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❖ เจ้าของ 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
❖ สำนักงาน 

179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 403 โทรสาร 043-246539 
www.cas.ac.th 

❖ วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย
ที่เกี ่ยวกับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขา
นิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา ใน
แนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 
2.  เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
วิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขา
การศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของสมาชิก
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

❖ 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.วลัลภา อารรีัตน ์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรสั  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา  
อดีตข้าราชการบำนาญ กรรมการสภา 
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก  
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จนัทร์ศรีสคุต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา    
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ  
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉตัรชัยพลรัตน ์
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สริิสุทธ์ิ  
มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์ นัยพินิจ  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรสั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
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❖ กองบรรณาธิการ (ต่อ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ ์  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปรุิสาร  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ    

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ขอนแก่น 

ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

❖ ฝ่ายจัดการและเลขานกุาร 
อาจารย์กุสมุา ดำรงชัย 
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา 
นางสาวอัญชุลี มลูทิพย ์
นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์ 
 
 
 

 
❖ กำหนดออก ปีละ 4 ฉบับ 

ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 
ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 
ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 
ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

❖ การส่งเร่ืองลงตีพิมพ์ 
 https://casjournal.cas.ac.th 
❖ พิมพ์ท่ี 

โรงพิมพ์ เค.ปริ้นท์  
เลขท่ี 12/27 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 081-6611883 
E-mail kprint999@gmail.com 

 

 

 

 

  

• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี ้เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น
ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ประจำปีที่ 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 
 

ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย      วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ      วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัณชรหัตถกิจ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ ์    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร     วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดร.นพดล มั่งมี           วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ดร.ธนาพันธ์ นัยพินิจ         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ดร.สุทิน ชนะบุญ          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ดร.ชีวนั ทองสอดแสง         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น 
ดร.ทรงสุดา หมื่นไธสง         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
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บทบรรณาธิการ 

 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้เป็น ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน 
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)  
กลุ่มที่ 1 ให้ได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมารวม 
12 ปี บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการ  จำนวน 4 เรื่อง และ
บทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 18 เรื่อง ทางบรรณาธิการและ
บรรณาธิการผู้ช่วยร่วมกับเจ้าของบทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน แยกเป็นผลงานภายในสถาบัน 10 เรื่อง และ
ภายนอกสถาบัน 12 เรื่อง รวม 22 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความ 
เชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ สามารถนำผลวิจัยไปใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพของวารสารจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารที่ได้มาตรฐานคุณภาพสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและระดับสากล 
อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และวงพหุวิทยาการได้อย่างหลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับฉบับน้ีมีผลงานวิจัย
จากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา จำนวน 7 เรื่อง ด้านพยาบาลและสุขภาพ จำนวน 6 เรื่อง สาขาบริหารธรุกจิ 
จำนวน 7 เรื่อง และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้จะได้ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสังคม วงวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป  
 กองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบวารสารเริ่มจาก ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2565 และมีความยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 3 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง  
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ ปีท่ี 12 ฉบับที่ 2 
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 ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างผลงานวิจัย บทความวิชาการ
ที่หลากหลายศาสตร์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมแนวคิดใหม่ ๆ  สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านอย่างเต็มความสามารถ 
และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสนใจส่งมา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้สูงขึ้น 
เพื่อก้าวสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 และ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเข้าไปสู่ฐานระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตโดยมีแผนที่จะเริ่มจัดทำวารสาร
ฉบับภาษาอังกฤษในชื่อว่า “Kasae Journal” ในปี 2566 เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ได้นำเสนอผลงาน
ผลงานในระดับนานาชาติ พบกันใหม่ฉบับหน้าปีท่ี 12 ฉบับที่ 3 ปี 2565 ในเดือนกันยายนนี้ และ ท่านผู้อ่านสามารถติดตามบทความ
วารสารทุกฉบับได้ โดยได้ Up load ไว้ใน Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ที ่ https://casjournal.cas.ac.th 
ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสนี ้
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