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บทบรรณาธิการ
สืบเนื่องจากวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน กาวเขาสูปRที่ ๓ คุณภาพของบทความจึง
มีความเขมขนมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปTนไปตามวัตถุประสงคใหนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูสนใจ ไดเผยแพรความรูทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสรางสรรคอื่นๆ อันเปTนประโยชนแก
สังคม ซึ่งฉบับนี้เปTนปRที่ ๓ ฉบับที่ ๓ แลว แตยังคงสาระและคุณภาพของบทความไวดังเดิม ใน
วารสารฉบับนี้ มีทั้งบทความวิจั ยและบทความวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
ประกอบดวยบทความวิ ช าการ ๑๐ เรื่ อ ง และบทความวิ จั ย ๘ เรื่ อ ง ในเนื้ อ หาสาระในเลม
ประกอบดวยนักวิชาการดังตอไปนี้
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ไดเสนอบทความเรื่อง “พุทธบูรณาการ เพื่อการพัฒนาจิตใจ
และสังคม” พบวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาจิตใจ
และสังคม” เปTนเจตนารมณของมหาวิทยาลัย และภาระงานของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ ที่
จะเขาไปสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอสังคมสวนรวม จนไดชื่อวาเปTนการพัฒนา
สังคมโดยพระพุทธศาสนา
พระครูปริยัติกิตติธํารง,ผศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) ไดเสนอบทความเรื่อง “ค!านิยมที่
เปลี่ยนแปลงในสังคมป?จจุบัน” พบวา กระแสของวัตถุนิยมที่ไมไดจํากัดเชื้อชาติ ดินแดนและ
ศาสนา ไดเปT นป& จจั ยหลักของการสรางคานิย มใหมและเปลี่ ยนแปลงไปในป&จ จุบั น และมี ผลตอ
สังคมไทยในองครวม ซึ่งคานิยมนี้สวนหนึ่งไดสงเปTนความรุนแรง ความขัดแยง ที่ทุกฝ/ายพยายาม
ตระหนั ก และเสนอทางออกเพื่ อ ยุ ติ ค วามรุ น แรง ความขั ด แยง เพื่ อ ไปสู คานิ ย มใหมเปT น ความ
ปรองดอง สามัคคี
พระครู สังฆรั กษเกี ยรติศั กดิ์ กิตฺ ติปBฺโ B, ดร. ไดเสนอบทความเรื่อง “การทบทวน
วรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร” พบวาการทบทวนวรรณกรรม เปTนกระบวนการหนึ่งใน
การคนหาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล เพื่อใชเปTนขออางอิงและขอสนับสนุนในการทําวิจัย
นอกจากนั้นการทบทวนวรรณกรรมยังสงผลตอการไดผลงานวิจัยที่ดี เพราะเปTนขั้นตอนของการวิจัย
ที่บอกใหทราบวา ผูที่ทําการวิจัยมีความรอบรูในป&ญหาที่ตนทําการวิจัยและไดศึกษาคนความามาก
นอยเพียงใด
ดร.พิเชฐ ทั่งโต ไดเสนอบทความเรื่อง “ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : กับบทบาทการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม” พบวามหาวิทยาลัยสงฆ เปTนสถาบันการศึกษา มีเป<าหมายเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธ รวมทั้งสงเสริมการสรางความสามารถและสงเสริมวัฒนธรรมอยาง
เปT นระบบผานการจั ดการศึ กษา การวิจั ย พรอมเครื อขายในสวนมหาวิ ทยาลัย และภาคี ส มาชิ ก
เพื่อใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ ยุทธศาสตร นโยบายดานวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ไดเสนอบทความเรื่อง “การกระจายรายไดที่ไม!เปFนธรรม กับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” พบวาความเหลื่อมล้ําทางรายไดเปTนป&ญหาสําคัญของสังคมและประเทศชาติเปTนสิ่ง

ที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนในสังคมป&จจุบันพรอมทั้งสงผลกระทบตอประชาชนใหไดรับความ
เดือดรอนตอการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียม การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated) จะทําให
เกิดผลเปTนองครวม (Holistic) ที่ประสานกันครบองคประกอบมีดุลยภาพ (Balance)
ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ไดเสนอบทความเรื่อง “มิติใหม!ของการบริหารองคกรภาครัฐ” พบวา
การบริหารองคกรไมวาจะเปTนการบริหารองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการ
บริ หารนั้น คือผูบริ หารองคกรตองเปT น บุคคลที่ มีภ าวะผูนํ า มีความเอาใจใส รวมถึงหมั่น ติ ดตาม
ตรวจสอบการทํ า งานภายในองคกรสม่ํ า เสมอจึ งจะทํ าใหการบริ ห ารงานภายในองคกรนั้ น เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Dr. Decha Kuppako ไดเสนอบทความเรื่อง “The Buddhist Cultures in Thai
Society: Happy and Harmonious Society (วัฒนธรรมชาวพุทธในสังคมไทย : สังคมสงบ
สุขและสามัคคี)” พบวาวัฒนธรรมประเพณีอันเปTนของชุมชนคนในชาติซึ่งแสดงถึงลักษณะอันเปTน
เอกลั ก ษณและสรางสรรใหเกิ ด ความเปT น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ระหวางชุ ม ชนตางๆ คุ ณ คาของ
วัฒนธรรมมีสวนชวยในการควบคุมพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งทําใหสมาชิกในของกลุมสามารถอยู
รวมกันในสังคมไทยไดอยางสงบสุข
ดร.อภิษฎาข ศรีเครือดง ไดเสนอบทความเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อ
การบริหารของผูนํา” พบวา “อิทธิบาท ๔” สามารถนําไปประยุกตใชเปTนเครื่องดําเนินชีวิตและ
แนวทางในการบริหารงานไดเปTนอยางดี ที่เปTนเชนนี้ก็เพราะหลักธรรมดังกลาวเปTนความจริงที่
สามารถพิสูจนไดที่เรียกวา “สัจธรรม”
วิฑูรย วีรศิลป^ ไดเสนอบทความเรื่อง “การประยุกตใชหลักธรรมในการบริหารงาน”
พบวาป&จจุบันองคการหรือหนวยงานตางๆ ตองพึ่งการบริหารอยูมากในบรรดากิจกรรมของมนุษยไม
มีสิ่งใดมากไปกวาการบริหาร เพราะงานดานการบริหารจะเปTนงานที่สําคัญตอการอํานวยการให
มนุษยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เนตรดาว ขวั ญพุ ท โธ ไดเสนอบทความเรื่ อง “การพั ฒนาเสริ มสรางภู มิคุ มกั น :การ
บริหารนโยบายและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ” พบวาการบริหารนโยบายและเศรษฐกิจความ
เสมอภาค ประเด็นบูรณาการพัฒนาเสริมสรางภูมิคุมกันการจัดการทรัพย ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นแสวงหา
หรือดําเนินธุรกิจดวยความขยัน ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นจัดการทรัพยที่หาไดมาโดยแบงออกเปTนสวนตางๆ
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นใชสอยทรัพยในสามขั้นตอนอยางรูจักคุณคาคุมคา
นววิช นวชีวินมัย ไดเสนอบทความเรื่อง “ผลของกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตนตาม
หลั ก สารณี ย ธรรมที่ มี ผ ลต! อ กา รพั ฒ น า ควา มสา มั ค คี ข องนิ สิ ต ค ณ ะศึ ก ษาศ า สตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน” พบวานิสิตกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมแนะ
แนวฯ มี คะแนนจากแบบวั ด ความสามั ค คี ภ ายหลั งการทดลองสู งกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยนิสิตรายงานวาไดมีการพัฒนาความสามัคคีของตนเองใหเพิ่มขึ้น
และสามารถนําความสามัคคีที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ธนิยา โพธิ์งาม ไดเสนอบทความเรื่อง “การศึกษาป?ญหาและความตองการสวัสดิการ
ผูสูงอายุขององคการบริหารส!วนตําบลโคกปabฆอง อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว” พบวา
ดานที่ มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ ดานการบริหารการดําเนินงาน ดานผูสู งอายุ รองลงมา คื อ ดานการ
ประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ อันดับสาม คือ ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สวนดานที่คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
เพชรสรอย มีหนอง ไดเสนอบทความเรื่อง “ป?จจัยที่มีผลต!อการนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติของผูมีส!วนเกี่ยวของในเขตองคการบริหารส!วนตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแกว” พบวาการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของผูมีสวนเกี่ยวของในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทัพไทยอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับสูงและเมื่อพิจารณาเปTนราย
ดานพบวาอยูในระดับสูง ๓ ดานเรียงลําดับสูงสุดไปสูลําดับต่ําสุดไดแกดานทัศนคติของผูนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ดานลักษณะของนโยบายดานภาวะผูนํา และอยู ในระดับ ปานกลาง ๒ ดาน ไดแก ดาน
วัตถุประสงคของนโยบาย และดานความเพียงพอของทรัพยากร
กิ ต ติ วุฒิ ขุ น ทองจั น ทร ไดเสนอบทความเรื่ อง “การศึ ก ษาวิ เ คราะหพฤติ ก รรมทาง
จริยธรรมในสังคมไทยจากงานวรรณกรรมของวิมล ไทรนิ่มนวล” พบวาวรรณกรรม ๔ เรื่อง
ไดแก งู คนทรงเจา จาวแผนดิน และโคกพระนาง ไดสะทอนป&ญหาสังคมไทยเชิงโครงสรางและ
สะทอนพฤติ ก รรมซึ่ ง เปT น ป& ญ หาจริ ย ธรรมของบุ ค คล สํ า หรั บ ป& ญ หาสั ง คมไทยเชิ ง โครงสราง
ประกอบดวย ป&ญหาความยากจน ป&ญหาระบบความเชื่อ ป&ญหาอาชญากรรม ป&ญหากระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม และป& ญ หาการเมื อง สวนพฤติ กรรมซึ่ งเปT น ป& ญ หาจริ ย ธรรมของบุ คคล ประกอบดวย
พฤติกรรมความโลภอยากได พฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมหนาไหวหลังหลอก และ
พฤติการณเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน
ไพศาล เครือแสง ไดเสนอบทความเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมของ
สถานประวั ติ ศ าสตรทองถิ่ น กรณี ศึ ก ษาวั ด คี รี ว งศ ตํ า บลปากน้ํ า โพ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครสวรรค” พบวาการบริ ห ารจั ด การแนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสมของสถาน
ประวัติศาสตรทองถิ่น เนนการบริหารและการจัดการโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและการมีสวน
รวมของชุมชน เพื่อนําไปสูเป<าหมายคือการพัฒนาสถานประวัติศาสตรอยางยั่งยืน
อภิไท สอนทอง ไดเสนอบทความเรื่อง “ความเชื่อทางการเมืองของนิสิต: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” พบวา หลักการเสรีนิยมดวยการแยกความเชื่อทางศาสนา ออก
จากความเชื่อทางการเมืองและปรับระดับความเชื่อใหสอดคลองระบบการปกครองดังนี้ ความเชื่อ
แบบอนุรักษนิยมและเสรีนิยม ๕๐% สรางความเชื่อมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเสรีรวมกับ
วัฒนธรรมไทย ๕๐%
ชยพล อัศวเศรษฐภร ไดเสนอบทความเรื่อง “การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระหว!าง
ภาครัฐและภาคเอกชน” พบวา กิจกรรมหรือภาระใดๆ ในองคการที่ที่กระทําเพื่อตอบสนองตอ
วัตถุประสงค ที่จะพยายามสรางความมั่นคงแข็งแกรงในทุกมิติเพื่อความอยูรอดขององคการซึ่งอยูใน
รูปของกระบวนการที่มุงสูเป<าหมายใหเร็ว สั้น เสียเวลาคนวัสดุและเงินนอยที่สุด

อิสระพงศ สุธรรม ไดเสนอบทความเรื่อง “การเปeดรับ การใชประโยชนและความพึง
พอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ของผูไปร!วมทําบุญ ณ วัดปfา
บานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี” พบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะการเปkดฟ&งรายการ คือ ฟ&งไปดวย
ทํางานอื่นไปดวย โดยติดตามฟ&งรายการมากกวา ๒ ปR ขึ้นไป ซึ่งเปkดฟ&ง ๕-๖ วัน ตอสัปดาห เปTน
การเปkดฟ&งในชวงเชา (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ที่บานตนเอง และมีการสนทนากับผูอื่นทุกครั้งหลังเปkด
ฟ&งรายการ
จันทร แสงสุวรรณวาว ไดเสนอบทความเรื่อง “บทวิจารณหนังสือ : อายุยืน เกิน ๑๐๐
ปa แบบชาวโอกินาวา ” พบวาการรณรงคชวยกันสรางสังคมไทยใหนาอยูดวยการรักษาศีล ๕ ให
เปTนปกตินิสัย และปฏิบัติใหยั่งยืน จะทําใหประชากรไทยมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีอายุ
ไขยืนยาวไมแพชาวโอกินาวา
ทายที่สุดนี้คณะบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลงานบทความทางวิชาการทุกทานที่ไดมี
สวนรวมทําใหคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเผยแพรความรูทาง
วิ ช าการสู สาธารณะตามนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการกลั่นกรองทุกทานที่ไดใชความเพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแต
ละทานใหออกมาไดอยางถูกตอง นาอาน เปTนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผู
มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดทําใหมีวารสารฉบับนี้ และโปรดติดตามฉบับตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรและแขนงวิชาที่เกี่ยวของ
ตลอดจนบทวิเคราะหที่เสนอทางออกใหกับป&ญหาที่อยูในความสนใจของสังคม
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๑. ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
๒. ศ.ดร. กฤต เพิ่มทันจิตต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๓. รศ. ชัยยุทธ ชิโนกุล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. รศ.ดร. สมาน งามสนิท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. รศ.ดร. สมพร แสงชัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. รศ.ดร. ประสิน โสภณบุญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
๘. รศ.ดร. อภินันท จันตะนี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๙. รศ.ดร. กาสัก เตSะขันหมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑๐. รศ.ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ เรพเพอร มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเซีย
๑๑. รศ. ประณต นันทิยกุล
สถาบันพระปกเกลา
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความสาขาวิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาสังคม
๑. ศ. ดร. จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
๒. ศ. ศศิพัฒน ยอดเพชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓. รศ.ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔. รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. ผศ.ดร. ชลวิทย เจียรจิตต
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
๗. พระครูปริยัติกิตติธํารง, ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘. ผศ.ดร. กิตติทัศน ผกาทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
๑. ศ.ดร. ดิเรก ป&ทมสิริวัฒน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๒. ศ.ดร. ปราณี ทินกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓. พระครูปุริมานุรักษ, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. รศ.ดร. ประสาร บุญเสริม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๕. รศ.ดร. ภิรมย จั่นถาวร
มหาวิทยาลัยรังสิต
๖. ผศ.ดร. ชัยยนต ชิโนกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๗. ผศ.ดร. ภัทรพล ใจเย็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทบรรณาธิการ
สืบเนื่องจากวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน กาวเขาสูปUที่ ๓ คุณภาพของบทความจึง
มีความเขมขนมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปWนไปตามวัตถุประสงคใหนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูสนใจ ไดเผยแพรความรูทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสรางสรรคอื่นๆ อันเปWนประโยชนแก
สังคม ซึ่งฉบับนี้เปWนปUที่ ๓ ฉบับที่ ๓ แลว แตยังคงสาระและคุณภาพของบทความไวดังเดิม ใน
วารสารฉบับนี้ มีทั้งบทความวิจั ยและบทความวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
ประกอบดวยบทความวิ ช าการ ๑๐ เรื่ อ ง และบทความวิ จั ย ๘ เรื่ อ ง ในเนื้ อ หาสาระในเลม
ประกอบดวยนักวิชาการดังตอไปนี้
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ไดเสนอบทความเรื่อง “พุทธบูรณาการ เพื่อการพัฒนาจิตใจ
และสังคม” พบวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาจิตใจ
และสังคม” เปWนเจตนารมณของมหาวิทยาลัย และภาระงานของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ ที่
จะเขาไปสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอสังคมสวนรวม จนไดชื่อวาเปWนการพัฒนา
สังคมโดยพระพุทธศาสนา
พระครูปริยัติกิตติธํารง,ผศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) ไดเสนอบทความเรื่อง “ค!านิยมที่
เปลี่ยนแปลงในสังคมป?จจุบัน” พบวา กระแสของวัตถุนิยมที่ไมไดจํากัดเชื้อชาติ ดินแดนและ
ศาสนา ไดเปW นป& จจั ยหลักของการสรางคานิย มใหมและเปลี่ ยนแปลงไปในป&จ จุบั น และมี ผลตอ
สังคมไทยในองครวม ซึ่งคานิยมนี้สวนหนึ่งไดสงเปWนความรุนแรง ความขัดแยง ที่ทุกฝ/ายพยายาม
ตระหนั ก และเสนอทางออกเพื่ อ ยุ ติ ค วามรุ น แรง ความขั ด แยง เพื่ อ ไปสู คานิ ย มใหมเปW น ความ
ปรองดอง สามัคคี
พระครู สังฆรั กษเกี ยรติศั กดิ์ กิตฺ ติปBฺโ B, ดร. ไดเสนอบทความเรื่อง “การทบทวน
วรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร” พบวาการทบทวนวรรณกรรม เปWนกระบวนการหนึ่งใน
การคนหาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล เพื่อใชเปWนขออางอิงและขอสนับสนุนในการทําวิจัย
นอกจากนั้นการทบทวนวรรณกรรมยังสงผลตอการไดผลงานวิจัยที่ดี เพราะเปWนขั้นตอนของการวิจัย
ที่บอกใหทราบวา ผูที่ทําการวิจัยมีความรอบรูในป&ญหาที่ตนทําการวิจัยและไดศึกษาคนความามาก
นอยเพียงใด
ดร.พิเชฐ ทั่งโต ไดเสนอบทความเรื่อง “ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : กับบทบาทการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม” พบวามหาวิทยาลัยสงฆ เปWนสถาบันการศึกษา มีเป@าหมายเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธ รวมทั้งสงเสริมการสรางความสามารถและสงเสริมวัฒนธรรมอยาง
เปW นระบบผานการจั ดการศึ กษา การวิจั ย พรอมเครื อขายในสวนมหาวิ ทยาลัย และภาคี ส มาชิ ก
เพื่อใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ ยุทธศาสตร นโยบายดานวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ไดเสนอบทความเรื่อง “การกระจายรายไดที่ไม!เปFนธรรม กับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” พบวาความเหลื่อมล้ําทางรายไดเปWนป&ญหาสําคัญของสังคมและประเทศชาติเปWนสิ่ง

ที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนในสังคมป&จจุบันพรอมทั้งสงผลกระทบตอประชาชนใหไดรับความ
เดือดรอนตอการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียม การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated) จะทําให
เกิดผลเปWนองครวม (Holistic) ที่ประสานกันครบองคประกอบมีดุลยภาพ (Balance)
ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ไดเสนอบทความเรื่อง “มิติใหม!ของการบริหารองคกรภาครัฐ” พบวา
การบริหารองคกรไมวาจะเปWนการบริหารองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการ
บริ หารนั้น คือผูบริ หารองคกรตองเปW น บุคคลที่ มีภ าวะผูนํ า มีความเอาใจใส รวมถึงหมั่น ติ ดตาม
ตรวจสอบการทํ า งานภายในองคกรสม่ํ า เสมอจึ งจะทํ าใหการบริ ห ารงานภายในองคกรนั้ น เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Dr. Decha Kuppako ไดเสนอบทความเรื่อง “The Buddhist Cultures in Thai
Society: Happy and Harmonious Society (วัฒนธรรมชาวพุทธในสังคมไทย : สังคมสงบ
สุขและสามัคคี)” พบวาวัฒนธรรมประเพณีอันเปWนของชุมชนคนในชาติซึ่งแสดงถึงลักษณะอันเปWน
เอกลั ก ษณและสรางสรรใหเกิ ด ความเปW น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ระหวางชุ ม ชนตางๆ คุ ณ คาของ
วัฒนธรรมมีสวนชวยในการควบคุมพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งทําใหสมาชิกในของกลุมสามารถอยู
รวมกันในสังคมไทยไดอยางสงบสุข
ดร.อภิษฎาข ศรีเครือดง ไดเสนอบทความเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อ
การบริหารของผูนํา” พบวา “อิทธิบาท ๔” สามารถนําไปประยุกตใชเปWนเครื่องดําเนินชีวิตและ
แนวทางในการบริหารงานไดเปWนอยางดี ที่เปWนเชนนี้ก็เพราะหลักธรรมดังกลาวเปWนความจริงที่
สามารถพิสูจนไดที่เรียกวา “สัจธรรม”
วิฑูรย วีรศิลป^ ไดเสนอบทความเรื่อง “การประยุกตใชหลักธรรมในการบริหารงาน”
พบวาป&จจุบันองคการหรือหนวยงานตางๆ ตองพึ่งการบริหารอยูมากในบรรดากิจกรรมของมนุษยไม
มีสิ่งใดมากไปกวาการบริหาร เพราะงานดานการบริหารจะเปWนงานที่สําคัญตอการอํานวยการให
มนุษยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เนตรดาว ขวั ญพุ ท โธ ไดเสนอบทความเรื่ อง “การพั ฒนาเสริ มสรางภู มิคุ มกั น :การ
บริหารนโยบายและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ” พบวาการบริหารนโยบายและเศรษฐกิจความ
เสมอภาค ประเด็นบูรณาการพัฒนาเสริมสรางภูมิคุมกันการจัดการทรัพย ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นแสวงหา
หรือดําเนินธุรกิจดวยความขยัน ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นจัดการทรัพยที่หาไดมาโดยแบงออกเปWนสวนตางๆ
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นใชสอยทรัพยในสามขั้นตอนอยางรูจักคุณคาคุมคา
นววิช นวชีวินมัย ไดเสนอบทความเรื่อง “ผลของกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตนตาม
หลั ก สารณี ย ธรรมที่ มี ผ ลต! อ กา รพั ฒ น า ควา มสา มั ค คี ข องนิ สิ ต ค ณ ะศึ ก ษาศ า สตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน” พบวานิสิตกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมแนะ
แนวฯ มี คะแนนจากแบบวั ด ความสามั ค คี ภ ายหลั งการทดลองสู งกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยนิสิตรายงานวาไดมีการพัฒนาความสามัคคีของตนเองใหเพิ่มขึ้น
และสามารถนําความสามัคคีที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ธนิยา โพธิ์งาม ไดเสนอบทความเรื่อง “การศึกษาป?ญหาและความตองการสวัสดิการ
ผูสูงอายุขององคการบริหารส!วนตําบลโคกปabฆอง อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว” พบวา
ดานที่ มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ ดานการบริหารการดําเนินงาน ดานผูสู งอายุ รองลงมา คื อ ดานการ
ประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ อันดับสาม คือ ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สวนดานที่คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
เพชรสรอย มีหนอง ไดเสนอบทความเรื่อง “ป?จจัยที่มีผลต!อการนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติของผูมีส!วนเกี่ยวของในเขตองคการบริหารส!วนตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแกว” พบวาการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของผูมีสวนเกี่ยวของในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทัพไทยอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับสูงและเมื่อพิจารณาเปWนราย
ดานพบวาอยูในระดับสูง ๓ ดานเรียงลําดับสูงสุดไปสูลําดับต่ําสุดไดแกดานทัศนคติของผูนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ดานลักษณะของนโยบายดานภาวะผูนํา และอยู ในระดับ ปานกลาง ๒ ดาน ไดแก ดาน
วัตถุประสงคของนโยบาย และดานความเพียงพอของทรัพยากร
กิ ต ติ วุฒิ ขุ น ทองจั น ทร ไดเสนอบทความเรื่ อง “การศึ ก ษาวิ เ คราะหพฤติ ก รรมทาง
จริยธรรมในสังคมไทยจากงานวรรณกรรมของวิมล ไทรนิ่มนวล” พบวาวรรณกรรม ๔ เรื่อง
ไดแก งู คนทรงเจา จาวแผนดิน และโคกพระนาง ไดสะทอนป&ญหาสังคมไทยเชิงโครงสรางและ
สะทอนพฤติ ก รรมซึ่ ง เปW น ป& ญ หาจริ ย ธรรมของบุ ค คล สํ า หรั บ ป& ญ หาสั ง คมไทยเชิ ง โครงสราง
ประกอบดวย ป&ญหาความยากจน ป&ญหาระบบความเชื่อ ป&ญหาอาชญากรรม ป&ญหากระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม และป& ญ หาการเมื อง สวนพฤติ กรรมซึ่ งเปW น ป& ญ หาจริ ย ธรรมของบุ คคล ประกอบดวย
พฤติกรรมความโลภอยากได พฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมหนาไหวหลังหลอก และ
พฤติการณเสี่ยงโชคหรือเลนการพนัน
ไพศาล เครือแสง ไดเสนอบทความเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมของ
สถานประวั ติ ศ าสตรทองถิ่ น กรณี ศึ ก ษาวั ด คี รี ว งศ ตํ า บลปากน้ํ า โพ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครสวรรค” พบวาการบริ ห ารจั ด การแนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสมของสถาน
ประวัติศาสตรทองถิ่น เนนการบริหารและการจัดการโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและการมีสวน
รวมของชุมชน เพื่อนําไปสูเป@าหมายคือการพัฒนาสถานประวัติศาสตรอยางยั่งยืน
อภิไท สอนทอง ไดเสนอบทความเรื่อง “ความเชื่อทางการเมืองของนิสิต: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” พบวา หลักการเสรีนิยมดวยการแยกความเชื่อทางศาสนา ออก
จากความเชื่อทางการเมืองและปรับระดับความเชื่อใหสอดคลองระบบการปกครองดังนี้ ความเชื่อ
แบบอนุรักษนิยมและเสรีนิยม ๕๐% สรางความเชื่อมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเสรีรวมกับ
วัฒนธรรมไทย ๕๐%
ชยพล อัศวเศรษฐภร ไดเสนอบทความเรื่อง “การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระหว!าง
ภาครัฐและภาคเอกชน” พบวา กิจกรรมหรือภาระใดๆ ในองคการที่ที่กระทําเพื่อตอบสนองตอ
วัตถุประสงค ที่จะพยายามสรางความมั่นคงแข็งแกรงในทุกมิติเพื่อความอยูรอดขององคการซึ่งอยูใน
รูปของกระบวนการที่มุงสูเป@าหมายใหเร็ว สั้น เสียเวลาคนวัสดุและเงินนอยที่สุด

อิสระพงศ สุธรรม ไดเสนอบทความเรื่อง “การเปeดรับ การใชประโยชนและความพึง
พอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ของผูไปร!วมทําบุญ ณ วัดปfา
บานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี” พบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะการเปmดฟ&งรายการ คือ ฟ&งไปดวย
ทํางานอื่นไปดวย โดยติดตามฟ&งรายการมากกวา ๒ ปU ขึ้นไป ซึ่งเปmดฟ&ง ๕-๖ วัน ตอสัปดาห เปWน
การเปmดฟ&งในชวงเชา (๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ที่บานตนเอง และมีการสนทนากับผูอื่นทุกครั้งหลังเปmด
ฟ&งรายการ
จันทร แสงสุวรรณวาว ไดเสนอบทความเรื่อง “บทวิจารณหนังสือ : อายุยืน เกิน ๑๐๐
ปa แบบชาวโอกินาวา ” พบวาการรณรงคชวยกันสรางสังคมไทยใหนาอยูดวยการรักษาศีล ๕ ให
เปWนปกตินิสัย และปฏิบัติใหยั่งยืน จะทําใหประชากรไทยมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีอายุ
ไขยืนยาวไมแพชาวโอกินาวา
ทายที่สุดนี้คณะบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลงานบทความทางวิชาการทุกทานที่ไดมี
สวนรวมทําใหคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเผยแพรความรูทาง
วิ ช าการสู สาธารณะตามนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการกลั่นกรองทุกทานที่ไดใชความเพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแต
ละทานใหออกมาไดอยางถูกตอง นาอาน เปWนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผู
มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดทําใหมีวารสารฉบับนี้ และโปรดติดตามฉบับตอไป

ฉ

สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
บทบรรณาธิการ
บทความวิชาการ :
พุทธบูรณาการ เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
: พระพรหมบัณฑิต, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร.
ค"านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมป&จจุบัน
: พระครูปริยัติกิตติธํารง (ทองขาว กิตฺติธโร),ผศ.ดร.
การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร*
: พระครูสังฆรักษ(เกียรติศักดิ์ กิตฺติป,ฺโ,, ดร.
ยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัย : กับบทบาทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
: ดร.พิเชฐ ทั่งโต
การกระจายรายได1ที่เป2นธรรม
: ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
มิติใหม"ของการบริหารองค*กรภาครัฐ
: ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
The Buddhist Cultures in Thai Society: Happy and Harmonious Society
: Dr.Decha Kuppako (ดร.เดชา กัปโก)
การประยุกต*ใช1หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อการบริหารของผู1นํา
: ดร.อภิษฎาข( ศรีเครือดง
การประยุกต*ใช1หลักธรรมในการบริหารงาน
: วิฑูรย( วีรศิลปD
การพัฒนาเสริมสร1างภูมิคุ1มกัน : การบริหารนโยบายและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
: เนตรดาว ขวัญพุทโธ
บทความวิจัย :
ผลองของกิจกรรมแนะแนวการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมที่มีผลต"อการพัฒนา
ความสามั ค คี ของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร* มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร* วิ ท ยาเขต
บางเขน
: นววิช นวชีวินมัย

๑
๒๕
๓๘
๕๑
๖๗
๗๙
๙๒
๑๒๐
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ช
การศึกษาป&ญหาและความต1องการสวัสดิการผู1สูงอายุขององค*การบริหารส"วนตําบล
โคกปVWฆ1อง อําเภอเมืองสระแก1ว จังหวัดสระแก1ว
: ธนิยา โพธิ์งาม
ป& จ จั ย ที่ มี ผ ลต" อ การนํ า นโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติ ข องผู1 มี ส" ว นเกี่ ย วข1 อ งในเขต
องค*การบริหารส"วนตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก1ว
: เพชรสรFอย มีหนอง
การศึกษาวิเคราะห*พฤติกรรมทางจริยธรรมในสังคมไทยจากงานวรรณกรรมของ
วิมล ไทรนิ่มนวล
: กิตติวุฒิ ขุนทองจันทร(
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถานประวัติศาสตร*ท1องถิ่น กรณีศึกษา
วัดคีรีวงศ* ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค*
: ไพศาล เครือแสง
ความเชื่อทางการเมืองของนิสิต: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ*
: อภิไท สอนทอง
การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระหว"างภาครัฐและภาคเอกชน
: ชยพล อัศวเศรษฐภร
การเป\ดรับ การใช1ประโยชน*และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียง
ธรรมเพื่อประชาชน ของผู1ไปร"วมทําบุญ ณ วัดป]าบ1านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
: อิสระพงศ( สุธรรม
บทวิจารณหนังสือ :
อายุยืน เกิน ๑๐๐ ปV แบบชาวโอกินาวา : The Okinawa Program
: จันทร แสงสุวรรณวาว
ภาคผนวก
รูปแบบการเขียน/คําแนะนําผูFเขียนบทความ
หนังสือสRงบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพรR
ใบตอบรับผูF Peer Review
ใบตอบรับเปUนสมาชิก

๑๗๒
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๑๙๗
๒๐๙
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ภาคผนวก

๒๐๑

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิอานบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน
ป!ที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร.
๒. พระครูปริยัติกิตติธํารง ผศ.,ดร.
๓. ศาสตราจารย( ดร.บุญทัน ดอกไธสง
๔. ศาสตราจารย( ดร.จํานงค( อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารย( ดร.สุขุมาลย( ประสมศักดิ์
๖. รองศาสตราจารย( ดร.สมาน งามสนิท
๗. รองศาสตราจารย( ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
๘. รองศาสตราจารย( ดร.อภินันท( จันตะนี
๙. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.ภัทรพล ใจเย็น
๑๐. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
๑๑. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.สมชัย ศรีนอก
๑๒. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.สิน งามประโคน
๑๓. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.พลับพลึง คงชนะ
๑๔. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.ชนสิทธิ์ สิทธ(สูงเนิน
๑๕. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.วุฒินันท( กันทะเตียน
๑๖. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.ชยสร สมบุญมาก
๑๗. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.จิรายุ ทรัพย(สิน
๑๘. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( ดร.มนตรี เพชรนาจักร
๑๙. ผู;ชว< ยศาสตราจารย( สถิตย( ศิลปชัย
๒๐. น.อ.ดร.นภัทร( แก;วนาค

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเซนต(จอห(น
มหาวิทยาลัยอิสเทิร(นเอเซีย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค(
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ(
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยกองทัพอากาศ

๒๐๒

ขั้นตอนการดําเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู;ทรงคุณวุฒิ ๒ ท<าน

ผ<าน
ผ<านโดยไม<มีการแก;ไข

ไม<ผ<าน

ส<งคืนผู;เขียนปรับแก;ไขเบื้องต;น

ผู;ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ท<าน
ผู;ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท<าน

ส<งผู;ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให;ผู;ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ<านบทความ

ไม<ผ<าน

แจ;งผู;เขียน

ผ<านโดยมีการแก;ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข;อคิดเห็นจากผู;ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส<งคืนผู;เขียน

ส<งคืนผู;เขียนปรับแก;ไข
ตรวจบทความที่ได;รับการแก;ไขตามผู;ทรงคุณวุฒิ

ส<งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท;าย

ไม<ผ<าน

ส<งคืนผู;เขียนปรับแก;ไข

ผ<าน
กองบรรณาธิการแจ;งยืนยันรับบทความตีพิมพ(ให;
ผู;เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส<งโรงพิมพ(

ออกแบบตอบรับ
ส<งวารสารให;แก<สมาชิก
เผยแพร<วารสารสู<สาธารณะ
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ
สถานที่ติดตอเกี่ยวกับบทความ
สํานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร(ปริทรรศน(
ภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู< ๑ ต.ลําไทร อ.วังน;อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท( ๐๒-๘๘๒-๓๑๕๔
ต<อ ๒๑๓๐,๒๑๓๗,๒๑๓๘
ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร
วารสาร มจร สังคมศาสตร(ปริทรรศน( ตีพิมพ(บทความประเภทต<าง ๆ ดังนี้
๑. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู;วิชาการอย<างเข;มข;น และ
ผ<านการอ<านและพิจารณาจากผู;ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ<มเปIาหมายเปJนนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๒. บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู; วิชาการไม<เข;มข;นนัก เน;นกลุ<มเปIาหมายที่เปJน
ประชาชนทั่วไป
๓. บทความวิจัย (Research article) ได;แก<รายงานผลงานวิจัยใหม<ที่เปJนประโยชน( ซึ่งไม<เคย
ตีพิมพ(ในวารสารใดๆ มาก<อน
๔. บทความปริทรรศน (Review article) เปJนบทความที่รวบรวมความรู;จากตํารา หนังสือ และ
วารสารใหม< หรือจากผลงานและประสบการณ(ของผู;นิพนธ(มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห(วิจารณ(
เปรียบเทียบกัน
๕. ปกิณกะ (Miscellany) ได;แก<บทความทบทวนความรู; เรื่องแปล ย<อความจากวารสาร
ต<างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ( แนะนําเครื่องมือใหม< ตําราหรือหนังสือใหม<ที่น<าสนใจ หรือ
ข<าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การสงบทความ
ทุกบทความให;ส<งจดหมายนําส<งบทความพร;อมต;นฉบับแบบพิมพ( ๓ ชุด
กรณีที่บทความได;รับการพิจารณาให;ตีพิมพ( บรรณาธิการจะแจ;งให;ผู;นิพนธ(ส<งบทความต;นฉบับที่
แก;ไขครั้งสุดท;าย พร;อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข;อมูลที่มีอยู<ในบทความทั้งหมดที่ได;แก;ไข
แล;ว ทั้งนี้ผู;นิพนธ(ต;องมีสําเนาเก็บไว;ด;วยเพื่อการอ;างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร
ผู;นิพนธ(ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให;ถูกต;องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต;องแน<นอน พร;อมทั้งพิสูจน(อักษรก<อนที่จะส<งบทความนี้
ให;กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให;ถูกต;องตามข;อกําหนดของวารสารจะทําให;การพิจารณาตีพิมพ(มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม<พิจารณาบทความจนกว<าจะได;แก;ไข
ให;ถูกต;องตามข;อกําหนดของวารสารเสียก<อน
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การเตรียมบทความ
บทความต;องเปJนตัวพิมพ(ดีด โดยใช;ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห<างระหว<างบรรทัดหนึ่งช<อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ(หน;าเดียวลงบนกระดาษพิมพ(สั้นขนาดบีห;า (B5) พิมพ(ให;ห<างจากขอบกระดาษซ;ายกับ
ด;านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด;านขวากับด;านล<าง ๑ นิ้ว พร;อมใส<หมายเลขหน;ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน;า
บทความไม<ควรยาวเกิน ๑๕ หน;ากระดาษพิมพ(สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
บทความอาจพิมพ(เปJนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได; ในกรณีที่บทความเปJนภาษาไทย การใช;
ศัพท(ภาษาอังกฤษควรใช;เฉพาะคําที่แปลไม<ได; หรือแปลแล;วทําให;ได;ใจความไม<ชัดเจน ถ;าเขียนทับศัพท(
ต;องเปJนไปตามหลักเกณฑ(ของราชบัณฑิตยสถานแล;ววงเล็บภาษาเดิมไว;ในครั้งแรก ศัพท(ทางวิชาการที่
รับรองโดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช;ได;เลย
รูปแบบของการเตรียมบทความ
๑. สวนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผูนิพนธ
ชื่อเรื่อง (title of the article) ควรมีลักษณะเปJนข;อความสั้น สื่อความหมายของเรื่องอย<าง
ชัดเจน และไม<ควรใช;ตัวอักษรย<อ
หนาแรก พิมพ(ด;วยภาษาไทย ประกอบด;วย
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู;นิพนธ( วุฒิการศึกษา ถ;ามีผู;นิพนธ(หลายท<านให;เขียนตามลําดับความสําคัญของการร<วม
ทํางานวิจัย
- ตําแหน<ง สถานที่ทํางาน ของผู;นิพนธ(ทุกท<าน
- ชื่อผู;นิพนธ(ที่ให;ติดต<อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต<อ หมายเลขโทรศัพท( โทรศัพท(มือถือ และ
โทรสาร รวมทั้งอีเมล( (E-mail) ที่สามารถติดต<อได;สะดวกและรวดเร็ว
หนาที่สอง พิมพ(ด;วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ(ข;อความที่ตรงกับหน;าแรกทุกประการ
หนาที่สาม ชื่อเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
๒. สวนบทคัดยอ (Abstract)
บทคัดย<อควรมีความยาวไม<เกิน ๓๕๑ คํา โดยแยกต<างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน(ต;องมีบทคัดย<อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย<อควรเขียนให;ได;ใจความทั้งหมด
ของเรื่อง โดยไม<ต;องอ;างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย<อภาษาไทยไม<ใช;ศัพท(ภาษาอังกฤษ ให;
แปลหรือเขียนทับศัพท(เปJนภาษาไทย และไม<ต;องวงเล็บคําเดิม
บทคัดย<อที่เปJนภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช;ในบทความให;อยู<ตามหลังชื่อเรื่อง ส<วนบทคัดย<อที่
ไม<ใช<ภาษาที่ใช;ในบทความให;อยู<ต<อจากเอกสารอ;างอิง
ลักษณะของบทคัดย<อควรประกอบไปด;วย วัตถุประสงค( (Objective) วิธีการศึกษา (methods)
ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคําสําคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลําดับและ
แยกหัวข;อให;ชัดเจนดังนี้
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- วัตถุประสงค ควรกล<าวถึงจุดมุ<งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล<าวถึงวัสดุหรือผู;ปtวยที่นํามาศึกษา จํานวน ชนิด ประเภท วิธีการศึกษา
หรือวิธีการศึกษา และสถิติที่นํามาใช;
- ผลการศึกษา ควรประกอบด;วยผลที่ได;จากการศึกษา และค<าสถิติ (ถ;ามีการวิเคราะห()
- สรุป ควรกล<าวถึงผลการศึกษาที่สําคัญ
- คําสําคัญ: ควรมีคําสําคัญ ๓-๖ คํา ซึ่งต;องมีปรากฏอยู<ในบทคัดย<อ ให;เรียงคําสําคัญตาม
ตัวอักษร และคั่นด;วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. สวนเนื้อเรื่อง ควรประกอบดวย
๓.๑ บทนํา (Introduction) เปJนส<วนกล<าวนําโดยอาศัยการปริทรรศน( (review) ข;อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู; และหลักฐานต<างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข;องกับเรื่องที่ศึกษา และกล<าวถึง
เหตุผลหรือความสําคัญของปvญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค(ของ
การศึกษาให;ชัดเจน
๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล<า วถึงรายละเอียดของวิธีก ารศึกษาประชากรและกลุ< ม
ตัวอย<างในการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ใช;ในการวิจัยให;ละเอียดพอที่ผู;อ<านสามารถทําการศึกษาซ้ําได;
รวมทั้งสถิติที่นํามาใช;วิเคราะห(ข;อมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เปJนการแสดงผลที่ได;จากการศึกษาและวิเคราะห(ในข;อ ๓.๒ ควร
จําแนกผลออกเปJนหมวดหมู<และสัมพันธ(กับวัตถุประสงค(ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด;วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ วิจารณ (Discussion) เปJนการอภิปรายผลจากข;อมูลที่ได;มาจากการวิเคราะห(ของผู;นิพนธ(
นํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู;อื่น เพื่อให;มีความเข;าใจหรือเกิดความรู;ใหม<ที่เกี่ยวข;องกับ
งานวิจัยนั้น รวมทั้งข;อดี ข;อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม<ๆ ปvญหาและอุปสรรคต<างๆ ที่
ได;จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปJนแนวทางที่จะนําไปประยุกต(ให;เกิดประโยชน(ด;วย
๓.๕ ขอเสนอแนะ (Conclusion) การแนแนวการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดผล
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปJนส<วนที่กล<าวขอบคุณต<อองค(กร หน<วยงาน
หรือบุคคลที่ให;ความช<วยเหลือร<วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล<งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอางอิ ง (References) ใช; รูป แบบการอ;า งอิง ตามมาตรฐานของคู< มือการทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ( ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย สามารถสื บ ค; น ได; จ าก
http://pol.mcu.ac.th/ (วารสาร มจร สังคมศาสตร(ปริทรรศน()
๔. สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท<าที่จําเปJน โดยพิมพ(หน;าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สําหรับคํา
บรรยายภาพและตารางให;พิมพ(เหนือภาพหรือตาราง ส<วนคําอธิบายเพิ่มเติมให;ใส<ใต;ภาพหรือตาราง
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ลิขสิทธิ์
เพื่อให;เปJนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู;นิพนธ(ทุกท<านต;องลงลายมือชื่อในแบบฟอร(มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให;แก<วารสาร พร;อมกับบทความต;นฉบับที่ได;แก;ไขครั้งสุดท;าย นอกจากนี้ ผู;นิพนธ(ทุกท<านต;อง
ยืนยันว<าบทความต;นฉบับที่ส<งมาตีพิมพ(นั้น ได;ส<งมาตีพิมพ(เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร(ปริทรรศน(
เพียงแห<งเดียวเท<านั้น หากมีการใช;ภาพหรือตารางของผู;นิพนธ(อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ(อื่นมาแล;ว ผู;นิพนธ(
ต;องขออนุญาตเจ;าของลิขสิทธิ์ก<อน พร;อมทั้งแสดงหนังสือที่ได;รับการยินยอมต<อบรรณาธิการ ก<อนที่
บทความจะได;รับการตีพิมพ(
การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต<อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเปJนสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร(ปริทรรศน(
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