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บทบรรณาธิการ 
  

 บทความวิจัย   
      การวิเคราะหองคประกอบของการเผชิญ
 ปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 ปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร   
      ภูริเดช พาหุยุทธ   พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์   
 องอาจ นยัพฒัน  และคมเพชร ฉตัรศภุกลุ 

      อิทธิพลของความสอดคลอง และนวัตกรรม
 สวนบคุคลท่ีมตีอความตัง้ใจในการชําระเงิน
 ผานสมารทโฟน 
 รัชมัง วิริยะพันธ  และ ปวีณา คําพุกกะ    

      อิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการ
 ที่มีตอแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยว
 และศักยภาพในการจัดการการทองเที่ยว
 รูปแบบไมซ (MICE) ในเขตเมืองพัทยา
 จังหวัดชลบุรี
       ศริประภา  บาํรงุวตัร   และ ปรยีาวด ีผลอเนก
       
      Enhancing CMU Second Year Students’ 
 English Writing Ability, Self-Confidence, and 
 Motivation for Learning by Implementing 
 Web Board Writing Activities
      Aree  Na Nan
 
 แนวทางการสรางความภกัดีของผูรบับรกิาร
 โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
      อรรนพ  เรืองกัลปวงศ   
 และ สราวรรณ  เรืองกัลปวงศ

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
หตัถกรรม OTOP 5 ดาว กรณสีนิคาเรือใบ
จําลอง  จังหวัดเชียงใหม 
กัญญพัสวี  กลอมธงเจริญ 

การประยกุตใชระบบพีเ่ล้ียงเพ่ือการจดักาความรู
และสงเสริมทักษะงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
ไพรพนัธ  ธนเลศิโศภิต   พชัรนิทร สารมารท   
อรทัย ดุษฎีดําเกิง  และ  ภัทริกา มณีพันธุ 
    
การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน 
ทัศนีย  บุญแรง 

รูปแบบความรวมมือกับภาครัฐของ
องคกรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ
ความไมสงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
เฉลิมศักดิ์ บุญนํา  อิศรัฏฐ  รินไธสง    
และ อนุวัต สงสม 
     
บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถ
ดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
สายฝน  แสนใจพรม  และ  นํา้ผึง้  อนิทะเนตร

สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมอง 
ของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง 
บญุฑวรรณ วงิวอน  และ  อจัฉรา เมฆสวุรรณ 
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อทิธิพลของกลยุทธธรุกิจ นวัตกรรม การมีสวนรวม
การมุงเนนการตลาดที่มีตอความไดเปรียบ 
ในการแขงขนัของวสิาหกจิชมุชน จงัหวดัลาํปาง 
ชัยวัฒน สมศรี   บงกชกร หงษสาม  
และ  นภาวรรณ เนตรประดิษฐ  

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
และความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุ   
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก   
กชกร  สายบุญศรี และ  อัศนี วันชัย  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลําปาง  
ธนชั  มหาสนิทรพัย  
และ  ชยัณรงค  สวุรรณสาร  

บทบาทสตรีในการบริหารองคการปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย  
มนสิชา ภกัดิเมธ ี และ พลวัฒ ประพฒันทอง  

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผาไหมของ
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม  
จันทรจิตร  เธียรสิริ    ศิริอมร  กาวีระ   
นรพรรณ  โพธิพฤกษ  และคณะ  

การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียนการสอน  
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2  
อโนดาษ รัชเวทย    ฐิชินีปกรณ สมแกว  
และ  ปภาวี อุปธิ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบํารุงรักษา
ตนไมใหญ: กรณีศกึษา เสนทางลําเหมืองฝายพญาคํา  
ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
สุพัฒนวรี  ทิพยเจริญ 
   
รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง: 
กรณีศึกษาศูนยการเรียนรูตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  บานปาเกต็ถี ่ ตาํบลหนองผ้ึง  
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม 
นุชจรี  ศรีอุปโย   แสงหลา  สุยะราช   
และคณะ 

รูปแบบการนําเสนอเว็บที่ผูสูงอายุสามารถ
เขาถงึได กรณศีกึษาผูสงูอายจุงัหวดัอบุลราชธานี 
ธติพิร  ชาญศริวิฒัน  และ   สมาน  ลอยฟา 
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เจาของ:
   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเริ่มตีพิมพเผยแพรมาตั้งแตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทําเปน        
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับท่ี 2 เดือนธันวาคม –              
เดอืนพฤษภาคม   ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปล่ียนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) โดยเร่ิมตัง้แต
วารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม 
– เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน  
และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกครั้ง 
โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   
   วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพิมพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ภาษาไทย         
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
   1.  เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกิจและการจดัการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร นเิทศศาสตร 
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 
ภาคสังคมและชุมชน
   2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  
นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้   
      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
    ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
             ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
             รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ          ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
      รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
      ดร. พัชรีวรรณ กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน       มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกมลรัตน  เชื้อเสือนอย   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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กําหนดออก:
      กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
      ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน – มิถุนายน  
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  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ  ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 
   กองบรรณาธกิารไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
   ของกองบรรณาธิการ
  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 
   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

»‚·Õè 11 ©ºÑº·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560 - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560




