
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

เทคนิคการออกแบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งสนับสนุนการวิจัย 
 จัดโดยสมาคมนักวิจัย 

ณ  ห้องนนทรี 3 ชั้น 4 อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 

____________________________________________________________________ 
หลักการและเหตุผล 

การวิจัยน ามาซึ่งยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของประเทศ ทุกประเทศในโลก
ยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยต่างๆ 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยเช่นเดียวกัน โดยมีการก าหนดนโยบายแห่งรัฐด้าน การวิจัยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มีการก าหนดแนวทางสนับสนุนการวิจัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดท านโยบายและแนว
ทางการวิจัยของประเทศมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520เป็นต้นมา มีการจัดตั้งองค์กรกลางทางการวิจัยของประเทศ คือ สภาวิจัยแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 ซึ่งต่อมามีหน่วยงานวิจัยของรัฐเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็เริ่มให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและพัฒนา โดยการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและใช้งบประมาณในการวิจัยของตนเองเป็นการเฉพาะ 

การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย นั่นคือการก าหนดประเด็น
ปัญหาการวิจัย ว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมี
ตัวใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูล จะท าอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนของการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล จะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไร จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะน าเสนอข้อมูลแบบไหน ค าถาม
เหล่านี้ล้วนเป็นค าถามที่ผู้วิจัยจะต้องหาค าตอบให้ได้ก่อนลงมือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการวิจัยเป็นงานที่ต้องอาศัย
ความละเอียดรอบคอบตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย ดังนั้นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงเป็นการเริ่มต้นที่ส าคัญของ
ผู้วิจัย ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนในทุกค าถามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจะท าให้การวิจัยมีความส าเร็จสูง  

ผู้วิจัยต้องตระหนักว่าการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเขียนตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ท่ีถูกต้อง เพราะจะต้องมีการ
ประเมินข้อเสนอโครงการดังกล่าวก่อนที่จะได้รับเงินทุนวิจัยไปด าเนินการจริงซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาในประเด็นต่างๆ มากมาย 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องรู้หลักการเขียนในแต่ละหัวข้อเป็นอย่างดี จึงจะผ่านการประเมินที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การฝึกอบรมการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ในการวิจัยมา
ก่อน หรือเคยศึกษามาบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถท าวิจัยได้หรือยังมีความเข้าใจกระบวนการวิจัยในบางเรื่องไม่ชัดเจนสมาคมนักวิจัย 
จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือให้ได้รับทุนจากแหล่งสนับสนุน
การวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักวิจัย เพื่อให้ได้นักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถผลิตงานวิจัยที่ดี มีข้อมูลขั้นตอนและผลวิจัย
ที่ถูกต้องและน าผลวิจัยไปสรุปและน าไปเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงานและแหล่งทุนวิจัยหรือเพื่อใช้ในการวิจัยในข้ันต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักวิชาการ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องและน าไปน าเสนอเพื่อผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาจากผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

2) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ 
3) สามารถทราบแหล่งทุนต่างๆ และแบบฟอร์มในการเขียนโครงการวิจัย และสามารถท าวิจัยร่วมกันได้ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ช่วยให้ผู้เข้ารับอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในมโนทัศน์การวิจัยได้อย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง สามารถน า

เทคนิค และหลักการต่างๆ ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปขยายผลภายในองค์กรได้ 
2) ทราบถึงวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงประเด็นและถูกต้องในการที่จะได้รับทุนสนับสนุน 
3) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถท าการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ท าให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักกัน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสามารถท าการวิจัยร่วมกันแบบบูรณา

การได้ในอนาคต 

วิทยากร 
รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สมาคมนักวิจัย อาคาร วช.8  ช้ัน 2 เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

คุณสมบัติผูอ้บรม 
นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและปริญญาเอก บุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
จ านวนผู้เข้าอบรม 
 40 คน (หากมีผู้สมัครเต็มจ านวนขอสงวนสิทธ์ิให้กับผู้ทีช่ าระค่าลงทะเบียนก่อน) 
วัน เวลาและสถานที่ 

วันท่ี 16-17 กรกฎาคม .2558 รวม 2 วัน ณ ห้องนนทรี 3 ช้ัน 4 อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตเนื้อหา 
จะเน้นถึง องค์ประกอบและขั้นตอนในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมทั้งเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและสามารถ

สรุปผลวิจัย และน าเสนองานวิจัยแก่แหล่งทุนวิจัยหรือองค์กรได้ 

รูปแบบการฝึกอบรม 
1) ภาคทฤษฎี (บรรยาย ตอบข้อซักถาม) 
2) ภาคปฏิบัติ (ฝึกการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย) 

ค่าลงทะเบียน 
สมาชิกสมาคมนักวิจัย 3,800 บาท ผู้สนใจทั่วไป 4,300 บาท (ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 

อาหารกลางวันและอาหารว่างค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร) ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐ ที่
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่ าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
วิธีการสมัคร 

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 3 กรกฎาคม 2558  ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรือทางอีเมล์ ar@ar.or.th(กรุณาโทร
ยืนยันการส่งใบสมัครที ่สมาคมนักวิจัยโทร. 087-931-5303, 0-2579-0787 หรือ0-2942-7522เฉพาะเวลาราชการ) 
การช าระค่าลงทะเบียน (ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558) 

1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว เลขที่บัญชี 053-411343-0 ช่ือบัญชี “โครงการ
ฝึกอบรมของสมาคมนักวิจัย” 

2) ช าระด้วยเงินสด ที่สมาคมนักวิจัย 
กรณีโอนเข้าบัญชี กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน มาที่  0-2579-0801 หรือ อีเมล์มาที่ ar@ar.or.th พร้อมทั้งระบุช่ือ

หลักสูตรและชื่อผู้เข้าอบรม และเก็บหลักฐานฉบับจริงไว้เพื่อน ามาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันฝึกอบรม เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1) ผศ.ดร.ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ  นายกสมาคมนักวิจัย 
2) ดร. อ านวย เถาตระกูล   เลขาธิการสมาคมนักวิจัยและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม 
3) นาวสาวบุปผา  ศรีสมพันธ์ุ  เจ้าหน้าท่ีสมาคมนักวิจัย 
4) นางมาลี  ธีระพันธ์   เจ้าหน้าท่ีสมาคมนักวิจัย 

 
 

ตารางการฝึกอบรม 
วัน 16 กรกฎาคม 2558 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร  
09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับและแนะน าสมาคมนกัวิจัย โดย .ผศ.ดร.ศักด์ิดา  ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัย 
09.15-12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอการวิจัย การเขียนชื่อเร่ือง ความเป็นมา และวัตถุประสงค ์

ของการวิจัย” โดย รศ.ดร.สุทธนู  ศรีไสย์ 
13.00-14.15 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอการวิจัย การเขียนชื่อเร่ือง ความเป็นมา  และวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัย” โดย รศ.ดร.สุทธนู  ศรีไสย์ 
14.30-16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย ตัวแปร และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล”โดย รศ.ดร.สุทธนู  ศรีไสย์ 
 วัน 17 กรกฎาคม 2558 
09.00-10.15 น. บรรยาย หัวข้อ “ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง และ ทฤษฎีการสุม่ตัวอย่าง” โดย รศ. ดร. สุทธนู ศรีไสย์ 
10.30-12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “วิธีสุ่มตัวอย่างและ การค านวณขนาดตัวอย่าง” โดย รศ. ดร. สุทธนู ศรีไสย ์
13.00-14.15 น. บรรยาย หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล”โดย รศ. ดร. สุทธนู ศรีไสย ์
14.30-15.45 น. บรรยาย หัวข้อ “สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล” โดย รศ. ดร. สุทธนู ศรีไสย์ 
15.45-16.00 น. กล่าวปิดโครงการ โดยดร.ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณนายกสมาคมนักวจิัย 

 
*****ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***** 

 

-เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าอบรม – 

ขอให้น าหัวข้อวิจัยหรือประเด็นปัญหาวิจัยท่ีท่านสนใจ มาใช้เป็นกรณีศึกษาระหว่างการฝึกอบรม 
 
หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 น. และ 14.15 น. (โดยประมาณ) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สมาคมนักวิจัย โทร.087-931-5303,  

0-2579-0787, 0-2942-7522 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ 
www.ar.or.th 

 

http://www.ar.or.th/

