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- เจ้าของ 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

- ส านักงาน 
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- วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคม
วิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์วิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

- ที่ปรึกษา 
นายกสภาวิทยาลัยบณัฑติเอเซยี 
อธิการบดีวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 
รองอธิการบดีวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 

- บรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ ์

- บรรณาธิการผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉตัรชัยพลรัตน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปรุิสาร 

- กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.วเิชียร ชิวพิมาย  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด จงกลนี   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วลัลภา อารรีัตน ์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรสั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จนัทร์ศรีสคุต มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จนัทร์ศิริสริ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉตัรชัยพลรัตน ์ วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท ์เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สริิสุทธ์ิ  มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์ นัยพินิจ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรสั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ชนะวงศ ์ วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปรุิสาร  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
 ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ฝ่ายจัดการและเลขานกุาร 
อาจารย์กุสมุา ด ารงชัย 
อาจารย์อรนุช ยังเจริญ 
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา 
นางสาวอัญชุลี มลูทิพย ์
นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์ 
นางสาวนางสาวพรรณภิา อุตรนคร 
นายธีรทัช มีมาก 

- ก าหนดออก ปีละ 4 ฉบับ 
ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 
ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 
ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 
ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

- การส่งเร่ืองลงตีพิมพ์ 
www.casjournal.cas.ac.th 

- พิมพ์ท่ี 
บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จ ากัด 
เลขท่ี 2 หมู่ 3 ถนนโพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043-220582, 043-326739, 089-4224139 Fax.043-328459  
E-mail : penprint@hotmail.com 
 

 บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย 

 การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสาร 
ถือว่าเป็นของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ประจ าปีที่ 10 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รองศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร ชิวพิมาย   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จนัทร์ศรีสคุต   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัลภา อารรีัตน ์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนี แนรอท   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา   โรงเรียนอนุบาลกิตยิา 

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ศิริสุขศลิป ์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์   มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม   มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน ์  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ชนะวงศ์   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
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ดร.สรุพล พรมกุล     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ดร.ชีวัน  ทองสอดแสง     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
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บทบรรณาธิการ 

 
  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน TCI (ศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี 
2555 เป็นต้นมารวม 10 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ให้ได้ในปี 2565 อีก 3 ปี
ต่อไป บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ 
นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศที่ผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review ทางบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยร่วมกับเจ้าของบทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
ส าหรับฉบับนี้ผลงานภายในสถาบัน 10 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 13 เรื่อง รวม 23 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ล้วนได้มาตรฐานและคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของ Methodology อย่างเป็น
ระบบคุณภาพการวิจัยในเชิงวิชาการ สามารถน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกและภายในเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสาร
คุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ อันก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างยิ่ง ส าหรับ
ฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปะศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และ
ผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทั่วไปจะได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม และในวงวิชาชีพต่อไป  
  กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุก
เรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาเพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่ก าหนดไว ้ 
  ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะสร้างคุณประโยชน์ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา 
และผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความเช่ือมั่นใน
คุณภาพ และสนใจส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตาม
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสูงยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพ 
ของวารสารให้สูงขึ้นเพื่อก้าวสู้ฐาน TCI กลุ่ม 1 และมุ่นมั่นเข้าไปสู่ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต พบกันใหม่ฉบับหน้าปีท่ี 10 ฉบับ
ที่ 3 ปี 2563 ในเดือนกันยายนนี้  
  อนึ่งในปี 2563 ทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
ก าหนดการออกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีละ 4 ฉบับ ทั้งนี้โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไปและขอน าเรียนมา ณ 
ที่น้ีอีกครั้ง และได้น าบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไว้ใน Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้
ที่ www.casjournal.cas.ac.th  
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาด ี
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