
โครงการประชุมวชิาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา คร้ังท่ี 4 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เปนเจาภาพรวมการประชุม

วชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 “หัวขอการวิจัยทองถิ่น

มุงสูประชาคมอาเซยีน” ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร 

พัทยา รสีอรท ชลบุรี 

                   อานตอหนา........4 

 

15 àÁÉÒÂ¹ - 15 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 
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ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 
 



 สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานกลางดานการวิจัย ไดรวมกับหนวยใหทุน

ตางๆ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

(สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนนิงานภายใตช่ือ “เครอืขายองคกรบรหิารงานวจิัยแหงชาต ิ(คอบช.)” จัดทํากรอบงานวิจัย

ที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ (เพ่ิมเติม) กลุมเรื่องการคมนาคมขนสงระบบรางเพื่อการ

จัดสรรทุนวจิัยประจําป 2557 
 

 

 

  
 ดวย สํานักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุร ีขอแจงเรื่อง การใหทุนสนับสนุนสงเสรมิการวจิัยเพื่อการศึกษา

ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 และเพื่อใหการพิจารณาการให

ทุนการศกึษาดําเนนิไปดวยความเรยีบรอย เหมาะสม แกผูประกอบวชิาชีพทางการศกึษาที่กําลังศกึษาตอระดับ

ปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอกในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง จํานวน 4 ทุน มีมูลคา 

ทุนละ 25,000 บาท เปนทุนสนับสนุนใหเปลา ไมมีขอผูกพันใดๆ และไมตอเนื่อง 

 สามารถดาวนโหลดประกาศฯ และแบบขอรับทุนการศกึษาไดที่ http://www.otep.go.th  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่ สํานักสวัสดกิารครู กลุมกองทุนและมูลนธิ ิสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 

อาคารสถานพยาบาล ช้ัน 4 ถนนนครราชสมีา เขตดุสติ กทม. 10300 

โทร. 02-3560104  และนําสง สํานักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุร ีภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 

Ê¡Ê¤. »ÃÐ¡ÒÈãË�Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 

ÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ »�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557 

 

ขอเชิญสงขอเสนอการวจัิยดานการคมนาคมขนสงระบบราง  

ประจําปงบประมาณ 2557 

การสงขอเสนอการวจัิย 

 1. ลงทะเบียนการสงขอเสนอการวิจัยที่ https://www.tnrr.in.th./project โดยเลือกหัวขอการวิจัยที่

ตองการสมัครขอรับทุน โดยระบบจะเปดรับลงทะเบียนระหวาง วันที่ 21 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557 

เทานัน้ 

 2. นักวจิัยสงขอเสนอการวจิัยตาม Template ที่กําหนดไวในระบบ Single window โดยรวมทัง้ตนฉบับที่

มีการลงนามแลว พรอมสําเนา รวมเปน 10 ชุด และแผนบันทกึขอมูลขอเสนอการวจิัย จํานวน 2 ชุด  

ถงึ สถาบันวจัิยและพัฒนา ภายในวันท่ี 5 มถิุนายน 2557 เพื่อสถาบันวจิัยและพัฒนาจะดําเนนิการตอไป  



 

  

โครงการวจิัยสัญจร ครัง้ที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2557 

ระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 

 เม่ือวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา สถาบันวจิัยและพัฒนาไดจัดทําโครงการวจิัยสัญจร 

ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2557  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ขาวสาร แหลงทุนวิจัยตางๆ 

ข้ันตอนวธิกีารดําเนนิงานวจิัย กองทุนวจิัย และการนําผลงานวจิัยเพื่อไปนําเสนอในงานประชุมวชิาการ 

โดยไดประชาสัมพันธ ตามคณะตางๆ นําโดย อ.ดร.ชวัลรัตน สมนึก, อ.เรืองอุไร วรรณโก,              

อ.สุทธนิันธ โสตวถิ ีรองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา และทมีงาน  

 โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารยและนักวจิัยเปนอยางด ี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะนติศิาสตร 

คณะนเิทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวทิยาการคอมพวิเตอรและสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศลิป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 



  

โครงการประชุมวชิาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครัง้ที่ 4 

 มหาวทิยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เปนเจาภาพรวมการประชุมวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 

“หัวขอการวจัิยทองถิ่นมุงสูประชาคมอาเซยีน” ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา  รสีอรท ชลบุรี 

 ในการนี้มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดนําเสนอผลงานวจัิยจากนักวิจัยและคณาจารย คณะตางๆ จํานวน  14 

เรื่อง นอกจากนี้ยังไดลงนามความรวมมือดานวชิาการและการวจัิย กับเครอืขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา โดย วา

ที่เรอืโท ดร.เอกชัย กจิเกศาเจรญิ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และผูอํานวยการ

สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏทัง้ 4 หอง โดยความรวมมือมีกําหนดระยะเวลา 5 ป (2557-2561) 

 

นักวจัิย จากมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เขารวมนําเสนอผลงานวจัิยในภาคโปสเตอร 

ในงานประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครัง้ที่ 4 

พธิลีงนามความรวมมอื เครอืขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 

ผอ.สถาบันวิจัยฯ มอบของท่ีระลึกแก  

ผอ.สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 

ลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการ นิทรรศการภาคโปสเตอร บรรยากาศการบรรยายพเิศษ 



  

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตรมีบทสังเคราะหงานวิจัยในสาขาวิชารัฐศาสตร ท่ีนาสนใจมาฝากประชาสัมพันธในสารวิจัยรําไพพรรณี สําหรับ

ฉบับน้ี โดยงานวิจัยน้ีเก่ียวของกับ “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิขารัฐศาสตร” ซ่ึงคงปฏิเสธไมไดวาภาวการณทาง

การเมืองของสังคมไทยเปนปญหาความขัดแยงตอประชาชนคนไทยอันมีระยะเวลานานเกือบ 10 ป และยังเปนปญหาตอการพัฒนา

ประเทศชาติเปนอยางมาก จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรจะตองมีแนวความคิดและพฤติกรรมเขามามีสวนรวมในการ

แกปญหาทางการเมืองใหแกสังคมไทย อันเน่ืองมาจากปจจัยภายในและภายนอกหลายประการ เชน การระดมความคิดใหแกนักศึกษา

สาขาวิชารัฐศาสตรกาวสูการเปนนักการเมืองยุคใหม การพัฒนาวิสัยทัศนและพฤติกรรมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรให

มีสวนรวมในการแกปญหาทางการเมืองมากขึ้น เพ่ือเปนการปรับโครงสรางความคิดทางการเมืองใหแกนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรใหมี

เอกลักษณตามแบบฉบับท่ีดีของสังคมไทย คณะนิติศาสตร โดย อาจารยสมปอง ทองมาดี ตลอดจนผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน 

จึงทําการศึกษาความคิดเห็นของผูนํานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรอันมีประธานนักศึกษา หัวหนาหมูเรียน และรองหัวหนาหมูเรียน เพ่ือ

เปนการพัฒนาทางความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร  

 การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี เน่ืองดวยผูนํานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร จะตองตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการ

เปลี่ยนแปลงระบบทางการเมืองใหทันตอเหตุการณ ซ่ึงปญหาทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบันมีระยะเวลายาวนานกวา 10 ป  

คณะผูวิจัยจึงมีความจําเปนตองทําการวิจัยเร่ืองน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูนํานักศึกษาตอระบบทางการเมือง

เก่ียวกับการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูนํานักศึกษาตอระบบทางการเมืองเก่ียวกับการ

แกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยตรง อันเปนการพัฒนาแนวความคิดและพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร ใหมี

สวนรวมทางการเมืองและมองเห็นปญหาทางการเมืองของสังคมไทยมากขึ้น  

 ผลการวิจัย พบวา ดานความคิดเห็นของผูนํานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรตอระบบทางการเมืองเก่ียวกับการแกไข

  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 น้ัน สวนมากไมเห็นดวยกับการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยเห็น

  วาควรคงไวอยางเดิม ดวยเหตุผลท่ีวา เปนกฎหมายท่ีมีอยูคูกับประชาชนคนไทยมานาน และไมมีปญหาอะไร ตลอด

  ระยะเวลาดังกลาว ซ่ึงการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อาจเปนการขัดตอหลักการปกปองคุมครอง

สถาบันพระมหากษัตริย แมจะไมเปนไปตามหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกันอยางเต็มรอยก็ตาม ซึ่งสังคมไทยไมอาจใชหลัก

ความเสมอภาคและเทาเทียมกันจนสุดโตงได เพราะประเทศไทยยังมีความจําเปนจะตองปกปองคุมครองสถาบันพระมหากษัตริยอันเปน

ท่ีเคารพบูชาเหนือหัวของประชาชนคนไทย และปญหาดังกลาวไมไดเกิดจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อยางแทจริง ซ่ึง

เปนเพียงการแอบอางหรือหยิบยกขึ้นเปนประเด็นตอสูทางการเมืองเทาน้ัน  

 ดานพฤติกรรมของผูนํานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรตอระบบทางการเมืองเก่ียวกับการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

112 น้ัน แสดงออกชัดเจนท่ีจะคัดคานการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ท้ังสิ้น (54.54%) ถาหากมีการแกไขประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 112 จริงๆ จะมีการระดมความคิดวิพากษวิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุม และอาจมีการรวมตัว 

เพ่ือรณรงคตอตานการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามบทบาทของนักศึกษา แตยังพบวามีผูนํานักศึกษาบางสวน แสดง 

ออกแบบกลางๆ (18.18%) ไมตองการวิพากษวิจารณอะไรดวยเหตุผลท่ีวา การแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ยังไมแนใจวา

จะเปนไปไดจริงหรือไม และยังพบวามีผูนํานักศึกษาอีกบางสวนแสดงออกถึงการสนับสนุนการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

อาจารยสมปอง ทองมาดี 

คณะนติศิาสตร 



(27.27%) ไดดําเนินการลงชื่อขอมีสวนรวมในการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แตก็ยังมีความตองการที่จะรับฟง

ความคิดเห็นหลายๆ ดาน ตามลําดับ ซ่ึงมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีนาสนใจจากงานวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือการพัฒนาดานความคิดและพฤติกรรม

ตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิขารัฐศาสตร แบงเปนประเด็นหลักๆ พบวา 

1) การแสดงความคิดเห็นและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษาภาพรวมอยูที่ระดับดี นักศึกษามีสวนรวมทางการ

เมืองดานความคิดเห็นและความสนใจปญหาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาก เพราะฉะนั้นการใหความรูดานทาง

การเมืองแกนักศึกษาควรตระหนักถึงความถูกตองเปนธรรม มีความเปนกลาง และพัฒนาแนวคิดใหมๆ อยูเสมอ   

2) การตรวจสอบและการใชสิทธิต างๆ นักศึกษายังมีอายุนอยสวนมากจะเชื่อฟงผูปกครองตอการแสดงความคิดและ

แสดงพฤติกรรมทางการเมือง เพราะฉะน้ันการแนะนําดานทางการเมืองของผูปกครองควรตระหนักถึงถูกตองเปนธรรม ใหเกิดผล

ในทางรูรักสามัคคี ปรองดอง ของทุกคนในสังคม  

3) การติดตามขาวสารทางการเมืองของนักศึกษาภาพรวมอยูท่ีระดับดี มีสวนรวมในการติดตามขาวสารทางการเมืองและ

มีความสนใจติดตามการรับฟงขาวสารทางการเมืองจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่ออินเตอรเน็ตตางๆ มากขึ้น อาจ

เน่ืองมาจากในปจจุบันสื่อตางๆ มีการแขงขันในการนําเสนอขาวสารทางการเมืองมากขึ้น สื่อบางประเภทมีการนําเสนอขาวสา

รทางการเมืองในลักษณะเชิงวิเคราะหเพ่ือใหความรูใหมๆ   

4) สาขาวิชารัฐศาสตรควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มเติมอีก เชน ลักษณะ

อุปนิสัยสวนบุคคลของนักศึกษา ความรูความเขาใจในทางการเมืองของนักศึกษา เปนต น ควรมีการศึกษาเปนระยะๆ เพื่อให

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา และควรเพ่ิมจํานวนกลุมเปาหมาย

ใหมากขึ้น เพ่ือใหมีความหลากหลายของกลุมตัวอยางจะสามารถแสดงผลไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ผลการวิจัยน้ีนอกจากจะนําไปเผยแพรตอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องใน

วโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 109 ป การเตรียมความพรอมของทองถิ่นเพื่อกาวสูอาเซียน วันที่ 

19-20 ธันวาคม 2556” แลว คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยใหแกสาขาวิชารัฐศาสตรเพ่ือการนําไปปฏิบัติ จัดกิจกรรมอีกทางหน่ึงเพ่ือ

เปนการพัฒนาดานความคิดและพฤติกรรมตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิขารัฐศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 
  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณขอมูลดีดี มีประโยชนจาก 

นายสมปอง ทองมาดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (หัวหนาโครงการวิจัย)  

พ.ต.อ.(พิเศษ) ไกรวุฒิ ชวาลเสนีย , นางสาวธนันทธร โสภณดิลก 
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