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บทบรรณาธิการ
“วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นวารสารที่
มีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยถูกจัดทาขึ้นโดยภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้
เป็นแหล่งข้อมูล สาหรับการค้นคว้า นาเสนอผลงานวิชาการและวิจัย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดความเห็น ของทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปแล้ว และทวีความสาคัญยิ่งขึ้น ต่อคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สาหรับวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์เล่มนี้ทางกองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่น่าสนใจ ในด้านต่างๆ ของสาขาวิชารั ฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ปกครอง ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นนโยบาย
สาธารณะอื่นๆ ที่ได้รวบรวมเพื่อแบ่งปันให้แก่ท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย โดยวารสารฉบับ
นี้ ป ระกอบไปด้ ว ยบทความแรก เป็ น บทความวิ ช าการ เรื่ อ ง “กระบวนการน า
นโยบายสาธารณะไปสู่ชุมชนท้องถิ่น : มุมมองสาหรับการตัดสินใจของนักบริหาร
รัฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของฐานรากในสังคมไทย” ของอาจารย์นพพล อัคฮาด
จากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
และอาจารย์ อั ค รวิ น ท์ ศาสนพิ ทั ก ษ์ จากสาขาการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความที่
สอง เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “ระบบราชการไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์” ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรั ฐ โกวงศ์ จากภาควิชารัฐ ศาสตร์แ ละรัฐ ประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความต่อมา เป็นบทความ
วิชาการ เรื่อง “ประชาธิปไตยบนเส้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง” ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร จากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต บทความที่สี่ เป็นบทความวิจัย เรื่อง “การกาหนดนโยบายธุรกิจ
โฮมสเตย์ของไทย” ของศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสงค์ อาจารย์ป ระจา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย และ
อาจารย์ ปิ ย ะนั น ต์ จั น ทร์ แ ขกหล้ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต บทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้นา
แบบบารมี แรงจู ง ใจของผู้ น า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผลของการบริ ห ารสหกรณ์
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ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย” ของนางสาวนิภาพร น่าเยี่ยม
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลตาบลหนองควาย กับประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส ตาบล
หนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ของนายธนรัชต์ ขาวอ่อน นักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล จากคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความที่เจ็ด เป็น
บทความวิ จั ย เรื่ อ ง “บทบาทของการเมื อ งภาคประชาชนในมาเลเซี ย ช่ วงปี
พ.ศ.2550-2555: กรณีศึกษากลุ่มแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
กองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย และองค์กรเสียงประชาชน” ของนาย
เฉลิมชัย โชติสุทธิ์ นักศึกษานักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง
บทความปริทัศน์หนังสือ “การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรม
ท้องถิ่นไทย (2558) โดย อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ สุนทรชัย ชอบยศ” ของอาจารย์
อั ย รวี วี ร ะพั น ธ์ พ งศ์ จากสาขาการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งทั้ง 8 เรื่องนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา อาจมีสั้น ยาว คลาสสิก
ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และท้าทายต่ อหลักวิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 8
เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่
นาเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป
ด้วยจิตคารวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
บรรณาธิการบริหาร

