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1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มทร.พระนคร จัดท�ำโดยคณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความแบบเต็มรูปแบบ
(Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งสามารถเสนอบทความได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสาร
จะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้ โดยตรงที่บรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่
อยู่ข้างล่าง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ ในวารสาร การประชุมวิชาการ
หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น
2. ก�ำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
3. การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จ�ำนวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ ไม่ระบุ
ชื่อผู้เขียน จ�ำนวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มน�ำส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งมาที่
   
         กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ และ นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย โทร. 02-6653777 ต่อ 6817, 6833
Website: http://mct.rmutp.ac.th/jmct/  e-mail: jmct@rmutp.ac.th
4. ลิขสิทธิ์
บทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยี
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้ามน�ำข้อความทัง้ หมดไปตีพมิ พ์ซำ 
�้ ยกเว้นได้รบั อนุญาตจากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
เท่านั้น
6. กองบรรณาธิการจัดท�ำรูปเล่มวารสาร
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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7. ดร.พีรยุทธ์ โอรพันธ์
8. ดร.อรรนพ ปิยะสินธิชาติ
9. ดร.รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล

ประธานกรรมการส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดด้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา       
/สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ปฐมบท
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)
เป็นวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งการสร้าง
องค์ความรู้ และการสำ�รวจความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนำ�เสนอในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัย
ปฐมบทของวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จึงเริ่มต้นจากการกำ�หนดมาตรฐานของ
วารสาร ทั้งในส่วนการเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ตัดสิน และประเมินคุณค่าบทความ ก่อน
รับรองให้เผยแพร่ ซึง่ กระบวนการดังกล่าวจะทำ�ให้วารสารวิชาการเล่มนีม้ ลี กั ษณะเป็น Peer-Review Journals
กล่ า วคื อ ผ่ า นการคั ด กรองจากผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี้ ยั ง มี
กองบรรณาธิการทีช่ ว่ ยเตรียมต้นฉบับ ทัง้ ในส่วนของการตรวจทานในเรือ่ งภาษา การพิสจู น์อกั ษร เพือ่ ให้วารสาร
วิชาการเล่มนี้ ได้รับการยอมรับทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพต่อไป
อาจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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บทบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำ�เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เพือ่ นำ�เสนอผลงานวิชาการ
และวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ผลงานวิ จั ย ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนิ เ ทศศาสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช านิ เ ทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารเครือข่าย การสำ�รวจและ
การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เพื่อให้วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จึงมีทั้งบทความจาก
นักวิชาการและนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยผ่านการพิจารณาจากผูป้ ระเมินบทความทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒมิ ปี ระสบการณ์ทงั้ จากภายในและหน่วย
งานภายนอก ได้ ให้ข้อเสนอแนะก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการต่อไป
นอกจากนี้ กองบรรณาธิการยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถก้าวสูค่ วามเป็น
สากลตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ได้กำ�หนดเงื่อนไข
ไว้ ในอนาคตอันใกล้
ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
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ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละบทความในวารสารเล่มนี้
เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน
ไม่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณาจารย์ท่านอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่อย่างใด
ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความ
เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีข้อผิดพลาดใดๆ
ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

