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บทบรรณาธิการ
“วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ฉบับนี้เป็นที่
ได้รับความสนใจในวงกว้างพอสมควร จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
จากหลากหลายสถาบั น ในการส่งบทความเข้า ร่ ว มตีพิ ม พ์ เผยแพร่บ ทความหรื อ
งานวิจัยต่างๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาในการตีพิมพ์นั้น กองบรรณาธิการให้
ความสาคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับ
บทความที่มีคุณภาพ
ในเล่มนี้ทางกองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ ใน
ด้านต่างๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้
รวบรวมเพื่อแบ่งปันให้แก่ท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย โดยวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย
บทความแรก เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการ
สาธารณะในศตวรรษที่ 21” ของอาจารย์นพพล อัคฮาด จากคณะรัฐศาสตร์และ
นิต ิศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย กาฬสิน ธุ ์ บทความต่ อ มา เป็ น บทความวิ ชาการ เรื่ อ ง
“ตรรกะ : การให้เหตุผลทางกฎหมาย” ของอาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง ประธาน
หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทความที่สาม เป็นบทความวิจัย เรื่อง “นโยบาย
การพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคมนิยมของเวียดนาม”
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร จากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐ
กิจ มหาวิ ท ยาลั ยรั งสิต บทความที่ สี่ เป็ นบทความวิ จั ย เรื่อ ง “ความผู ก พัน ใน
องค์การ: ศึกษากรณี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” ของนายอนันต์ มณีรัตน์
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง “หนี้สินกับการ
บริโภค” ของอาจารย์ ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน
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2557” ของนางสาวเอมวดี กาฬภัก ดี และ อาจารย์ ประกิต กันยาบาล จาก
หลัก สูต รศิ ลปศาสตมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชารัฐ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
บทความทีเ่ จ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” ของนางสาวธนาภรณ์ โง้วเจริญ
และรองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ ชาญศิลป์จากหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่แปด เป็นบทความวิจัย
เรื่ อ ง “ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารและคุ ณภาพชี วิตการท างานของบุ ค ลากรคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ของ นางสาววิศนี พ่วงประเสริฐและ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์ พ ล อุ ร บุ ญ นวลชาติ จากหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสต
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบทความปริทัศน์
หนังสือ “The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great
Powers Since 1975 (2010) By Ciorciari” ของอาจารย์ฑภิพร สุพร จาก
สานักวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ คณะรั ฐศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งทั้ง 9 เรื่องนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา อาจมีสั้น ยาว คลาสสิก
ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และท้าทายต่ อหลักวิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 9
เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่
นาเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป
ด้วยจิตคารวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
บรรณาธิการบริหาร

