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หวังเปนอยางยิ่งวา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเปนประโยชนสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูอาน
ทุกทาน ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจาของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ใหความสนใจและเชื่อมั่นใน
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มาอยางตอเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารใหสูงขึ้นทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติตอไป พบกันใหมฉบับหนาปที่ 7 ฉบับที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้
อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนําบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไวใน
Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตอไป สามารถติดตามและเปดดูไดที่ www.casjournal.cas.ac.th
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