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ชื่อ หลักสูตรโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ 

การเขียนดุษฎีนิพนธ์ ๑   
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันน้ีเกือบทุกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ต่างเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) และหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต (Doctor) รวมๆ  แล้วเกือบ  ๑๐๐  หลักสูตร  โดยทุกหลักสูตรทั้งทางสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และศึกษาศาสตร์  
ต่างต้องเปิดสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยระดับสูง  เพียงแต่วิชาที่เปิดสอนน้ัน  เน้นหนักทางภาคทฤษฎี  ท าให้เกิดปัญหาการท าวิจัยที่
ต้องอาศัยการปฏิบัติการในระดับประสบการณ์จริงในภาคสนาม  อีกประการหน่ึง  บรรดาอาจารย์ที่บรรยายวิชาระเบียบวิธีวิจัยก็
มักไม่ค่อยท าวิจัย  ท าให้ขาดทักษะทางการวิจัย  ที่จะถ่ายทอดในเชิงประสบการณ์ของการวิจัยจริงๆ  โดยเฉพาะโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่  ซ่ึงมีงบประมาณตั้งแต่  ๑๐  ล้านบาทขึ้นไป  ด้วยเหตุน้ีนักศึกษาปริญญาเอกจึงตกที่น่ังล าบาก  ต้องคล าหาทางกันเอาเอง
ตามมีตามเกิด  แล้วเปรียบเทียบการท าวิจัยระดับปริญญาเอกว่า  เหมือนคนเดินอยู่ในถ้ ามืด  ต้องคล าหาทางออกจากถ้ าให้ได้  ซ่ึง
เป็นการเปรียบเทียบที่ไร้สาระแก่นสารแห่งความเป็นจริง  แท้ที่จริงแล้ว ปัญหามาจากผู้ที่ท าวิจัย  มักไม่มีโอกาสสอนระเบียบวิธีวิจัย  
ส่วนผู้ที่สอนวิชาน้ี  ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยท าวิจัย  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นวงจรแห่งเวทนาที่มีหนทางที่จะเยียวยารักษาได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวโครงการฝึกอบรมก่ึงปฏิบัติการนักวิจัยระดับปริญญาเอกจึงเกิดขึ้น  เพื่อเติมเต็มหลักสูตรระดับดุษฎี
บัณฑิตทั้งหลาย  โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยที่เข้าอบรมมีหัวข้อการวิจัยในระดับปริญญาเอกเป็นของตนเอง  สามารถทบทวนวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ  สามารถสร้างเคร่ืองมือการวิจัยได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  สามารถวิ เคราะห์ข้อมูลทุกมาตรวัด
อย่างมีหลักวิชาการทางสถิติ  สามารถสร้างตัวแบบจากสมการทางคณิตศาสตร์  และสามารถสร้างตัวแบบทางสังคมศาสตร์  เพื่อ
การอธิบายที่เข้าใจง่ายส าหรับปุถุชนทั่วไป 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑. เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้ 
๒.๒. เพื่อให้นักวิจัยสามารถออกแบบการวิจัยตามหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของตนเองได้ 
๒.๓. เพื่อให้นักวิจัยสามารถทบทวนพัฒนาการของแนวคิดตามตัวแปรได้อย่างเป็นระบบ 
๒.๔. เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างเคร่ืองมือการวิจัยได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๒.๕. เพื่อให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทุกมาตรวัดอย่างมีหลักวิชาการทางสถิติ 
๒.๖. เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างตัวแบบจากสมการทางคณิตศาสตร์และสามารถสร้างตัวแบบทางสังคมศาสตร์ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทุกมหาวิทยาลัย 

๓.๒ จ านวน ๓๐ คน และผู้เข้าอบรมเสริม เป็นกรณี 
๔.  เน้ือหาหลักสูตร 
      ๔.๑  การปฏิบัติการสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน 
      ๔.๒  น าหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้เข้าอบรมแต่ละคนมาออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี 
      ๔.๓  การอธิบายการทบทวนวรรณกรรมแนวใหม่โดยการศึกษาพัฒนาการแนวความคิดตามตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
      ๔.๔  ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมตามพัฒนาการแนวคิดของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
      ๔.๕  การปฏิบัติการทดสอบค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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      ๔.๕  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
      ๔.๖  การสร้างตัวแบบทางการวิจัยเร่ิมแรก และตัวแบบสุดท้ายของดุษฎีนิพนธ์ 
      ๔.๗  การอธิบายการเขียนโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 
      ๔.๘  ปฏิบัติการโครงการวิจัยของผู้เข้าอบรมแต่ละคน 
๕. วิทยากรให้การฝึกอบรม 

๕.๑  รศ.ดร. พลศักดิ์  จิรไกรศิริ 
๕.๒  ดร. กรเอก  กาญจนาโภคิน 
๕.๓  ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์ 
๕.๔  ดร. วัฒนา  นนทชิต 
๕.๕  ดร. จ ารัส  อ้ึงศรีวงศ์ 

๖.  วัน เวลา สถานที่อบรม 
 ๖.๑   รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘    และวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘      
      รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    และวันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘     
      รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘  กันยายน   ๒๕๒๘    และวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๒๘ 
      รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๙-๑๓   พฤศจิกายน ๒๕๕๘   และวันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
๖.๒  สถานที่ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
๗.  แผนการรับสมัคร 

๗.๑. ประกาศแผนการอบรมตลอดทั้งปี ขึ้น website สมาคมนักวิจัย 
 ๗.๒. ส่งแบบการฝึกอบรมไปที่บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท – เอก ของทุกมหาวิทยาลัย 
 ๗.๓. รับสมัครผู้เข้าอบรมทั้งปี โครงการจองล่วงหน้าไม่เกินหลักสูตรละ ๓๐ คน อาจมีเข้าเสริมบ้างบางส่วน 
 ๗.๔. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม 
 ๗.๕. ประเมินผลการฝึกอบรม 
๘. ตารางการด าเนินการอบรม 

วันที่อบรม รายละเอียดการอบรม 

วันที่ ๑,๒ วันที่  ๑ การปฏิบัติการสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน 
วันที ่ ๒ น าหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของผู้เข้าอบรมแต่ละคนมาออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี 

วันที ่๓,๔ วันที ่ ๓  การอธิบายการทบทวนวรรณกรรมแนวใหม่โดยการศึกษาพัฒนาการ 
            แนวความคิดตามตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
วันที ่ ๔  ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมตามพัฒนาการแนวคิดของตัวแปรต้นและตัว แปรตาม 

วันที่ ๕,๖ วันที ่ ๕  ปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือการวิจัยทั้งเชิงปริมาณแลละเชิงคุณภาพ 
วันที ่ ๖  การปฏิบัติการทดสอบค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย  ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วันที่ ๗,๘ วันที ่ ๗  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วันที ่ ๘  การสร้างตัวแบบทางการวิจัยเร่ิมแรก และตัวแบบสุดท้ายของดุษฎีนิพนธ์ 
วันที่ ๙, ๑๐ วันที ่ ๙  การอธิบายการเขียนโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 

วันที ่ ๑๐  ปฏิบัติการโครงการวิจัยของผู้เข้าอบรมแต่ละคน 
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หมายเหตุ  

๑. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องน า computer notebook มาทุกคร้ังของการอบรม 
๒. แจก texebook คู่มือระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง ราคา ๓,๕๐๐บาท 

๙.  สิทธิของผู้เข้ารับการอบรม 
๙.๑  ในการเข้ารับการฝึกอบรม การร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในก าหนดการการศึกษา ได้รับเอกสาร    
       ประกอบการบรรยายในแต่ละวิชา และแผ่นบันทึกข้อมูลทางวิชาการ  
๙.๒  ผู้สมัครที่ลงทะเบียนครบทั้ง ๒ หลักสูตร สามารถเลือกเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการ  
       อบรมซ้ า โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม ๑๕ วัน โดยเสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าอบรมวันละ ๒,๐๐๐ บาท 
๙.๓  การจองหลักสูตรสูตรฝึกอบรมจะสมบูรณ์เม่ือมีการช าระค่าอบรม ครบตามจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท เท่าน้ัน 

๑๐. งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ดังน้ี 
 ๑๐.๑  ค่าลงทะเบียน ๒๐,๐๐๐ บาท 
      ๑๐.๒  ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง 
๑๑. วิธีการสมัครและช าระค่าลงทะเบียน  

 ๑๑.๑  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ีโดยดูจากตารางการอบรม โดยท าการสมัครก่อนการเปิดอบรม ๓๐ วัน  ทางโทรสาร ๐-
๒๕๗๙-๐๘๐๑ หรือทางอีเมล์ ar@ar.or.th   โทรยืนยันการส่งใบสมัครที่ท าการสมาคม ๐-๒๕๗๙-๐๗๘๗ หรือ ๐-๒๙๔๒-๗๕๒๒ 

๑๑.๒  ช าระด้วยเงินสดที่สมาคมนักวิจัย เลขที่ ๑๙๖ อาคาร วช. ๘ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

๑๑.๓ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชีสมาคมนักวิจัย เลขที่ ๐๖๙-๒-๕๕๕๑๘-๘  
(กรุณาส่งใบใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาทีโ่ทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๘๐๑) 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑๒.๑  นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทุกมหาวิทยาลัย ได้รับการฝึกฝนสร้างประสบการณ์ในการท าวิจัย ประมาณการ  รายรับ – 
รายจ่าย 
  ๑๒.๒ นักศึกษาไม่เสียโอกาสในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 
๑๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๓.๑   ดร. กรเอก  กาญจนาโภคิน  โทร ๐๘-๑๘๔๗-๗๔๗๒ Email : Korneak.k@g,ail.com 
       ๑๓.๒  ผศ.ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ 
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