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เจ้าของ
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สำ�นักงาน
สำ�นักประกันคุณภาพและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

วารสารเซนต์จอห์น นำ�เสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ตีพมิ พ์เผยแพร่บทความทีผ่ า่ นการกลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้บทความมีคณ
ุ ค่าทางวิชาการ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
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เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
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บรรณาธิการแถลง
วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 24 ฉบับที่ 35 นี้ ทุกบทความได้ผา่ นการกลัน่ กรองจากกองบรรณาธิการ
และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละศาสตร์อย่างเข้มข้น เพื่อให้กระบวนการคัดสรร
พิ จ ารณาบทความมาตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ นั้ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อผู้อ่าน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในฉบับนี้
มีบทความที่น่าสนใจ ทั้งบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งแต่ละบทความล้วนแต่น�ำเสนอ
สาระความรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
กองบรรณาธิการ วารสารเซนต์จอห์น ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาพิจารณา
บทความ และให้ค�ำแนะน�ำอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความ และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุก
ท่านทีไ่ ด้น�ำเสนอผลงานทางวิชาการทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์ กองบรรณาธิการ วารสารเซนต์จอห์น
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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