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วัตถุประสงค์
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2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลั ยนครราชสี มา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3
ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของปีที่ 11 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจานวน
26 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง สาหรับบทความวิจัยนั้นในฉบับนี้จะประกอบด้วยงานวิจัยด้าน
การศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารรัฐกิจ ส่วนบทความวิชาการนั้นอยู่ในด้านการศึกษาและด้าน
การบริหาร โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่า ผู้อ่านจะได้องค์ความรู้เพิ่มจากสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยและ
ความรู้จากบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
ในนามของวิทยาลัย นครราชสี มา ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิ ตนักศึกษา
ทุกท่านที่ให้ความสาคัญต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมาโดยส่งบทความวิจัยและบทความ
วิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ
ให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยของนักวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ได้ตามความ
เหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุ ญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง)
และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภ าส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสาเร็จมาจนถึง
ทุกวันนี้ สาหรับท่านที่สนใจจะนาบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกอง
บรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ
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