วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
❖ เจาของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
❖ สํานักงาน
179/30 ถนนประชาสโมสร
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 043-246537 ตอ 403
โทรสาร 043-246539 www.cas .ac.th
❖ วัตถุประสงค
1. เพือ่ เผยแพรบทความทางวิชาการ และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
กลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิศวกรรมศาสตร
และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิตศิ าสตร สาขารัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร สาขาการศึกษา
ในแนวทางสรางสรรคและเปนประโยชนทางวิชาการ
2. เพือ่ เปนสือ่ กลางแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณวิชาการ
และประสบการณวิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา
สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิเทศศาสตร สาขาการศึกษา รวมถึงเปน
แหลงเผยแพรผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย
❖ ที่ปรึกษา
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
❖ บรรณาธิการ
ศาศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ
❖ บรรณาธิการผูชวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน
อาจารย ดร.กุหลาบ ปุริสาร
❖ กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชิวพิมาย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย ดร.ละเอียด จงกลนี
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา อารีรัตน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย จันทรจรัส
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.สุวกิจ ศรีปดถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

❖ กองบรรณาธิการ (ตอ)
รองศาสตราจารย ดร.กนกอร สมปราชญ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย นฤมล สินสุพรรณ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ สิริสุทธิ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงคนิตย จันทรจรัส
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย เสาวนี สิริสุขศิลป
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ชนะวงศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.สายันต ผานอย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ดร.นิกัญชลา ลนเหลือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ดร.กุหลาบ ปุริสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
❖ ฝายจัดการและเลขานุการ
ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ
อาจารยกุสุมา ดํารงชัย
อาจารยชัยวัฒน วัลละภา นางสาวอัญชุลี มูลทิพย
นางสาวดลนภา ภิงคะสาร นางสาวกัญญาลักขณ กวางสวาสดิ์
❖ กําหนดออก ปละ 2 ฉบับ
มกราคม - มิถุนายน
กรกฎาคม - ธันวาคม
❖ การสงเรื่องลงตีพิมพ
www.casjournal.cas.ac.th
❖ พิมพที่
หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพคลังนานาวิทยา
โทร. 043-466444 แฟกซ 043-3466863
Email : klungpress@hotmail.com

บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (Reader) จากภายในและภายนอกวิทยาลัย
การตีพิมพและเผยแพรของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสาร ถือวาเปนของ
ผูเขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียไมจําเปนตองเห็นดวย
กองบรรณาธิการวารสารไมสงวนสิทธิ์การคัดลอก แตใหอางอิงแสดงที่มา

2

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความที่ตีพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจําปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560
รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชิวพิมาย
รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา อารีรัตน
รองศาสตราจารย ดร.กนกอร สมปราชญ
รองศาสตราจารย ดร.สุวกิจ ศรีปดถา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนี ศิริสุขศิลป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ชนะวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงคนิตย จันทรจรัส
ดร.กุหลาบ ปุริสาร
ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ
ดร.สายันต ผานอย
ดร.นิกัญชลา ลนเหลือ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

3

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

บรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 ฉบับนี้เปนฉบับปฐมฤกษของการ
ยกระดับคุณภาพขึ้นสูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) กลุมที่ 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอยางยิ่ง
และเราจะไดพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอไปอยางไมหยุดยั้งเพื่อขึ้นสูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) กลุมที่ 1
ตอไป สําหรับป 2560 เปนปแหงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
ในยุคแหงการเปลีย่ นแปลงทีม่ กี ารแขงขันสูงคุณภาพจึงสําคัญทีส่ ดุ บทความทีไ่ ดรับการตีพมิ พในวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียฉบับปฐมฤกษของการยกระดับคุณภาพขึน้ สูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) กลุมที่ 2 เปนผลงานทาง
วิชาการของ คณาจารย นักวิจยั ผลงานวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาจากภายใน 6 เรือ่ ง
และภายนอกสถาบัน 13 เรือ่ ง รวม 19 เรือ่ ง แสดงใหเห็นถึงวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไดรับการยอมรับ และไดรับ
การยอมรับจากหนวยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้นอยางนาชื่นชมยินดี และภูมิใจในสถาบันแหงนี้ ดังนั้นวารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จึงสามารถใชเปนแหลงคนควาอางอิงทางวิชาการไดอยางดียงิ่ สําหรับฉบับนีม้ ผี ลงานวิจยั จากหลากหลาย
สาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร เปนตน ซึง่ ลวนแตเปนประโยชน
ตอนิสิตนักศึกษา ครู-อาจารย และผูสนใจทั่วไปไดศึกษาคนควาองคความรูที่ทันสมัยไดเปนอยางดี
กองบรรณาธิการยินดีรบั บทความในกลุม สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม
สาขาปรัชญา สาขานิตศิ าสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร สาขาการศึกษา จากทุกองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่อง
จะไดรับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ 2 ทาน ตอ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญ
ในแตละสาขาเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หวังเปนอยางยิง่ วา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเปนประโยชนสําหรับนักวิชาการ นักวิจยั นักศึกษา
และผูอานทุกทาน ทายทีส่ ดุ นีข้ อขอบคุณเจาของบทความทางวิชาการ และบทความวิจยั ทุกเรือ่ งทีท่ านไดใหความสนใจ
และเชื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณทานผูอานที่ใหความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย มาอยางตอเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารใหสูงขึ้นทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติและขึ้นสูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย) กลุมที่ 1 ในอีก 3 ปขางหนา
พบกันใหมฉบับหนาปที่ 7 ฉบับที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2560 นี้
อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนําบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไวใน
Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตอไป สามารถติดตามและเปดดูไดที่ www.casjournal.cas.ac.th

ดวยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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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

5

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิตของพืช
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

92

พรเพ็ญ สมบัติมาก

การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

101

พรเพ็ญ สมบัติมาก

ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและอาจารยของสถาบัน

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
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

139

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

ภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

148

ญาณี ศรีประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดินาภรณ นันที ดร.สุชาติ บางวิเศษ

ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน :
บทบาทการจัดกิจกรรม การปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระธรรมสิงหบุราจารย
(จรัญ ฐิตธมฺโม) ที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน

157

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

จตุมิติที่สําคัญของความพึงพอใจในงาน: มุมมองของพนักงานเทศบาลตําบล ในจังหวัดเชียงใหม
ทัศนีย สมซาง รองศาสตราจารย ดร.นรินทรชัย พัฒนพงศา
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