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วารสารวิทยาลัยนครราชสีมาฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 8 ประจ าเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 วัตถุประสงค์ของการจัดท าวารสารเพื่อเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ทางวิจัยและบทความทางวิชาการของคณะอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยนครราชสีมา ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 6 เรื่อง บทความ
วิชาการ 5 เรื่อง และบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ในบทความวิจัยนั้นประกอบด้วยผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ นักวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอกวิทยาลัย 
บทความวิจัยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน 
การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา เนื้อหาด้านการ
บริหารและการตลาด ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางขายตรง การ
ตัดสินใจใช้บริการโรงแรม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ส าหรับบทความวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นบทความของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
ภายนอกวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การปล่อยวาง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพระพุทธศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 1 เรื่อง คือ ประชากรอาเซียน และ
สุดท้ายบทวิจารณ์หนังสือเป็นการแนะน าหนังสือเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ บทความในวารสาร
เล่มนี้ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงสาขา จึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ
ทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่พิจารณา
บทความ และให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และขอขอบคุณผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ให้
การสนับสนุนการจัดท าวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะ
ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ สุดท้ายนี้ขอเรียน
เชิญคณาจารย์และนักวิชาการได้ส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์สู่สาธารณะ รวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น            
กองบรรณาธิการยินดีรับค าแนะน าด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง 
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