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วารสารวิทยาลัยนครราชสีมาฉบับน้ีเปนฉบับที่ 1 ของปที่ 7 ประจําเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2556 วัตถุประสงคของการจัดทําวารสารเพื่อเปนสื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพรทาง
วิจัยและบทความทางวิชาการของคณะอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยนครราชสีมา ในฉบับน้ีประกอบดวยบทความวิจัยจํานวน 8 เร่ือง บทความวารสาร 1 
เรื่อง และบทวิจารณหนังสือ 1 เรื่อง ในบทความวิจัยน้ันประกอบดวยผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนครราชสีมาที่เน้ือหาทั้งหมดเนนทางดานสาธารณสุขศาสตร และอีก
หน่ึงเรื่องเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภายนอก เน้ือหาเกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
ในจังหวัดนราธิวาส สําหรับบทความวิชาการเปนบทความดานรัฐประศาสนศาสตรของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก จากภายนอกวิทยาลัยเชนกัน และสุดทายบทวิจารณหนังสือเปนการแนะนํา
หนังสือประเภทตําราที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา บทความในวารสารเลมน้ีไดผานการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิตรงสาขา จึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณผูเขียนบทความ
ทุกทานที่ใหความสนใจสงบทความลงตีพิมพ และขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่พิจารณา
บทความ และใหขอเสนอแนะทางวิชาการและขอขอบคุณผูบริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ใหการ
สนับสนุนการจัดทําวารสารฉบับน้ี กองบรรราธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานทุกทานจะไดรับ
ประโยชนจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารฉบับน้ี สุดทายนี้ขอเรียนเชิญ
คณาจารยและนักวิชาการไดสงบทความเพื่อการตีพิมพสูสาธารณะ รวมทั้งขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงวารสารใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น กอง
บรรณาธิการยินดีรับคําแนะนําดวยความขอบคุณอยางยิ่ง 
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