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รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ  จันทรศ์รสีุคต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ก าหนดออก   
 ฉบับพิเศษเพ่ือเผยแพร่บทความดีเด่นเน่ืองในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC 2019  (Special  Issue) 
 
การส่งเรื่องลงตีพิมพ์ 
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 บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย 

 การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียน้ี  เน้ือหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ  
ในวารสารถือว่าเป็นของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จ าเป็นต้อง
เห็นด้วย 

  

http://www.casjournal.cas.ac.th/
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 9 ฉบับพิเศษน้ีเกิดข้ึนจากการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC 2019  (Special  Issue) เป็นฉบับพิเศษของการยกระดับคุณภาพข้ึนสู่ฐาน TCI  
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอย่างย่ิง และจะได้พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไปอย่างไม่หยุดย้ังเพ่ือข้ึนสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไป ส าหรับปี 2562 เป็นปีแห่ง
การพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขัน
สูงคุณภาพจึงส าคัญที่สุด บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษของการยกระดับคุณภาพข้ึนสู่
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 เป็นผลงานทางวิชาการของ คณาจารย์ นักวิจัย  ผลงานวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีพิจารณาจากบทความดีเด่นที่เข้าร่วมน าเสนอในการจัดประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC 2019 จ านวนทั้งสิ้น 266 เรื่อง คัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ 40 เรื่อง 
ในฉบับพิเศษฉบับน้ี ซึ่งกองบรรณาธิการได้ขออนุมัติจากสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 
วาระที่ 5.6 ขออนุมัติให้จัดท าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษ (Special Issue) มติที่ประชุมอนุมัติจัดท าวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษ (Special Issue) แสดงให้เห็นถึงวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกเพ่ิมสูงข้ึนอย่างน่าชื่นชมยินดี และภูมิใจในคุณภาพทางวิชาการของสถาบันแห่งน้ี วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการได้เป็นอย่างดี ส าหรับวารสารฉบับพิเศษมีผลงานวิจัยจากหลากหลาย
สาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตนักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดีย่ิง 
 กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการ
พิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้
ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน 
ท้ายที่สุดน้ีขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ ท่านได้ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  มาอย่างต่อเน่ือง 
และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงข้ึนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและข้ึนสู่
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ในโอกาสต่อไป  
 อน่ึงทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะน าบทความวารสารในฉบับน้ี Up load ไว้ใน Website 
ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th  
 

ด้วยความปรารถนาดี 
กองบรรณาธิการ  
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ การรักษาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กรณีศึกษา บมจ.กรุงไทย แอกซ่า 
ประกันชีวิต จังหวัดขอนแก่น 
 ธนจิรทีปต์  โพธ์ิชัยชนะ  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์  ทรรศิกา จารุก าจร 
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การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเส้นทางการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ท่ีส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภท
เครื่องเขียน บนเว็บไซต์ www.stationerymine.com 
 สุมินทร์ นลวชัย 
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ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิค 
ต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทย 
 อัฏพล ทองใบศรี  ณัฐพล พจนาประเสริฐ  เออวดี เปรมัษเฐียร 
 

 15 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภค 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 พิชัย สารภักด์ิ  อภิมุข วันเฟ่ืองฟู  พีรพงษ์ ต้ังก้องเกียรติ 
 

 24 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กรณีศึกษา :  
ค่ายศรีหราชเดโชไชยจังหวัดขอนแก่น 
 ปาริชาติ มหาบุญ  สิรินาถ งามประเสริฐ  รุ่งโรจน์ พรขุนทด  ชีวิน อ่อนละออ  
 สุกิจจา จันทะชุม  วรากร จิตเที่ยง   พรสุดา ชูช่วย 
 

 37 

กีฬากับการพัฒนาเมือง 
 รุ่งโรจน์ พรขุนทด  พรสุดา ชูช่วย 
 

 44 

การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน  
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 วิรัช เจริญเชื้อ 
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การจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย 
 พจณิชา ฤกษ์สมุทร 
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สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
 วีระยุทธ โพธ์ิศรี  กุหลาบ ปุริสาร 
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การพัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีด์ิ  กุหลาบ ปุริสาร  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
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การด าเนินงานจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
กรณีศึกษา: โรงเรียนมีสุข 
 ชัยทัต เจริญชัยเปรมปรีด์ิ  กุหลาบ ปุริสาร  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
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การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ: กรณีศึกษา  
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 หทัยนิต ค าโฮง  กุหลาบ ปุริสาร  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
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อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 Songlei Yuan  เชษฐภูมิ วรรณไพศาล  พนิดา สินสุวรรณ 
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ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ศักดา สวาทะนันทน์  สมเกียรติ อินทสิงห์  สุลีกาญ ธิแจ้  อรสา สนธิ 
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การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์  กุหลาบ ปุริสาร  วรากร  ตันฑนะเทวินทร์ 
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ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้รายวิชาจริยศาสตร์ 
และกฎหมายวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  
 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 
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การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้น าตนเองเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย 
 แสงเดือน คงนาวัง  ลัดดา  เชียงนางาม  แสงเดือน คงนาวัง  วิราณี สุขทรัพย์  จงจิต เค้าสิม 
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ภาวะผู้น าแบบหมอกระแส: แบบอย่างของผู้น าท่ีอ่อนน้อมต่อชนทุกชั้น 
 อ านาจ ชนะวงศ์ 
 

 140 

การวิจัยเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
 นงค์นุช  ไพบูลย์  สุวิทย์  ขุนอยู่  อาบจิตร  กอมาตย์  ณัทปภา  จันทร์โสม 
 แสงโสม  อมรรัตนพงศ์  เดโช  แสนภักดี 
 

 143 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมาย
ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 ไชยยงค์ สืบสารคาม 
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ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 ปิยะพล ทรงอาจ 
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ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีภาพสิ่งปฏิกูลเพ่ือชุมชน 
 ไชยวัฒน์ จวงทอง  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 ปิยภัค มหาโพธ์ิ  วรานนท์ คงสง  เสรีย์ ตู้ประกาย  บุญธรรม หาญพาณิชย์ 
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การจ าลองการปรับค่าระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง 
 กิตติพงค์ อาจหาญ  อามิณฑ์ หล้าวงศ์  ปิยณัฐ โตอ่อน  สิทธิศักด์ิ เริงฤทธ์ิ 
 ภูมินทร์ สุวรรณธาดา  สญชัย เสงี่ยมวิบูล 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหน่ือยล้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง 
 ธัญญ์ญาณัช บุญอร่าม  วัลภา คุณทรงเกียรติ  เขมารดี มาสิงบุญ 
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ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 
 กุลนันท์  พลเวียง  ขนิษฐา บุญจวง  จุฑามาศ ขาวภา  ชลดา ปะนะภูเต  ปิยวรรณ ทองดี 
 มริศรา มะลิสา  วิจิตรา เชยโพธ์ิ  สิริยากร กองสุข  ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 
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