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บทบรรณาธิการ
“วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เล่มนี้ถือเป็นวารสารฯ
ฉบับที่ 4 แล้ว นับตั้งแต่การก่อร้างสร้างตัวของวารสารฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อต้นปี พ.ศ.
2560 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560) ซึ่งตัวตนของวารสารฯ ก็ยังคงยืน
หยัดและสืบทอดเจตนารมณ์เดิม นั่นคือ การคัดสรรเอาบทความที่มีความเข้มข้นทาง
วิชาการมารวมกันในฐานะพื้นที่ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้วารสารฯ ฉบับนี้ได้
ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และขยายมุมมองทางความคิด อัน
นาไปสู่การพัฒนาโลกทัศน์ทางวิชาการของผู้อ่านให้งอกงามเฟื่องฟู ซึ่งในท้ายที่สุดความ
งดงามทางปัญญานี้จะเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะช่วยชี้นาผู้คนให้หันกลับมาเปลี่ยนแปลง
สังคม ทั้งในทางความคิดและการกระทา อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์สังคมในอนาคต
ในวารสารฯ ฉบับนี้บรรจุบทความวิชาการอยู่ทั้งสิ้น 5 บทความ บทความแรก
เป็นบทความที่มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้ในเนื้อแท้ของปรัชญา เพื่อให้เห็นการถกเถียงกัน
ผ่านเลนส์ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมที่เคลื่อนตัวในโลกอย่ างรู้ เท่ าทัน บทความที่ส อง เป็ น
บทความวิจยั ทางรัฐศาสตร์ที่ศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียน และนาเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียนที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยใช้ประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษา บทความที่สาม เป็นบทความทาง
นิติศาสตร์ที่มีความเข้มข้นในการชี้ชวนให้ตีความถึงสถานะทางกฎหมายและลาดับศักดิ์
ของกฎหมาย ผ่านประกาศหรือคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
บทความที่สี่ เป็นบทความทางการบริหารที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารในบริบทจังหวัดร้อยเอ็ด และบทความที่
ห้า เป็นบทวิจารณ์หนังสือ Eat That Frog! 21 Great Ways to Stop
Procrastinating and Get More Done in Less Time ซึ่งพยายามนาเสนอให้เห็นถึง
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