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แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
กาญจนา  สมมิตร และ 
นิทัศน์  บุญไพศาลสถิตย์

การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์การท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์
ของภาคเหนือตอนบน
นันท์นภัส  สุจิมา

การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) 
ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จงัหวัดเชยีงใหม่ 
ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ

โลกของโซฟี เส้นทางจนิตนาการสู่ประวัตศิาสตร์
ปรัชญา
ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์

บทบรรณาธิการ		

บทความวชิาการ

บทความวิจัย

บทวิจารณ์หนังสือ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

การจัดท�าบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร  และ 
นิศรา จันทร์เจริญสุข

เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรี
ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์
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อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทย
และชาวญ่ีปุน่ต่อความส�าเรจ็ในการประกอบการ
ในประเทศไทย
ปริญญา บรรจงมณี
     
การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร: กรณี
ศึกษา อ�าเภอเมืองชียงราย จังหวัดเชียงราย
ลชนา  ชมตระกูล

การพัฒนาระบบฐานข้อมลูวัด ในจงัหวัดเชยีงใหม่
พงศ์กร จันทราช

การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนดการ
บริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา
ศรันย์ นาคถนอม
     
การบรูณาการเทคนคิการเรยีนรูด้้วยการบรกิาร
สังคมเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษในชุมชน
รอบมหาวิทยาลยัฟาร์อสีเทอร์น จงัหวดัเชยีงใหม่
สิตา  ทายะติ
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เจ้าของ:
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ความเป็นมา:
	 	 	 วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟาร์อสีเทอร์นเริม่ตพิีมพ์เผยแพร่มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550  โดยจดัท�าเป็น
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม - เดือนพฤษภาคม 
จดัพิมพ์บทความวชิาการ (Academic Article) บทความวิจยั (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) 
และบทวิจารณ์หนังสอื (Book Review) ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยผ่านกระบวนการกล่ันกรองของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง จ�านวน 2 ท่าน ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็น
วารสารท่ีได้รบัการยอมรบัให้อยู่ในฐานข้อมลูศนูย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre)

วัตถุประสงค์:
   1. เพ่ือเป็นสือ่กลางในการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ สามารถ
แสดงถึงประโยชน์ท้ังในเชิงทฤษฎีเพ่ือให้นักวิจัยสามารถน�าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  และประโยชน์ใน
เชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคสังคมและชุมชน
    2. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและน�าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นักวิจัย 
นักวิชาการ  และนักศึกษา

ขอบเขต:
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic  Article) 
บทความวิจัย (Research Article)  บทความปริทัศน์ (Review Article)  และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใต้เง่ือนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  เอกสารการประชุม หรือ
สิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น  
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้
   บริหารธุรกิจและการจัดการ
   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   นิเทศศาสตร์
   ศิลปศาสตร์
   เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556



 ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 3

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
	 	 ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  เวสารัชช์          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ปรึกษา:
 	 ดร. กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน    อธิการบดี
บรรณาธิการ:
  ดร. ฉัตรทิพย์  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กองบรรณาธิการ:
  ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ  กรุดพันธ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์           ข้าราชการบ�านาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์เอมอร ชิตตะโสภณ                ข้าราชการบ�านาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าล�าพอง               มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
  ดร. อภิญญา ศักดิ์ดาศิโรรัตน์                     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาววณิชากร แก้วกัน    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
กองจัดการ:
  นางสาววณิชากร  แก้วกัน         มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวกมลรัตน์  เชื้อเสือน้อย                     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นายรัตนชัย  ศรีวิสุทธิ์                                   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวสมปรารถนา ประกัตฐโกมล       มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
  นางจิณห์นิภา  สุทธิกุล                     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ก�าหนดออก:
  ปีละ 2 ฉบับ โดยก�าหนดออกทุกเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน 
การสมัครสมาชิก:
  สมัครสมาชิก ปีละ 100 บาท
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สถานที่ติดต่อ:
  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  120  ถ.มหิดล  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100  
  โทร. 053-201800-4  ต่อ 3211-12  โทรสาร. 053-201810
  E-mail: wanichakorn@feu.ac.th
  URL: journal.feu.ac.th 
 
 
 ทัศนะและข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการ
 ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับทัศนะเหล่านั้นและไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
 ความรบัผดิชอบด้านเนือ้หาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทเป็นของผูเ้ขียนแต่ละท่าน กรณีมกีารฟ้องร้องเรือ่ง
 การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ได้รับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ�้า
 ต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นลายลักษณ์อักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการยอมรับให้
อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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