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1. นโยบายการจัดพิมพ์ 
 วารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร จัดท าโดยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และเป็นวารสารกลุ่ม 2 (TCI Tier2) รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่ือและช่องทางใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน ส่ือสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส่ือดิจิทัล การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความ
วิชาการ (Review Article) และบทความวิจัย (Research Article) แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม และใช้การ 
Peer-review แบบ Double Blinded โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 และ 3 คน ส าหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับผ่านทาง
ระบบส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo เท่านั้น โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ไม่อยู่ระหวาง
การส่งเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารอื่น และเป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น 
 
2. ก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่  
 วารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร ตีพิมพป์ีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  
 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม-มิถนุายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
 
3. การส่งต้นฉบับ 
 ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ พรอ้มท้ังแบบฟอร์ม
น าส่งบทความเพื่อลงตีพิมพใ์นวารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ท่ี https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jmctrmutp/index 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน 

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร 
 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 นางสาวนภาพร ภู่เพช็ร์ และนางภัคประวีร์ กลิน่มาลัย โทร. 02-6653777 ต่อ 6823, 6833 
 Website: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jmctrmutp/index e-Mail: jmct@rmutp.ac.th  

 
4. ลิขสิทธิ์ 
 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยี 
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้ามน าข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
5. ความรับผิดชอบ 
 เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนเท่านั้น 
 
6. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มวารสาร 
 ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา  บริหารจัดการ ออกแบบรูปเล่ม และตรวจสอบความสมบูรณ ์
 ดร.ก าพร ศุภเศรษฐ์เทศา   พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ 
 Mr.Holger Kieckbusch  พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ 
 ดร.อรรณพ ปยิะสินธ์ชาติ  พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ 
 นางสาวธนิตา ถวลิวิสาร  พิสูจน์อักษรภาษาไทย 
 นางกชพรรณ กระตุฤกษ ์  พิสูจน์อักษรภาษาไทย 
 นางสาวนภาพร ภู่เพช็ร์   พิสูจน์อักษรภาษาไทย และประสานงาน 
 นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย  งานธรุการ และประสานงาน                                                                                   
 นายกฤตภ์ เลขมาศ  งานออกแบบกราฟิก 
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ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 
1. ดร. ณัฐวรพล รัชสริิวัชรบลุ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. รศ.ดร.นฐัโชต ิรักไทยเจรญิชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย ์ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
3. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
กองบรรณาธิการ 

ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
1.  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรต ิ ประธานกรรมการส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
  ประธานกรรมการบริหารบริษทั แอดด้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  ศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3.  รศ.ดร.กมลรฐั อินทรทัศน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา        
  /สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4.  รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อดีตผู้อ านวยการ ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) และอดีตอาจารย์คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5. รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟา้พูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6.  รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต 
7.  ดร.พรียุทธ โอรพนัธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8.  ดร.อรรณพ ปยิะสินธ์ชาต ิ บริษัท ดีบิค จ ากัด 
9.  ดร.รัฐพล ศรุตริัตนวรกุล บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
ผู้ทรงคุณวฒุิภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1.  รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
2. ผศ.ดร.อภิญญ์พัทร ์กุสิยารังสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
3. ผศ.ดร.นิศากร ไพบูลย์สนิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสยีง 
4.  ผศ.ดร.วิชชพร เทยีบจัตุรัส สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 
5.  ผศ.ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม  สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 
6. ผศ.ดร.นุจร ีบุรีรตัน ์ สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 

7. ดร.ชิษยรสัย์ ศิริไปล ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review) 
ประจ าฉบับ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

 
1. รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมภิวัชน์ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
2. รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. รศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพิัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต 
5. รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ คณะนิเทศาสตร ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. รศ.จันทนา ทองประยูร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7. ผศ.ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9. ผศ.ดร.ประวัต ิเลิศจันทรางกรู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
9.  ผศ.ดร.สิงห ์สิงห์ขจร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
10. ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจยีระนานนท์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
11. ผศ.ดร.นิภา นริุตติกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
12.  ผศ.ดร.สุดาสวรรค ์งามมงคลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเซาท์อีส บางกอก 
13. ผศ. พ.อ.อ. ดร.สรุิยะ พุ่มเฉลมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเซาท์อีส บางกอก 
14.  ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัรังสิต 
15. ผศ.ดร.เธียรชยั  อิศรเดช วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต 
16. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ. พรเจริญ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
17. ผศ.ดร.นุจร ีบุรีรตัน ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
18.  ผศ.ดร.อภิญญ์พัทร ์กุสิยารังสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
19. ผศ.ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
20. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
21.  ผศ.อัญชุลี วงศ์บุญงาม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
21.  ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบ ารุงชัย คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
23. ดร.นาวิน คงรักษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
23.  ดร.ก าพร ศุภเศรษฐ์เทศา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
25. ดร.อรรณพ ปยิะสินธ์ชาติ บริษัท ดีบิค จ ากัด  
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดท าโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และ
วิทยาการทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ยังครอบคลุม
ไปถึงกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับผ่านทางระบบส่งบทความออนไลน์เท่านั้น โดยบทความดังกล่าว
จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ไม่อยู่ระหวางการส่งเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารอื่น และเป็น
ข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น ซึ่งได้ยกระดับคุณภาพวารสารให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 (TCI Tier2) รับรอง
จนถึง 31 ธันวาคม 2567  
 ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ 10 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัย 9 บทความ ประกอบด้วย
บทความวิจัยทางการสื่อสาร ได้แก่ ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเว กระบวนการซื้อของผู้บริโภคที่มี
ต่อตราสินค้าที่ยั่งยืน และบทความวิจัยทางเทคโนโลยี ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ระบบแปลงไฟล์ภาพและเสียงเป็นข้อความจากหน้าซองจดหมายผ่านอิมเมทโพรเซส
ซิงค์ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิผ่านอินสตาแกรม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ และ
บทความวิชาการ 1 บทความ ที่น าเสนอเกี่ยวกับความยาวโฟกัสของเลนส์กับการสื่อสารด้วยภาพ โดยทุก
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความ
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ทั้งจากภายในและหน่วยงานภายนอก เป็นแบบใช้การ Peer-review แบบ 
Double Blinded โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 และ 3 คน ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
วิชาการต่อไป  

 
 

ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
บรรณาธิการ 

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
  



Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Volume 7 Issue 1 January - June 2022 
 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละบทความในวารสารเล่มนี้  
เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน  

ไม่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนและคณาจารย์ท่านอื่นๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่อย่างใด  

ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความ  
เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีข้อผิดพลาดใดๆ  

ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว 
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