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❖ เจ้าของ 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

❖ สำนักงาน 

179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 40000  

โทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 625 โทรสาร 043-246539 

www.cas.ac.th 

❖ วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวกับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา 

สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขา

การศึกษา ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

ทางวิชาการ 

2.  เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์

วิชาการ และประสบการณ ์ว ิ ชาช ีพ ในสาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

นิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่ง

เผยแพร่ผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบณัฑิต

เอเซีย 

❖ ที่ปรึกษา 

นายกสภาวิทยาลัยบณัฑติเอเซยี 

อธิการบดีวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 

รองอธิการบดีวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 

 

 

❖ บรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ ์

❖ บรรณาธิการผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉตัรชัยพลรัตน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปรุิสาร 

❖ กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.วเิชียร ชิวพิมาย   

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัลภา อารรีัตน ์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรสั  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา  

อดีตข้าราชการบำนาญ กรรมการสภา 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จนัทร์ศรีสคุต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา    

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉตัรชัยพลรัตน ์

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท ์เนื้อไม้หอม 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
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❖ กองบรรณาธิการ (ต่อ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สริิสุทธ์ิ  

มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์ นัยพินิจ  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรสั 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ ์  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปรุิสาร  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ    

ผู้อำนวยการโรงเรยีนโคกสีพิทยาสรรพ ์

ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

❖ ฝ่ายจัดการและเลขานกุาร 

อาจารย์กุสมุา ดำรงชัย 

อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา 

นางสาวอัญชุลี มลูทิพย ์

นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์ 

นางสาวพรรณนิภา อุตรนคร 

นายธีรทัช มีมาก 

❖ กำหนดออก ปีละ 4 ฉบับ 

ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 

ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 

ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 

ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

❖ การส่งเร่ืองลงตีพิมพ์ 

 https://casjournal.cas.ac.th 

❖ พิมพ์ท่ี 

โรงพิมพ์ เค.ปริ้นท์  

เลขท่ี 12/27 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  

โทรศัพท์ 081-6611883 

E-mail kprint999@gmail.com 

  

• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี ้เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น

ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ประจำปีที่ 11 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ    วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา    อดีตข้าราชการบำนาญ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล เนื้อไม้หอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธ์ิ    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.สายัณห์ ผาน้อย         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.ชีวัน ทองสอดแสง        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ดร.นิกัญชลา  ล้นเหลือ        ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้เป็น ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) เป็นวารสารที่มีคุณภาพ
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) 
กลุ่มที่ 1 ให้ได้ในปี 2565 อีก 1 ปีต่อไป บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความที่ผ่าน
กระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู ้ทรงคุณวุฒิ Peer review ในแต่ละกลุ ่มสาขาวิชา ทางกอง
บรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยได้ร่วมกับเจ้าของบทความแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สำหรับฉบับนี้ผลงานภายใน
สถาบัน 14 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 7 เรื่อง รวม 21 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมคีุณภาพ โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ สามารถนำผลวิจัยไปใช้อ้างอิงและ 
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากสถาบันและ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัย และนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพของ
วารสารจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อพัฒนาใหว้ารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารคุณภาพสามารถใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และวงพหุวทยาการได้อย่าง
หลากหลาย สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล 
สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้จะได้ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสังคม วงวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป  
 กองบรรณาธิการมีความยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคม
วิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ  
2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่กำหนดไว ้ 
 ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างผลงานวิจัย บทความ
วิชาการที่หลากหลายศาสตร์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านอย่างเต็ม
ความสามารถ และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ใหค้วามเช่ือมั่นในคุณภาพ และ
สนใจส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านท่ีให้ความสนใจติดตามวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพให้สูงข้ึน เพื่อก้าวสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเข้าไปสู่ฐานระดับนานาชาตติ่อไปในอนาคต พบกันใหม่ฉบับหน้า
ปีท่ี 11 ฉบับที่ 4 ปี 2564 ในเดือนกันยายนนี้ และท่านผู้อ่านสามารถติดตามบทความวารสารทุกฉบับได้ โดยได้ Up load ไว้ใน 
Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ที่ https://casjournal.cas.ac.th ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ด้วยความปรารถนาด ี
                             กองบรรณาธิการ  
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จ 

สารบัญ 
 

                            หน้า 
การพัฒนาช่องการการจัดจำหน่ายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด  
 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ,  เพียงพิศ ศรีประเสริฐ,  นัตติกานต์ สมนึก 

 1 

นวัตกรรมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพลิกผัน 
 วุฒิชัย โยตา,  กษม ชนะวงศ์,  จุฬาภรณ์ โสตะ,  อำนาจ ชนะวงศ,์   
 สนใจ ไชยบุญเรือง 

 11 

แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
 สุดารัตน์ แก้วสมบัติ,  เสาวนี สิริสุขศิลป์,  วัลลภา อารีรัตน์ 

 19 

การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven)  
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก 
 รุ่งฤดี ต่ายโพ,  อรุณี นุสิทธ์ิ,  รัตนา สิทธิอ่วม 

 27 

การฝึกสติมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาฮอร์โมนต่อความเครียดและความกล้าแสดงออก 
 ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์,  สุพิศ ผ่องศิริ 

 35 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 สิทธินันท์ ณ หนองคาย,  อภิสิทธ์ิ สมศรีสุข,  วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

 46 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์,  เสาวนี สิริสุขศิลป์,  ประกฤติยา ทักษิโณ 

 57 

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : บทบาทผู้เรียน และบทบาทครู 
      เสาวลักษณ์ แย้มตรี 

 67 

ผลของกลวิธีอาร์ อี เอ พี เสริมด้วยการตั้งคำถามตามกลวิธีคิว เอ อาร์ ต่อความสามารถ 
ในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 กีรติกา ขุลีดี,  จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต 

 75 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี 
 จักรกฤษ หินวิเศษ,  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์,  นพดล มั่งมี 

 83 

ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องจบการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาหรือไม่อย่างไร 
 อรนุช ยังเจริญ,  ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 

 97 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 พีระยุทธ ศิลาพรหม,  บุญเหลือ บุบผามาลา,  สุรชัย ชูคง,  วนิดา ณ ลำพูน 

 109 
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ฉ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                             หน้า 
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรบัครู
ประถมศึกษา ที ่ส ่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
 ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ 

 121 

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผูน้ำด้านภมูิคุ้มกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 คมสันต์ หลาวเหล็ก,  ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์,  มณฑา ชุ่มสุคนธ์,   
 ธิดารัตน์ บุญมาศ 

 138 

ชีวิตวิถีใหม่กับการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
 กษมา ชนะวงศ,์  วิทยา จันทร์ศิลา,  สถิรพร เชาวน์ชัย 

 151 

การแสวงหาความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแห่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในพื้นที ่
 นริศรา บุญรักษา,  พีรสิทธ์ิ คำนวณศิลป์ 

 158 

พลวัตรการสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่านภาพอินโฟกราฟิกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) กับการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมจากโรคระบาดโควิด -19 
 เกศินี บัวดิศ 

 167 

กลยุทธ์การตลาดบริการของ TrueMove H ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 นพดล มั่งมี,  อดิศรา แย้มโกสุม,  ปรมินทร์ นวลอินทร์,  สวิตา อ่อนละออ, 
 ศิริพร น้อยวงศ์,  ทรรศิกา จารุกำจร 

 176 

ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ ย่า ตา ยายและหลาน 
 สุธาสินี ศรีภา,  พีรสิทธ์ิ คำนวณศิลป์ 

 189 

การวิเคราะห์บทกวีภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน 
 สนใจ ไชยบุญเรือง,  กวิสรา นิลมงคล 

 197 

การพัฒนาการเรียนการสอนในคลินิคโดยใช้แผนผังความคิดในกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  
 กัลยา ปังประเสริฐ,  สุภาพร สิทธิกร,  จุฑามาศ นาไชยภูมิ,  วันวิสาข์ ศิริวาท 

 208 

   
 


