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บรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) ได้เข้าสู่ปีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยสภาวิทยาลัยได้พจิ ารณาให้การยอมรับ วารสารทางวิชาการ ส�ำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัยผลงาน
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการได้ ส�ำหรับฉบับนีม้ ผี ลงานวิจยั จากหลากหลายสาขาอาทิ เช่น ด้านศึกษา
ศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์เป็นต้น ส�ำหรับบทความทางวิชาการในฉบับนีม้ ี 3 เรือ่ ง และบทความวิจยั จ�ำนวน
13 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง
กองบรรณาธิการยินดีรบั บทความจากทุกองค์กร บทความทุกเรือ่ งจะได้รบั การพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำกองบรรณาธิการ ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จะเป็นประโยชน์สำ� หรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทาง
วิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณ
ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 6
ฉบับที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2559 นี้ี

ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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