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เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา 
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 บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

 การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียน้ี เน้ือหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น
ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย 
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บทบรรณาธิการ 

 
  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน 
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
ตลอดมาต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมารวม 10 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพ่ือข้ึนสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 
ให้ได้ในปี 2565 อีก 3 ปีต่อไป บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ี เป็นบทความทางวิชาการและ
บทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review ทางบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยร่วมกับเจ้าของ
บทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ส าหรับฉบับน้ีผลงานภายในสถาบัน 10 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 13 เรื่อง รวม 
23 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ล้วนได้มาตรฐานและคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความเชิง
วิชาการในด้านความถูกต้องของ Methodology อย่างเป็นระบบคุณภาพการวิจัยในเชิงวิชาการ สามารถน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและภายในเพ่ิมสูงข้ึนตามล าดับอย่าง
ต่อเน่ือง จึงสามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการสามารถใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ อันก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างย่ิง ส าหรับฉบับน้ีมีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา 
อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปะศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทั่วไปจะได้ศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม และในวงวิชาชีพต่อไป  
  กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการ  2 ท่าน ต่อ 1 
เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่ก าหนดไว้  
  ท้ายที่สุดน้ีหวังเป็นอย่างย่ิงว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะสร้างคุณประโยชน์ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย 
นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสนใจส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่
ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเน่ืองตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นต้ังใจอย่าง
สูงย่ิงที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงข้ึนเพ่ือก้าวสู้ฐาน TCI กลุ่ม 1 และมุ่นมั่นเข้าไปสู่ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต 
พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ปี 2563 ในเดือนกันยายนน้ี  
  อน่ึงในปี 2563 ทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
ก าหนดการออกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีละ 4 ฉบับ ทั้งน้ีโดยเริ่มต้ังแต่ฉบับปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไปและขอน าเรียน
มา ณ ที่น้ีอีกครั้ง และได้น าบทความวารสารในฉบับน้ี Up load ไว้ใน Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถ
ติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th  
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดี 
                      กองบรรณาธิการ 
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 
สารบัญ 

                      หน้า 
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน 
ในคลินิก 
 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, วิภาพร พลับนิล, ศรันยา ดวงเดือน,  
 วัลลิดา ราชกรม, กุลธรา จงตระการสมบัติ, ชัชณี ค าภิบาล 

 1 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบสมรรถนะ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 วัชรินทร์ บุญรักษา 

 12 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการสอนอ่านเพ่ือความ
เข้าใจภาษาไทย ส าหรับผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย 
 นพเก้า ณ พัทลุง 

 19 

สภาพความต้องการจ าเป็นการพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะ  
 สายัณห์ ผาน้อย, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา,  
 โศภิษฐ์ นามข า, ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล, สวิตา อ่อนละออ 

 24 

ผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธีค าศัพท์แบบลินซ์และเทคนิคการพูดรอบวง ต่อความรู้  
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 กันตา สกุลทอง, จุฬามาศ จันทร์ศรสีุคต, ชาติชาย ม่วงปฐม 

 30 

ปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
 ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล, ตวงพร อานันทศิริเกียรติ, กรัสนัย พันธ์ุเหลา 

 37 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ ส าหรับเด็กชั้น
ประถมศึกษาในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
 อัญรินทร์ นวนมา, อารีย์ นัยพินิจ 

 44 

การศึกษาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น  
 ชีวิน อ่อนละออ, สุชาติ บางวิเศษ, ศักดินาภรณ์ นันที,  
 กานนท์ แสนเภา, วรากร จิตเที่ยง 

 51 

รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนต าบลบ้านโปร่ง 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

สรรพสิทธ์ิ แก้วเฮ้า 

 63 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อดิจิตอลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

พระมหาอ านวย มหาวีโร, ริศร พงศ์สุวรรณ, สรุพันธ์ สุวรรณศร,ี  
จรุงภรณ์ กลางบรุัมย์, จิราภรณ์ ผันสว่าง, ระพีพัฒน์ หาญโสภา 

 71 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียวจังหวัดขอนแก่น 
สุวรรณ เนียมประชา  

 78 

การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสูค่วามเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
สุวรรณา ดวงจินดา, สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ, ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธ์ิ 

 88 

การจัดท าบริการสาธารณะที่น่ังนิรภัยส าหรับเด็ก: กรณีศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
วิทวัส ผาบสิมมา  

 96 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อ าพร เชาวนะพานิช, โอฬาร กาญจนากาศ, จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ 

 106 
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                      หน้า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรขอนแก่นเอฟซี 

ประเณจตรี คงงาม 
 113 

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

สาวิภา ศรีตะรัตน์, ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ  

 120 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ลัดดา พะช านิ, ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ  

 126 

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

สนใจ ไชยบุญเรือง, เขมภัส ชนะวงศ์, ธวัชชัย ไชยบุญเรือง, 
สิริกุล แพร่ศรีสกุล, สจุรรยา สมบัติธีระ 

 132 

วิเคราะห์การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 ด้วยทฤษฎีการ
บริหารการศึกษาเชงิระบบ 

สมบัติ โพธ์ิหล้า, พระมหาภาภิญโญ ภิญโญฤทธ์ิ, ยุภาพร ยุภาศ, 
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 

 140 

การพัฒนามาตรฐานตู้ยาและห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
นันธินีย์ วังนันท์, เดชาชัช สายเมธางกุร, นัยนา สุแพง, 
พรพิศ เมืองเก่า 

 145 

การพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพียงแข ภูผายาง, ชวนพิศ รักษาพวก, นราศักด์ิ ภูผายาง,  
บรรจบ บุญจันทร์, สัญชัย ร าเพยพัด 

 154 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
ชีวิน อ่อนละออ, สุชาติ บางวิเศษ, กานนท์ แสนเภา,  
สุกิจจา จันทะชุม, วัฒนะ นุตทัศน์ 

 161 

การพัฒนาชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) 

กฤติยา สีท ามา 

 170 

 
 
 
 


