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การศึกษาผลการใชรปู แบบการเสริมสรางทักษะ 160 การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนํา
ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
กัญญา สมบูรณ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา
การพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ 171 รักษิต สุทธิพงษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกระบวนการแกปญ
 หา
อมร ออนสี และ สุกัญญา แชมชอย
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ประสิทธิผลทางการศึกษาของ
187 ชีวิน สุขสมณะ และ อิซาโอะ ยามากิ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนด
ณัฏฐกานต ดํารงรักษธัญญา
ดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
และ พัชรีวรรณ กิจมี
ในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
กฤชณัท แสนทวี
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร 203
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
ความพึงพอใจตอการใชสื่อสารสนเทศ
ศิวสั สา จันโท และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต
ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
หองเรียนกลับดาน
บุพปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยว
220 จําเริญ เขื่อนแกว
ตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย
สราวรรณ เรืองกัลปวงศ
และ อรรนพ เรืองกัลปวงศ
อิทธิพลของคุณภาพบริการ ความไวเนื้อเชื่อใจ 235
และการสื่อสารปากตอปากที่มีตอการกลับมา
ใชบริการซํ้า ของลูกคาคลินิกกายภาพบําบัด:
กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟาลานนาตะวันออก
หัสยาพร อินทยศ บุญฑวรรณ วิงวอน
และ วิทย มงคลวิสุทธิ์

250
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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –
เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 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 จึงไดเปลี่ยน
กําหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิน้ สุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
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) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
บริหารธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

•
•
•
•
•
•

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวาณิช
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร
ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน
บรรณาธิการ:
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน
กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ ลีสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวมณศิกาญจ เตปา
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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กําหนดออก:
กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
สถานที่ตดิ ตอ:
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร. 053-201800-4 โทรสาร. 053-201810
E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
URL : journal.feu.ac.th
URL : http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu
 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเปนทัศนะของผูเ ขียน

กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

