
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 1

»‚·Õè 13  ©ºÑº·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562   

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ
      การสรางความผูกพันตอองคการ
 ของเจนเนอเรช่ัน ซี
 กัญจนวลัย  นนทแกว แฟรรี่

บทความวิจัย  
 การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
 โครงการท่ีมีตอโครงการแลกเปล่ียน
 วัฒนธรรมและการเรียนรูไทยสิงคโปร
 โรงเรียนมัธยมศาสตร  จังหวัดลําปาง
 พรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน

คณุภาพการบรกิารดานบัญชกัีบความสาํเร็จ
 ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
 กมลวิช  วงศสาย  พรชนก  ทองลาด  
 และ ไพฑูรย  อินตะขัน

องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ
 ทีส่งผลตอการระดมทรพัยากรทางการศึกษา
 กนกพร  แสนสุขสม  สุกัญญา แชมชอย   
 และ ธีรภัทร กุโลภาส
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 การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผา
 ของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง 
 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN:                            

1905-9590) ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และต้ังแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการ                                               

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน (ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริ่มจัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online)  (ISSN: 2651-

107X) โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค

ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบรหิารธรุกจิและการจดัการ รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 

นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีกําหนดออก ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มีนาคม  ฉบบัที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม  

ทั้งนี้กําหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในปที่เริ่มตีพิมพ ป พ.ศ. 2550  มีกําหนด

ออกราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – 

เดือนพฤษภาคม  ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                                

โดยเร่ิมตั้งแตวารสารปที่ 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

กําหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปส้ินสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – 

ธันวาคม   

   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article)                              

บทความวิจยั (Research Article) บทความปริทศัน (Review Article) และบทวจิารณหนงัสอื (Book Review) 

ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยผานกระบวนการกลัน่กรองของผูทรงคณุวฒุ ิ(Peer Review) ในสาขาวชิา

ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูใน                      

ฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1                                       

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 

ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    

ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนท้ังในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 

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  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   

ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว

      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเน้ือหา  ดังนี้  

      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร

      •  ศิลปศาสตร

      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ

      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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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. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา

      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน                  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา             มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

»‚·Õè 13  ©ºÑº·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562   ISSN: 2651-107X (Online)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 5

»‚·Õè 13  ©ºÑº·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562   ISSN: 2651-107X (Online)

นโยบายการจัดพิมพ:
   กําหนดออกราย 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)

   จํานวนบทความในแตละฉบับ
   จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
   บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   1.  ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพและ

ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด  

   2.  ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณทีีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ                                    

ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว 

   3.  ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบใน                       

การขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

   4.  ผูเขียนที่ปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน                   

การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม

ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยัอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา

หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ                             

ในลักษณะอ่ืน ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   5.  ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง

ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร

   6.  ผูเขียนทกุทานตองเปดเผยผลประโยชนทบัซอนซึง่อาจมผีลสําคญัหรอืมีอทิธพิลตอเน้ือหาทีป่รากฏ

ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   7.  ผูเขยีนตองเขยีนบทความใหถกูตองตามรปูแบบของวารสารทีก่าํหนดไวในคาํแนะนาํในการจดัเตรยีม

ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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   8.  ผูเขียนตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช

ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 

   9.  ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน                     

การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานท่ีตีพิมพ เพ่ือปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ                            

ถอนบทความหากจําเปน

   บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   1.  ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของและ               

ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว

   2.  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบัซอนของบทความ เชน เปนบทความท่ีตน                 

มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ                

โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ

   3.  ผูทรงคณุวฒุคิวรรับพจิารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเช่ียวชาญ พจิารณาใหขอเสนอแนะ

ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวฒุคิวรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ชวย

ใหผูเขียนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพไมดแีละถกูปฏิเสธ

การตีพิมพก็ตาม

   4.  ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา 

ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที

   5.  ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ                 

ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความท่ีพิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกับบทความที่อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอ่ืนหรือส่ิงพิมพอื่นใด

   บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   1.  บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

   2.  บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้หาทางวชิาการโดยปราศจากอคติในเร่ืองคุณลกัษณะใด ๆ                  

ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ

   3.  บรรณาธกิารตองตพีมิพบทความทีผ่านกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความแลว ซึง่พจิารณา

จากคณุภาพทางวิชาการและมปีระโยชนทัง้เชงิทฤษฎีและเชงิปฏบิตั ิความทนัสมยั และเนือ้หาสอดคลองกบั

ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน

   4.  บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร รวมท้ังตองควบคุม

ใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดท้ังดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ (Double-Blind Review) ดวยความยุติธรรม
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   5.  บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 

(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมท่ีเชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความทันที หากพบ      

การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพ่ือขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”     

หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น

   6.  บรรณาธิการตรวจสอบบทความท่ีสงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหา                       

ทางจริยธรรมน้ันดวยความรอบคอบ แมวาบทความน้ันจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ

บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน

สถานท่ีติดตอ:
      กองบรรณาธิการ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100  

      โทร. 053-201800-4   โทรสาร. 053-201810

      E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu

      URL : https://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu

      URL : http://journal.feu.ac.th

    

  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 

   กองบรรณาธิการไมจาํเปนตองเหน็พองดวยกบัทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบ

   ของกองบรรณาธิการ

  ความรับผดิชอบดานเนือ้หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขยีนแตละทาน 

   กรณีมกีารฟองรองเรือ่งการละเมิดลขิสทิธิถ์อืเปนความรับผดิชอบของผูเขยีนแตเพยีงฝายเดยีว

  ลิขสิทธิ์บทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า

   ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร


