สุขส าราญ มหาวทิยาลยัรังสิต  (สาขารัฐศาสตร์) 
ศาสตราจารย ์พล.ต.ต. ดร.เกียรติพงษ ์ มีเพียร  เทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)  
รองศาสตราจารย ์ดร.วภิาส   ทองสุทธ์ิ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.อุษาพร    เสวกวิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี (สาขาสถิติ)  
รองศาสตราจารย ์ดร.วทิยา    จนัทร์ศิลา  มหาวทิยาลยันเรศวร (สาขาบริหารการศึกษา)  
รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา   แสวงศกัด์ิ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน ์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทองหล่อ   วงษอิ์นทร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย ์ดร.วชิาญ   สาคุณ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิเทศ   ตินะกลุ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.อารมณ์  นาวากาญจน์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารยบ์ญัชา วทิยอนนัต ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ ตนัธนะเดชา อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรกฤต เถ่ือนชา้ง อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพญ็จนัทร์ สงัขแ์กว้ อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราภรณ์ ขนัทอง มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์วบูิลย ์ พุม่พลูสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสถียรณภสั  ศรีวะรมย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จ าลอง ชูโต มหาวทิยาลยัราชธานี  (สาขาการศึกษา) 
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วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา เป็นวารสารวิชาการเพื่อ
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เร่ือง และบทความวิชาการ จ านวน 1 เร่ือง ส่วนของบทความวิจยันั้นประกอบดว้ยบทความวิจยัดา้นการ
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ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ  ส าเริงรัมย ์ 
บรรณาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  พ.ศ. 2559  วิทยาลยันครราชสีมา   
 

 
 

สารบัญ 
 

บทความวจิยั หนา้ 
  

 คุณภาพชีวติในการท างานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร   กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ า
เขียว อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
รชพล  ศรีขาวรส, สนธ์ิ  บางย่ีขัน และ ผิน  ปานขาว 

 
1 

 ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง 
ทองดี  ไพศาล 

 
11 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ 
เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
ธัญธิตา   โตม่วย 

 
22 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์
วิชิตชัย  ดีอุดมพร 

 
34 

 The Use of Line Social Media for Political Purposes in Thai Politics: Historical Review 
Thammarak  Ruengcharas, Ph.D. 

52 

 Young Thais’ in Bangkok’Political Participation: A Case Study in Bangkok Thailand 
Thammarak  Ruengcharas, Ph.D. 

58 

  
บทความวชิาการ  
 เมือ่ประวตัศิาสตร์มามองปัจจุบัน 

ลทัธจิตร  มีรักษ์ 
65 

  
ค าแนะน าในการเขียนและส่งต้นฉบับ  
ใบสมคัรเป็นสมาชิกวารสารวทิยาลยันครราชสีมา  

 
 

 
 
 
 
 


