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วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 1905–7121 และ EISSN 25395521 ฉบับนี้เป็ นปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มีเนื้อหาที่เน้ นด้ านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ และบทความปริทศั น์ ด้ านภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ สังคมศาสตร์ การศึกษา กฏหมาย
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
วารสารฯ นี้ ได้ รับการรับรองมาตรฐานโดยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI)
กลุ่มที่ 1 เป็ นระยะเวลา 5 ปี (ผลการรับรอง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567) และ
ได้ รั บการคัด เลื อกเข้ า สู่ฐ าน ASEAN Citation Index (ACI) ตั้งแต่ วั นที่ 14 พฤศจิ กายน 2560 ความก้ าวหน้ าและ
ความสาเร็จด้ านวิชาการนี้ มาจากการสนับสนุนและร่วมมือจากผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ความเข้ าใจในศาสตร์ของตนอย่างลึกซึ้งผ่านบทความต่าง ๆ มาโดยตลอด
นอกจากนี้ เพื่อเผยแพร่บทความของวารสารฯ ให้ เป็ นที่ร้ จู ักและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ ท้งั ในระดับประเทศและ
ต่ า งประเทศ ทางกองบรรณาธิการจึ งมีมติให้ จั ดทาบทความเป็ นสองภาษา โดยแปลบทความภาษาไทยทั้งหมดเป็ น
ภาษาอังกฤษควบคู่กนั (Bilingual: Thai to English) ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เป็ นต้ นมา โดยกองบรรณาธิการได้ รับเกียรติ
จากผู้นิพนธ์บทความภาษาไทยดาเนินการแปลบทความของตนเป็ นภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ ายพิสจู น์อกั ษรจนสาเร็จลุล่วง
ไปได้ ด้วยดีมาตลอด
สาหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ประกอบด้ วยบทความวิจัยภาษาอังกฤษ จานวน 8 บทความ และบทความวิจัยสองภาษา
(ไทย-อังกฤษ) จานวน 2 บทความ โดยบทความทั้งหมดได้ ผ่านการกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย และกลั่นกรองจาก
บริบททางสังคมอันหลากหลาย อาทิเช่น รูปแบบการบูรณาการการถือครองที่ดนิ ของกลุ่มชาติพันธุใ์ นมณฑลยูนาน วิธกี าร
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Editorial Notes
This Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) ISSN 1905–7121
and EISSN 2539-5521 is Volume 13, No. 1. Its contents focus on humanities and social sciences with an aim
to promote research studies, academic articles and reviewed articles in the field of Linguistics, Humanities, Fine
arts, Applied Arts, Social Sciences, Education, Law, Business Administration, Economics, Communication and
other related fields.
The journal has been approved by Thai Journal Citation Index: TCI 1 for five more years (1 January 2020
– 31 December 2024) and registered in ASEAN Citation Index (ACI) since 14 November 2017. This
achievement would not be possible without the endless support and collaboration by authors and specialists who
have transferred insightful knowledge and deep understanding of their fields through articles and revisions.
In order to make the journal’s articles well-known and able to transfer the body of knowledge both
nationally and internationally, the Editorial Board had a resolution to make the journal bilingual by translating all
articles in Thai to English from the Volume 11, No. 3 onwards. Acquiring success as such, the board has been
honored by the authors of Thai-English articles and the proofreading team to work on every translation stage.
Regarding the contents in this issue, there are eight research articles in English and two bilingual (ThaiEnglish) research articles. All have been composed through the processes of analysis, research and synthesis,
gathered from different social contexts such as a model for integrating land-tenure systems among Dai Minority in
Yunnan, China, a way of receiving outsourcing funds to open rural public schools in the Philippines, an analysis of
racism in a South African writing, avoidance factors in seeking counselling help by students in Bhutan, a development
of community products in Thailand, the moderating effect of job-embeddedness.
All articles in Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) can be
downloaded from the website http://www.journal.nu.ac.th under the ThaiJO system of Thai Journal Citation Index.
The journal is open to Thai-English and English articles for reviewing processes through the Online Submission
only. Any interested can submit an article via http://www.journal.nu.ac.th and register with Username and Password
by following the instructions on the website. For any inquiry, please call +66 (0)5596-8844 or email
nujournal.s@gmail.com or jcdr-hs@nu.ac.th
Professor Dr. Paisarn Muneesawang
Editor-in-Chief

