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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลั ย นครราชสี มา สาขามนุษยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ฉบับนี้เ ป็ น ปี ที่ 15
ฉบับที่ 2 ประจาเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของปี พ.ศ.2564 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย
จ านวน 26 เรื่ อง และบทความวิช าการ 3 เรื่อง ส าหรั บบทความวิจัยในฉบั บนี้ จะประกอบด้ว ย
บทความวิจัยสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด สาขาการศึกษา สาขารัฐศาสตร์และกฎหมาย
ในส่ ว นบทความวิช าการนั้ น อยู่ ในสาขาศาสนา ปรัช ญาและพฤติกรรม นอกจากนี้ในฉบั บนี้ยัง มี
บทความวิจารณ์หนังสือในด้านปรัชญาและศาสนาอีกด้วย โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้ รับ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและองค์ความรู้จากบทความวิชาการได้รับที่ตีพิมพ์
ในวารสารฉบับนี้
ในนามของวิทยาลั ย นครราชสี มา ขอขอบคุณ อาจารย์ นักวิช าการ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความ
วิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่ สาธารณชน ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการเสริมความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนาไปประยุกต์ได้
ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง)
และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสาเร็จมาจนถึง
ทุกวันนี้ สาหรับท่านที่สนใจจะนาบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ
กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ บุญเจริญ
บรรณาธิการ

