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- เจ้าของ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

- ส านักงาน 
179/30  ถนนประชาสโมสร  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000  
โทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 403  โทรสาร 043-246539  www.cas .ac.th 

- วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
สังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการ 

2.  เพ่ือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์วิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

- ที่ปรึกษา 
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

- บรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ 

- บรรณาธิการผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุรสิาร 

- กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด  จงกลนี   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จันทร์จรสั  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ  จันทรศ์รสีุคต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิรสิิร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกรู ณ อยุธยา    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เน้ือไม้หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  สิริสุทธ์ิ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  นัยพินิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์  จันทร์จรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ชนะวงศ ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุรสิาร  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 ดร.นิกัญชลา  ล้นเหลือ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ดร.ดาวรุวรรณ   ถวิลการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ฝ่ายจัดการและเลขานุการ 
อาจารย์กุสุมา  ด ารงชัย 
อาจารย์อรนุช  ยังเจริญ 
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา 
นางสาวอัญชุลี  มูลทิพย์ 
นางสาวกัญญาลักขณ์  กว้างสวาสด์ิ 
นางสาวศุภาสิณีย์ แก้วสิทธ์ 

- ก าหนดออก  ปีละ 2 ฉบับ 
มกราคม  –  มิถุนายน 
กรกฎาคม  –  ธันวาคม 

- การส่งเรื่องลงตีพิมพ์ 
www.casjournal.cas.ac.th 

- พิมพ์ที ่
บริษัท เพ็ญพรินต้ิง จ ากัด 
เลขที่ 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 

 การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียน้ี  เน้ือหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ใน
วารสารถือว่าเป็นของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จ าเป็นต้องเห็น
ด้วย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาอา่นบทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ประจ าปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จารุก าจร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์นฤมล สินสุพรรณ   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ชนะวงศ์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  สิริสุขศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล เน้ือไม้หอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์  โชติเชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดร.สายัณห์  ผาน้อย    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.ชีวัน  ทองสอดแสง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.ประกอบ ผลงาม    มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

ดร.สุทิน ชนะบุญ     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

ดร.สุรพล พรมกุล     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ปีที่ 9  ฉบับที่  2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน TCI (ศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดมาต้ังแต่ปี 
2555 เป็นต้นมารวม 8 ปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือข้ึนสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไปในปี 2563 บทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ี เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย 
วิทยานิพนธ์ จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ส าหลับฉบับน้ีผลงานภายในสถาบัน 6 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 15 เรื่อง รวม 21 
เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพเป็นหลัก โดยได้พิจารณาบทความเชิงวิชาการความ
ถูกต้องของ Methodology การวิจัยในเชิงวิชาการ คุณภาพเป็นหลัก จึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมสูงข้ึนตามล าดับ
อย่างต่อเน่ือง จึงกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ อันก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อวง
วิชาการอย่างย่ิง ส าหรับฉบับน้ีมีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศิลปะ
ศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปจะได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในวงวิชาชีพต่อไป  
  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
สาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ท้ายที่สุดน้ีหวังเป็นอย่างย่ิงว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ
ผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ และสนใจ
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