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บทบรรณาธิการ
ควบคู่ไปกับการจัด การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ เพื่อเป็น
เรี่ยวแรงหนึ่งในการนาเสนอทางเลือก อันอาจนาไปสู่ความเจริญงอกงาม ไม่ว่าจะเป็น
แต่เพียงทางสติปัญญา หรือผลในทางปฏิบัติแก่สังคมไทย-โลก ด้วยก็ตาม ภาควิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยังคงมุ่งมั่นในการเปิดพื้นที่ของ รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ต่อไป
รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งอยู่ต่อ
หน้ า ทุ ก ท่ า นนี้ ยั งคงมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอนของ
ภาควิชา ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารงาน
ยุติธรรมและความปลอดภัย และ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงความหลากหลายทาง
ภูมิหลั งของผู้เ ขียน ในการส่งบทความเข้า ร่ วมตี พิมพ์ เผยแพร่ ครบตามรูป แบบที่
วารสารฉบับหนึ่งๆ จะพึงมีทั้งบทความแรก เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “การควบคุม
อาชญากรรมด้ ว ยค าพิ พ ากษา” ของศาสตราจารย์ นวลจั น ทร์ ทั ศ นชั ย กุ ล
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความ
ที่สอง เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “ทฤษฏีตอบโต้การท้าทายกับการพัฒนาสถาบัน
ทางการเมือง” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ภาคีสมาชิก สานัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน บทความที่สาม เป็นบทความวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
อย่ างยั่ง ยืน ” ของอาจารย์ พิม พ์ลิ ขิต ทองรอด คณะรั ฐศาสตร์ และนิ ติศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นความที่สี่เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน บริษัท วอยซ์ทีวี จากัด ” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์ และ นางสาว ประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์ จากหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิชารั ฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บทความที่ ห้า เป็ น
บทความวิ จั ย เรื่ อ ง “อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ ากั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์” ของอาจารย์กิตติศักดิ์
เจิ ม สิ ท ธิ ป ระเสริ ฐ ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร์ วิ ท ยาลั ย บริ ห ารรั ฐ กิ จ และรั ฐ ศาสตร์
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มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพร ศรียากูล ภาควิชาการจัดการ และ
อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ หั ว หน้ า สาขาการเงิ น และการธนาคาร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง
“กระบวนการกาหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: ปฏิสัมพันธ์เชิง
อานาจระหว่างชนชั้นนาในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ” ของ
อาจารย์ นพพล อัคฮาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
บทความที่เจ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง “พระราชพิธีสิบสองเดือน: อรรถาธิบายแห่ง
ความศิวิไลซ์และการจัดระเบียบจักรวาลวิทยาแบบสมัยใหม่ในพระราชพิธีของ
สยาม” อาจารย์ อาทิตย์ ศรีจันทร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึง บทปริทรรศน์หนังสือ เรื่อง “ถอดรื้อมายาคติ”
โดย ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง” ของ นาย ปัณมาสน์ อร่ามเมือง
นักศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทั้ง 8 เรื่อง
ขนาดสั้นบ้าง ยาวบ้าง ประเด็นใหม่บ้าง คลาสสิกบ้าง วิธีวิจัยเป็นไปตามหลักวิชาบ้าง
ท้าทายต่อหลักวิชา (ที่เป็นอยู่) บ้าง ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน เช่นเดียวกับ
การรวบรวมจัดพิมพ์โดยกองบรรณาธิการ เพื่อส่งมาให้ถึงมือทุกท่านแล้ว เหลือก็แต่
การตั ก ตวงเอาประโยชน์ อั น พึ งมี พึ งได้ ซึ่ งเป็ น สิ ท ธิ ข องผู้ อ่ า นโดยเฉพาะ ที่ จ ะใช้
ดุลพินิจของตนโดยเสรี ตัดสินใจว่าบทความต่างๆ ในวารสารฉบับนี้ จะมีคุณค่าคุ้มกับ
การสละเวลาอ่านหรือไม่
ด้วยจิตคารวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
บรรณาธิการบริหาร

