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 บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (Reader) จากภายในและภายนอกวิทยาลัย
 การตีพิมพและเผยแพรของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เน้ือหาบทความ ทรรศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสาร ถือวาเปนของ

ผูเขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียไมจําเปนตองเห็นดวย
 กองบรรณาธิการวารสารไมสงวนสิทธิ์การคัดลอก แตใหอางอิงแสดงที่มา
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนี ศิริสุขศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ดร.สายันต ผานอย ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 25
ดร.นิกัญชลา ลนเหลือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความที่ตีพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจําปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560
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บรรณาธิการ

 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 ฉบับน้ีเปนฉบับปฐมฤกษของการ
ยกระดับคุณภาพข้ึนสูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) กลุมท่ี 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอยางย่ิง
และเราจะไดพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอไปอยางไมหยุดย้ังเพื่อขึ้นสูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) กลุมที่ 1
ตอไป สาํหรับป 2560 เปนปแหงการพัฒนาคุณภาพ ศกัยภาพทางวิชาการของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
ในยุคแหงการเปล่ียนแปลงท่ีมกีารแขงขันสงูคุณภาพจึงสาํคญัทีสุ่ด บทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิทยาลยับัณฑิต
เอเซียฉบับปฐมฤกษของการยกระดับคณุภาพข้ึนสูฐาน TCI (ศูนยดชันกีารอางอิงวารสารไทย) กลุมท่ี 2 เปนผลงานทาง
วชิาการของ คณาจารย นกัวิจัย ผลงานวิทยานพินธ และการศกึษาคนควาอสิระ ระดับบณัฑิตศึกษาจากภายใน 6 เรือ่ง 
และภายนอกสถาบัน 13 เร่ือง รวม 19 เร่ือง แสดงใหเห็นถงึวารสารวิทยาลัยบณัฑติเอเซีย ไดรบัการยอมรับ และไดรบั
การยอมรับจากหนวยงานภายนอกเพ่ิมสูงขึ้นอยางนาชื่นชมยินดี และภูมิใจในสถาบันแหงน้ี ดังนั้นวารสารวิทยาลัย
บณัฑติเอเซีย จึงสามารถใชเปนแหลงคนควาอางองิทางวิชาการไดอยางดยีิง่ สาํหรบัฉบบัน้ีมผีลงานวิจยัจากหลากหลาย
สาขา อาท ิสาขาการศกึษา สาขาสังคมวทิยา สาขาบรหิารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร เปนตน ซึง่ลวนแตเปนประโยชน
ตอนิสิตนักศึกษา ครู-อาจารย และผูสนใจท่ัวไปไดศึกษาคนควาองคความรูที่ทันสมัยไดเปนอยางดี
 กองบรรณาธกิารยนิดรีบับทความในกลมุ สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร สาขาการศึกษา จากทุกองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่อง
จะไดรับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ 2 ทาน ตอ 1 เรื่อง ที่เช่ียวชาญ
ในแตละสาขาเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) หวงัเปนอยางยิง่วา วารสารวิทยาลัยบณัฑติเอเซีย จะเปนประโยชนสาํหรับนักวชิาการ นกัวจิยั นกัศกึษา 
และผอูานทุกทาน ทายท่ีสุดนีข้อขอบคณุเจาของบทความทางวิชาการ และบทความวจิยัทกุเรือ่งท่ีทานไดใหความสนใจ
และเช่ือมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณทานผูอานที่ใหความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย มาอยางตอเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารใหสูงขึ้นทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติและข้ึนสูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) กลุมที่ 1 ในอีก 3 ปขางหนา
พบกันใหมฉบับหนาปที่ 7 ฉบับที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2560 นี้ 
 อน่ึงทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนําบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไวใน 
Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตอไป สามารถติดตามและเปดดูไดที่ www.casjournal.cas.ac.th 
  

ดวยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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สารบัญ

บทบรรณาธิการ 4
นโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบาน
ในประชาคมอาเซียน 7

ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ รองศาสตราจารย นฤมล สินสุพรรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน ดร.กุหลาบ ปุริสาร
และคณะนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุน 3

ภาวะผูนําที่เปนเลิศ : กรณีศึกษาคุณหมอแมกไซไซ ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ 19
ดร.กุหลาบ ปุริสาร ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ

 บทเรียนที่เปนแบบอยางที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแกน : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา 25

อนงคนาถ ทองจะโปะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาของ 4 อําเภอในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 37

แทน พมสิริ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 46

วรากร ตันฑนะเทวินทร สมเจตน ภูศรี, สุเทพ เมยไธสง
เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร, ปรีชา ประเทพา

การพัฒนาการใหบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน 
สาขาแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 57

ปรัชญา ธรรมกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน

สภาพการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 67

ณัฐฌา ขําศิริ รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท

 ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 77

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ชนะวงศ

แนวทางจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 85
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร บุญมี ดร.สุมิตรา ไอยรา ภัทรพล ณ หนองคาย
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การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เร่ือง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 92

พรเพ็ญ สมบัติมาก

การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 101

พรเพ็ญ สมบัติมาก

ศาลที่มีอํานาจพิจารณา คดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและอาจารยของสถาบัน  110
ยุวรัตน ฐิตินิรันดรกุล

กลยุทธการดําเนินธุรกิจคาปลีกไทย : กรณีศึกษาบริษัท บิ๊กซุปเปอรถูก จํากัด 115
ศิริพร นอยวงศ สุวรรณ เนียมประชา สุจิตรา อรามพงษพันธ ยิ่งสรรค หาพา

การจัดการความเครียดของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
ชั้นปที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 122

อมรรัตน กวยแกว สวิตา ออนละออ ออมทิพย รมพฤกษ 

การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑดานการเกษตรขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 
โดยการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกร: กรณีศึกษาเครือขายเกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคน 
อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 130

วิระเดช นารินทร รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท

ภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 139

วิศรุต ศรีประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดินาภรณ นันที ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ

 ภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 148

ญาณี ศรีประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดินาภรณ นันที ดร.สุชาติ บางวิเศษ

ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน : 
บทบาทการจัดกิจกรรม การปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระธรรมสิงหบุราจารย 
(จรัญ ฐิตธมฺโม) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางย่ังยืน 157

ดร.สุชาติ บางวิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย ลําดวน ดร.มนตรี ศรีราชเลา

จตุมิติที่สําคัญของความพึงพอใจในงาน: มุมมองของพนักงานเทศบาลตําบล ในจังหวัดเชียงใหม 166
ทัศนีย สมซาง รองศาสตราจารย ดร.นรินทรชัย พัฒนพงศา
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