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หนังสือรวมบทความ 

การประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติ สรรพศาสตร ์สรรพศิลป์ ประจาํปี 2561 

วนัที  มิถนุายน  

 

หลกัการและเหตุผล 

 การวิจ ัยเพือพัฒนาองค์ความรูท้ีเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนา

ประเทศเป็นพนัธกจิสาํคญัประการหนึงของสถาบนัอุดมศกึษา การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา

ไดมุ้่งส่งเสรมิพัฒนาให้เกิดการศกึษาวิจยัทังในส่วนของนักศกึษาและอาจารย์ เพือเพิมพูน

ความรู ้ความเขา้ใจ และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ อนัจะนํามาศกึษาต่อยอดและประยุกต์ใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังนันการนําเสนอผลงานการวิจัยต่อทีประชุมวิชาการจึงมี

ความสําคญัในการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และทําให้เกิดการแลกเปลียนข้อมูล ความรู ้

ความรู ้ความคิด “สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์” ทีเกือกูลก่อเกิดการบูรณาการกนั อันจักเป็น

ประโยชน์ยงิ 

 โครงการประชุมวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจําปี 

 เกดิขนึดว้ยความรว่มมอืทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  สถาบนั ไดแ้ก่ คณะศลิป

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร และคณะภาษาและการสอืสาร สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ เพือ

เป็นโอกาสและช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัในหมู่นิสิต

นักศกึษา นักวจิ ัย คณาจารย์ทุกสถาบนั ตลอดจนนักวชิาการอิสระ อนัจะส่งผลให้เกดิสงัคม

แห่งความรู ้และช่วยพฒันาให้ผลงานวจิยัมคีุณภาพมากยิงขนึ รวมทงัไดเ้ผยแพรผ่ลการวจิยั

อนัจะนําไปประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตอิย่างกวา้งขวาง 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพอืใหน้กัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คณาจารย์ และนกัวจิยัไดเ้ผยแพรผ่ลงานวจิยั 

2. เพือให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจ ัย นักวิชาการ และผู้สนใจทัวไปได้มีโอกาส

แลกเปลยีนความรู ้ความคดิเหน็ทางวชิาการรว่มกนั 

3. เพอืใหเ้กดิการพฒันามาตรฐานและคณุภาพของงานวจิยัทุกประเภท 

4. เพือให้เกิดการเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สาธารณชนและการบูรณาการความรู ้

รวมทงัการประยุกต์ใชผ้ลงานวจิยัใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ
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ทีปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาํรงค ์อดลุยฤทธกิลุ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.จเร สงิหโกวนิท์ 

รองศาสตราจารย์เพญ็พมิล เปรมาสวสัด ิ

 

บรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เออืรกัสกลุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

กองบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สปุาณี พดัทอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.จเร สงิหโกวนิท์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อนิทจามรรกัษ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ ์จนัทรอ์ยู่ มหาวทิยาลยัมหดิล 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรษิา โอสถานนท์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุวฒัน์ พุกเจรญิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรุสทิธ ิอมรวณิชศกัด ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อรพชั บวรรกัษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.จนัทมิา องัคพณิชกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรกีาํเนิด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชัระ สนิธุประมา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วศิรตุ พงึสนุทร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศริวิรรณ วรชยัยุทธ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ รนุรา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์เมธาว ีโหละสตุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.จารวุรรณ สกลุคู มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ชยัวฒัน์ มสีณัฐาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.รชันีวรรณ วนิชย์ถนอม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ตามไท ดลิกวทิยรตัน์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ศริวิรรณ มนุินทรวงศ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์วรวชัร ์ตงัจติรเจรญิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ฝ่ายเลขานุการ 

นางสาวชนิตา คมีกระโทก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นางสาวรฐันนัท์ วจิติรกฤตพงศ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

พิสูจน์อกัษร 

นางสาวปารชิาต ิคลฉีายยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นางสาวรจุริา ครฑุธาพนัธ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นางสาววรวรรณ อนิทะรงัษี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นางสาววนัตกานต์ บญุแยม้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นางสาววริาวรรณ นฤปิติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

รายชือผูท้รงคณุวฒิุ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เออืรกัสกลุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรษิา โอสถานนท์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรุสทิธ ิอมรวณิชศกัด ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ อรพชั บวรรกัษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.จนัทมิา องัคพณิชกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ รนุรา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.มนตร ีสริะโรจนานนัท์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรกีาํเนิด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชัระ สนิธุประมา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วศิรตุ พงึสนุทร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศริวิรรณ วรชยัยุทธ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สทิธพิล เครอืรฐัตกิาล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สธุาสนิี ปิยพสนุทรา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.จารวุรรณ สกลุคู มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ชนกพร ชตูิกมลธรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ชยัวฒัน์ มสีณัฐาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ณฐัพล แสงอรณุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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อาจารย์ ดร.ตามไท ดลิกวทิยรตัน์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ภาคภมู ิทพิคณุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.รชันีวรรณ วนิชย์ถนอม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ศริวิรรณ มนุินทรวงศ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัจริา เสนา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.จเร สงิหโกวนิท์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เตวชิ เสวตไอยาราม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาวติร ีคทวณิช สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อนิทจามรรกัษ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พดัเกตุ มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธธีรรม มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชล ีวงศว์ฒันา มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาจารย์ ดร.กานต์ธดิา เกดิผล มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาจารย์ ดร.ศรินุิช คเูจรญิไพบลูย์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาจารย์ ดร.อรทยั ชนิอคัรพงศ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาจารย์ ดร.อจัฉรา องึตระกลู มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ ์จนัทรอ์ยู่ มหาวทิยาลยัมหดิล 

อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลงิศกัด ิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอยีมสภุาษติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จติตศิกัด ิธรรมาภรณ์พลิาศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรีวฒัน์ อนิทรพร มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร พฤตศิรณัยนนท์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมเวค มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

อาจารย์ ดร.จริาพร ตรวีเิศษศร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อาจารย์ ดร.อรรถสทิธ ิบญุสวสัด ิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อาจารย์ ดร.ปนนัดา เลอเลศิยุตธิรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดร.ธนสทิธ ิฉตัรสวุรรณ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ 
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บทบรรณาธิการ 
  

งานประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ เป็นความ

รว่มมอืระหว่างคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล 

และคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ตงัแต่ปี พ.ศ. 2560 และเป็นทน่ีายินดวี่า ในปีนี 

คณะภาษาและการสอืสาร สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ไดเ้ขา้รว่มดว้ย วตัถุประสงคข์อง

งานนี คอืการจดัเวทีเพือให้อาจารย์และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจากทุกสถาบนัทวัประเทศ 

ไดม้โีอกาสเสนอผลงานวชิาการในดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์บทความทุกบทความได้

ผา่นการประเมนิจากผูท้รงคณุวฒุจิากหลากหลายมหาวทิยาลยัทีเชยีวชาญในสาขานนัแล้ว จึง

เชอืไดว้า่บทความเหล่านีมคีณุคา่ทางวชิาการ 

ในปีนี คณะกรรมการดําเนินงานไดร้วบรวมบทความทนํีาเสนอในการประชุมวชิาการ 

ในรปูแบบหนงัสอืรวมบทความอเิลก็ทรอนิกส ์ เพอืใหเ้ป็นประโยชน์แกผู่อ้่านในวงกวา้งยงิขนึ 

คณะกรรมการดําเนินงานใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา และ

เจ้าหน้าทีทุกท่านทีได้ร่วมแรงร่วมใจผลกัดนังานนี และหวงัว่าผลงานวชิาการเหล่านีจะเป็น

ประโยชน์แกว่งวชิาการและผูอ้่านต่อไป 

 

 

จุฬาพร เออืรกัสกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


