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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนีเ้ ป็น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) เป็นวารสารที่มคี ุณภาพฐาน
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่
1 ให้ ได้ ในปี 2565 อี ก 1 ปี ต่ อไป บทความที่ได้ รั บการตีพิ มพ์ ในวารสารวิ ทยาลัยบั ณฑิ ตเอเซี ย ฉบั บ นี้ เป็ น บทความที่ ผ่ า น
กระบวนการคั ด กรองตรวจสอบคุ ณ ภาพอย่ า งเข้ ม ข้ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ Peer review ในแต่ ล ะกลุ่ ม สาขาวิ ชา ทางกอง
บรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยได้ร่วมกับเจ้าของบทความแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สาหรับฉบับนี้ผลงานภายใน
สถาบัน 10 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 13 เรื่อง รวม 23 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ จึงเชื่อมั่นได้ว่าสามารถนาผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ และวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในเพิ่มสูงขึ้นตามลาดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากกองบรรณาธิการได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา
เพื่อพัฒนาให้วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารคุณภาพที่ได้มาตรฐานทางวิชาการสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และวงพหุวทยาการได้อย่างกว้างขวาง สาหรับ
ฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่ ม มนุ ษ ย์ ศาสตร์ สั งคมศาสตร์ เป็ น ต้ น เชื่ อว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อนิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ครู อาจารย์
นัก วิชาการ และผู้ส นใจใฝ่เ รีย นรู้ จ ะได้ ใช้ เ ป็น แหล่ งสารสนเทศในการเรีย นรู้ ศึ ก ษาค้น คว้า องค์ ความรู้ ที่ทั น สมั ย สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม วงวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป
กองบรรณาธิการมีความยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคม
วิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ
2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้ คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่กาหนดไว้
ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างผลงานวิจัย บทความวิชาการ
ที่หลากหลายศาสตร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านอย่างเต็มความสามารถ และ
ขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสนใจส่งมาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่น อย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้สูงขึ้น
เพื่อก้าวสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเข้าไปสู่ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 11 ฉบับที่
2 ปี 2564 ในเดือนมิถุนายนนี้ และท่านผู้อ่านสามารถติดตามบทความวารสารทุกฉบับได้ โดยได้ Up load ไว้ใน Website
ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทาผลิตภัณฑ์“มาลัยไม้ไผ่”ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
สายหยุด ภูปุย, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, วรนุช นิลเขต, สุชานาถ สิงหาปัด
อาชีวภิวัตน์: การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อความยั่งยืน
ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล, ฉัตรวรัญช์ องคสิงห
ผลการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาบทเรียน ของโรงเรียนห้วยเม็ก
ราษฏร์นุกูล อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษร ทองแสน, สมหวัง พันธะลี, ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, โศภิษฐ์ นามขา, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร,
อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์, อาบจิตร กอมาตย์, อภิสิทธิ์ ธารงวรางกูร,
ทานทิพย์ ธารงวรางกูร
ภาวะสุขภาพและความพร้อมของนักฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
กษม ชนะวงศ์
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีมีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ
กฤตพัฒน์ พลคราม, ธนาศักดิ์ ศิริปปุณยนันท์, เกษร ทองแสน
ศึกษากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนโดยใช้สมุนไพรในจังหวัดมหาสารคาม
พระครูวรกิจสุนทร, พระมหาประกาศ อาภากโร, ชาญชัย เพียงแก้ว,
พระครูโพธิธรรมานุศาสก์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
อภิชาต โคเวียง, สุนีย์ สหัสโพธิ์, จักรกฤษณ์ ทองคา
ความสัมพันธ์การตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
สุวรรณ เนียมประชา
การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้สาหรับ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการ
สวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและผู้ดูแล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชนาภา อิศรางกูร ณ อยุธยา, นฤมล สินสุพรรณ, อานาจ ชนะวงศ์
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
วิไลศักดิ์ วรรณศรี, พรชัย เจดามาน
การพัฒนาครูโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์, กฤตพัฒน์ พลคราม, สมหวัง พันธะลี
ผลของการเรียนตามแนวคิด Big Six ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปิยะณัฐ ตราชู, พวงทอง เพชรโทน, คณิศร จี้กระโทก
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทันยุค
สุจิตรา ลิ้มอานวยลาภ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์เสริมด้วยผังกราฟิก ต่อความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รัตนาวลี ถียัง
ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการอาสาสมัคร
สาธารณสุขอัจฉริยะ ด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ด้านสิทธิการรักษา
สิทธิผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ, วิทวัส ผาบสิมมา, พิเชฐ คนใหญ่
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลภูเวียง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
อดิศรา แย้มโกสุม, แสงสุรีย์ สุดชาติ
คาภาษาอังกฤษที่มักจะออกเสียงกันผิด ๆ
กวิสรา นิลมงคล, สนใจ ไชยบุญเรือง, สิริกุล แพร่ศรีสกุล,
ธวัชชัย ไชยบุญเรือง, อุดม นวน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้าตาลครบุรี
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วุฒิชัย โยตา, จุฬาภรณ์ โสตะ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ธนวัฒน์ สุขเกษม, เสาวนี สิริสุขศิลป์, วัลลภา อารีรัตน์
การศึก ษาสภาพปัจ จุบัน ปั ญหาและแนวทางการนิเ ทศภายในสถานศึก ษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วงศ์พันธ์ เวียงนนท์, สุวิมล โพธิ์กลิ่น, ธิดารัตน์ จันทะหิน
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