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สาสนจากอธิการบดี
ด ว ยความมุ ง มั่ น อย า งชั ด เจนในการจั ด การศึ ก ษาให กั บ เยาวชนของชาติ ผู บ ริ ห าร
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ นครราชสีมา จึงไดจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น
โดยไดดําเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา จากกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแตป พ.ศ.2542 ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 21 ไร ณ บริเวณ ต.บานใหม อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย
ไดวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 โดยพระราชวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทโธ) และ
ฯพณฯ ทานสุวัจน ลิปตพัลลภ ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี วิทยาลัยนครราชสีมามีการจัดวาง
ผังบริเวณเปนไปอยางสวยงาม มีอาคารเรียนขนาดใหญ 9 ชั้น สนามกีฬามาตรฐาน และพื้นที่จัด
กิจกรรมนันทนาการ โดยจะเนนในการขยายโอกาสทางการศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถที่จะเรียนไดดวยคาใชจายทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยใชชื่ออันเปน
มงคลวา "วิทยาลัยนครราชสีมา" ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย คือ เรียนรู สรางสรรค พัฒนา
วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต ใหบริการวิชาการแกสังคม วิจัย ทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม นโยบายและทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ ในการปฏิรูปการศึกษา สุขภาพและการบริการ กอตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ.2547 ซึ่งถือเปนวันสถาปนาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยไดจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวัน
สถาปนาวิทยาลัยเปนประจําทุกป เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรม
ของวิทยาลัยเพื่อเปนประเพณีปฏิบัติ ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยกําหนดจัดงานวันสถาปนา
ขึ้นในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยกําหนดจัดกิจกรรมตางๆ เชน พิธีทําบุญเลี้ยงพระ พิธี
บวงสรวง พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกผูบริหาร บุคลากรดีเดน และหนวยงานภายนอก และ
พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคกรมหาชน) หรือ SIPA
ในโอกาสนี้ ข าพเจาในนามของอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ผู บริหาร ตลอดจน
บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย จะร ว มกั น ส ง เสริ ม และพั ฒ นาให วิ ท ยาลั ย เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี
อัตลักษณของตนเองทางดานสุขภาพและบริการ มีจิตสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติตอไป
นายฉลอม อินทกุล
อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมาฉบับนี้ เปนฉบับพิเศษ เนื่องในงานฉลองการสถาปนา
วิทยาลัยนครราชสีมา เขาสูปที่ 9 โดยปกติแลว วารสารจะมีกําหนดการตีพิมพปละ 2 ฉบับ
เทานั้น แตในโอกาสแหงความยินดี ในการกาวเขาสูปที่ 9 ซึ่งมีแขกผูมีเกียรติ เพื่อนรวมงาน
เพื่อนพองนองพี่ เครือขายความรวมมือ มารวมกิจกรรมกัน คณะกรรมการจัดการสถาปนา
วิทยาลัย จึงมีมติใหจัดพิมพวารสารฉบับพิเศษนี้ใหเปนที่ระลึกกับทุกทานที่มารวมงานและผูที่
สนใจทั่วไป เนื่องจากความเปนฉบับพิเศษ เราจึงจัดทําในลักษณะพิเศษดวย ทั้งรูปแบบ รูปเลม
และเนื้อหา แตยังคงสิ่งดีๆ มีสาระในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ
หนังสือเชนเดิม ที่คอนขางเนนในเรื่องทางการบริหารธุรกิจใหเขากับบรรยากาศและกระแส
เศรษฐกิจที่กํ าลังถูกจั บตามองว าปรั บ ตัว เขากั บกระแสโลกได เรียกวาสอบผานกั นไปได ใ น
ชวงเวลานี้ ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจในนครราชสีมาคึกคักตามไปดวย
เนื้อหาในฉบับนี้จะเปนเรื่องใกลตัว เปนการบริหารธุรกิจที่เห็นไดในระดับครัวเรือนไป
จนถึงระดับบริษัท ระดับครัวเรือนที่นาสนใจ เชน การใชบริการรานซักอบรีด การเลือกใชบริการ
ในธุรกิจสปา การตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ความตองการที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง ตลอดจนการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานสื่อโทรทัศน สําหรับระดับบริษัท คือ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการที่มาใช
บริการในโรงพยาบาลเอกชน และปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
นครราชสีมา ถือเปนประตูสําคัญแหงหนึ่งของไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ความ
พร อ มในการเข า สูป ระตู นี้ เ ป น เรื่ อ งที่ นํ า มาบอกกล า วใหรั บ รู กั น ในฉบั บ นี้ด ว ย พร อ มทั้ ง การ
วิพากษหนังสือก็ยังมีใหอานเชนเคย ก็หวังวาผูมีเกียรติทุกทานที่มารวมงานกาวเขาสูปที่ 9 ของ
วิทยาลัยนครราชสีมา และสมาชิกประจําของวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา จะไดรับขอมูลในอีก
มุมมองหนึ่ง และติดตามผลงานของพวกเราไดอีกในฉบับตอไป

กองบรรณาธิการ
มิถุนายน 2554
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รายงานการวิจัย
" การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตอการใชบริการรานซักอบรีดของประชาชน
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" ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจสปาของลูกคาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา (วรางคณา บูรณะโสภณ)
" ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริหารตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเซนตเมรี่
จังหวัดนครราชสีมา (วรรณอร แสงหิรัญ)
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