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บทบรรณาธิการ 
 

“วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ฉบับนี้ถือเป็น
เป็นความเพียรพยายามของกองบรรณาธิการที่ได้จัดตั้งและขับเคลื่อนการด าเนินการ
จัดท าวารสารวิชาการทางรัฐศาสตร์จนสามารถเข้าสู่การประเมินและรับรองคุณภาพ
ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในฐานะบรรณาธิการบริหารที่รับผิดชอบดูแลมาตั้งแต่ต้นจะ
ขอขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการยอมรับไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่ง
ปัจจุบันวารสารปกนี้ถือว่าเป็นที่ได้รับความสนใจในวงกว้างพอสมควร จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน ในการส่งบทความ
เข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรืองานวิจัยต่างๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาใน
การตีพิมพ์นั้น กองบรรณาธิการให้ความส าคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับบทความท่ีมีคุณภาพ 

ในเล่มนี้ทางกองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ ในด้าน
ต่างๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง ด้านรัฐประศาสนศาสตร์               
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้รวบรวม
เพื่อแบ่งปันให้แก่ท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย โดยวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความ
แรก เป็นบทความวิชาการเรื่อง การถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีส              
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สองเป็น
บทความวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าราบ  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ 
และนางสาววณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์ จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สามเป็นบทความวิจัย เรื่อง 
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งความส าเร็จของระบอบประชาธิปไตย
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์  ตันสุน  จาก
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สี่เป็นเป็นบทความวิชาการ เรื่อง การน า
เทคนิคเดลฟายไปใช้ส าหรับการวิจัย ของอาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล จาก
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สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บทความที่หา้  เป็นบทความ
วิจัย  เรื่ อง  การปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ของ              
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     
ชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร จากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต , 
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ด ร . ว ร วลัญ ช์   โ รจนพล  จากส าขาวิ ช า รั ฐศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุเลียบ  ชูเสือหึง จากสาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทความที่หก 
เป็นบทความวิจัย เรื่อง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่ผิดพลาด
จากรัฐประหารปี 2549 สู่รัฐประหารปี 2557: บทเรียนสู่สังคมไทยเพ่ือการปฏิรูป
กองทัพ ของนายอรรถพล เมืองมิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล 
จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทความที่เจ็ด เป็นบทความ
วิจัย เรื่อง การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ังของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทยในการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ของนางสาวลลิตพรรณ นุกูลวัฒนวิชัย นิสิตปริญญาโท 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บทความที่แปด เป็นบทความวิจัย เรื่อง
ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557  ของนางสาวประภาพร 
สีหา นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่เก้า เป็น
บทความวิจัย เรื่อง บารมีของนายชวน หลีกภัย ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษา
การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555  ของนาย      
กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บทความทีส่ิบ เป็นบทความวิจัย เรื่อง ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการเลือกต้ังท้องถิ่น 
ของ อาจารย์หัชชากร วงศ์สายัณห์ จากจากแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบทความที่    
สิบเอ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ของอาจารย์ อัยรวี  วีระพันธ์พงศ์  จากแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นอกจากนี้ยังทิ้ง
ท้ายด้วยบทความล าดับที่สิบสองเป็นบทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง วัฒนธรรมพีระมิด
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กับการท าให้เป็นประชาธิปไตย ของ ชนิดา จิตตรุทธะ (2559) โดยอาจารย์
เสกสรรค์ สนวา และอาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี จากวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อีกด้วย 

ซึ่งทั้ง 12 บทความตามที่น าเสนอในเล่มนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา 
อาจมีสั้น ยาว คลาสสิก ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ  และท้าทายต่อหลัก
วิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 12 เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้แต่งท่ีมาจากหลากหลาย
สังกัด และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) และกอง
บรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่น าเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป 
  
 

                                                                  ด้วยจิตคารวะ 
 

         รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 
                                                               บรรณาธิการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




