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ไดน้าํเสนอผลงานวิจยัของนกัศึกษา เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์เพื่อเป็นประโยชน์และเป็น

ความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กันมาอย่างต่อเน่ือง ฉบับท่ี 4 น้ีก็เป็นฉบับ

สุดทา้ยของปีท่ี 2 ก่อนท่ีจะข้ึนปีท่ี 3 เน้ือหาของบทความก็ยงัคงความเขม้ขน้เช่นเดิม 

ในฉบบัน้ีการเสนอผลงานวิจยัก็เป็นเน้ือหาของนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัรังสิต และ

นกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน ๆ ซ่ึงไดน้าํเสนอบทความท่ีน่าสนใจหลายบทความ ทางกอง

บรรณาธิการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีไดรั้บความไวว้างใจ จากสถาบนัต่าง ๆ ให้ได้

เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่บทความ เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดความคิดให้กบั

ผูอ่้าน 

 สุดทา้ยน้ีกองบรรณาธิการหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า บทความของนักศึกษาน้ี จะ

เป็นบทความท่ีน่าสนใจ และจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูอ่้านและผูส้นใจต่อไป 
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