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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 
ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของปีที่ 12 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 
13 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง ส าหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัย
สาขาการศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมศาสตร์ ส่วนบทความวิชาการ
นั้น อยู่ในสาขาการศึกษา โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบ                     
ในบทความวิจัยและความรู้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ 

ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความ
วิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย  สามารถน าไปประยุกต์ได้
ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีเผชิญหน้า 

สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) 
และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความส าเร็จมาจนถึง  
ทุกวันนี้ ส าหรับท่านที่สนใจจะน าบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ    
กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ  
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