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บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ฉบับนี้ เป็นทัศนะและข้อคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น
มิใช่ทัศนะของมหาวิทยาลัยเกริกหรือกองบรรณาธิการ การน�ำบทความส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาต
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วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่
ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การ
บริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์
มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา
เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ
3 ฉบับและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อ
ขอตีพิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และต้องไม่ใช่
บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทาง
วิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
(Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ทีก่ องบรรณาธิการวารสารฯ
คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์
มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เผยแพร่วทิ ยาการ และความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาวิชาทีเ่ ปิดการเรียนการสอน
		 ในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
		 น�ำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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ก�ำหนดการออกวารสาร
				
				
				

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

ปี พ.ศ.2560 วารสารร่มพฤกษ์รบั ตีพมิ พ์บทความในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึง่ เป็นประเด็นทีร่ ฐั บาลน�ำมาใช้ขบั เคลือ่ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ผูส้ นใจส่งบทความโดยลงเบียนสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์ที่ https://
www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/user/register หรือ สมาชิกเดิม
ThaiJO ใช้ username และ password ที่มีสมัครสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์ได้ หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
บรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง สุคนธจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณพร ชวนเกริกกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข
รองศาสตราจารย์ปรีชา พันธุ์แน่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปิยจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

   มือถือ
0817263250
0816325622
0816425578
0843855985
0816133432
0897654223
0867775760

อีเมล
suprakong1@gmail.com
suwimonv@yahoo.com
Sarunporn_31@hotmail.com
law_kru@hotmail.com
preecha.phannan9@gmail.com
piyachan.pp@gmail.com
duangthip556@hotmail.com
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บทบรรณาธิการ
วารสารร่มพฤกษ์ฉบับนี้ ขอเป็นฉบับส่งความสุขแบบไทยๆ ให้กบั ผูอ้ า่ น ด้วย theme “วิถไี ทย
ในการสร้างจิตส�ำนึก” โดยได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องปัญหาของสังคมในยุคที่เรียกกันว่า
Thailand 4.0 และแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นกระบวนการทางปัญญา บทความที่รวบรวมใน
เล่มได้ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างเข้มข้น ทั้งด้านเนื้อหาสาระ จากกอง บก. และ การคัดกรอง
ด้านความมีประโยชน์ต่อผู้อ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เริ่มกันด้วย บทความแรก คือ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชน
คนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง” โดย จินตนา กสินันท์ น�ำเสนอกระบวนการพัฒนา
จิตส�ำนึกในการอนุรักษ์น�้ำแก่เยาวชนในพื้นที่ปลายน�้ำ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็น
พื้นที่ปลายน�้ำที่มีทั้ง ภาวะน�้ำแล้ง น�้ำท่วม น�้ำเสีย ซึ่งพบว่าปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
จึงได้น�ำจัดกิจกรรม เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ให้กบั เยาวชน ซึง่ พบว่า หากมีการจัดกิจกรรมที่
มีความเหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน และน�ำไปใช้ได้งา่ ย จะสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้เป็นอย่างดี
บทความทีส่ อง คือ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบการน�ำความรูเ้ กีย่ วกับพุทธินยิ มหรือพุทธิปญ
ั ญา
มาใช้ในชั้นเรียน โดย ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และ ภูริพจน์ แก้วย่อง เป็นการน�ำศาสตร์ทาง
พุทธิปญั ญาหรือพุทธินยิ มมาใช้ในการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ พัฒนาเป็นสือ่ มัลติมเี ดีย การจัด
รูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาโมเดลหรือชุดค�ำสอน และ การพัฒนาแบบสอบ ซึ่งพบว่าไม่ว่า
จะน�ำรูปแบบใดไปใช้ ผูเ้ รียนจะมีผลการเรียนทีด่ ขี นึ้ ซึง่ เหมาะส�ำหรับการน�ำมาใช้ในระดับอุดมศึกษา
บทความทีส่ าม คือ ผลกระทบของการอุปการะเด็กในสถานสงเคราะห์ โดย หฤทัย กมลศิรสิ กุล
ได้วเิ คราะห์เด็กในสถานสงเคราะห์ทถี่ กู รับอุปการะ พบว่า กระบวนการเลีย้ งดูเด็กมีผลต่อพัฒนาการ
ของเด็กในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และพฤติกรรม
บทความที่สี่ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย ณัฏฐธิดา ชัยสงคราม และ ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล เป็นการ
ศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ที่ ด้วยกระบวนการทางสถิติ แม้พบว่า ภาพรวม ประชาชน
ในพืน้ ทีอ่ าจจะมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ในระดับปานกลาง แต่ดา้ นทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ คือ
การร่วมรับประโยชน์จากการด�ำเนินงาน ตามมาด้วย การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และ
อาจให้ความส�ำคัญกับการวางแผนด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับไม่มากนัก
บทความทีห่ า้ คือ ปัญหาการเลีย้ งดูเด็กและการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง: ศึกษากรณี
4 ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย ศรีหทัย วาดวารี ศึกษาปัญหาการเลีย้ งดูเด็ก
และการจัดสวัสดิการเด็กในชุมชนเมือง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กของบิดา
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มารดาในชุมชนเมือง พบว่า บ้านรับเลีย้ งเด็กทีใ่ ห้บริการในพืน้ ที่ มีคา่ บริการสูง พืน้ ทีค่ บั แคบ และ
ไม่เป็นสัดส่วน ท�ำให้ไม่เพียงไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ยงั ไม่สามารถจดทะเบียน
อย่างเป็นทางการได้ ซึ่งหากต้องการปรับปรุงให้เหมาะสม ควรจัดท�ำเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียนและอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุมชน
บทความที่หก คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบางไผ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน
ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในต่อแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พบว่า ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาในระดับมากในทุกด้าน และ
ประชาชนที่มีอายุ และอาชีพ ต่างกัน ให้ความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน
บทความที่เจ็ด คือ วัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อุษณี
มงคลพิทักษ์สุข วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน�ำ
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