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9

บทความวิจัย


แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
10
กลุมเกษตรชุมชน สูวิสาหกิจชุมชนเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
ชัยรัตน นทีประสิทธิพร และ
ณกานต อนุกูลวรรธกะ

ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 27

ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ณัฏฐฤทัย อรุณศิโรจน
ปารพงศ ยะปญญา และ
สุพัตรา เตชะยศ

การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอ


43

การวิเคราะหองคประกอบของปจจัย


63

การขนสงสินคาระหวางจังหวัดของประเทศไทย
โดยประยุกตใชแบบจําลองแรงดึงดูด
นันทรัตน ตั้งวิฑูรธรรม

ทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจซือ้ อาหารของผูบ ริโภค
ผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ
ในกรุงเทพมหานคร
ณิชยา ศรีสุชาต วรงรอง ศรีศิริรุง
และ วราภรณ เหลืองวิไล
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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN:
1905-9590) ในระหว า งป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561 และตั้ ง แต ป  พ.ศ. 2558 วารสารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน (ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริ่มจัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online) (ISSN: 2651107X) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีกําหนดออก ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 มกราคม
– มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม
ทัง้ นีก้ าํ หนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนในปทเี่ ริม่ ตีพมิ พ ป พ.ศ. 2550 มีกาํ หนดออก
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 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
กําหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม –
ธันวาคม
วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อี ส เทอร น จั ด พิ ม พ บ ทความวิ ช าการ (Academic Article)
บทความวิจยั (Research Article) บทความปริทศั น (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลัน่ กรองของผูท รงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูใน
ฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 2
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคสังคมและชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Theoretical Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
1. บริหารธุรกิจและการจัดการ
2. รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
3. นิเทศศาสตร
4. ศิลปศาสตร
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนทีม่ ง ุ เนนในป พ.ศ. 2563 ครอบคลุมหัวขอ ดังนี้
1. จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ
2. การจัดการศึกษาดานการเปนผูประกอบการ
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริม่ ตน
4. การเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
5. การเปนผูประกอบการขององคการ
6. การประกอบการทางสังคม
7. การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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8. การตลาดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการตลาดในการเปนผูประกอบการ
9. การปฏิบัติการและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเริ่มตน
10. ธุรกิจครอบครัวและการเปนเจาของธุรกิจ
11. การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมในสังคมผูสูงอายุ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวานิช
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน

อธิการบดี

บรรณาธิการ:
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพลิ าศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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นโยบายการจัดพิมพ:
กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
จํานวนบทความในแตละฉบับ
จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
1. ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้นเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพและ
ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
2. ผูเ ขียนตองเปดเผยขอมูลในกรณีทบี่ ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ
ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
3. ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบใน
การขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
4. ผูเขียนที่ปรากฏชื่อในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน
การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม
ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยั อยางมีสว นรวมในเชิงปญญาของเนือ้ หางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา
หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ
ในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
5. ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง
ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
6. ผูเ ขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทบั ซอนซึง่ อาจมีผลสําคัญหรือมีอทิ ธิพลตอเนือ้ หาทีป่ รากฏ
ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
7. ผูเ ขียนตองเขียนบทความใหถกู ตองตามรูปแบบของวารสารทีก่ าํ หนดไวในคําแนะนําในการจัดเตรียม
ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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8. ผูเขียนตองเขียนบทความที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช
ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง
9. ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน
การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานที่ตีพิมพ เพื่อปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ
ถอนบทความหากจําเปน
บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
1. ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความที่อยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของและ
ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
2. ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบั ซอนของบทความ เชน เปนบทความที่ตน
มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอื่นใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ
โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
3. ผูท รงคุณวุฒคิ วรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ พิจารณาใหขอ เสนอแนะ
ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูท รงคุณวุฒคิ วรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ ชวย
ใหผเู ขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนตอไปได แมวา บทความนัน้ จะมีคณ
ุ ภาพไมดแี ละถูกปฏิเสธ
การตีพิมพก็ตาม
4. ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา
ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
5. ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ
ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความที่พิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ
เหมือนกับบทความที่อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
2. บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้ หาทางวิชาการโดยปราศจากอคติในเรือ่ งคุณลักษณะใด ๆ
ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3. บรรณาธิการตองตีพมิ พบทความทีผ่ า นกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองบทความแลว ซึง่ พิจารณา
จากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทงั้ เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิ ความทันสมัย และเนือ้ หาสอดคลองกับ
ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
4. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบทความทีส่ ง มาพิจารณาตีพมิ พเผยแพร รวมทัง้ ตองควบคุม
ใหกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ (Double-Blind Review) ดวยความยุติธรรม
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5. บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น
(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความทันที หากพบ
การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”
หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
6. บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไขปญหา
ทางจริยธรรมนั้นดวยความรอบคอบ แมวาบทความนั้นจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
สถานที่ติดตอ:
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
โทร. 053-201800-4 โทรสาร. 053-201810
E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
URL : https://so01.tci-thaijo.org/Index.php/FEU/index
URL : http://journal.feu.ac.th
 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเปนทัศนะของผูเ ขียน

กองบรรณาธิการไมจาํ เปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนือ้ หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเ ขียนแตละทาน
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 ลิขสิทธิ์บทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า
ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
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