
วารสารรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2560  วิทยาลัยนครราชสีมา   ก 

 

วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา  
 

 

ปีที่ 2  ฉบับที่ 1   มกราคม – มิถุนายน  พ.ศ. 2560       
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ ตลอดจนบทความปริทัศน์ที่มี

คุณภาพของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน 

 

ก าหนดออกวารสาร  ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ เริ่มต้ังแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559) 
ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน  ปิดรับบทความ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป ี
ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม ปิดรับบทความ วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป ี

 

เจ้าของวารสาร วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ   ส าเริงรัมย์ 
 

ออกแบบ รวบรวม จัดท ารูปเล่ม อาจารย์ชลิดา   กันหาลิลา และ อาจารย์นิธิกานต์  สนสระน้อย 
 

ตรวจทานพิสูจน์อักษร 
รองศาสตราจารย์บัญชา    วิทยอนันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณชิชา    ทศตา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์    วาธีวัฒนารัตน์ อาจารย์พิชชานาถ    เงินดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ    ส าเริงรัมย์ อาจารย์ ดร.คงศักด์ิ    บุญยะประณัย 
อาจารย์ลัคนา    น้อยไพร   อาจารย์ศศิมาพร    สร้อยกระโทก 
อาจารย์อนุชา    พิมายนอก   อาจารย์ปรัชญา    ศิลปะ 

  

ส านักงาน  
กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น 7 
290  หมู่ที่ 2  ถนนมิตรภาพ  ต.บ้านใหม่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

 

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

พิมพ์ที ่   
ส านักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา  ต.บ้านใหม่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000  

   โทรศัพท์ 044-466111   โทรสาร 044-465668 
 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
ข้อความที่ปรากฏในบทความของวารสารน้ีเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับวิทยาลัยนครราชสีมาแต่
อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตรวจประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาลัยนครราชสีมา 

  JJoouurrnnaall  ooff  PPoolliittiiccaall  SScciieenncceess  aanndd  SSoocciiaall  SScciieenncceess  NNaakkhhoonnrraattcchhaassiimmaa  
CCoolllleeggee  
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กองบรรณาธิการ 
 

รายนามที่ปรึกษา 
 

อาจารย์ ดร.ชนากานต์     ยืนยง มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาการศึกษา)  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส   ทองสุทธ์ิ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)  
อาจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  (สาขาบริหารธุรกิจ)  
อาจารย์ ร.อ.นพ. ศรัณย์    อินทกุล วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาการแพทย์แผนจีน)  

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ     ส าเริงรัมย์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
 

กองบรรณาธิการภายใน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมณ ์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ     ส าเริงรัมย์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์     วาธีวัฒนารัตน์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.คงศักด์ิ     บุญยะประณัย วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาวิทยาศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.รชพล ศรีขาวรส วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.รัชดากร ทมินเหมย วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ผิน ปานขาว วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.สุรชัย เลี่ยมทอง วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์ชลิดา กันหาลิลา วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

 

กองบรรณาธิการภายนอก 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์ุ นาคะตะ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
ศาสตราจารย์ นพ. ไมตรี สุทธจิตต์ มหาวิทยาลัยพะเยา (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิน เปสตันยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ ตินะกุล มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักด์ิ     ตาตุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (สาขาเทคนิคการแพทย์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงษ์ สัตยวงษ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี (สาขาวิทยาศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ สาคุณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน นุกูลกิจ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาการพยาบาล) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรสิริกุล  มหาวิทยาลัยรังสิต  (สาขารัฐศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

 

กองจัดการวารสาร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยนครราชสีมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณชิชา  ทศตา  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ ดร.รชพล  ศรีขาวรส   ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ปราโมทย์  อินทกูล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร ์วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์จีรวัฒน์  เรืองรอง   อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร ์วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์นิธิกานต์  สนสระน้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร ์วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ ดร.ดิเรก  แสสนธ์ิ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์อนุชา  พิมายนอก   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ์วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ปรัชญา  ศิลปะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ศศิมาพร  สร้อยกระโทก   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ลัคนา  น้อยไพร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ์วิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ชลิดา  กันหาลิลา   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
นางสาวโยษิตา  ศรีทองกูล เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 วิทยาลัยนครราชสีมา 
นายเรืองศักด์ิ  มูลเกสร  ผู้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  
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รายนามผู้ทรงคณุวุฒิตรวจบทความ 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบรูณ์  สุขส าราญ มหาวิทยาลัยรังสิต  (สาขารัฐศาสตร์) 
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร  เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส   ทองสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร    เสวกวิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สาขาสถิติ)  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา    จันทร์ศิลา  มหาวิทยาลัยนเรศวร (สาขาบริหารการศึกษา)  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา   แสวงศักด์ิ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ   วงษ์อินทร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ   สาคุณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ   ตินะกุล มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  นาวากาญจน์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา อาจารย์เกษียรณ  (สาขาการศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถ่ือนช้าง อาจารย์เกษียรณ  (สาขาการศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว อาจารย์เกษียรณ  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริาภรณ ์ ขันทอง มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
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