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บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ จะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Reviw Process) ในสาขาที่เกี่ ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ท่านในลักษณะ Double-bline peer review วารสารมีข้ นั ตอนดาเนินการจัดพิมพ์ดงั นี้
1. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
2. จัดส่งต้นฉบับให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับบทความละ 2-3 ท่าน
3. ส่งให้ผเู ้ ขียนแก้ไขตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรื อชี้ แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิ การ
4. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ตน้ ฉบับ
5. จัดส่งต้นฉบับให้กบั โรงพิมพ์ ดาเนิ นการจัดทารู ปเล่ม
6. กองบรรณาธิการ ดาเนินการเผยแพร่ วารสาร
แนวคิดและทัศนะในบทความเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนบทความ การนาบทความหรื อส่ วนหนึ่ งของบทความไปตีพิมพ์
เผยแพร่ ให้อา้ งอิงแสดงที่มาและข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ขียนบทความ
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ตามความร่ วมมื อ ของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภาคเหนื อ ทั้ง 8 แห่ ง
อันประกอบด้วยมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิ บูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู ร ณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิ ตถ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
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เผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ และผลงานวิ จยั เพื่ อการพัฒ นาท้องถิ่ น ของนักวิช าการ
นักวิจยั นักศึ กษา คณาจารย์ และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จากนั้นวารสารมี การพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ อ งจนสามารถเผยแพร่ ฉบับอิ เ ล็กทรอนิ กส์
เ ล ข ISSN 2408- 1418 ไ ด้ ใ น ปี 2557 ตั้ ง แ ต่ ฉ บั บ ที่ 6 URL: https: / / www. tcithaijo.org/index.php/JGNRU โดยใช้ร ะบบฐานข้อมู ลวารสารอิ เ ล็กทรอนิ กส์ (Thai
Journals Online:ThaiJO) ซึ่ งเป็ นระบบการจัดการวารสารออนไลน์ของไทยที่ใช้ระบบ
Open Journal System (OJS) ที่ มีการดาเนิ นงานโดยศู นย์ดชั นี การอ้างอิ งวารสารไทย
(TCI) ทาให้วารสารมีการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากลที่มีรูปแบบเดียวกัน
และสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทัว่ โลก และในปี 2558 วารสารวิชาการ
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การยอมรับในระดับชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 1 สาขามนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และกองบรรณาธิ การยังมุ่งจะพัฒนาคุณภาพ วารสารเป็ นแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิชาการ และผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาการจัดการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
บรรณาธิการ
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บทความวิ ช าการจ านวน 1 บทความ บทความวิ จัย จ านวน 3 บทความ และบทความ
วิทยานิ พนธ์จานวน 6 บทความ โดยทุกบทความมีประเด็นการนาเสนอที่น่าสนใจและเป็ น
ประโยชน์น์ต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ อาทิ บทความแรกเป็ นบทความวิชาการเรื่ อง
การจัดการธุ รกิ จครอบครัว ด้วย 5 ขั้นตอนของการวางแผนคู่ขนาน ซึ่ งนาเสนอประเด็นที่
สาคัญเกี่ ยวกับความสัมพันธ์สามมิติระหว่างครอบครัว ธุรกิจ และความเป็ นเจ้าของ รวมทั้ง
ความสาคัญของธุรกิจครอบครัวในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอธุรกิจครอบครัวที่
ประสบความสาเร็ จไว้เป็ นตัวอย่างในการวางแผนธุรกิจครอบครัว
สาหรับบทความวิจยั ที่นาเสนอในวารสารฉบับนี้ ทั้ง 3 บทความมีความน่าสนใจใน
ปั ญหาการวิจัย และวัตถุป ระสงค์การวิจัยที่ แตกต่างกันโดยบความวิจัยเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสในการล้มละลาย ธุรกิจครอบครัวและการตกแต่งกาไรของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มีการเก็บข้อมูลจากงบการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557–2559 โดยมีผลการค้นพบที่น่าสนใจว่า
โอกาสในการล้มละลาย และขนาดของกิ จการ มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตกแต่งกาไร
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วยัง มี
บทความวิจยั ที่ นาเสนอเกี่ ยวกับการศึ กษาวิเคราะห์ผลสารวจคุณลักษณะตามอัต ลักษณ์ของ
บัณฑิ ต พัฒนาชุ ม ชนและเพื่ อศึ กษาแนวทางพัฒ นาคุ ณลักษณะตามอัต ลักษณ์ ของบัณฑิ ต
พัฒนาชุมชนในภาคใต้ ซึ่ งผลการวิจยั มีขอ้ ค้นพบเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที่ สาคัญ เช่ น
ความเป็ นนักคิ ด นักปฏิ บัติ และเป็ นผูม้ ี จิต สาธารณะ โดยมี ร ายละเอี ย ดที่ น่ าสนใจตามที่
นาเสนอไว้ในเนื้อหาของบทความ
นอกจากนี้ แล้ววารสารฉบับนี้ ยงั มีบทความที่ น่าสนใจทั้งที่ เป็ นบทความวิจยั และ
บทความวิทยานิ พนธ์ อีกหลายเรื่ อง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจในการศึ กษาเพื่อต่อยอด
องค์ ค วามรู ้ ใ นศาสตร์ ส าขาต่ า งๆที่ ส อดคล้อ งกับ ท้อ งถิ่ น ของตนได้ กองบรรณาธิ ก าร
ขอขอบคุณนักวิชาการและนักวิจยั ทุกท่านที่ให้ความสนใจส่ งผลงานมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ฉบับนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น
และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของผูส้ นใจโดยทัว่ ไป
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บทความวิชาการ
การจัดการธุรกิจครอบครัว ด้ วย 5 ขั้นตอนของการวางแผนคู่ขนาน; Family Business
Management by 5 Step of Parallel Planning Process (PPP)
อัญชลี รั กอริ ยะธรรม, สุวรรณา พลอยศรี , พิชาภพ พันธุ์แพ, Anchalee Rakariyatham,
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บัณฑิตพัฒนาชุ มชน: วิเคราะห์ ผลสารวจและแนวทางพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่งในภาคใต้ ; Graduate of
Community Development: Analyzed from survey results and guidelines for
character development of graduates from a university in the southern region
เดโช แขนา้ แก้ ว และคณะ, Daycho Khaenamkhaew and Others......................................
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เศรษฐกิจพอเพียง; Development of Life Skills Development Model for Pre-School
and Early Childhood Children Based on Sufficiency Economy Philosophy
อนงค์ นารถ ยิม้ ช้ าง, Anongnat Yimchang....................................................................................
ความสั มพันธ์ ระหว่ างโอกาสในการล้มละลาย ธุรกิจครอบครัวและการตกแต่ งกาไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย; The Relationship among Bankruptcy
Risk Level, Family Firm, and Earnings Management of Thai Listed Companies
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