วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 E

บรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
บทบรรณาธิการ
“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธาน
ของมหาวิ ทยาลั ยพะเยาที่วารสารมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ยึดมั่นใน
เจตนารมณของมหาวิทยาลั ยพะเยาและถือเปนหลั กปฏิ บัติ ดวยการคั ดสรรบทความที่มี คุ ณภาพ
มาเผยแพร เพื่อให ผู อ านได รั บความรู และแนวคิ ดที่ ตั้ งอยู บนหลั กการทางวิ ชาการ อั นจะนํ าไปสู
การสรางสรรคสังคมใหเปนสังคมที่มั่นคงและพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบ
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ยังคงไดรับการคัดสรร
บทความจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อนําเสนอ
นานาสาระความรูและแงคิดที่หลากหลายจากบทความตาง ๆ ที่เพิ่มจํานวนเรื่องขึ้นกวาฉบับที่ผานมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันเปนการสนองตอบตอความเปนสังคมแหง
การเรียนรู เพื่อการพั ฒนา อั นไดแก เรื่อง “แนวทางการพั ฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” “แนวทางการสอนภาษาตางประเทศ เพื่อการเรียนรูและการสื่อสารทาง
วัฒนธรรม” “ ‘ความเขาใจระหวางวัฒนธรรม’ ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ”
และ “การศึกษาความคาดหวั งและการรั บรู จริ งตอคุณภาพอาจารยท่ีปรึกษาจากนั กศึ กษาสาขา
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” ซึ่งบทความแตละเรื่อง ลวนมีผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ในสวนของการศึกษาทางภาษาและวรรณกรรมนั้น บทความในวารสารฯ ไดแสดงใหเห็นถึง
การศึกษาภาษาและวรรณกรรมดวยวิธีการบูรณาการกับศาสตรแขนงตาง ๆ อันไดแก เรื่อง “หลงไฟ :
การวิเคราะหตัวละครโดยใชทฤษฎีลําดับขั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว” “การศึกษาคุณคาของ
คําสอนในวรรณกรรมลานนาเรื่อง โลกหานี” “ภาษากับอุดมการณทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาเรื่องสั้น
ของชาติ กอบจิตติ” และ “การรับรูอารมณขั นจากภาษากํ ากวมในนิ ตยสารการตูนไทย” ซึ่งเปน
แนวการศึกษาที่ตางไปจากอดีตที่มงุ ศึกษาแตเฉพาะสุนทรียภาพทางภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมเทานั้น
สํ าหรั บท านที่ สนใจในเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บคนกั บวิ ถี สั งคม กองบรรณาธิ การขอเชิ ญชวนให
ทานติดตามบทความทั้ง 4 เรื่องคือ “ความมีประโยชนตอการตั ดสิ นใจของการเปดเผยข อมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร: หลักฐานเชิ งประจั กษจากตลาดหลักทรัพยลอนดอน” “การจั ด
การทรัพยากรรวมของทองถิ่น : กรณีศึ กษาปาภู ตะเภา ตําบลกุดยม อํ าเภอภูเขียว จั งหวั ดชัยภูมิ ”
“กระบวนการการยอมรับนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 กรณีศึกษาชุมชนเนินฆอ จังหวัดระยอง”
และ “พัฒนาการของการดําเนินการตอแรงงานตางดาว, 2521 – 2551: มุมมองของรัฐและนโยบาย”
ที่ จะเป นแนวทางในการดํ าเนิ นกิ จกรรมใด ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บกลุ มคนที่ จะได รั บผลกระทบจาก
กิจกรรมนั้น ๆ
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อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ น า สนใจในสถานการณ ป จ จุ บั น อั น เป น ยุ ค แห ง การแข ง ขั น
ผูประกอบการธุรกิจจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาองคประกอบตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ดานกําลังคน สินคาและการบริหารจัดการ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหองคกรดําเนิน
ตอไปอยางราบรื่นและเจริญกาวหนา ซึ่งบทความเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท สมารท แทรฟค จํากัด ” และ “การพัฒนาตรา
สินคา เพื่อสรางการรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม อําเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ” จะเปนคําตอบในเรื่องดังกลาวไดเปนอยางดี
สวนบทความสงทาย เปนบทความปริทัศนหนังสือ “Basic Income: And How We
Can Make It Happen ของ Guy Standing” เปนการนําเสนอเรื่องราวที่จะทําใหผูอานเขาใจคํา
วา “รายไดพื้นฐาน” (Basic Income) ไดอยางดียิ่งขึ้น
กองบรรณาธิ การขอขอบคุ ณนั ก วิช าการทุกทานที่ได ใหค วามสนใจสง บทความที่มี
คุณคาและสารประโยชน มาเผยแพร พร อมทั้งขอเชิญ ชวนทานที่สนใจรวมสงบทความวิจั ย
บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศนมาเปนสวนสําคัญในการเผยแพรและพัฒนาความรู
ทางวิ ช าการกั บ ทางวารสารมนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร มหาวิทยาลั ยพะเยา เพื่อ การ
สรางสรรคความรูทางวิชาการใหกาวหนายิ่งขึ้นตอไป
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