เจาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน
2. เพื่ อนํ าเสนอและพั ฒนาศั กยภาพและผลงานทางวิ ชาการ การค นคว าและบทความทางวิ ชาการ
ของคณาจารย และนักวิชาการภายนอก
3. เพื่อใหบริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
ขอบเขตของวารสาร
1. ขอบเขตของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา จะครอบคลุมเนื้อหา ดานการวิจัย ดานบริหารธุรกิจ
ดานการจัดการอุตสาหกรรม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานรัฐประศาสนศาสตร ดานนิติศาสตร ดานบริหาร
การศึกษา ดานจิตวิทยาและดานอื่นๆที่เกี่ยวของทางการวิจัยการบริหารการพัฒนา
2. เนื้อหาสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่สงมาขอตีพิมพจะตอง
ไมอยูในระหวางการ ขอตีพิมพหรือเคยไดรับการตีพิมพเผยแพรมากอนในวารสารอื่นๆทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. การสงบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถสงโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผาน
ระบบ online Submission ที่เว็บไซต บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่สงมานั้นจะถูกสงใหผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทําการประเมินแบบ Double-Blinded Review กอนที่จะพิจารณาจัดพิมพในขั้นตอไป
4. การรับบทความของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา จะเปนบทความที่มุงเนนสรางองคความรู
แนวคิด ทฤษฏีใหมๆ ชวยขยายองคความรูในแงมุมตางๆเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจและนําไปประยุกตใช
ในทางวิชาการที่กวาง และมีประโยชนตอสังคมโดยรวม
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช
ดร. สุดาวรรณ

เกิดวิชัย
สมใจ
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ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

สุขสําราญ
วีระสย
จันทรศร
ปรัชญพฤทธิ์
กุลโรจนภัทร

ราชบัณฑิตยสภา/ทางรัฐสภา
ราชบัณฑิตยสภา/ทางรัฐสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย ดร.สมบูรณ
ศาสตราจารย ดร.จิรโชค
ศาตราจารย ดร.วรเดช
ศาสตราจารย ดร.ติน
รองศาสตราจารย ดร.ศิรวิทย
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รองศาสตราจารย ดร.เสรี
วงษมณฑา
รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
วัฒนวงศ
รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ
ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค กุลนิเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร

มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันรัชตภาคย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ
ดร.ณัฐณภรณ

เอกนราจินดาวัฒน
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ผูชวยบรรณาธิการ
ดร.ชาญเดช

เจริญวิริยะกุล
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (PEER REVIEW COMMITTEE)
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
กาญจนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.ทินพันธ
นาคะตะ
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ศาสตราจารย ดร.ศรีเรือน
แกวกังวาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต
กรรมการสภา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ไพบูลย ชางเรียน
ขาราชการบํานาญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.พงศ
หรดาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย ดร.โยธิน
แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี
พิริยะกุล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย ดร.บุญทัน
ดอกไธสง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.สุพิมพ
ศรีพันธวรสกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย ดร.วิภาวี
พิจิตบันดาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารยพะยอม
วงศสารศรี
ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร
วิทยอุดม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย
ณ.ตะกั่วทุง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รองศาสตราจารย ดร.พนอเนื่อง สุทัศน ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
รองศาสตราจารย ดร.สิทธิ์
ธีรสรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วิทยา
ชินบุตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารดา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอมภัค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภคพนธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักษ

อนันตธนาชัย
ชัยรัตนาวรรณ
จารุพันธ
ศิลปะอาชา
บึงบัว
ศาลาทอง
ปฎิทัศน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.แมชีกฤษณา รักษาโฉม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรสร
สมบุญมาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
ดร.สาธร
ทรัพยรวงทอง
พระมหา ดร.กฤษณธนินต
เดชจักรบดินทร
พระมหา ดร.สรวิชญ
ดวงชัย
พระมหา ดร.เผื่อน
เฉลิมจาน
พระมหาเสรีชน
พันธประโคน
ดร.ญาณกร
โทประยูร
ดร.ปรางคทิพย
ยุวานนท
ดร.ถาวร
ทิศทองคํา
พ.อ.ดร.จารุพล
พงษสุริยา
ดร.สุรศักดิ์
จีรวัสตรมงคล
ดร.วราภรณ
ทรัพยรวงทอง
ดร.กรเอก
กาญจนาโภคิน
ดร.นารา
กิตติเมธากุล
ดร.สนชัย
ใจเย็น
ดร.สุรมน
ไทยเกษม
ดร.ณัฎฐพัชร
มณีโรจน
ดร.กาญจน
คุมทรัพย
ดร.ธีรยุทธ
อุดมพร
ดร.เศรษฐวัสภุ
พรมสิทธิ์
ดร.สิทธิพงศ
บุญผดุง
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันรัชตภาคย
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทัพไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันรัชตภาคย
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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