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• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เร่ือง จากภายในและภายนอกวิทยาลัย 
• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้  เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็นของ

ผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ประจำปีที่  8  ฉบับที่  1  (มกราคม–มิถุนายน 2561) 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2561) เป็นวารที่มีคุณภาพฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อ
ขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไปในปี 2563 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัยวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งภายใน 8 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 12 เรื่อง รวม 20 เรื่อง วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพ และ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการและใช้ประโยชน์ได้แน่นอน สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาท ิสาขาการศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชนต์่อวงวิชาการ นิสิต
นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยต่อไป สำหรับบทความที่น่าสนใจในฉบับนี้ ขอนำเสนอ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.กุหลาบ  ปรุิสาร และ 
เร ื่อง “บทบัญญัต ิของร่างพระราชบัญญ ัต ิการอุดมศึกษาที่ข ัดต ่อหลักการของกฎหมาย และอาจเกิดผลกระทบต่อผู้เร ียน”  
โดย อาจารยย์ุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล 
 กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจ
ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความ ทาง
วิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องทีท่่านได้ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณท่านผู้อ่าน 
ที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  มาอย่างต่อเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของ
วารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ในอีก 2 ปีข้างหน้า 
พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ในเร็ววันนี้   
 อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนำบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไว้ใน Website ของวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th  
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดี 
                             กองบรรณาธิการ 
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สารบัญ 

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณสูผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหารในศตวรรษที่ 21  1
 ดร.กุหลาบ  ปุริสาร

การพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 10
 รุจิรา  พลแพงขวา  สจี กุลธวัชวงศ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร

บทเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น 18
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  สุจิตรา อรามพงษพันธ

การจัดการความรูดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและ 27
ความรวมมือในการรองรับการรวมกลุมประชาคมอาเซียน
 ดร.แกวตา ผิวพรรณ  ผูชวยศาสตราจารย สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร

กลยุทธการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  34
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุม 10
 พระครูสุนทรวินัยรส  ดร.ถวิล ลดาวลัย

แนวทางการดูแลสุขภาพ โดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 43
 นฤมล สินสุพรรณ1,  สมลักษณ ศรีนวกุล  กุหลาบ ปุริสาร  กุสุมา ดํารงชัย  จิราพร  วิชระโภชน
 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่ 56

ปญหาในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑสินคา OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอดุรธานี  51
 ชลลดา เหมะธุลิน  นฤมล ชินวงศ  ยุทธนา จันทรปตุ

การพัฒนาสื่อดานสุขภาพเรื่องการปองกันโรคไขเลือดออกสําหรับแกนนําสุขภาพ ประจําครอบครัวชนเผาลาหู 58
ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
 สงกรานต ลาพิมล ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สามารถ ใจเตี้ย  ดร.สิวลี รัตนปญญา

บทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาท่ีขัดตอหลักการของกฎหมาย และอาจเกิดผลกระทบตอผูเรียน  64
 ยุวรัตน ฐิตินิรันดรกุล

การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 69
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 จิราพร ผุยผง ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท

รูปแบบภาวะหนี้สินของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน 78

 สิบตํารวจโทหญิง สุกัญญา สําราญพงษ  รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

176

สารบัญ 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 86
ในรานสะดวกซื้อของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน
 สุวรรณ เนียมประชา  ศิริพร นอยวงศ  ประเณตรี คงงาม

การจัดการตนทุนของฟารมไกงวงในจังหวัดนครพนม 97
 ลดาวรรณ สุระนรากุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูภาษาตางประเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  105
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนในอําเภอพล จังหวัดขอนแกน
 กวิสรา นิลมงคล  ณรงค ชูสกุล  รังสรรค จันทรวิเศษ  สิริกุล แพรศรีสกุล  อนงค ขาลมา

การบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 115
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 พวงสุดา แสนพันศิริ  ดร.สุชาติ บางวิเศษ  ดร.นัจรีภรณ ทุมสงคราม

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน 124
จังหวัดมหาสารคาม
 กุสุมา ดํารงชัย  ดร.กุหลาบ ปุริสาร

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดชัยภูมิ 133
 ดร.อัญชลี ชัยศรี  รัตนาภรณ สีดา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภธัชวุฒิ ตูพจ

ปจจัยที่สนับสนุนความพรอมตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนดของนักกีฬาฟุตบอลหญิง 141

ทีมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจังหวัดขอนแกน
 อาบจิตร กอมาตย  ธิดารตัน เลิศวิทยากุล  วรวรรณ รุจิตร

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 149
ประถมศึกษาเลย  เขต 3

 ปยะพร แสนพันศิริ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดินาภรณ นันที  ดร.จํานงค ศรีมังกร

การพัฒนาการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียน ตํารวจตะเวนชายแดน ระดับประถมศึกษา 157
จังหวัดอุบลราชธานี
 ดร.ดุจเดือน ไชยพิชิต


