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 บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

 การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียน้ี เน้ือหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น
ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย 
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บทบรรณาธิการ 

 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ีเป็น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) เป็นวารสารที่มีคุณภาพ
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดมาต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมารวม 10 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพ่ือข้ึนสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) 
กลุ่มที่ 1 ให้ได้ในปี 2565 อีก 2 ปีต่อไป บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ี เป็นบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศที่ผ่าน
กระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review ทางบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วย
ร่วมกับเจ้าของบทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ส าหรับฉบับน้ีผลงานภายในสถาบัน 9 เรื่อง และภายนอกสถาบัน  
13 เรื่อง รวม 22 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ล้วนได้มาตรฐานและคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
บทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของ Methodology และ Research Design อย่างเป็นระบบ คุณภาพการวิจัยในเชิง
วิชาการ สามารถน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในเพ่ิมสูงข้ึนตามล าดับอย่างต่อเน่ือง กองบรรณาธิการได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือให้วารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ อันก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการได้อย่างกว้างขวาง ส าหรับฉบับน้ีมีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา 
อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ 
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