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วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 วารสารร่มพฤกษ์	์มหาวิทยาลัยัเกริก	เป็น็วารสารวิชาการท่�รองรับการเผยแพร่ผลังานด้า้น
มนุษ์ยศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์	 โด้ยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้้าน	 การบริหารการจััด้การ	
สังคมศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	แลัะศิลัป็ศาสตร์	ซึ่่�งต่พิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ์	เน้นเน้�อหา
ท่�เก่�ยวข้้องกับการเป็ลั่�ยนแป็ลังข้องปั็จัจััยอันม่ผลักระทบต่อคุณภาพช่วิตแลัะ	 	 สังคมไทย	 สร้าง
องคค์วามร้้ใหม่	โด้ยมุง่เน้นให้เกดิ้การพัฒนางานวิจัยัท่�มค่ณุภาพทางวิชาการเพ้�อสงัคม	อก่ทั�งตระหนัก
ถึ่งความสำคัญข้องการข้ยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง	แลัะ	การพัฒนามหาวิทยาลััยให้
เป็็นแหลั่งความร้้ท่�มาจัากผลังานวิจััยข้องอาจัารย์	นักวิจััย	นักวิชาการ	แลัะนักศ่กษ์า	เพ้�อเข้้าส้่การ
เป็็นสังคมฐานความร้้	(Knowledge	Based	Society) โดยจัดพิิมพิ์ปีละ 3 ฉบับ		แลัะเผยแพร่ใน
ร้ป็แบบอิเลั็กทรอนิกส์		

	 กองบรรณาธิิการวารสารร่มพฤกษ์์ม่นโยบายแลัะเกณฑ์์การรับพิจารณาและตีีพิิมพิ์
บทความซ่่ึ่งไม่เคยเสนอเพ่่ิอขอตีพีิมิพ์ิ และไม่เคยเผยแพิร่ในเอกสารฉบับอ่น่ๆ มาก่อนหน้านี� และ
ไม่ใช่่บทความวิจัยจากงานวิจัยในช่ั�นเรียน ไม่ใช่่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน	โด้ยบทความ
ท่�จัะได้ร้บัการพจิัารณาตพ่มิพใ์นวารสารรม่พฤกษ์น์ั�นตอ้งผา่นการป็ระเมนิบทความจัากผ้ท้รงคุณวุฒิิ
ซึ่่่งไม่ทราบช่่่อผ้้แต่ีงและผ้้แตี่งไม่ทราบช่่่อผ้้ทรงคุณวุฒิิ (Double Blind Peer Review) 
จากสาขาวิช่าที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน บทความทั�งหมด้ท่�ต่พิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์์		
มหาวิทยาลััยฯ	สงวนลัิข้สิทธิิ�ตามพระราชบัญญัติลัิข้สิทธิิ�	พ.ศ.2537		

วัตีถุประสงค์
	 1.	 เพ้�อเผยแพร่วิทยาการแลัะความร้้ใหม่ๆ	 ในสาข้าวิชาท่�เป็ิด้การเร่ยนการสอนใน
มหาวิทยาลััย
	 2.	 เพ้�อส่งเสริมอาจัารย์ผ้้สอนในสาข้าวิชาต่างๆ	 ตลัอด้จันผ้้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอ
ผลังานทางวิชาการ
	 3.	 เพ้�อเป็็นเอกสารป็ระกอบการศ่กษ์าในระด้ับอุด้มศ่กษ์า

กำหนดการออกวารสาร ปีการศึ่กษาละ 3 ฉบับ 
     ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 
     ฉบับที่ 2  พิฤษภาคม – สิงหาคม 
    ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม

		 ป็ี	 พ.ศ.	 2562	 วารสารร่มพฤกษ์์รับต่พิมพ์บทความในป็ระเด็้นด้้านมนุษ์ยศาสตร์แลัะ
สังคมศาสตร์	ผ้้สนใจัส่งบทความโด้ยลังเบ่ยนสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์์ท่�		https://so05.tci-thaijo.
org/index.php/romphruekj/index		หรอ้ตดิ้ตอ่สอบถึามรายลัะเอย่ด้ท่�	02-552-3500-9	ตอ่	402	
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บทบรรณาธิการ

	 วารสารรม่พฤกษ์	์มหาวทิยาลัยัเกรกิ	ได้น้ำเสนอบทความวจิัยัแลัะบทความวชิาการ

ข้องคณาจัารย์	 นักวิจััย	 แลัะนักศ่กษ์าจัากทั�งมหาวิทยาลััยเกริกแลัะสถึาบันการศ่กษ์าอ้�นๆ	

เพ้�อเผยแพร่ส้่สาธิารณะ	 แลักเป็ล่ั�ยนเร่ยนร้้ผ่านบทความท่�ม่คุณภาพ	 ได้้รับการป็ระเมินโด้ย

ผ้้ทรงคุณวุฒิท่�ม่ความร้้ความเช่�ยวชาญเฉพาะด้้าน	 ทำให้วารสารร่มพฤกษ์์ยังคงม่บทความท่�

ม่คุณภาพมาเสนอต่อผ้้อ่านอย่างต่อเน้�อง	 จันถ่ึงปี็ท่�	 40	 ฉบับท่�	 3	 ท่�ม่บทความทั�งสิ�น	 15	

บทความ	ซึ่่�งสว่นใหญเ่ป็น็บทความวิจัยัทั�งวจิัยัองคค์วามร้แ้ลัะวจิัยัเพ้�อทอ้งถึิ�น	(Community	

based	research	หร้อ	CBR)	ม่บทความวิชาการเพ่ยงบทความเด้่ยว	ด้ังน่�

	 บทความแรกเป็็นบทความวิชาการ	ท่�กลั่าวถึ่ง	การป็รับตัวข้องแหลั่งท่องเท่�ยวโด้ย

ชุมชนด้้วยทฤษ์ฎี่ทางนวัตกรรม	เน้นการใช้นวัตกรรมในการข้ับเคลั้�อนการพัฒนาชุมชน	โด้ย

ใช้เทคโนโลัย่ในการเพิ�มม้ลัค่าทางเศรษ์ฐกิจัให้กับชุมชน	โด้ย	ณิชชาอร	คำใส	บทความท่�	2	

แลัะ	3	เป็็นบทความจัากงานวิจััยเพ้�อท้องถึิ�น	2	บทความ	ท่�มาจัากงานวิจััยท่�ม่คุณค่าสามารถึ

ข้ับเคลั้�อนการพัฒนาชุมชนได้้อย่างแท้จัริง	โด้ยป็ัญหามาจัากชุมชน	ชุมชนร่วมกันแก้ไข้	แลัะ

ป็ระโยชน์เป็็นข้องชุมชน	 บทความแรกเป็็นบทความเก่�ยวกับการพัฒนาศักยภาพข้องชุมชน

ในการทำบัญช่ตามร้ป็แบบสหกรณ์เคหสถึานเพ้�อรองรับโครงการบ้านมั�นคง	 ซ่ึ่�งส่งผลัต่อคน	

40%	 ลั่าง	 โด้ย	 ณัฐถึะป็ราน	 คลั้ายป็ระสิทธิิ�	 แลัะคณะ	 อ่กบทความหน่�งเป็็นบทความ

เก่�ยวกับการถึอด้บทเร่ยนแนวป็ฏิิบัติท่�ด้่ในการป้็องแลัะแก้ไข้ปั็ญหายาเสพติด้ในชุมชนเม้อง

โด้ยการม่ส่วนร่วมข้องชุมชน	 ซ่ึ่�งจัะนำไป็ส้่การข้ยายผลัการจััด้การกับกลุ่ัมเป็้าหมายในพ้�นท่�

อ้�นในกรุงเทพมหานครได้้	 โด้ย	หฤทัย	กมลัศิริสกุลั	แลัะคณะ	ทั�ง	3	บทความเน้นการสร้าง

ความเข้้มแข้็งให้กับชุมชน

	 บทความท่�	 4-9	 เป็็นบทความด้้านการบริหารจััด้การท่�ม่ความหลัากหลัายแนวคิด้

แลัะมุมมอง	 ซึ่่�งบทความท่�	 4-8	 มาจัากงานวิจััยข้องนักวิชาการ	 โด้ยบทความท่�	 4	 เป็็นการ

วเิคราะหม์มุมอง	2	ข้ั�ว	ระหวา่งแนวคดิ้สงัคมป็ระชาธิปิ็ไตย	(Social	Democracy)	กบัแนวคดิ้

เสร่นิยมใหม่	 (Neoliberal)	 เพ้�อหาจุัด้สมดุ้ลัข้องการบริหารจััด้การโรงพยาบาลัรัฐภายใต้

แนวคิด้เสร่นิยมใหม่ในการคงไว้ซึ่่�งสวัสดิ้การสังคมแลัะการแข่้งขั้น	 โด้ย	 วาทิน่	 เธ่ิยรสุคนธ์ิ	

บทความท่�	5	กลัา่วถึง่การบรหิารจัดั้การธิรุกจิัสป็าไทยทั�งป็จััจัยัท่�มอ่ทิธิพิลัตอ่ธิรุกจิัแลัะกลัยทุธิ์

การจัดั้การธุิรกจิัสป็าไทยส้ค่วามได้เ้ป็รย่บเชงิการแข้ง่ข้นั	โด้ย	สุพรรตัน์	วงศ์ด้สิุตบุร	่บทความ

ท่�	6	เป็น็บทความเก่�ยวกบัการบรหิารจัดั้การการทอ่งเท่�ยวข้องจังัหวดั้ภเ้กต็ในชว่งสถึานการณ์



การแพร่ระบาด้ข้อง	COVID-19	โด้ยให้ความสำคัญกับความคิด้เห็นข้องป็ระชาชนในจัังหวัด้

ภ้เก็ต	โด้ย	ธิัญภัทร	ศาสตระบุรุษ์	แลัะคณะ	บทความท่�	7	กลั่าวถึ่งการบริหารจััด้การตลัาด้

ส่เข้่ยวข้ององค์กรธิุรกิจัในเข้ตนิคมอุตสาหกรรมพ้�นท่�จัังหวัด้ป็ทุมธิาน่	โด้ยให้ความสำคัญกับ

ป็ัจัจััยด้้านการส้�อสารการตลัาด้ส่เข้่ยวท่�เป็็นกระแสรักษ์์สุข้ภาพ	 แลัะปั็จัจััยด้้านการบริหาร

จััด้การ	 โด้ย	คุณาพร	 โฉมจัิตร	 	บทความท่�	 8	 เป็็นเร้�องข้องการบริหารงานป็ระกันคุณภาพ

ภายในข้องสถึานศ่กษ์าเอกชน	จัังหวัด้กำแพงเพชร	ได้้ศ่กษ์าทั�งป็ัญหา	องค์ป็ระกอบ	ร้ป็แบบ	

แลัะการป็ระเมินร้ป็แบบการบริหาร	 ซึ่่�งเป็็นภาระหน่�งท่�สถึาบันการศ่กษ์าพ่งต้องรับผิด้ชอบ	

โด้ย	สุพรรณ่	นวมนาค	แลัะคณะ	ส่วนบทความท่�	9	เป็็นบทความจัากงานวิจััยข้องนักศ่กษ์า

ระด้ับบัณฑ์ิตศ่กษ์า	 กลั่าวถึ่งผลักระทบจัากการควบรวมแลัะการป็รับโครงสร้างองค์กรโด้ย

การเข้้าซ้ึ่�อกิจัการข้องผ้้ป็ระกอบการป็้นซึ่่เมนต์ท่�เพิ�มข้่�นเป็็นลัำดั้บ	 โด้ยการศ่กษ์าเบ้�องหลััง

การผลัิตแลัะการป็ฏิิร้ป็โครงสร้างด้้านอุป็ทานในอุตสาหกรรมป็้นซึ่่เมนต์ข้องจั่น	ซึ่่�งใช้ทฤษ์ฎี่

การควบรวมกิจัการแลัะผลัสัมฤทธิิ�ในการศ่กษ์า	โด้ย	Zhao	Sun	and	Renliang	Li

	 บทความท่�	 10-12	 เป็็นบทความด้้านกฎีหมายท่�น่าสนใจั	 โด้ยบทความท่�	 10	

ได้ว้เิคราะหก์ฎีหมายไทยท่�เก่�ยวข้้องกบักระบวนการยตุธิิรรมสำหรบัเด้ก็ชั�นกอ่นฟ้อ้งศาลัท่�ไม่

สอด้คลั้องกับพันธิกรณ่ระหว่างป็ระเทศ	โด้ย	เมธิาพร	กาญจันเตชะ	แลัะนิธิิกานต์	สนสระน้อย 

ในข้ณะท่�บทความท่�	11	กลั่าวถึ่งการคุ้มครองสิทธิิแลัะเสร่ภาพข้องผ้้ต้องหาหร้อจัำเลัยในคด้่

ยาเสพติด้	 ซึ่่�งโทษ์ทางอาญาในคด้่ยาเสพติด้บางกรณ่ม่ความไม่เหมาะสมสำหรับใช้บังคับใน

ป็ัจัจัุบัน	 โด้ย	ภิญญาพัชญ์	ติบวงษ์า	ส่วนบทความท่�	 12	กลั่าวถึ่งมาตรการทางกฎีหมายใน

การด้ำเนินการกับข้่าวป็ลัอมท่�ป็รากฏิแพร่หลัายในป็ัจัจัุบัน	โด้ย	รุจัินันท์	วาธิ่วัฒนารัตน์

	 อก่	3	บทความมค่วามเฉพาะท่�นา่สนใจั	กลัา่วคอ้	บทความท่�	13	เป็น็บทความเก่�ยว

กับการใช้หนังส้ออินโฟ้กราฟ้ิกส์เป็็นเคร้�องม้อเร่ยนร้้ข้้อม้ลัเก่�ยวกับโครงการเข้ตพัฒนาพิเศษ์

ภาคตะวันออกข้องนักศ่กษ์าชาวจั่น	โด้ย	LiBo	Lu	แลัะนิธิิอร	พรอำไพสกุลั	บทความท่�		14	

กล่ัาวถ่ึงความเท่าเทย่มข้องผ้้สง้อายุในการใช้บริการข้นส่งมวลัชนสาธิารณะในกรุงเทพมหานคร	

โด้ยศก่ษ์าความตอ้งการข้องผ้ส้ง้อายแุลัะแนวทางการพฒันาระบบข้นสง่มวลัชนสาธิารณะใน

กรุงเทพมหานคร	 โด้ย	นพด้ลั	ครุฑ์ทอง	แลัะบทความสุด้ท้าย	ม่ความโด้ด้เด้่นแลัะน่าสนใจั	

กลั่าวถึ่งการสร้างภาพแทนตัวลัะครเจั้าแม่กาลั่ในเกมอ่สป็อร์ตอาโอว่	(ROV)		จัากความเช้�อ

เร้�องเทพเจ้ัาแมก่าลัใ่นเทวตำนานข้องศาสนาฮินิด้	้เป็น็การนำคติความเช้�อเก่�ยวกับเทพเจ้ัาใน

ศาสนาต่างๆ	 มาสร้างม้ลัค่าเพิ�มในโลักไซึ่เบอร์แลัะเกมส์ออนไลัน์	 ท่�ม่อิทธิิพลัต่อการ
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เป็ลั่�ยนแป็ลังวถิึช่ว่ติท่�สะทอ้นการลัะเลัน่ข้องเยาวชนในยคุป็จััจับุนัอยา่งเข้า้ใจัแลัะเข้า้ถึง่	โด้ย	

เทวากร	คำสัตย์	แลัะ	หลั้	ซึ่ินฮิุย		

	 กองบรรณาธิิการหวังเป็็นอย่างยิ�งว่าบทความในวารสารฉบับน่�จัะทำให้ท่านผ้้อ่าน

ได้้ป็ระโยชน์ส้งสุด้ตามท่�ท่านต้องการ	 แลัะในนามข้องกองบรรณาธิิการข้อข้อบคุณผ้้นิพนธิ์	

ผ้ท้รงคณุวฒุ	ิแลัะผ้อ้า่นทุกทา่นท่�มส่ว่นชว่ยใหเ้กดิ้บทความทางวชิาการท่�มค่ณุภาพในวารสาร

รม่พฤกษ์์ตลัอด้ระยะเวลัาท่�ผา่นมา	แลัะทางกองบรรณาธิกิารจัะรกัษ์าแลัะพฒันาคณุภาพข้อง

วารสารเพ้�อป็ระโยชน์ต่อท่านผ้้อ่านแลัะแวด้วงวิชาการต่อไป็
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