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เจ้าของ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สำานักงาน

วิทยาลัยศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
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ใช้ประกอบการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าต่อไป
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  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
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กองบรรณาธิการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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รศ.ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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บรรณาธิการแถลง

 วารสารเซนต์จอห์น ปีที ่24 ฉบบัที ่34 นี ้ทกุบทความได้ผ่านการกลัน่กรองจากกองบรรณาธกิาร 

และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละศาสตร์อย่างเข้มข้น เพื่อให้กระบวนการคัดสรร และ

พจิารณาบทความมาตีพพิม์เผยแพร่นัน้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และจะทำาให้แต่ละบทความทีตี่พมิพ์

เผยแพร่ในวารสารเซนต์จอห์นนั้นมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน และเป็นประโยชน์ต่อ

วงวิชาการในสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในเล่มนี้มีบทความที่น่าสนใจ ท้ังบทความทาง

วิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งแต่ละบทความล้วนแล้วแต่นำาเสนอสาระความรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

 กองบรรณาธิการ วารสารเซนต์จอห์น ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาพิจารณา

บทความ และให้คำาแนะนำาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความ และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุก

ท่านทีไ่ด้นำาเสนอผลงานทางวิชาการทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ กองบรรณาธกิาร วารสารเซนต์จอห์น 

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

  ด้วยความปรารถนาดี

  (ดร. ธำารง รัตนภรานุเดช)

  บรรณาธิการ


