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บทความวิชาการ

กระบวนการสรางแบรนด "กรีนบัส"
ของ บริษัท ชัยพัฒนาขนสง เชียงใหม จํากัด
โสภา เขียวสุข

99

7

ผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย 106
: ความโนมเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง
ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์

ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรูเพื่อ 16
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน
จิระพงค เรืองกุล

สถานการณธุรกิจเพื่อสังคมภายใตบริบททุนทางสังคม 120
ในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กาญจนา สมมิตร

28

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจ 132
มาทองเทีย่ วจังหวัดเชียงใหมของนักทองเทีย่ วชาวจีน
นรพรรณ โพธิพฤกษ วิจิตรา บุญตัน
และทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ

การบริหารทรัพยากรมนุษยกับการเปดเสรีการคา
ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ

การวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู
วรรณวดี มาลําพอง

เตรียมความพรอมเพือ่ พัฒนาการเรียนรูส เู ด็กปฐมวัย 37
นิธิภัทร กมลสุข

ภาวะผูนําของผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน
วลัยพร เตชะสรพัศ

143

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม 55
ในโรงเรียนประถมศึกษา
อุไรวรรณ หาญวงศ

ความคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ตอคุณลักษณะอันพึ่งประสงคของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
เจนจริรา ขันแกว

151

การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียนตามหลักสูตร 67
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยใชแนวพุทธธรรม
วีระชัย ศรีหาพล

ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 160
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เสฏฐวุฒิ หนุม คํา และ สัชฌุเศรษฐ เรืองเดชสุวรรณ

การสอนเพือ่ การแกปญ
 หาการอานไมออกเขียนไมได 48
นราวัลย พูลพิพัฒน

บทความวิจัย

การสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ 78
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดการความรูดานการ
บริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา
อดิเรก เยาววงค
นักขาวพลเมืองกับการใชสื่อออนไลนในการขับ
เคลื่อนดานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
ธัญญา จันทรตรง

86

ความคิดเห็นของผูใ ชบณ
ั ฑิตตอการพัฒนาตามสาระความรู 168
สาระการฝกทักษะ สมรรถนะระหวางกอนเขาศึกษาและ
หลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ปรีชา บัววิรัตนเลิศ

บทวิจารณหนังสือ
ฉันคือ เอรี
ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์
1

180

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
จัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั (Research Article) บทความปริทศั น (Review Article)
และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของ
ผูท รงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ จํานวน 2 ทาน ปจจุบนั วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
เปนวารสารทีไ่ ดรบั การยอมรับใหอยูใ นฐานขอมูลศูนยดชั นีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index
Centre)
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1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทงั้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถ
แสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชนใน
เชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
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ขอบเขต:
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ทัศนะและขอคิดเห็นใด ๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
ความรับผิดชอบดานเนือ้ หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเ ขียนแตละทาน กรณีมกี ารฟองรองเรือ่ ง
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า
ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
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