
บัญชี  ชื่อเร่ืองวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติดานตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ 2553 – 2554

ท่ี เร่ือง ลักษณะวิชา หนวยงาน/
จังหวัดท่ีเสนอ

1 การดําเนินนโยบายดานความมั่นคงของรัฐเพื่อการนําพาประเทศ
ไปสูความมั่งค่ัง  และมีเสถียรภาพทางการเมือง

การเมือง จ.ตาก

2 การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทหารกับขาราชการ
พลเรือนมีความเหมาะสมเพียงใด

การเมือง จ.พิษณุโลก

3 การแกไขปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองตามแนวชายแดน การเมือง จ.เลย
4 การวิเคราะหการเมืองยุคไอที การเมือง จ.ลําพูน
5 การปลุกฝงอุดมการณ การติดตอสื่อสารดานตาง ๆ เชน

อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน เพื่อชักชวนโนมนาวการปลุกระดม
การเมือง จ.ลําพูน

6 การศึกษาเก่ียวกับทัศนศึกษาของนักการเมืองตองานความมั่นคง การเมือง จ.นครราชสีมา
7 การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน  และผูบริหารทองถ่ินเปนปจจัยของ

ความขัดแยงในชุมชน
การเมือง จ.อุดรธานี

8 การพัฒนาระบบการเมืองไทย  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ การเมือง จ.อุดรธานี
9 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการรักษา

ความมั่นคง
การเมือง จ.นครราชสีมา

10 การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิตามระบบประชาธิปไตยของประชาชน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกับพื้นที่ปกติ

การเมือง จ.นครราชสีมา

11 การพัฒนาประชาธิปไตยกับความมั่นคงของชาติ การเมือง จ.นครราชสีมา
12 การชุมนุมเรียกรองของกลุมมวลชนทางการเมืองที่เก่ียวของกับ

ความมั่นคงภายใน
การเมือง จ.นครพนม

13 การกอการรายกับความมั่นคงภายใน การเมือง จ.นครพนม
14 การสรางผลประโยชนรวมทางการเมืองเพื่อลดปญหาความมั่นคง

ภายใน
การเมือง จ.นครพนม

15 กําแพงประชาธิปไตย การเมือง จ.ชัยภูมิ
16 การดําเนินงานของหนวยงานความมั่นคงกับการแกไขปญหาความ

มั่นคงภายใน
การเมือง จ.อํานาจเจริญ

17 การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  มีบทบาทสําคัญกับความมั่นคงของรัฐ การเมือง จ.อํานาจเจริญ
18 กองทัพกับประชาธิปไตย การเมือง จ.อํานาจเจริญ
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จังหวัดท่ีเสนอ

19 การขยายตัวของความขัดแยงของคนในชาติที่สงผลกระทบตอความ
มั่นคงของชาติ

การเมือง สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

20 การพัฒนาความรูเรื่องประชาธิปไตยในระดับรากหญา การเมือง สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

21 การปองกันปญหาความขัดแยงสืบเนื่องจากการเปลี่ยนผานทาง
การเมือง กรณีศึกษา  การสรางความเขาใจตอสาธารณชนให
สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

22 การสงเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีพลังนําปญญาที่เปนกลาง  อยู
นอกความขัดแยง และเปนที่ยอมรับของสังคม เขามามีบทบาททํา
ความเขาใจตอคนในชาติใหตระหนักถึงความสงบสุขในสังคมและ
ความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษา..

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

23 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักตอขาราชการทุกฝายทุกระดับ
ใหเห็นถึงความมั่นคงของประเทศที่เกิดจากการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน กรณีศึกษา...

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

24 การสงเสริมใหสถาบันทางการเมืองสรางวัฒนธรรมใหมในการ
รณรงคทางการเมืองมุงเนนสรรหาบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมทาง
การเมือง  เขาสูระบบการเลือกต้ัง

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

25 การปรับปรุง  พัฒนานโยบาย  และแผนรองรับ  ใหสอดรับกับภัย
ดานสาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

26 การจัดการใหคนในชาติสามารถอยูรวมกันดวยสันติวิธีไดแมมี
ความเห็นตางกัน

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

27 การแกไขปญหาความขัดแยงและการเผชิญหนาเพื่อเรียกรองและ
ปกปองสิทธิของแตละฝายดวยวิธีการที่รุนแรง

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

28 การปรับจุดเนนการรักษาความมั่นคงของชาติที่ใหความสําคัญเพิ่ม
ขึ้นกับมิติความมั่นคงของประชาชน

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

29 การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี  กรณีศึกษา.......... การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

30 การดําเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติในระยะของนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ. 2546 - 2549

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

31 การแกไขปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองตามแนวชายแดน การเมือง จ.เลย
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32 การแกไขปญหาความมั่นคงทางชาติพันธุของประเทศ การเมือง กองกลาง สป.
33 การแกไขปญหาสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การเมือง กองกลาง สป.
34 การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต การเมือง จ.พัทลุง
35 การบริหารจัดการความหลากหลาย (Management in

Diversification) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
การเมือง จ.พัทลุง

36 กลยุทธการสรางความมั่นคงภายในประเทศไทย การเมือง จ.ลําปาง
37 การมีสวนรวมของประชาชนในการเสริมสรางความมั่นคง

ภายในประเทศไทย
การเมือง จ.ลําปาง

38 การสรางระบบความพรอมรับผิดในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย (Accountability System in Thai
Democracy Regime)

การเมือง จ.สุโขทัย

39 การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนชายแดนภาคตะวันออก
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การเมือง สํานักงาน จ.จันทบุรี

40 การแกปญหาคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองลักลอบทํางานอันกระทบ
ตอความมั่นคง

การเมือง จ.ชุมพร

41 การลักลอบคาอาวุธปน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด การเมือง จ.ชุมพร
42 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับทองถ่ิน : ผลที่มีตอ

ความมั่นคงของชาติ
การเมือง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน
43 การสํารวจปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลที่เขารวมการเมืองภาค

พลเมืองแสดงออกอยางสันติ
การเมือง กรมการพัฒนาชุมชน

44 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของทหารในระหวางการชุมนุม การเมือง จ.พิษณุโลก
45 ความเหมาะสมของการปรับลดหรือจัดต้ังหนวยทหารใหมในพื้นที่

สําคัญตาง ๆ
การเมือง จ.พิษณุโลก

46 ความคิดทางการเมืองของเกษตรกรมีผลกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ

การเมือง จ.อุดรธานี

47 ความขัดแยงภายในประเทศ : มุมมองดานนโยบายของภาครัฐ การเมือง จ.กําแพงเพชร
48 ความสัมพันธระหวางรัฐไทยและชาติไทย การเมือง กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร สป.
49 ความเสี่ยงทางดานความมั่นคงภายในประเทศที่รุนแรง  กรณีศึกษา

การขาดความสามัคคีของคนในชาติ
การเมือง ศูนยปฏิบัติการ

กระทรวงมหาดไทย
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50 ความเชื่อมั่นตอการบริหารจัดการประเทศตามหลักนิติธรรม  ในการ
ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตย  กรณีศึกษา....

การเมือง ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

51 ความแตกตางระหวางความมั่นคงของชาติกับความมั่นคงของ
รัฐบาล

การเมือง จ.นครสวรรค

52 ความขัดแยงทางการเมืองระดับชาติกับความมั่นคงภายในประเทศ การเมือง กองคลัง  สป.
53 งบประมาณของกองทัพในปจจุบันสงผลตอการปฏิบัติงานของ

กําลังพล
การเมือง จ.พิษณุโลก

54 งบประมาณดานความมั่นคง การเมือง จ.นครสวรรค
55 ทัศนคติของประชาชนตอสถานการณความมั่นคงภายใน การเมือง จ.ลพบุรี
56 ทัศนคติของประชาชนตอการเมืองไทย การเมือง จ.นครราชสีมา
57 แนวทางปฏิบัติของกองทัพตอภัยคุกคามภายในประเทศ การเมือง จ.พิษณุโลก
58 นักการเมืองกับความมั่นคงภายใน การเมือง จ.นครพนม
59 แนวทางการใหสัญชาติไทยแกคนตางดาว การเมือง สถาบันดํารง-

ราชานุภาพ สป.
60 บทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกับความมั่นคง

ภายใน
การเมือง จ.รอยเอ็ด

61 บทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ กับความมั่นคง
ภายในประเทศ

การเมือง จ.กําแพงเพชร

62 บทบาทหนาที่ของขาราชการมหาดไทยกับความมั่นคง
ภายในประเทศ

การเมือง จ.กําแพงเพชร

63 บทบาทกํานัน  ผูใหญบานในการรักษาความมั่นคงภายใน การเมือง จ.นครราชสีมา
64 บทบาทของนักการเมืองทองถ่ินกับความมั่นคงภายใน การเมือง จ.บุรีรัมย
65 บทบาทของทหารในการพัฒนาแบบการเมืองนําการทหารอยางมี

ประสิทธิภาพ
การเมือง ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต
66 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเสริมสรางการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
การเมือง กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน
67 ปจจัยที่มีผลตอความซื่อสัตยของนักการเมือง การเมือง จ.สมุทรสงคราม
68 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสามัคคีของคนในชาติ การเมือง จ.ลพบุรี
69 ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การเมือง จ.ชลบุรี
70 ปญหาแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมือง (เนนผูหนีภัยจากการสู การเมือง จ.ราชบุรี
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รบที่ศูนยถํ้าหิน)
71 ปญหาสาเหตุและแนวทางแกไข กรณีสถานการณความไมสงบทาง

การเมืองในยุคสมัยปลายรัฐบาลทักษิณจนถึงปจจุบัน
การเมือง จ.นครราชสีมา

72 ปญหาสาเหตุและแนวทางแกไข  กรณีการชุมนุมประทวงของกลุม
เสื้อแดงในหวง 12 มีนาคม 2553 จนถึงปจจุบัน

การเมือง จ.นครราชสีมา

73 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย การเมือง จ.นครราชสีมา
74 ประเทศเพื่อนบานกับความมั่นคงภายใน การเมือง จ.นครพนม
75 ปจจัยที่มีผลตอการชุมนุมทางการเมือง การเมือง จ.นครสวรรค
76 ปญหาทางออก  ในการแกไขปญหาชนกลุมนอย/ผูรวม พัฒนาชาติ

อยางย่ังยืน
การเมือง จ.เพชรบูรณ

77 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความมั่นคงภายในประเทศไทยกรณีศึกษา
........

การเมือง จ.ลําปาง

78 ปจจัยสําคัญดานความมั่นคงภายในที่มีผลกระทบตอการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การเมือง สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน
 จ.จันทบุรี

79 ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  สัญชาติพมากับปญหาความ
มั่นคงบริเวณชายแดนไทย - พมา กรณีศึกษาในพื้นที่อําเภอทาแซะ

การเมือง จ.ชุมพร

80 ปจจัยที่สงผลตอการเขารวมการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนใน
ระดับรากหญา

การเมือง กรมการพัฒนาชุมชน

81 ผลกระทบจากการชุมนุม นปช. กับความมั่นคงภายใน การเมือง จ.แพร
82 ผูนําชุมชนกับความมั่นคงของชาติ การเมือง จ.ลําพูน
83 ผูนําชุมชนกับการพัฒนาทองถ่ินในบริบทของการเมืองระดับทองถ่ิน การเมือง จ.นครราชสีมา
84 ผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายกับความมั่นคงภายใน การเมือง จ.นครพนม
85 ผลประโยชนทางการเมือง  เปนตัวแปรใหการเมืองไมพัฒนา การเมือง จ.อํานาจเจริญ
86 ผูนําในภาวะวิกฤตการชุมนุมประทวง การเมือง สถาบันดํารง-

ราชานุภาพ สป.
87 ผลกระทบดานความมั่นคงในการบุกรุกทําลายปาไม การเมือง จ.ชุมพร
88 ผลกระทบแรงงานตางดาวตอความมั่นคง การเมือง จ.ชุมพร
89 พัฒนาการทางการเมือง (Political  Development) กับความ

ขัดแยงทางความคิดของสังคมไทย
การเมือง จ.พัทลุง
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90 พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในกับการปฏิบัติงานของตํารวจไทย การเมือง จ.ชุมพร
91 ยุทธศาสตรความมั่นคงทางทะเล (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภูเก็ต) การเมือง จ.ภูเก็ต
92 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในปจจุบันที่สงผล

กระทบตอความมั่นคงของชาติ
การเมือง จ.อุดรธานี

93 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนขบวนแหงความขัดแยง
สงผลตอความมั่นคงภายใน

การเมือง จ.อํานาจเจริญ

94 รูปแบบแนวทางการชวยเหลือคนไรสัญชาติ การเมือง สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

95 แรงงานตางดาวที่เปนภัยตอความมั่นคงของชาติและอาชญากรรม
ขามชาติ

การเมือง จ.เชียงราย

96 วาทกรรมวาดวยความมั่นคงแหงชาติ การเมือง กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สป.

97 ศึกษาแนวทางการปองกันคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองไดสัญชาติ
ไทยโดยมีผลทางกฎหมาย

การเมือง จ.ภูเก็ต

98 ศึกษาผลกระทบตอความมั่นคงกรณีคนตางดาวถือสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยศึกษากรณีรายจังหวัด

การเมือง จ.ภูเก็ต

99 ศึกษาปจจัยในการสรางความสมานฉันทเพื่อลดปญหาความ
ขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทย

การเมือง กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

100 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กับความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย การเมือง จ.นครราชสีมา
101 อิทธิพลของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีผลกระทบความมั่นคง

ของไทย
การเมือง สถาบันดํารง-

ราชานุภาพ สป.
102 อํานาจรัฐและอารยะขัดขืน การเมือง กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร สป.
103 อิทธิพลทางการเมืองที่มีผลกระทบตอความขัดแยงของคนในสังคม การเมือง อําเภอนายายอาม

จ.จันทบุรี
104 อิทธิพลของสื่อที่กระทบตอทัศนคติและแนวคิดของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตย
การเมือง อําเภอสอยดาว

 จ.จันทบุรี


