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บทบรรณาธิการ 
  

 บทความวิจัย  
 การเปรยีบเทยีบเทคนคิสาํหรบัจาํแนกประเภท
 ยีนเชื้อเด็งกีไวรัสบนพื้นฐานโคดอนยูสเอส
 ภานวุฒัน เมฆะ   คกึฤทธ์ิ โอสถานนัตกลุ   
 และ  ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ

 การใชเสียงควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย
 แอนดรอยดและไมโครคอนโทรลเลอร
 ธานลิ  มวงพลู และ อวยไชย  อนิทรสมบตัิ

 เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบ
 เว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค
 นวลศรี เดนวัฒนา  มาโนชญ ใจกวาง
 และ  ณัฐพร ภักดี

 การพฒันารปูแบบทางเลอืกสาํหรบัอเีลรินนิง่
 ในยุคสังคมออนไลน
      อรรถวิท  ชังคมานนท 
 และ  กองกาญจน  ดุลยไชย 

 การหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาว
 ดวยวิธีการประมวลผลภาพ
 ปวีณ เขื่อนแกว และ อรอุมา พราโมต

 การเปรียบเทียบผลการอานรหัสแทงกับ
 อารเอฟไอดยีานความถ่ีสงูยิง่ในสายรดัขอมอื
 บณัฑติ สาํหรบัการซอมและรบัพระราชทาน
 ปริญญาบัตร
      สนิท สิทธิ และ สมชาย  อารยพิทยา

การสรางตวัควบคมุอตัโนมตัดิวยการหาคาเหมาะ
ที่สุดของการเคลื่อนที่กลุมอนุภาคบนพื้นฐาน
ตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบสงกําลังไฟฟา
สองพื้นที่
จิตสราญ สีกูกา และคณะ

ตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะสําหรับ
การจําแนกขอมูลเพื่อการประยุกตใชบนระบบ
อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง
พาสน ปราโมกขชน และ พนัธุปต ิเปยมสงา

การพัฒนาระบบโถปสสาวะอัจฉริยะออนไลน
สําหรับการใชงานภายในองคกรขนาดเล็ก
กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล 
และ ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน
โดยอุปกรณอัจฉริยะ
กองกาญจน ดลุยไชย  อรรถวทิ ชงัคมานนท  
และ  อิทธิพงษ เขมะเพชร

การแบงปนขอมูลดวยโปรโตคอลเอ็มคิวทีที
ภายใตขอความแบบเจสันและหัวขอแบบ
เอ็มทีเอ็นซี
นษิ  ตนัตธิารานกุลุ และ กติตกิร  หาญตระกลู
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เจาของ:
   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเริ่มตีพิมพเผยแพรมาตั้งแตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับท่ี 2 เดือนธันวาคม –              
เดือนพฤษภาคม   ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                    
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 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  จึงไดเปลี่ยน
กําหนดออกอกีครั้ง โดย เริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม   
   วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนจดัพมิพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปรทิัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
   1. เพ่ือเปนส่ือกลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทย      
และภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจและการจดัการ รฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นเิทศศาสตร 
ศลิปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวทิยาการดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรทีม่คีณุภาพซ่ึงสามารถ
แสดงถงึประโยชนทัง้ในเชงิทฤษฎเีพ่ือใหนกัวิจยัสามารถนาํไปพัฒนาหรอืสรางองคความรูใหม และประโยชนใน
เชงิปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนาํไปประยกุตใชในภาคสวนตางๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกจิ  และภาคสังคมและชุมชน
   2. เพือ่สงเสรมิการศกึษาคนควาวจิยัและนาํเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ 
และนกัศกึษา

ขอบเขต:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

»‚·Õè 11 ©ºÑº¾ÔàÈÉ (ÊÔ§ËÒ¤Á 2560)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560 3

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา  
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้   
      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
    ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
             ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
             รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ          ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
      รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
      ดร. พัชรีวรรณ กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน       มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกมลรัตน  เชื้อเสือนอย   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กําหนดออก:
      กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
      ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน – มิถุนายน  
      ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม – กันยายน  
      ฉบับที่ 4   เดือนตุลาคม – ธันวาคม  

สถานที่ติดตอ:
      กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100  
      โทร. 053-201800-4   โทรสาร. 053-201810
      E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
      URL : journal.feu.ac.th
      URL : http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu

 
  ทศันะและขอคดิเหน็ใดๆ  ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 
   กองบรรณาธกิารไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
   ของกองบรรณาธิการ
  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 
   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  ลิขสิทธ์ิบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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