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วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่
ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ทางด้าน
การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตี
พิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอัน
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา
เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ
3 ฉบับและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อ
ขอตีพิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ โดยบทความที่
จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
คิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่ง
ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blind peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่
กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่
ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการน� ำ
เสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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ก�ำหนดการออกวารสาร
ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
		
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
			
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ประเด็นการรับตีพิมพ์บทความวารสารร่มพฤกษ์ ปี 2559
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
(มกราคม – เมษายน 2559) ประเด็น : วิกฤตการเมือง
เปิดรับบทความถึง : 15 กุมภาพันธ์ 2559
บรรณาธิการ : อาจารย์ปัฐวรรณ อ่วมศรี และอาจารย์จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) ประเด็นการสื่อสาร
: ภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี
เปิดรับบทความถึง : 15 กรกฎาคม 2559
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา อารยะเศรษฐากร
และดร.ดรุณี ชูประยูร
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3

(กันยายน – ธันวาคม 2559) ประเด็น
: นวัตกรรมการศึกษา
เปิดรับบทความถึง : 15 พฤศจิกายน 2559
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
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บทบรรณาธิการ
วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เป็นฉบับที่น่ายินดียิ่ง ด้วยมีนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
ส่งบทความมายังกองบรรณาธิการหลายบทความ แต่ด้วยจ�ำนวนหน้าที่จ�ำกัด กองบรรณาธิการ
จึงจ�ำเป็นต้องคัดเลือกเฉพาะบทความที่ตรงตามประเด็น “การจัดการเพื่อการพัฒนา” ซึ่งได้
ก�ำหนดไว้ตั้งแต่แรกอีกทั้งคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อ
ผูอ้ า่ น ซึง่ เนือ้ หาสาระภายในเล่มประกอบด้วยไปด้วย 10 บทความ โดยบทความแรกเป็นบทความ
เกีย่ วกับการด�ำเนินการกับข้อมูลขาดหาย จะเห็นได้วา่ เพียงแค่ชอื่ บทความก็มคี วามน่าสนใจยิง่
เนือ้ หาของบทความบรรยายถึงการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิจยั เชิงปริมาณ ทีก่ ารเก็บรวบรวม
ข้อมูลมักมีข้อมูลที่ขาดหาย บทความได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของข้อมูลที่ขาดหาย อาทิ เกิดจาก
กระบวนการวิจัย หรือเกิดจากผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งนักวิจัยมักมีแนวทางในการด�ำเนินการ
กับข้อมูลที่ขาดหายหลายแนวทาง อาทิ การตัดข้อมูลทิ้ง การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และอื่น ๆ ต่อ
จากนัน้ บทความได้บรรยายถึงเทคนิคการด�ำเนินการเกีย่ วกับข้อมูลทีข่ าดหายหลายวิธี ทัง้ วิธกี ารที่
ง่ายไม่ซบั ซ้อนจนไปถึงวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อนแต่เป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั ซึง่ ถือได้วา่ เป็นบทความทีท่ นั สมัย
ให้แนวคิดและหลักการส�ำหรับนักวิจัยทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
บทความทีส่ อง เป็นบทความเรือ่ ง การพัฒนากลยุทธ์การสือ่ สารเชิงบูรณาการเพือ่ การป้องกัน
อุบัติภัยบนท้องถนนในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นบทความที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทยเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดต่าง ๆ ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและดูเหมือนสถิติจะเพิ่มมาก
ขึ้น บทความได้แสดงข้อค้นพบในรูปแบบของ “The integrated communication strategy
to solve a problem of accidents on the road” ซึ่งจะเป็นการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
เชิงบูรณาการในแต่ละพื้นที่ของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์การภาคเอกชนสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้โดยต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ บทความ
ต่อมาเป็นบทความที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นบทความทีเ่ ชือ่ ว่าจะเกิดประโยชน์ตอ่ ภาครัฐเป็นอย่างมาก บทความได้บรรยายให้เห็นถึงการ
บริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาท�ำให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่และแนวทางในการกระตุ้นบทบาทการบริหารความเสี่ยงของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งนับว่ามี
ส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การบริหารความเสีย่ งของการเคหะแห่งชาติเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารการ
เคหะแห่งชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อจากนั้น ยังมีบทความที่บรรยายถึงรูปแบบองค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอางไทยภายใต้บริบทการจัดท�ำโครงการระบบมาตรฐาน ASEAN
cosmetic GMP ซึ่งเป็นบทความ ที่ได้บรรยายถึงการศึกษารูปแบบการบริหารองค์การธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอางไทยและการสร้างรูปแบบองค์การภายใต้บริบทการจัดท�ำโครงการระบบ
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มาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP ซึ่งเมื่อได้อ่านบทความนี้แล้ว เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านจะรู้สึก
สบายใจ เนือ่ งจากบทความได้บรรยายถึงข้อค้นพบจากการวิจยั ทีน่ า่ สนใจ อาทิ อุตสาหกรรมเครือ่ ง
ส�ำอางไทยได้ยกระดับรูปแบบการบริหารองค์กรเพื่อเข้าสู่งานพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล
องค์กรรู้จักการน�ำทฤษฎีการเตรียมความพร้อมมาผสมผสานร่วมกับงานจัดท�ำโครงการในระบบ
มาตรฐาน และบทความยังเสนอแนวคิดทีจ่ ะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน ว่าต้องเกิด
จากผู้น�ำระดับผู้บริหารที่จะต้องตระหนักถึงความส�ำคัญ ประโยชน์และความจ�ำเป็นในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดมาตรฐาน
บทความต่อไปเป็นบทความทีบ่ รรยายถึงปัจจัยแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลให้การสนับสนุนการท�ำงานของ
ข้าราชการสังกัดศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จาก
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่น�ำไปสู่แรงจูงใจในการท�ำงาน อาทิ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ในการเข้ามาด�ำรงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
ก�ำลังพลด้านการวิจัย การให้ความส�ำคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน มีการจ่ายค่าตอบแทนและให้การยกย่องชมเชยและปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ ล�ำดับต่อ
มาเป็นบทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของผู้น�ำนักบริหาร
ในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลด้านอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย บทความชีใ้ ห้เห็นถึงยุทธศาสตร์การ
แก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลทีค่ วรเป็นยุทธศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อถือได้ โดยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดย
ผู้น�ำจะต้องเป็นผู้น�ำที่สามารถบูรณาการชายฝั่งในทุกมิติ สามารถน�ำภูมิปัญญาชาวบ้านมาผนวก
เข้ากับหลักวิชาการสู่เป้าหมายของการแก้ปัญหาโดยค�ำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพรรค
พวก บทความต่อมาได้บรรยายถึงการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการยกระดับสมรรถนะบุคลากร
บทความได้กล่าวถึงปัจจัยส�ำคัญคือ บุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนงานเพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย บุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้ได้รบั การพัฒนา การรักษาคนเก่งและได้บรรยายถึงการสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมเพือ่
ขวัญก�ำลังใจและความอยูร่ อดขององค์กร นอกจากนัน้ บทความได้ชใี้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของผูน้ ำ�
ที่จะน�ำพาให้การจัดการคลังสินค้าประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน บทความต่อมาเป็นบทความที่
น่าจะเป็นที่ถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบแนวประวัติศาสตร์ บทความ “บ้านฮอลันดา” จากสังคมเมือง
ท่าอยุธยาสูศ่ นู ย์ขอ้ มูลประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์ บทความนีเ้ ป็นบทความ
วิจยั ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาและความส�ำคัญของบ้านฮอลันดา ซึง่ แสดงถึง
ข้อค้นพบถึงที่มาของบ้านฮอลันดา บ้านที่สร้างบนที่ดินที่พระเจ้าปราสาททองได้พระราชทานให้

วารสารร่มพฤกษ์ : มหาวิทยาลัยเกริก
ROMPHRUEK JOURNAL : KRIRK UNIVERSITY
กับชาวฮอลันดา ซึ่งพระราชทานให้ด้วยเหตุผลอะไร คงต้องติดตามเนื้อหาสาระภายในเล่มต่อไป
และสองบทความปริทัศน์ คือ ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ โดย ดุษฎี วรธรรมดุษฎี ที่
ได้กล่าวถึงหนังสือที่สฤณี อาชวานนทกุล ได้รวบรวมและเรียบเรียงบทความที่สฤณี ได้เขียนลง
ในนิตยสารมติชนรายสัปดาห์ คอลัมพ์ “ทุนนิยมมีชีวิต” ตั้งแต่ตอนที่ 1-30 ซึ่งดุษฎีบรรยายว่า
โดยทั่วไปแล้ว หนังสือประเภทนี้มักมีเนื้อหาที่ค่อนข้างล้าสมัย แต่ในทางตรงกันข้ามดุษฎีกลับ
เห็นว่าบทความต่าง ๆ ที่ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่กลับมีความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ที่หลาย ๆ ธุรกิจก�ำลังนิยมท�ำกันอย่างมาก การอธิบายเรื่องราว
ต่าง ๆ ล้วนเชิญชวนให้ติดตาม ไม่น่าเบื่อแต่อย่างใด และประเด็นในหนังสือได้ชี้ให้เห็นถึงความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องของประเด็น CSR ในฟากฝัง่ ของตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะในประเทศไทย
ทีม่ คี วามเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นเป็นอย่างยิง่ ซึง่ หนังสือดังกล่าวจะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจแนวคิดทุนนิยม
และภาคธุรกิจต่อประเด็น CSR อย่างร่วมสมัย สุดท้ายคือบทความปริทัศน์เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยว
กับกฎหมายหลักประกันธุรกิจ โดย ไฉไล ศักดิวรพงศ์ แต่งโดย ก�ำชัย จงจักรพันธ์ ซึ่งหนังสือดัง
กล่าวได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และเนื้อหาของหนังสือบรรยายข้อกฎหมายที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยให้ผอู้ า่ นเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้แนวคิด
กับผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินว่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุนการท�ำธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์
จากกฎหมายทีจ่ ะได้มกี ารประกาศใช้ในอนาคตอย่างไร และเป็นหนังสือทีร่ วบรวมค�ำถาม ค�ำตอบ
ที่คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ได้ท�ำการ
ศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาและผลักดันกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และน�ำค�ำตอบมาจัดท�ำ
เป็นหนังสือ ซึ่งนับว่าได้ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นทางสว่างให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจและที่จะ
หาแหล่งทุนในการท�ำธุรกิจต่อไป
จะเห็นได้ว่าในภาพรวมของวารสารร่มพฤกษ์ ฉบับที่ท่านก�ำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ จะท�ำให้
ท่านได้สัมผัสกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการเพื่อการพัฒนา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวที่ทุกท่านสามารถหยิบยกประเด็นต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ� ำวันได้เป็นอย่างดี
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะท�ำให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสอย่างครบครัน
มีความองอาจด้วยความรู้เพิ่มมากขึ้น สมดังปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกที่ว่า
“ความรู้ท�ำให้องอาจ”
กองบรรณาธิการ
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ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลในการสนับสนุนการทำ�งานของข้าราชการใน
สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของผู้นำ�นักบริหารใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย
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