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❖ เจ้าของ 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
❖ สำนักงาน 

179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 625 โทรสาร 043-246539 
https://casjournal.cas.ac.th 

❖ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่
เก ี ่ยวกับ กลุ ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 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 ชนะวงศ์ 

❖ บรรณาธิการผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร 
 
 
 

 
❖ 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 ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา    
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ  
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน ์
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

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 ปุริสาร  
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 

• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น
ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ประจำปีที่ 12 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีร์ สมอนา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์    อนุกรรมาธิการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม รัฐสภา ข้าราขการบำนาญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา สงวนสัตย์    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา วรรณศรี    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าที่ร้อยเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์  มหาวิทยาลัยรครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนายุทธ เชยบาล    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏนภา หีบแก้ว    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ศิริมงคล    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ดร.สมพงษ์ อัสสาภัย        วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี       มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.ประสงค์ ต่อโชติ         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท ์       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ดร.ธนาภรณ์ พันทว ี        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม       มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้เป็น ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน 
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อข้ึนสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่ม
ที่ 1 ให้ได้ในปี 2565 อีก 1 ปีต่อไป ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมารวม 12 ปี บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่คัดสรรมาจากผลงานคุณภาพทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10/2565 CASNIC 2022  
ในหัวข้อ “Ready for Anything: Change for Common Good” จำนวน 181 บทความ จากสถาบันระดับชาติ 154 เรื่อง 
ระดับนานาชาติ 27 เรื่อง ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review ในแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชา ทางบรรณาธิการและบรรณาธิการผูช่้วยร่วมกับเจา้ของบทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สำหรับฉบับ
นี้ผลงานภายในสถาบัน 11 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 13 เรื่อง รวม 24 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมีคณุภาพ 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ สามารถนำผลวจิัยไป
ใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจาก
สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัย และนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงมาตรฐาน
คุณภาพของวารสารจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อพัฒนาให้วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารคุณภาพ
สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และวงพหุวทยา
การได้อย่างหลากหลาย สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
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