วารสารร่มพฤกษ์  :  มหาวิทยาลัยเกริก
ROMPHRUEK JOURNAL : KRIRK UNIVERSITY
บทบรรณาธิการ
สวัสดี และขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามวารสารร่มพฤกษ์มาอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในเล่มนี้
เป็นเล่มที่ 34 ฉบับที่ 3 ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้เขียนในแวดวง
วิชาการจากหลากหลายสถาบันที่มาร่วมเสนอแนวคิดเพื่อจุดประกายให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ด้วยการวิพากษ์
และน�ำเสนอถึงรูปแบบการเรียนการสอน และตัวแปรทางการศึกษาที่มีผลส�ำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยสามารถสรุปเนื้อหาสาระของเล่มที่อยู่ในมือท่านได้ดังนี้
บทความแรก เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) บน Cloud Computing ด้วย Google Apps โดย ลลิตา
ณ หนองคาย และ ธงชัย แก้วกิรยิ า เป็นการน�ำเสนอแนวคิดการเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (ProblemBase Learning: PBL) และน�ำมาใช้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ในรายวิชา
การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น ผ่านทาง Google Apps Engine ซึง่ พบว่าผลทีไ่ ด้นา่ สนใจและอาจเป็นแนวทาง
ให้ผู้สอนท่านอื่นน�ำไปทดลองใช้
บทความที่ 2 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อัมพร ศรีประเสริฐสุข พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ
ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยน�ำเสนอปัจจัยที่ส�ำคัญต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแนวคิดนี้สามารถ
น�ำไปใช้ในการประเมินแนวทางการพัฒนานักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาได้เป็นอย่างดี
บทความที่ 3 นวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาทักษะเพือ่ การด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 12 โดย วิไลลักษณ์
รัตนเพียรธัมมะ และปิยะนนท์ พรึง่ น้อย กล่าวถึงการวางรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยใช้การศึกษา
เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อน ผู้เขียนได้วิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา
ว่าต้องด�ำเนินการอย่างมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
บทความที่ 4 การสร้างการรับรู้ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลให้เป็นที่จดจ�ำของผู้ชม โดย ศุภศิลป์
กุลจิตต์เจือวงศ์ เสนอแนะแนวทางการสร้างความตระหนักของสือ่ โทรทัศน์ทมี่ กี ารน�ำเสนอในหลายรูปแบบ
เพือ่ รองรับการแข่งขันครัง้ ใหญ่ของธุรกิจโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ ยังได้นำ� เสนอกระบวนการสร้างการรับรูท้ สี่ ำ� คัญ
ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ได้ ไม่เพียงในด้านบันเทิง แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกิจด้านอื่นๆ
บทความที่ 5 วารสารศาสตร์ขอ้ มูลกับการรายงานข่าวของสือ่ ไทย โดย เอกพล เธียรถาวร วิพากษ์
กระบวนการรายงานข่าวโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักได้อย่างมีหลักเกณฑ์และกระบวนการคิดที่ชัดเจน ด้วย
การน�ำเสนอเครื่องมือที่ส�ำคัญ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการสังเคราะห์ข่าว และ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการน�ำเสนอให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจขึน้ จึงนับเป็นอีกแนวคิดหนึง่ ทีจ่ ะต้องมีการเติบโต
แบบก้าวกระโดดในประเทศไทยต่อไป
บทความที่ 6 รูปแบบสมรรถนะวิชาชีพของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีเพือ่ รองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน
ในจังหวัดนครราชสีมา โดย ส�ำราญ บุญเจริญ ปรียาณัฐ เอีย๊ บศิรเิ มธี และ ปาลิดา เชษฐ์ขนุ ทด ได้วเิ คราะห์
และน�ำเสนอแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบของผูจ้ ดั ท�ำบัญชีทตี่ อ้ งการส�ำหรับการเปิดเสรีทางการค้า ทีไ่ ม่วา่ ผูจ้ ดั ท�ำ
บัญชีจะต้องการหรือไม่ ก็ไม่อาจหลีกเลีย่ งสถานการณ์ได้ ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอองค์ความรูต้ า่ งๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
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ต่อการประกอบอาชีพในวิชาชีพดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้ที่ท�ำงานด้านบัญชี และสถาบันการศึกษา
ในอันที่จะน�ำปัจจัยดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงเป็นฐานรากในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
บทความที่ 7 การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลและการมีสว่ นร่วมของชุมชน : กรณีศกึ ษา
สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง โดย ศรัณพร ชวนเกริกกุล เป็นการศึกษาการประชาสัมพันธ์ของสถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณควบคูไ่ ปกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึง่ ช่วยให้ผลทีไ่ ด้มคี วามชัดเจนมากขึน้
ทั้งนี้ผลที่ได้ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อแวดวงต�ำรวจเท่านั้น แต่ยังสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ด้านการบริการอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
บทความที่ 8 เกม : นวัตกรรมเพื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ โดย ณัฐญา นาคะสันต์ และชวณัฐ
นาคะสันต์ ทีน่ ำ� เสนอข้อดีและข้อเสียของเกม พร้อมน�ำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ GameBased Learning ทีจ่ ะสามารถจูงใจเด็กกลับสูห่ อ้ งเรียน และสร้างบรรยากาศการเรียนทีแ่ ปลกใหม่ ก็นบั
เป็นอีกแนวทางทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ส�ำหรับผูส้ อนทีใ่ ดพบปัญหาผูเ้ รียนไม่ให้ความสนใจ หรือ ไม่อยาก
เข้าห้องเรียน อาจลองน�ำวิธีนี้ไปใช้เป็นแนวทางจัดระเบียบเด็กๆ ได้
บทความที่ 9 กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตักเตือนในภาษาไทยและข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ โดย
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ ได้น�ำเสนอกลวิธีในการตักเตือนคู่สนทนาด้วยวิธีการที่นุ่มนวลตามเอกลักษณ์
ของภาษาไทย ด้วยการลดน�ำ้ หนักความรุนแรงในการใช้ภาษา ซึง่ กลวิธดี งั กล่าวนอกจากจะช่วยลดแนวโน้ม
การเกิดความบาดหมางระหว่างคูส่ นทนาแล้ว ยังสามารถประสานความสัมพันธ์ของคูส่ นทนาและสามารถ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนผู้ร่วมงาน หรือลูกหลาน
ภายในเล่ม ยังมีบทวิจารณ์หนังสือที่จะช่วยประหยัดเวลาท่านผู้อ่านในการจะไปเลือกหาหนังสือดี
มาไว้ข้างๆ กาย โดยในเล่มนี้มีหนังสือแนะน�ำให้หามาอ่านกันได้อย่างจุใจ ถึง 2 เล่ม
เล่มแรกคือหนังสือเรือ่ ง “ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ” โดย บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
ได้วเิ คราะห์สถานการณ์ และปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย ในการรับวัฒนธรรมและแนวคิดมากมาย
มาจากต่างประเทศ ทั้งแบบไม่รู้เท่าทัน และแบบมีผลประโยชน์แอบแฝง อันก่อให้เกิดปัญหาตามมา จาก
สภาวะบริโภคนิยมที่ส่งผลทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งผู้อ่านสามารถน�ำไปใช้เป็น
กรณีศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยยุคปัจจุบัน
อีกเล่มทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั คือ The Power of Less น�ำเสนอโดย สมนัฎฐา ภาควิหก ทีถ่ กู น�ำมา
แปลเป็นภาษาไทย เพือ่ ให้สามารถอ่านได้ทกุ วัย โดยสาระในเล่มได้แสดงให้เห็นถึงชีวติ ของผูค้ นในยุคทีต่ อ้ ง
ท�ำงานแข่งกับเวลา และต้องรับรู้ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลจากอินเทอร์เน็ต ว่าจะมีแนวทางในการค้นหา
ความสงบในความวุ่นวายได้อย่างไร ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่ควรใส่ใจเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวส�ำหรับทุกคน
ท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศต่อไป
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