
 

 

 

v เจ$าของ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v สำนักงาน 
179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน  
40000  โทรศัพทO 043-246537 ตKอ 403  โทรสาร 043-246539  
www.cas .ac.th 

v วัตถุประสงค6 

1. เพ่ือเผยแพรKบทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ กลุKมสาขา
วิทยาศาสตรOการแพทยO สาขาวิศวกรรมศาสตรOและอุตสาหกรรม สาขา
ปรัชญา สาขานิติศาสตรO สาขารัฐศาสตรOและรัฐประศาสนศาสตรO สาขา
เศรษฐศาสตรO สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศ
ศาสตรO สาขาการศึกษา ในแนวทางสรcางสรรคOและเปdนประโยชนOทาง
วิชาการ 

2. เพ่ือเปdนส่ือกลางแลกเปล่ียนความรูc ประสบการณOวิชาการ และ
ประสบการณOวิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตรOการแพทยO สาขา
วิศวกรรมศาสตรOและอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตรO สาขา
รัฐศาสตรOและรัฐประศาสนศาสตรO สาขาเศรษฐศาสตรO สาขาสังคมวิทยา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตรO สาขาการศึกษา รวมถึงเปdน
แหลKงเผยแพรKผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v ท่ีปรึกษา 
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v บรรณาธิการ 

ศาสตราจารยO ดร.นายแพทยOกระแส  ชนะวงศO 

v บรรณาธิการผู$ชCวย 
ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง 
ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.อาทิตยO  ฉัตรชัยพลรัตนO 
ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.กุหลาบ  ปุริสาร 

v กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารยO ดร.กนกอร  สมปราชญO   
               มหาวิทยาลัยขอนแกKน 
รองศาสตราจารยO ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย   

               วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารยO ดร.วัลลภา  อารีรัตนO 
 มหาวิทยาลัยขอนแกKน 
รองศาสตราจารยO ดร.สุรชัย  จันทรOจรัส  
                มหาวิทยาลัยขอนแกKน 
รองศาสตราจารยO ดร.สุวกิจ  ศรีปiดถา   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารยO ดร.เจษฎO  โทณะวณิก  
                วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

               รองศาสตราจารยO ดร.จุฬามาศ  จันทรOศรีสุคต  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
               รองศาสตราจารยO ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนทO  

               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารยO ดร.พชรวิทยO  จันทรOศิริสิร  
               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

v กองบรรณาธิการ (ตCอ) 
              รองศาสตราจารยO วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา    
                 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

รองศาสตราจารยO ดร.นงคOนิตยO  จันทรOจรัส  
                            มหาวิทยาลัยขอนแกKน 
              รองศาสตราจารยO นฤมล สินสุพรรณ        
                            วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.อาทิตยO  ฉัตรชัยพลรัตนO   
                            วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.อัครพนทO  เน้ือไมcหอม  
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยO 
              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.ชัยยุทธ  สิริสุทธ์ิ        
                            มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.อารียO  นัยพินิจ    
                            มหาวิทยาลัยขอนแกKน 
              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.นวมินทรO  ประชานันทO  
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยO 
              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  
                            วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.อำนาจ  ชนะวงศO  
                            วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
              ผูcชKวยศาสตราจารยO ดร.กุหลาบ  ปุริสาร    
                            วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
              ดร.นิกัญชลา  ลcนเหลือ    
                            สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
              ดร.ดาวรุวรรณ   ถวิลการ     
                            มหาวิทยาลัยขอนแกKน 

v ฝHายจัดการและเลขานุการ 
อาจารยOกุสุมา  ดำรงชัย 
อาจารยOอรนุช  ยังเจริญ 
อาจารยOชัยวัฒนO วัลละภา 
นางสาวอัญชุลี  มูลทิพยO 
นางสาวกัญญาลักขณO  กวcางสวาสด์ิ 

        นางสาวพรรณิภา อุตรนคร 

v กำหนดออก  ปMละ 4 ฉบับ 

มกราคม  –  มีนาคม 
เมษายน  –  มิถุนายน 
กรกฎาคม  –  กันยายน 
ตุลาคม  –  ธันวาคม 

v การสCงเร่ืองลงตีพิมพ6 
www.casjournal.cas.ac.th 

v พิมพ6ท่ี 
บริษัท เพ็ญพรินต้ิง จำกัด 
เลขท่ี 2 หมูK 3 ถนนโพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกKน 40000 
โทรศัพทO 043-220582, 043-326739, 080-314-0707  
Fax. 043-328459   E-mail: penprint@hotmail.com 

v บทความทุกเร่ืองไดcรับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผูcทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ทKาน ตKอ 1 เร่ือง จากภายในและภายนอกวิทยาลัย 

v การตีพิมพOและเผยแพรKของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียน้ี  เน้ือหาบทความ ทรรศนะและขcอคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือวKาเปdนของผูcเขียน  
โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไมKจำเปdนตcองเห็นดcวย 

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563



 

รายชื่อผู+ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ6านบทความที่ตีพิมพ<ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ประจำปGที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  จารุกำจร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ศิริสุขศิลป์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ ์   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.สายัณห์ ผาน้อย     วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.เดโช แสนภักดี     วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.นพดล  มั่งมี      วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.นิกัญชลา  ล้นเหลือ     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ดร.สุรพล พรมกุล     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ต.อ.ธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์     ผกก.สถานีตำรวจภูธรพล จังหวัดขอนแก่น 

 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563



 

บทบรรณาธิการ 

 

  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ป4ที ่10  ฉบับที่  1  (มกราคม – มีนาคม 2563) เปDนวารสารทีม่คีุณภาพฐาน TCI (ศูนยNดัชนี

การอQางอิงวารสารไทย) กลุTมที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และไดQพัฒนาคุณภาพอยTางตTอเนื่องตลอดมาตั้งแตTป4 2555 

เปDนตQนมารTวม 9 ป4 สำหรับป4 2563 จะเปDนป4ที่ 10 โดยมีเปaาหมายเพื่อขึ้นสูTฐาน TCI (ศูนยNดัชนีการอQางอิงวารสารไทย) กลุTมที่ 1 ตTอไปในป4 

2565 อีก 3 ป4ตTอไป บทความที่ไดQรับการตีพิมพNในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เปDนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ 

คณาจารยN นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธN จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ สำหรับฉบับนี้ผลงานภายในสถาบัน 7 เรื่อง และ

ภายนอกสถาบัน 14 เรื่อง รวม 21 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มุTงเนQนมาตรฐานและคุณภาพเปDนหลัก โดยไดQ

พิจารณาบทความเชิงวิชาการ ความถูกตQองของ Methodology คุณภาพการวิจัยในเชิงวิชาการ สามารถนำผลวิจัยไปใชQประโยชนNตTอ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงไดQรับการยอมรับจากหนTวยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับอยTางตTอเนื่อง สามารถกลTาวไดQวTา

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใชQเปDนแหลTงคQนควQาอQางอิงทางวิชาการ อันกTอเกิดคุณประโยชนNตTอวงวิชาการอยTางยิ่ง สำหรับ

ฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรNการแพทยN สาขาศิลปะศาสตรN สาขาบริหารธุรกิจ 

และกลุTมมนุษยNศาสตรN สังคมศาสตรN เปDนตQน ซึ่งลQวนแตTเปDนประโยชนNตTอนิสิตนักศึกษา ครู อาจารยN นักวิชาการ และผูQสนใจใฝsเรียนรูQ

ทั่วไปจะไดQศึกษาคQนควQาองคNความรูQที่ทันสมัยสามารถประยุกตNใชQในการพัฒนาสังคม และในวงวิชาชีพตTอไป  

  กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุTม  สาขาวิทยาศาสตร<การแพทย< สาขาวิศวกรรมศาสตร<และอุตสาหกรรม สาขา

ปรัชญา สาขานิติศาสตร< สาขารัฐศาสตร<และรัฐประศาสนศาสตร< สาขาเศรษฐศาสตร< สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และนิเทศศาสตร< สาขาการศึกษา และมนุษย<ศาสตร< สังคมศาสตร< จากทุกองคNกรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุก

เรื่องจะไดQรับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผูQทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 2 ทTาน ตTอ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต6ละ

สาขาเพื่อให+ได+คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ<มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรม 

  ทQายที่สุดนี้หวังเปDนอยTางยิ่งวTา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะสรQางคุณประโยชนNสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา 

และผูQอTานทุกทTานไมTมากก็นQอย และขอขอบคุณเจQาของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ทTานไดQใหQความไวQวางใจใน

คุณภาพ และสนใจสTงมาตีพิมพNเผยแพรTในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณทTานผูQอTานที่ใหQความสนใจติดตาม

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  มาอยTางตTอเนื่องตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุTงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารใหQ

สูงขึ้นในระดับนานาชาติตTอไปในอนาคต พบกันใหมTฉบับหนQาป4ที่ 10 ฉบับที่ 2 ป4 2563 ในเดือนมิถุนายนนี้  

  อนึ่งในป4 2563 ทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยไดQอนุมัติใหQ

กำหนดการออกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ป4ละ 4 ฉบับ ทั้งนี้โดยเริ่มตั้งแตTฉบับป4ที่ 10 ฉบับที่ 1 เปDนตQนไป และไดQนำบทความ

วารสารในฉบับนี้ Up load ไวQใน Website ของวารสารวทิยาลัยบัณฑิตเอเซียตTอไป สามารถติดตามและเป|ดดูไดQที่ www.casjournal.cas.ac.th  
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรูQโดยใชQกระบวนการเรียนรูQแบบ Jigsaw รTวมกับวิธีบันทึกการเรียนรูQ K-W-L 

เรื่อง ASEAN สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู ชั้นป4ที่ 1  

ป4การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แสงสุรียN ดวงคำนQอย 

 

 1 

ความสัมพันธNระหวTางสTวนประสมคQาปลีกและความจงรักภักดีตTอตรารQานคQา  

วิภาวดี พรโคกสูง  กิตติพงศN คงธนาทรัพยN 

 

 8 

รูปแบบการพัฒนาชุมชนหมูTบQานศีล 5 แผTนดินธรรมแผTนดินทองและหมูTบQานประเพณีปลอดอบายมุข : 

กรณีศึกษาบQานเมืองเพ็ง ต.กูTทอง อ.เชียงยีน จ.มหาสารคาม 

กุหลาบ ปุริสาร  สุวกิจ ศรีปéดถา 

 

 14 

การรับรู Qตรามหาวิทยาลัยที ่ม ีผลตTอการตัดสินใจเลือกศึกษาตTอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน      

สุมิตรา ไอยรา ฌัชฌานันทN นิติวัฒนะ ศรุตยา สุขเดช  

 

 21 

The Use of Different Types of Words and Corresponding Prepsitions 

Thawatchai Chaibunruang  Sonjai Chaibunruang  Gawisarar  Nilmongcol   

Sirikul  Praesrisakul 

 

 28 

ปéจจัยสTวนบุคคลและระดับทัศนคติดQานความนTาเชื่อถือของทนายความตTอรายงานการตรวจพิสูจนNทางนิติ

วิทยาศาสตรNในคดีฉQอโกงดQานพยานเอกสารของพนักงานสอบสวน  

มังครัช ทองภูธรณN  ณิช วงศNสTองจQา  รณรงศN กุลนิเทศ 

 

 35 

การพัฒนารูปแบบการบTมเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม 

โดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จุฬามาศ จันทรNศรีสุคต  รพีพร สรQอยน้ำ  ริสา พิชัยวรุตมะ 

 

 43 

การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑติ รุTนที่ 12 ป4การศึกษา 2561 คณะนิติศาสตรN  

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกTน 

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ  นภาวรรณ ปานศรีแกQว  ภัทราวดี คลังสิน 

 

 52 

การพัฒนารูปแบบการจัดการปsาสาคูของประเทศไทยในอนาคต 

ภัทรภร ชูปาน  วารุณี หะยีมะสา  วิชิต เรืองแปaน  นิสาพร มูหะมัด 
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การพัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐดQวยหลักธรรมาภิบาล 

ชุลีกร  อินตòะรัตนN  สมเกียรติ  ศรีจักรวาฬ  สุขุม  มูลเมือง 

 

 72 

A Construction of English Vocabulary Size Test for Mathayomsuksa 4 Students 

Monsinee Namchan  Uthaivan Danvivath 

 

 81 

ความพึงพอใจของผูQใชQบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

วรวิทยN ตันฑนะเทวินทรN  อาทิตยN ฉัตรชัยพลรัตนN  กุหลาบ ปุริสาร  วรากร ตันฑนะเทวินทรN 

 

 87 

การพัฒนาชุดการเรียนรูQดQวยตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของรQานอาหาร 

ในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมT 

อรพรรณ จุตตะโน  สามารถ ใจเตี้ย  สิวลี รัตนปéญญา 

 

 94 

การออกแบบและการคิดคQนผลิตภัณฑNใหมTจากเมล็ดหญQารูซี่ไมTสมบูรณN : กรณีศึกษา “กลุTมวิสาหกิจชุมชน

แปลงใหญTหญQารูซี่” ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกTน 

พัณอรณN  ขจัดภัย  วสวัตติ์  ถนัดคQา  อริสา  แกQวประมูล  อารียN  นัยพินิจ 

   

 100 

ภาวะผูQนำยุคดิจิทัล สำหรับนักบริหารการศึกษา 

ชีวิน อTอนละออ  สุชาติ บางวิเศษ  กานนทN แสนเภา  สวิตา อTอนละออ 

 

 108 

ความสัมพันธNระหวTางการปฏิบัติตามบทบาทกับภารกิจตTอเนื่องดQานหลักสูตรของผูQบริหารศูนยNการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ธารา เที่ยงเจริญ  ภัทรNธมณฑนN เรืองวิทยาวุฒิ 

 

 120 

กลยุทธNการยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ฉันทนา เป4ยทอง  เจริญ แสนภักดี  กมลมาลยN ไชยศิริธัญญา 

 

 126 

Active Learning: การจัดการเรียนรูQเชิงรุก เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 

ป|ยะพล ทรงอาจ 

 135 

 

การฝ†กอบรมครูดQานการสรQางสื่ออินเตอรNเน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหNของนักเรียนในสังคม

พหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใตQ 

จุไรศิริ ชูรักษN  ธีรพล สยามพันธN  นพเกQา ณ พัทลุง 

 143 
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แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภN 2  

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

รณชัย คนบุญ  กัลยา ปéงประเสริฐ  วันวิสาขN ศิริวาท  จุฑามาศ นาไชยภูมิ 
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แนวทางการประเมินภาวะสุขภาพผูQปsวยจิตเวชตามแบบแผนดQานสุขภาพของกอรNดอน  156 

ภิญญดา ภัทรกิจจาธร  จิรวรรณ ชัยวิศิษฎN 
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