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วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ความเป็นมา
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ
สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิตศิ าสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึง่ ตีพมิ พ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนือ้ หา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสังคมไทย สร้างองค์
ความรูใ้ หม่ โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางวิชาการเพือ่ สังคม อีกทัง้ ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่
การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับและเผยแพร่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพมิ พ์บทความซึง่ ไม่เคยเสนอเพือ่ ขอตีพมิ พ์ หรือ
ไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอืน่ ๆ มาก่อนหน้านี้ โดยบทความทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาตีพมิ พ์
ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจาก
ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ไม่ทราบชือ่ ผูแ้ ต่งและผูแ้ ต่งไม่ทราบชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒิ (Double blind peer review)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน
บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เผยแพร่ วิ ท ยาการ และความรู ้ ใ หม่ ๆ ในสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน
ในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กำ�หนดการออกวารสาร
ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

บทบรรณาธิการ
วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 (การศึกษา
และการท่องเที่ยว) ยังคงยึดมั่นในแนวทางการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ด้านการศึกษา และการท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์
ต่อการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยในฉบับนี้ มีบทความของนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาลงตีพิมพ์ให้ผู้อ่านได้เลือกอ่านกันอย่างจุใจ ดังนี้
บทความที่ 1 เป็น บทความของเพ็ญประภา ภัทรานุกรม เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ ส่งเสริม
ความเท่าเทียม : ทางออกของความรุนแรงทางเพศ ทีเ่ จาะประเด็นปัญหาความรุนแรง
ที่มีต่อเพศหญิงที่ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคมไทยในทุกยุคสมัย มาตีแผ่ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความใส่ใจในการหาแนวทางการแก้ไขให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
สังคมต่อไป บทความที่ 2 เป็น บทความของศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ เรื่อง ความท้าทาย
ของอุดมศึกษาไทยในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ทีว่ เิ คราะห์ SWOT
ของการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและรูปแบบการศึกษาไทยทีค่ วรเน้น “การสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21” ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ สกอ. ในการสร้างความ
แข็งแกร่งให้บัณฑิตในการแข่งขันระดับอาเซียน และระดับโลก บทความที่ 3 เป็น
บทความของวิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ เรื่อง การพัฒนาและการปรับตัวของการ
ท่องเทีย่ วไทยในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีเ่ สนอแนะให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียกับการท่องเที่ยว ให้เน้นทรรศนะการสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดอาเซียน บทความที่ 4 เป็น บทความของ
มูหามัด เต๊ะยอ และ มารีเย๊าะ มาแต เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เสนอผลการศึกษาความพอใจของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ทีม่ ตี อ่ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์วศิ วกรรม ซึง่ เป็นหนึง่ ในวิชาทีเ่ ป็น
ไม้เบื่อไม้เมาของนักศึกษาหลายๆ คน และพบว่าหากผู้สอนให้ความส�ำคัญกับการ
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและเตรียมเอกสารส�ำหรับการประกอบเพิ่มเติมที่
มีคณ
ุ ภาพ นักศึกษาจะสนใจเรียนวิชานีม้ ากขึน้ บทความที่ 5 เป็น บทความของ สุรยิ า
ประดิษฐ์สถาพร และ ประชัน วัลลิโก เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารการกีฬา
ในประเทศไทย ที่ประเมินหลักสูตรปริญญาตรีการสื่อสารการกีฬา และเสนอแนะ
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