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บทบรรณาธิการ

สารบัญ

¾ บทบรรณาธิการ

ญ

¾ บทความวิจัย
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางสมรรถนะการดูดซึมความรูในหวงโซอุปทาน ความคลองตัวของ
หวงโซอุปทาน และผลการดําเนินงานของธุรกิจอาหารสําเร็จรูปในประเทศไทย
สลิลาทิพย ทิพยไกรศร

1

กลยุทธการบริหารจัดการเพื่อการคงอยูของธุรกิจโรงแรมชวงวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พรรนภา สวนรัตนชัย ภัทริยา พรปาริษา และ อิศเรศ จันทรเจริญ

17

พฤติกรรมสงเสริมความมีนวัตกรรมดานการทองเที่ยวในกลุมสังคมออนไลน
สุดารัตน แสงแกว

31

ผลการใชโปรแกรมสื่อผสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ปจจุบันกาลและอดีตกาล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานศรีบุญเรือง
เอนก สุขพิงค และ เฉลิมชัย ไชยชมภู

44

องคประกอบของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
สเปรยกําจัดยุงและแมลงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุฑามาส วงศจรัสกุล และ จิรวุฒิ หลอมประโคน

62

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพสูการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามมาตรฐานสากล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ธาราทิพย วงษบรรณะ

80

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจากทุนทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนในชุมชน
บานเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ประเทศไทย
รุงรดิศ เมืองลือ

97

[ก]

ISSN: 2651-107X (Online)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2564 – สิงหาคม 2564
FEU Academic Review Volume 15 Number 2 May 2021 – August 2021

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของวิสาหกิจชุมชน
กลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง จังหวัดลําพูน
วลัยพร สุพรรณ
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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Print) (ISSN: 19059590) ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561 และตั้งแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีส
เทอร น (ป ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2) ได เ ริ่ ม จั ด ทํ า วารสารในรู ป แบบออนไลน (Online) (ISSN: 2651-107X) โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เป นสื่ อ กลางในการตี พิ มพ เ ผยแพร ผ ลงานวิ ช าการ ผลงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตรศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดเปลี่ยนกําหนดออกจากเดิม ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
เปลี่ยนกํ าหนดออกเปน ราย 4 เดือน (3 ฉบั บ/ป) ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –
สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ตั้งแตฉบับที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เปนตนไป ทั้งนี้กําหนด
ออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในปที่เริ่มตีพิมพ ป พ.ศ. 2550 มีกําหนด ออกราย 6
เดื อน (2 ฉบับ /ป) ฉบับ ที่ 1 เดือ นมิถุ น ายน – เดื อ นพฤศจิ กายน และ ฉบับ ที่ 2 เดือ นธัน วาคม –เดื อ น
พฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) โดยเริ่มตั้งแต
วารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม
– เดือนตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม และ ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน
และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน ในป พ.ศ. 2559 จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกครั้ง
โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความ
วิจั ย (Research Article) บทความปริทั ศ น (Review Article) และบทวิจ ารณ หนั ง สื อ (Book Review) ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่
เกี่ ย วข อ งจํ า นวน 2 ท าน ปจ จุ บัน วารสารวิ ช าการมหาวิท ยาลั ย ฟาร อี สเทอร น ได รั บการยอมรับ ใหอ ยู ใ น
ฐานขอ มู ล ศูน ย ดัช นี ก ารอ างอิ ง วารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุ มที่ 2 สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วัตถุประสงค:
1. เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพซึ่งสามารถ
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แสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิ จัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองค ความรูใหม และประโยชน
ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและ
ชุมชน
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม การศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย และนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการของคณาจารย นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อี ส เทอร น รั บ พิ จ ารณาบทความวิ ช าการ (Academic Article)
บทความวิ จั ย (Research Article) บทความปริ ทั ศ น (Review Article) และบทวิ จ ารณ ห นั ง สื อ (Book
Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพ
ใดมากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สง มาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยัง ตองระบุในบทความวาได
เผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไหรมาแลว
x ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนือ้ หา ดังนี้
1. บริหารธุรกิจและการจัดการ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ศึกษาศาสตร
4. ศิลปศาสตร
5. นิเทศศาสตร
6. รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
7. สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวานิช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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บรรณาธิการ:
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงศกร จันทราช

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองบรรณาธิการ:
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารย ดร. นิสิต พันธมิตร
รองศาสตราจารย เอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารย วรรณวดี มาลําพอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ บุญสาธร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระพันธ อะนันชัยธวัช
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐติญา บุญวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารย มานพ ชุมอุน
ผูชวยศาสตราจารย ศราวุธ พงษลี้รัตน
อาจารย ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
ผูชวยศาสตราจารย จันทรจิตร เธียรสิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขานุการ

กองจัดการ:
ผูชวยศาสตราจารย สืบพงษ พงษสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

นโยบายการจัดพิมพ:
กําหนดออกเปนราย 4 เดือน (3 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน)
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนสิงหาคม)
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
จํานวนบทความในแตละฉบับ
จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 10 บทความ
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จริยธรรมการตีพิมพ:
บทบาทและหนาที่ของผูเขียน:
1. ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพ และไม
อยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
2. ผูเขียนตองเปดเผยขอมูลในกรณีที่บทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และไดเผยแพร
แลวที่ใดและเมื่อไหรมาแลว
3. ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
4. ผูเขียนที่ปรากฏชื่อในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมในการ
สรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวมในการ
เขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเนื้อหางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือ
รูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะ
อื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
5. ผูเขียนทุกทานตองไดอ านและยินยอมใหมีการสง บทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ ง
ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
6. ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซึ่งอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพลตอเนื้อหาที่ปรากฏ
ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
7. ผูเ ขี ยนต องเขีย นบทความให ถู กต อ งตามรู ป แบบของวารสารที่กํ า หนดไว ใ นคํ า แนะนํา ในการ
จัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
8. ผู เ ขี ย นต อ งเขี ย นบทความที่ แ สดงถึ ง คุ ณ ภาพทางวิ ช าการและองค ค วามรู ที่ ส ามารถนํ า ไปใช
ประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและในเชิงปฎิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง
9. ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอ ความผิดพลาดที่มีความสําคัญในการ
วิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือถอนบทความ
หากจําเปน
บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ:
1. ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความที่อยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของและตอง
ไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
2. ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปนบทความที่ตนมี
สวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอื่นใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความโดย
อิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
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3. ผูทรงคุณวุฒิควรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ พิจารณาใหขอเสนอแนะ
ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและสรางสรรคเพื่อชวยให
ผูเขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนั้นจะมีคุณภาพไมดีและถูกปฏิเสธการ
ตีพิมพก็ตาม
4. ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา
ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
5. ผูทรงคุณวุฒิควรระบุ งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ผูเขียนไมไ ดอางอิง ไวในบทความ และ
ผูทรงคุณวุฒิ ควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวา บทความที่พิจารณามีสวนใดสวนหนึ่ ง ที่คลายคลึง หรื อ
เหมือนกับบทความที่อยูในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ:
1. บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
2. บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนื้อหาทางวิชาการโดยปราศจากอคติในเรื่องคุณลักษณะ
ใด ๆ ของผู เ ขี ย นหรื อ สั ง กั ด ของผู เ ขี ย น รวมทั้ ง ต อ งป อ งกั น ไม มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นระหว า งผู เ ขี ย น
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3. บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลวซึ่งพิจารณา
จากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหาสอดคลองกับ
ขอบเขตของวารสารรวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
4. บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้งตองควบคุม
ใหกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
(Double-Blind Process) ดวยความยุติธรรม
5. บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น
(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความทันที หากพบ
การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคํา ชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”
หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
6. บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไขปญ หาทาง
จริยธรรมนั้น ดวยความรอบคอบ แมวาบทความนั้นจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธบทความ
ดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
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ทั ศ นะและข อ คิ ด เห็ น ใดๆ ในวารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อี ส เทอร น เป น ทั ศ นะของผู เ ขี ย น
กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการ
ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน กรณีมีการ
ฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
ลิขสิทธิ์บทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซ้ําตอง
ไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนวารสารที่จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนสื่ อกลางในการตีพิมพ
เผยแพร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดเปลี่ยนกําหนดออกจากเดิม ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) เปลี่ยนกําหนดออกเปน
ราย 4 เดือน (3 ฉบั บ/ป) ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับ ที่ 2 พฤษภาคม – สิง หาคม และ ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม เริ่มตั้งแตปที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 นี้เปนตนไป
บทความที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับนี้เปนปที่
15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2564 – สิงหาคม 2564) มีบทความวิจัย จํานวน 8 บทความ มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
บริหารธุ รกิจ การจัดการ การเปนผูป ระกอบการ การจัดการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด านการศึกษา โดยบทความทั้ง หมดผ านกระบวนการการประเมิน จากผูทรงคุณ วุฒิ และ
ผูเชี่ยวชาญประจําสาขา โดยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บรรณาธิ การ ใคร ขอขอบพระคุณผู ทรงคุณวุ ฒิป ระจํ ากองบรรณาธิการ และผู ทรงคุณวุ ฒิเฉพาะ
สาขาวิชาทุกทานที่ใหความอนุเคราะหสงเสริมกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผูเขียนทุกทานที่ใหความสนใจสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรในวารสารฯ
และหากทานที่สนใจตองการเสนอผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
สามารถจั ดเตรี ยมต น ฉบั บ บทความตามรูป แบบของวารสารได จากเว็บ ไซตว ารสารที่ https://so01.tcithaijo.org/index.php/FEU/about/submissions

บรรณาธิการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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