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สารบัญ
บทความประจ�ำฉบับ
การสร้างมูลค่าเพิ่ มธุรกิ จโรงแรมด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean
  
   สมพงษ์ อ�ำนวยเงินตรา
อุปสงค์การกลับมาเทีย่ วซ�ำ้ และการเลือกทีพ่ กั ของการท่องเทีย่ วจังหวัดน่าน
สุรชัย จันทร์จรัส พงศธร ชัยสวัสดิ์ และอโณทัย หาระสาร
ศักยภาพการพึง่ พาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝัง่ ของชุมชน
ในตำ�บลเกาะสาหร่าย อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล
		สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกับการพัฒนาสู่สินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์
		ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา
ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่าในตนเองกับการควบคุมตนเอง
ในการเรียนของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
		อัญชลี ชุ่มบัวทอง พิชญา ทองอยู่เย็น ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
ชัยยา น้อยนารถ ศักดิช์ ัย จันทะแสง และพูลพงศ์ สุขสว่าง
การวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนา		
ในกลุ่ม 5 เชียง
		พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง)
กระบวนการมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี
		อภิชาติ ใจอารีย์
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ภาษากับภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในนวนิยายครอบครัวไทย :
การศึกษากลวิธีทางอรรถศาสตร์
รสริน ดิษฐบรรจง สิริวรรณ นันทจันทูล และประเทือง ทินรัตน์
คำ�บอกจุดของเวลาในภาษาพม่า : การศึกษาเชิงวัฒนธรรมและโลกทัศน์
		ราตรี แจ่มนิยม วิภาวรรณ อยู่เย็น และพุทธชาติ โปธิบาล
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