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วัตถุประสงค์
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ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของปีที่ 12 ในฉบับนี้ป ระกอบด้วยบทความวิจัย
จานวน 24 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง สาหรับบทความวิจัยนั้นในฉบับนี้จะประกอบด้วย
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วิชาการนั้นอยู่ในด้านบริหารรัฐกิจ โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่า ผู้อ่านจะได้ รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่
ค้นพบจากบทความวิจัยและความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
ในนามของวิทยาลัย นครราชสี มา ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิ ตนักศึกษา
ทุกท่านที่ให้ความสาคัญต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมาโดยส่งบทความวิจัยและบทความ
วิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ
ให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยของนักวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ได้ตามความ
เหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
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