
 

 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 
 ปีที่ 15  ฉบับที่ 3   กันยายน – ธันวาคม   2564          ISSN 2697-5092 (Online) 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ ตลอดจนบทความปริทัศน์     
ที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน 
 

ก าหนดออกวารสาร  ทุก 4 เดือน  (ปีละ 3 ฉบับ) 
ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน   
ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  
ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม  

 

เจ้าของวารสาร  
วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

บรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ    บุญเจริญ 

 

รวบรวม ตรวจทาน จัดท ารูปเล่ม  
ดร.ปรียาณัฐ    เอี๊ยบศิริเมธี   จิฏติภักษ์    ศรีสุรธีกูล 
สุดารัตน์    แสงโชติ 

 

ออกแบบปก  
จิฏติภักษ์    ศรีสุรธีกูล    

 

ส านักงาน  
กองบรรณาธิการวารสาร  (ส านักงานวิจัยและพัฒนา) 
วิทยาลัยนครราชสีมา  ที่อยู่ 290  หมู่ที่ 2  ถ.มิตรภาพ  ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

 

เว็บไซตว์ารสาร  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hsjournalnmc  
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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3           
ปีที่ 15 ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม ปี พ.ศ.2564 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จ านวน 
30 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง ส าหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัย
สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ การตลาด การศึกษา หลักสูตรและการสอน รัฐประศาสนศาสตร์และ
กฎหมาย ในส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา นอกจากนี้ 
ยังมีบทความวิจารณ์หนังสือในด้านปรัชญาและศาสนาอีกด้วย โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะ
ได้รับ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและองค์ความรู้  จากบทความวิชาการที่ได้
ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี ้ 

ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความ
วิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ได้
ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า 

สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) 
และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความส าเร็จมาจนถึง ทุก
วันนี้ ส าหรับท่านที่สนใจจะน าบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกอง
บรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ 
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