
 

15 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 – 15 µØÅÒ¤Á 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 

 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¡íÒË¹´¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºªÒµÔ 

â´Âãª�ª×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ �¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¤ÃÑé§·Õè 8 à¹×èÍ§ã¹ÇâÃ¡ÒÊ¤Å�ÒÂÇÑ¹¾ÃÐÃÒªÊÁÀ¾ÊÁà ḉ¨

¾ÃÐ¹Ò§à¨�ÒÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¤Ãº 110 »� �ÊËÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¨Ò¡·�Í§¶Ôè¹ÊÙ�ÍÒà«ÕÂ¹� ã¹ÇÑ¹·Õè 19-20 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 

³ ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ  

ã¹¡ÒÃ¹Õé Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¨Ö§¢ÍàªÔÊ�§¼Å§Ò¹à¢�ÒÃ�ÇÁ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ

ÇÔ¨ÑÂÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¤ÃÑé§·Õè 8 â´ÂÊÒÁÒÃ¶Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¢�ÒÃ�ÇÁ¹íÒàÊ¹ÍáºººÃÃÂÒÂáÅÐáººâ»ÊàµÍÃ� ¼�Ò¹ÃÐºº

Å§·ÐàºÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹� http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php µÑé§áµ�ºÑ´¹Õé ¨¹¶Ö§

ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á 2557 à·�Ò¹Ñé¹   

 

รับเพยีง 80 บทความเทานั้น 



¢ÍàªÔÊ�§àÍ¡ÊÒÃâ¤Ã§Ã�Ò§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ¢ÍÃÑº·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ 
¨Ò¡á¼¹§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â¹âÂºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ 

á¼¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¹âÂºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ à¾×èÍ¡ÒÃÊÃ�Ò§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¹âÂºÒÂà¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁ

ÊØ¢ÀÒ¾ ¨Ñ´µÑé§¢Öé¹ÀÒÂãµ�ÁÙÅ¹Ô¸Ôà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇ�Ò§»ÃÐà·È »ÃÐ¡ÒÈãË�·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ á¡� ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ 

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ �́Ò¹¹âÂºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ 

â´Âã¹á¼¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ »� 2557 á¼¹§Ò¹Ï ä �́¡íÒË¹´¢Íºà¢µ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ 3 ¡ÅØ�Á Ñ́§¹Õé 

¡ÅØ�Á 1 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Áá¢ç§¢Í§ ¾.Ã.º.¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáË�§ªÒµÔ áÅÐ¡Åä¡

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ �́Ò¹ÍÒËÒÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 

¡ÅØ�Á 2 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ� ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹¾Ñ§ (Maping) ¢Í§°Ò¹¢�ÍÁÙÅ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ à¤Ã×èÍ§Á×Í 

áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 

¡ÅØ�Á 3 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂà¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤¼Ñ¡¼ÅäÁ�»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒËÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³¤�Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃ·Õè

àËÁÒÐÊÁ (Healthy food) ÃÇÁ¶Ö§Å´¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³¤�Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃäÁ�àËÁÒÐÊÁ (Unhealthy 

food) â´Ââ¤Ã§¡ÒÃãË� §º»ÃÐÁÒ³µÑé§áµ� 500,000 ºÒ·¢Öé¹ä» ( í́Òà¹Ô¹¡ÒÃäÁ�à¡Ô¹ 12 à ×́Í¹) 

â¤Ã§¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§ §º»ÃÐÁÒ³µÑé§áµ� 100,001 - 499,999 ºÒ· ( í́Òà¹Ô¹¡ÒÃäÁ�à¡Ô¹ 12 à ×́Í¹) 

â¤Ã§¡ÒÃ¢¹Ò´àÅç¡ §º»ÃÐÁÒ³äÁ�à¡Ô¹ 100,000 ºÒ· ( í́Òà¹Ô¹¡ÒÃäÁ�à¡Ô¹ 6 à ×́Í¹) 

¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶ Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä �́·Õè www.fhpprogram.org ¾Ã�ÍÁ·Ñé§Ê�§àÍ¡ÊÒÃâ¤Ã§Ã�Ò§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 

31 µØÅÒ¤Á 2557 

 

  

áËÅ�§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ 

                ¢ÍàªÔà¢�ÒÃ�ÇÁËÅÑ¡ÊÙµÃ �¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á� ÃØ�¹ 2 

    Ê¶ÒºÑ¹¤ÅÑ§ÊÁÍ§¢Í§ªÒµÔ ÀÒÂãµ�ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊ�§àÊÃÔÁ·ºÇ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨Ñ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ 

�¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á� ÃØ�¹ 2 ËÃ×Í Socially-engaged Scholarship for Academics ¢Öé¹ à¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁáÅÐà¾ÔèÁ

ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾×èÍÊÑ§¤ÁÀÒÂ¹Í¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

 â´Âà¹×éÍËÒ »ÃÐ¡Íº �́ÇÂ 2 Ê�Ç¹ ¤ÃÍº¤ÅØÁµÑé§áµ�á¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á ¡ÒÃÇÒ§á¼¹

â¤Ã§¡ÒÃ à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�/ÊÑ§à¤ÃÒÐË�¢�ÍÁÙÅ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ µÅÍ´¨¹¶Ö§

¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ò¡¼Å§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃà¼Âá¾Ã�¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤ÁÅÑ¡É³ÐÍ×è¹ 

 Ê�Ç¹·Õè 1 á¹Ç¤Ô´áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà¢ÕÂ¹¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ 

 ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 11-15 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557 ³ âÃ§áÃÁÎÍÅÔà´Â�ÍÔ¹¹� ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ� (»�´ÃÑºÇÑ¹·Õè 15 µØÅÒ¤Á 2557)  

 Ê�Ç¹·Õè 2 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐÊÑ§à¤ÃÒÐË�¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁáÅÐ¡ÒÃà¼Âá¾Ã� 

¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤ÁÅÑ¡É³ÐÍ×è¹ 

ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 26-30 Á¡ÃÒ¤Á 2558 ³ âÃ§áÃÁ»·ØÁÇÑ¹¾ÃÔé¹à«Ê ¡ÃØ§à·¾Ï (»�´ÃÑºÇÑ¹·Õè 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557) 

¤�ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹·Ø¡ËÅÑ¡ÊÙµÃ 20,000 ºÒ·  Å§·ÐàºÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹�ä �́·Õè www.knit.or.th 

 

ÍºÃÁ º�ÁÇÔ¨ÑÂ 



  

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÔ¨ÑÂÊÑ¨Ã 

     สถาบันวจิัยและพัฒนาไดจัดทําโครงการวจิัยสัญจร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ขาวสาร แหลง

ทุนวจิัยตางๆ ข้ันตอนวธิกีารดําเนนิงานวจิัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยไดประชาสัมพันธ 

ตามคณะตางๆ  

 ซ่ึงครัง้นี้ จัดข้ึนเปนครัง้ที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2558 ระหวางวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 

ในการนี้ จงึขอประชาสัมพันธเชิญชวนคณาจารย และเจาหนาที่ เขารวมกจิกรรม “วจิัยสัญจร” ในวันเวลา

ดังกลาว 



 

  

áËÅ�§à¼Âá¾Ã�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ (§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ) 

  §Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 3 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÇÊà·ÔÃ�¹ ¨Ñ´§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ Ñ́ºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 3 àÃ×èÍ§ 

"º·ºÒ·¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇÑ²¹�¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È" ã¹ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 24 Á¡ÃÒ¤Á 2558     

³ ¤³Ð·Ñ¹µá¾·ÂÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÇÊà·ÔÃ�¹ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 

       ã¹¡ÒÃ¹Õé ¢Í»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¼Ù�Ê¹ã¨à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ â´ÂÊ�§¼Å§Ò¹

à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃâ´ÂÊ�§º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ¼�Ò¹ e-mail: wturesearch.ac.th@gmail.com áÅÐ

Ê�§º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ¾Ã�ÍÁá¼�¹«Õ Ṍ¢�ÍÁÙÅÁÒÂÑ§ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÇÊà·ÔÃ�¹ ÀÒÂã¹

ÇÑ¹·Õè 28 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557    

    ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØµÃ´Ôµ¶� »ÃÐ¨íÒ»� 2557 

          ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØµÃ Ốµ¶� ¡íÒË¹´¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØµÃ Ốµ¶� »ÃÐ¨íÒ»� 2557 ã¹ÇÑ¹·Õè 3-5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØµÃ Ốµ¶� 

ËÑÇ¢�Í "¾Ñ¹¸¡Ô¨ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÑºÊÑ§¤Á"  

    ¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶Ê�§º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä �́·Õè e-mail: research.uru@gmail.com ËÃ×Í 

http://research.uru.ac.th/engagement ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 15 µØÅÒ¤Á 2557 áÅÐ Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä �́·Õè 

http://www.uru.ac.th  

 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¤ÃÑé§·Õè 8 

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¡íÒË¹´¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºªÒµÔ â´Âãª�ª×èÍ

â¤Ã§¡ÒÃ �¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¤ÃÑé§·Õè 8 à¹×èÍ§ã¹ÇâÃ¡ÒÊ¤Å�ÒÂÇÑ¹¾ÃÐÃÒªÊÁÀ¾ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ¹Ò§à¨�Ò

ÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¤Ãº 110 »� �ÊËÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¨Ò¡·�Í§¶Ôè¹ÊÙ�ÍÒà«ÕÂ¹� ã¹ÇÑ¹·Õè 19-20 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 ³ ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ

¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ  

ã¹¡ÒÃ¹Õé Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¨Ö§¢ÍàªÔÊ�§¼Å§Ò¹à¢�ÒÃ�ÇÁ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ

ÇÔ¨ÑÂÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ ¤ÃÑé§·Õè 8 â´ÂÊÒÁÒÃ¶Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¢�ÒÃ�ÇÁ¹íÒàÊ¹ÍáºººÃÃÂÒÂáÅÐáººâ»ÊàµÍÃ� ¼�Ò¹ÃÐºº

Å§·ÐàºÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹� http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php  

µÑé§áµ�ºÑ´¹Õé - ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á 2557 à·�Ò¹Ñé¹  (ÃÑºà¾ÕÂ§ 80 º·¤ÇÒÁà·�Ò¹Ñé¹)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดวิจัย 

ÃÙ� Ñ̈¡µ�¹§ÔéÇ ¡Ñ¹äËÁ?? ã¹ Ñ̈§ËÇÑ´ Ñ̈¹·ºØÃÕ ÁÕµ�¹§ÔéÇ´�ÇÂ¹Ð.... 

 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ä �́¾ºº·¤ÇÒÁ·Õè¹�ÒÊ¹ã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº �µ�¹§ÔéÇ� ã¹¤ÍÅÑÁÀ� ¤×¹ÃÒ¡á¡�ÇÊÙ� Ố¹ ÇÒÃÊÒÃÃÒÂà ×́Í¹ËÍ

¨Ñ¹·� ©ºÑº·Õè 115 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2557 â´Â¤Ø³ ¾ÑÈ¾§È� ªÔ¹ÍØ´Á¾§È� â´Âº·¤ÇÒÁ¹Õé ä �́¡Å�ÒÇ¶Ö§ �µ�¹§ÔéÇ� «Öè§

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂàËç¹Ç�ÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µ�Ò§ æ ¹�ÒÊ¹ã¨ áÅÐÍÒ¨¨Ð¹íÒÁÒ¾Ñ²¹Òµ�ÍÂÍ´à»�¹â¨·Â�ÇÔ¨ÑÂ¢Í§·�Í§¶Ôè¹ä �́  ¨Ö§¢ÍàÊ¹Í

¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹º·¤ÇÒÁºÒ§Ê�Ç¹ áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§µ�¹§ÔéÇ·Õè¹�ÒÊ¹ã¨ Ñ́§¹Õé  

�ã¹µíÒ¹Ò¹àÃ×èÍ§ÊÇÃÃ¤� – ¹Ã¡ ·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¢Í§ä·Â ·Õèä �́ÂÔ¹ÁÒ¹Ò¹µÑé§áµ�âºÃÒ³

¨¹¶Ö§»�¨¨ØºÑ¹¡Å�ÒÇÇ�Ò  ã¹¹Ã¡ÁÕµ�¹§ÔéÇÊíÒËÃÑº¼Ù�»ÃÐ¾ÄµÔ¼Ô´ÈÕÅ¢�Í 3 ¤×Í ¼Ô´ã¹¡ÒÁ ¤×Í ¼Ù�ªÍº

»ÃÐ¾ÄµÔà»�¹ªÙ� ¼Ô´¼ÑÇ – ¼Ô´àÁÕÂ áÅÐ¼Ô´ÅÙ¡à¢Ò àÁ×èÍµÒÂä»´Ç§ÇÔÒ³µ�Í§ä»àÊÇÂ ÃÑº¡ÃÃÁ

·ÃÁÒ¹ã¹¹Ã¡ �́ÇÂ¡ÒÃµ�Í§ä»¢Öé¹µ�¹§ÔéÇãË�Ë¹ÒÁ§ÔéÇ¢Õ´¢�Ç¹ ·ÔèÁµíÒãË�àÅ×Í´ÍÍ¡ à¨çº»Ç´·Ø¡ÇÑ¹ 

¨¹¡Ç�Ò¡ÃÃÁ¨ÐËÁ´� 

  

áµ�ÊÃÃ¾¤Ø³¢Í§ �µ�¹§ÔéÇ� ¹Ñé¹ ¹Ñºà»�¹µ�¹ÂÒÊÁØ¹ä¾ÃÍÂ�Ò§ Ṍ»ÃÐ¨íÒá¼�¹ Ố¹ â´Â´Í¡ÊÒÁÒÃ¶·íÒÍÒËÒÃ Ê�Ç¹à»Å×Í¡

áÅÐÃÒ¡ÊÒÁÒÃ¶·íÒà»�¹ÂÒ»ÃÑºÊÀÒ¾ãË�àÅ×Í´ÊÁ ǾÅ ÃÑ¡ÉÒä �́¤ÃÍº¨Ñ¡ÇÒÅàËÁ×Í¹¡Ñ¹   ·Ñé§§ÔéÇ à§ÕéÂÇ §�ÒÇ â´Âà©¾ÒÐµ�¹´Í¡

ÊÕá´§ (´Í¡§ÔéÇÁÕËÅÒÂÊÕáÅÐÁÕª×èÍµ�Ò§ æ µÒÁÊÕ¢Í§´Í¡) ÃÊ¨×´  ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà»Å×Í¡, ÃÒ¡ à¢�Òà¤Ã×èÍ§ÂÒ·íÒ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒäµ ¡Ñº

¼Ù�»�ÇÂ·Õèµ�Í§·íÒ¡ÒÃ¿Í¡äµ ä �́¼ÅÍÂ�Ò§ Ṍ ËÒÂä �́ (¤íÒºÍ¡àÅ�Ò ¢Í§¤Ø³ËÁÍ¸¹Ù ¾Ù¹à·ÇÕ á¾·Â�á¼¹ä·Â»ÃÐ¨íÒµíÒºÅº�Í Í.¢ÅØ§) 

 �́ÇÂ¤ÇÒÁ Ṍ¢Í§¡ÒÃà»�¹ÊÁØ¹ä¾ÃÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§Á¹ØÉÂ� Ñ́§¹Ñé¹ËÒ¡ä´�ÁÕ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÇÔ¨ÑÂ 
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ยุคนี้เปนยุคท่ีการคนควาหาขอมูลการวิจัยเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 

คณาจารย หรือนักศึกษา ท่ีสนใจอานรายงานหรือบทความวิจัยตองอาศัยขอมูลการ

วิจัยตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ดังนั้นจึง

จําเปนตองมีทักษะ ความรูในการอานเพื่อประเมินรายงานหรือบทความวิจัย อยางไรก็ตามปญหาสําคัญประการ

หนึ่งในการอานหรือประเมินบทความวิจัย คือ ความรูและเขาใจศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ซึ่งหลายคํามี

ความหมายใกลเคียงกัน ผูอานท่ีไมคุนเคยศัพทเฉพาะเหลานี้ อาจเกิดความไมเขาใจลึกซึ้ง หรือแมกระท่ังอาจลด

แรงจูงใจของผูอานหรือนักศึกษาในการเรียนได ดวยเหตุนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดรวบรวมศัพทเฉพาะทางการ

วิจัยและสถิติ และความหมายของศัพทมานําเสนอ เพื่อใหเขาใจไดงายมากขึ้น โดยจะนําเสนอศัพทไลเรียงตาม

ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับนี้ขอนําเสนอศัพทดานการวิจัย ในตัวอักษร C และ D ซึ่งตอเนื่องจากฉบับท่ีแลว 

ดังนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดวิจัย 

Case Study – การศึกษาเฉพาะกรณี 

 การศึกษาเฉพาะกรณีเปนการศึกษาวิจัยในปญหาเฉพาะเรื่องและเฉพาะหนวยใด

หนวยหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนหนวยเล็กๆ หรือหนวยใหญ ๆ เชน บุคคล ครอบครัว กลุม

บุคคล หนวยงาน องคกร สถาบันทางสังคมตาง ๆ เปนตน แตวิธีการศึกษาทําอยาง

ละเอียดครบถวนศึกษาทุกแง ทุกมุม ขอมูลท่ีศึกษามักเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบัน 

ประสบการณในอดีตและแรงผลักดันจากสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอบุคคลและพฤติกรรมของ

หนวยท่ีตองการศึกษานั้น การศึกษาเฉพาะกรณีนี ้ไมสามารถระบุความสัมพันธในเชิงเปน

เหตุเปนผลได เชน การรายงานกรณีศึกษาของผูปวยคนหนึ่ง ท่ีเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ 

(torsades de pointes) หลังจากมีการใชยา terfenadine (ในวารสารวิชาการ JAMA 

1990: 264: 2788-90) แตการนําไปใชกับกรณีอ่ืนๆ นั้น ขึ้นอยูกับผลท่ีได 

Descriptive Statistics – สถิติบรรยาย, สถิติเชิงพรรณนา 

 เทคนิคทางสถิติเพื่อใชรวบรวมขอมูล จัดขอมูลใหเปนหมวดหมู นําเสนอขอมูล 

และสรุปขอมูล โดยจะบรรยายใหทราบลักษณะตาง ๆ ของตัวแปรท่ีนักวิจัยศึกษาเทานั้น 

และไมมีการวิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช คือ การ

แจกแจงความถี่ รอยละ สัดสวน การวัดคากลางของขอมูล (คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐาน

นิยม) การวัดการกระจายของขอมูล (พิสัย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน 

สัมประสิทธิ์ความผันแปร) 

ขอมูลอางอิง 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 2540. ปทานุกรมการวิจัย REFERENCE HANDBOOK OF RESEARCH  

   METHOD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศุภกิจ วงศวัฒนนุกิจ. 2550. พจนานุกรมศัพทการวิจัยและสถิติ. กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

µÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹  
»ÃÐ¨íÒ»�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556  

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
เปนผูดูแลตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหลายตัวบงช้ี และไดรวมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการเปนอยางดี  

โดยไดมีการสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหผลการประเมินออกมาเปนที่นา
พอใจ และไดคําแนะนํา จากผูทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

§Ò¹´�ÇÂÃÑ¡áÅÐ¼Ù¡¾Ñ¹ÇÑ¹à¡ÉÕÂ³ 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ
ราชการ โดยมอบของที่ระลึกและรวมงานเลี้ยงขอบคุณผูเกษียณ ณ หองประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

นําโดยวาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งในปน้ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี มีผูเกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 11 ทาน 

 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดประชุมคณะกรรมการ     
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป งบประมาณ 2557 และ
ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยไดนําผลการวิเคราะห 
SWOT มาปรับปรุงเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปงบประมาณ 
2558 ตอไป 



  

 

 

 

 

 
 
 งานวิจัยเรื่อง “การรับรูสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร”ี เปนผลงาน 
วิจัยของ อาจารยพิมพณภัช สิงหสุวรรณ อาจารยกุลปราณี ศรีใย และอาจารยอดิศร กุลวิทิต คณาจารย คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ปงบประมาณ 2557 ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีแนวคิดมาจาก การเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มสูงข้ึนในปจจุบัน สงผลใหมีผูเสียหายใน
คดีอาญาเพิ่มมากข้ึน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวาหากประชาชนโดยทั่วไปตกเปนผูเสียหายในคดีอาญาแลวจะมีความสามารถในการ
ดําเนินคดีอาญาดวยตนเองมากนอยเพียงใด  

ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะดําเนินการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาถึงสิทธิของผูเสียหาย  
ในคดีอาญา เพื่อทราบปญหาในการรับรูสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาและเพื่อหาแนวทางในการเสริมการ 
รับรูสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา 

วิธีดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเริ่มต้ังแต เลือกพื้นที่ในการวิจัยเปนพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มัก
เกิดเหตุอาชญากรรมไดมากกวาพื้นที่ในเขตอื่นๆ และเลือกกลุมตัวอยางเปนประชาชนที่มีอายุต้ังแต 20 ปข้ึนไป เน่ืองจากเปนผู
บรรลุนิติภาวะซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิและหนาที่โดยสมบูรณในการดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง จากน้ันกําหนดกรอบแนวความคิด
ในการวิจัยโดยกําหนดตัวแปรอิสระที่ตองการศึกษา  โดยแบงออกเปน 6 หัวขอไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเปนผูเสียหายใน
คดีอาญา การรองทุกข การฟองคดีและการเขารวมเปนโจทกในคดีอาญา การถอนฟองและการยอมความ การอุทธรณ และการ
ฎีกา เมื่อไดกรอบแนวความคิดแลว ผูทําวิจัยเริ่มทําการวิจัยดวยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิชาการ ตํารา 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการออกแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวความคิด จนเมื่อแบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรงแลว ก็นําแบบสอบถามไปแจกจายแกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม จํานวน 100 ชุด แลวทําการวิเคราะหขอมูลใน
รูปแบบของรอยละ 

 

ผลการวิจัย พบวา ภาพรวมของการรับรูของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับ 
สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา อยูในระดับพอใช 38 คน ระดับปานกลาง 38 คน ระดับไมรู 18 คน ระดับดี 6 
คน สวนในระดับดีมากไมปรากฏวามีผูรับรู โดยเมื่อจําแนกการรับรูสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาออกเปน 6  

ดาน พบวาประชาชนกลุมตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาในภาพรวมทั้ง 6 ดาน ดานที่มีผูรับรูมากที่สุด
ไดแกการฟองคดีและการเขารวมเปนโจทกในคดีอาญา ถัดมาเปนการรองทุกข ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเปนผูเสียหายใน
คดีอาญา การถอนฟองและการยอมความ การอุทธรณ และดานที่มีการรับรูนอยที่สุดไดแกการฎีกา 

 

นอกเหนือจากผลการวิจัยดังกลาวแลว ผูวิจัยมีแนวคิดหรือขอเสนอแนะ เพื่อการขยายผล หรือตอยอดงานวิจัย ที่คาดวาจะ
เปนประโยชนตอไปคือ  

1. การจัดองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาควรใหความสําคัญกับประเภทของคดีอาญาซึ่งสงผลตอการ
ฟองคดีอาญาของผูเสียหาย เน่ืองจากคดีอาญาแบงเปน 2 ประเภทคือ คดีอาญาแผนดิน และ คดีความผิดตอสวนตัว นอกจากน้ี
ในคดีความผิดอาญาแผนดินน้ันยังแบงออกเปนคดีความผิดอาญาแผนดินประเภทที่รัฐเทาน้ันเปนผูเสียหาย อาทิเชน ความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรฯ ความผิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ และความผิดที่ราษฎรซึ่งเสียหายเปนพิเศษเปนผูเสียหาย
ไดดวย อาทิเชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมเอกสาร ฐานลักทรัพย เน่ืองจากความผิดในแตละประเภท
คุณธรรมทางกฎหมายคุมครองผูเสียหายไวแตกตางกัน การวิเคราะหถึงความเปนผูเสียหายในคดีอาญา จึงตองพิเคราะหวาใน
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ความผิดแตละฐานน้ันคุณธรรมทางกฎหมายมุงคุมครองบุคคลใดเปนสําคัญ หากประชาชนขาดความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของ
คดีก็จะสงผลตอการดําเนินคดีอาญาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

2. กฎหมายกําหนดตัวบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญาไว 2 กรณี ไดแก 1.ผูเสียหายที่แทจริง 2.ผูมีอํานาจัดการแทน
ผูเสียหาย การเปนผูเสียหายที่แทจริงน้ันจะตองปรากฏวาเปนบุคคลซึ่งไดรับ ความเสียหายจากการกระทําความผิดอาญาและ
เปนผูเสียหายโดยนิตินัยซึ่งหมายถึงบุคคลน้ันตองไมมีสวนรวม สวนเกี่ยวของหรือยินยอมใหเกิดการกระทําความผิดน้ันข้ึน เมื่อ
ครบหลักเกณฑดังกลาวจึงจะถือวาบุคคลน้ันเปนผูเสียหายที่แทจริง มีอํานาจดําเนินคดีอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว 
นอกจากน้ียังกอใหเกิดอํานาจ แกบุคคลที่กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายที่แทจริงอีกดวย อาทิเชน กรณีของ
ผูเยาว หรือผูไรความสามารถ ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลมีอํานาจดําเนินคดีอาญาแทนได กรณีของผูเสียหายซึ่งถูกทําราย
ถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจัดการเองได ผูบุพการี ผูสืบสันดา สามีหรือภริยามีอํานาจดําเนินคดีอาญาแทนได หรือกรณี
ของนิติบุคคล ผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลมีอํานาจดําเนินคดีอาญาแทนได  

3. จุดเริ่มตนของการดําเนินคดีอาญาน้ันมีที่มาจากการกระทําความผิดในทางอาญา และปรากฏวามีผูเสียหายเกิดข้ึน 
เมื่อพิเคราะหไดวาบุคคลใดเปนผูเสียหายในทางกฎหมายแลวยอมจะเกิดสิทธิแกผูเสียหาย  ในการดําเนินคดีอาญา จึงอาจกลาว
ไดอีกนัยหน่ึงวา สิทธิของผูเสียหายจะเกิดมีข้ึนตอเมือ่บุคคลน้ันเปนผูเสียหายในคดีอาญาเสียกอน สิทธิดังกลาวน้ี ไดแก การรอง
ทุกข การฟองคดีอาญา การฟองคดีแพง ที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา การเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ การถอนฟอง การ
ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว การอุทธรณ การถอนอุทธรณ การฎีกา และการถอนฎีกา จึงอาจกลาวไดวาการเขาใจถึง                      
การเปนผูเสียหายในคดีอาญาและสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาจึงถือเปนหัวใจสําคัญ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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