
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวจัิยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม: 

ศึกษากรณีประเทศไทยและญีปุ่่น ระหว่าง วนัที ่1-6 กุมภาพนัธ์ 2559 
โดย สมาคมนักวจัิย 

 
หลกัการและเหตุผล 

ความเช่ือมโยงด้วยเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งและการส่ือสารท่ีทนัสมยั ท าให้ผูค้นใน
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกสามารถเดินทาง ติดต่อส่ือสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ระหวา่งกนั
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง กระบวนการปฏิสังสรรค ์(Interaction) โดยอาศยัส่ือต่างๆ เพื่อให้เขา้ถึงบุคคล
อ่ืนท่ีอยูค่นละสถานท่ีในท่ีต่าง ๆ ทัว่โลกไดโ้ดยง่ายดาย จึงมีประโยชน์และคุณค่าท่ีหลากหลาย 

วตัถุประสงค์ของการอบรม  
1) เพื่อให้นกัวิชาการและนกัวิจยัร่วมกนัก าหนดโจทยว์ิจยั (Research Questions) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การวจิยั บูรณาการนโยบายพฒันาดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทย
และกลุ่มประเทศ ญ่ีปุ่น ให้แก่นกัวิจยัผูส้นใจท่ีจะน าไปศึกษาวิจยัต่อยอด (Research Innovation) และ
ประยกุตใ์นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2) เพื่อร่วมกนัก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาวจิยั บูรณาการนโยบายพฒันาในลกัษณะสหวทิยาการ  

3) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมทกัษะ และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอบรม
จากสหวทิยาการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ได้โจทยว์ิจยัท่ีจะน าไปปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาเป็นขอ้เสนอโครงการวิจยับูรณาการ

นโยบายพฒันาในลกัษณะสหวิทยาการท่ีครอบคลุมการวิจยัเชิงนโยบายทางดา้นการพฒันาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  

2) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
พฒันาดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  

3) ได้แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีจะช่วยอธิบายถึงความ
แตกต่างของ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของกลุ่มคนจากชนชาติท่ีแตกต่างกนั เพื่อเสริม
ทกัษะและพฒันาต่อยอดงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบัการวิจยับูรณาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายพฒันาด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  
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4) สร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการในหมู่นักวิชาการและนักวิจยั ร่วมคิด ร่วมท า เป็นทีม เพื่อ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของแหล่งสนบัสนุนเงินทุนวจิยัซ่ึงตอ้งการใหผู้ว้ิจยัจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีมี
ลกัษณะเป็นชุดแผนงาน โดยให้มีบูรณาการการท างานวิจยัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
นกัวชิาการและนกัวจิยัในภาคส่วนต่างๆ 

วทิยากร  รองศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล ติรกานนัท ์

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
สมาคมนกัวจิยั อาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

10900 โทรศพัท์0-2579-0787, 0-2942-7522 โทรสาร 0-2579-0801 อีเมล์ar@ar.or.th เว็บไซต์
http://ar.or.th 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม  
บุคลากรทางดา้นการศึกษา นกัวจิยั นกัวชิาการ และบุคคลทัว่ไป ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

(รับจ านวนจ ากดั…40...ท่าน) 

สถานทีว่นั และเวลา  
ระยะเวลาอบรมทั้งส้ิน 6 วนั 4 คืน ตั้งแต่วนัท่ี 1-6 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงัน้ี  
1) อบรมในประเทศไทย 1 วนั ณ อาคารสุโขทยั ชั้น 9 มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก  

บางกะปิ กทม.  
2) ศึกษาดูงาน 

ค่าลงทะเบียน 
สมาชิกสมาคมนักวิจยั 73,400.00 บาท บุคคลทัว่ไป 73,900.00 บาท ทั้งน้ี ข้าราชการและ

พนกังาน องคก์ารของรัฐ ท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดโ้ดยไม่ถือเป็น
วนัลา และมีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนได ้ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ  
1) ส่งใบสมคัรไดท้างโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล์ ar@ar.or.th (ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ 

www.ar.or.th)  
2) ช าระเงินมดัจ า ไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึง วนัท่ี 8 มกราคม 2559  
3) ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ภายในวนัท่ี …..……… 2559  
หมายเหตุ กรณีพกัเด่ียว ช าระเพิ่มท่านละ 9,000.00 บาท 

 
 

http://www.ar.or.th/
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วธีิการช าระค่าลงทะเบียน  
1) ช าระเป็นเงินสดไดท่ี้สมาคมนกัวจิยั  
2) โอนผา่นบญัชีธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ประเภทออมทรัพยเ์ลขท่ี 

069-2–55518–8 ช่ือบญัชี สมาคมนกัวจิยั กรณีช าระโอนผา่นบญัชี ให้ส่งส าเนาหรือใบฝากเงินพร้อมระบุ
หลกัสูตรและช่ือผูอ้บรม ทาง โทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล์ ar@ar.or.th ส่วนตน้ฉบบัให้น าไปแสดง
เพื่อรับใบเสร็จในวนัฝึกอบรม 

ผู้รับผดิชอบโครงการอบรม  
1) ดร.สุรมน ไทยเกษม  ผูรั้บผดิชอบโครงการ  
2) ดร.นารินี แสงสุข  ผูรั้บผดิชอบโครงการ  

ก าหนดการฝึกอบรมในประเทศไทย 

วนัจันทร์ที ่1 กุมภาพนัธ์ 2559         มหาวทิยาลยัรามค าแหง-สนามบินสุวรรณภูมิ-ชิโตเซะ 

09.00 - 12.00 น. การฝึกอบรมเชิงคุณภาพ 
- การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวจิยั 
- วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
- การผสมผสานการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัต ิ

ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมจบักลุ่มตามหวัขอ้วจิยั เตรียมความพร้อมส าหรับการ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย และวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

21.30 น. 21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยอ านวยความสะดวก 
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที ผูโ้ดยสาร            
ทุกท่านพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 30 นาที 

23.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 (เวลาทอ้งถ่ิน
ประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัองัคารที ่2 กุมภาพนัธ์ 2559         เกาะฮอกไกโด - หมู่บ้านไอนุ - เมืองโนะโบะริเบ็ทสึ -                   
                                                         หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - หุบเขานรก - ทะเลสาบโทยะ 

08.10 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชิน ชิโตเซะ อินเตอร์เนชัน่แนล 
บนเกาะฮอกไกโด เกาะท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัสองของญ่ีปุ่นหลงัผา่นขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระเรียบร้อย รถบสัปรับอากาศรอรับคณะ น าท่านศึกษา
ดูงานแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อเก็บขอ้มูลและสังเกตหมู่บา้นไอนุ ซ่ึงเป็น
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หมู่บา้นชนพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโดมาชา้นาน ในประเทศญ่ีปุ่น รูปลกัษณ์ของ
ชาวไอนุท่ีเป็นแบบผสม ระหวา่งชาวยโุรปและชาวเอเซีย จากนั้นเดินทางสู่เมือง 
“โนะโบะริเบท็สึ” เป็นภาษาทอ้งถ่ิน และนบัไดว้า่เป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ 
ความหมายคือ “สายน ้าท่ีปกคลุมไปดว้ยหมอกสี ขาว” ซ่ึงไอหมอกสีขาวท่ีพวยพุง่
ข้ึนมานั้นเกิดจากการทบัถมของแร่ก ามะถนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ร้านอาหารญ่ีปุ่น เขา้สู่ “หมู่บา้นนินจา ดาเตะจิได มุ
ระ”   การเลียนแบบวถีิชีวิตในยคุอดีต ศูนยร์วมความเจริญรุ่งเรืองของยคุเอะโดะ 
ในช่วง ค.ศ.1603-1867 นกัรบซามูไร ซ่ึงเสมือนผูป้กป้องดูแลความเรียบร้อยของ 
บา้นเมือง หรือต ารวจในปัจจุบนั พร้อมชมอาคารบา้นเรือนท่ีจ าลองจาก
สมยัเอะโดะ  

น าท่านสู่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” น าท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” 
ธรรมชาติ ท่ีกระจายอยูเ่ตม็บริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพท่ี ผดุข้ึนมาไม่ขาด
สาย ลดัเลาะไปตามเนินเขา นอกจากนั้นยงัมีศาลเจา้ท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพ            
นบัถือเป็นอยา่งมาก 

เดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” เพื่อน าท่านสู่สถานท่ีพกัตากอากาศท่ีข้ึนช่ืออีก
เมืองหน่ึงบนเกาะฮอกไกโด น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Toya Sun Palace Hotel การแช่น ้า 
แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่นมาชา้นานจนกระทัง่
ปัจจุบนั 

ค ่า 
18.00 - 21.00 น. 

บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  
และสมาชิกร่วมกนัเสวนาสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 

วนัพุธที ่3 กุมภาพนัธ์ 2559        ภูเขาไฟโชวะ- ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์หมี - คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์ 
                                                    กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ - สก ีรีสอร์ท 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟโชวะ” หรือท่ีเรียกกนัวา่ “โชวะ ชินซงั” ภูเขาไฟ

ลูกเล็กท่ีเกิดใหม่ เม่ือประมาณ 50 ปี ซ่ึงนบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่า
ประหลาดใจ ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษอีกดว้ย ศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์หมีสีน ้าตาล ซ่ึงเป็นหมีพนัธ์ุท่ีหาได ้
ยากในปัจจุบนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” เมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งเกาะฮอกไกโดทั้งยงั
เป็น ศูนยก์ลางทางการประมงท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย เมืองน้ีมีเอกลกัษณ์ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบ ยโุรปผสมญ่ีปุ่น น าท่านผา่นชม “คลองโอตารุ” สัญลกัษณ์
แห่งเมืองโอตารุในสมยัก่อนคลอง โอตารุถูกใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งสินคา้ระหวา่ง 
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เกาะฮอกไกโดกบั เกาะอ่ืนๆของญ่ีปุ่นรวมถึง ต่างประเทศดว้ยส่งผลใหบ้า้นเรือน
ส่ิงปลูกสร้างในเมืองน้ีเป็นแบบยโุรปผสมญ่ีปุ่น 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีท่ีน่ีมีประวติัเร่ิม

มาตั้งแต่สมยั สร้างเมืองใหม่ ๆ โดยไดรั้บอิทธิพลจากชาวยโุรปท่ีเขา้มาตั้งรกราก
ท่ีน่ีในสมยัก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีท่ีโด่งดงัท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลย
ก็วา่ได ้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 
2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพน่ไอน ้า ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 
15 นาที ผูว้จิยัลงพื้นท่ีสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ตามกรอบบูรณาการงานวจิยั 

18.00 - 21.00 น. น าท่านเขา้สู่ ท่ีพกั KIRORO RESORT หรือเทียบเท่า 
บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  

วนัพฤหัสบดีที ่4 กุมภาพนัธ์ 2559         ลานสก ี- โรงงานซ็อกโกแลต – พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-   
                                                               เทศกาลเกะสลกัน ้าแข็ง ยามค ่าคืน  

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เสวนาทางวชิาการจากการเก็บขอ้มูลวนัพุธท่ี 3 กุมภาพนัธ์ และแลกเปล่ียน

ความรู้  
เดินทางศึกษาดูงานดา้นการบริหารจดัการของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 

แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ช่ือ Shiroi Koibito จะไดช้มประวติั
ความเป็นมาของโรงงาน และแนวทางการด าเนินธุรกิจกบัเศรษฐกิจปัจจุบนั 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางศึกษาดูงาน “พิพิธภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร่” เป็นพิพิธภณัฑเ์บียร์แห่ง

เดียวของประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาประวติัความเป็นมาของบริษทัซปัโปโร่ บริวเวอร์ร่ี 
ตลอดจนววิฒันาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญ่ีปุ่น สถานท่ีแห่งน้ี              
แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานน ้าตาลซปัโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวศิวกร
ชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบนัยงัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกล ้าค่าทาง
วฒันธรรม  

เขา้สู่เมือง “ซปัโปโร” เมืองซปัโปโรจดัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา การเมืองการปกครองบนเกาะฮอกไกโด 

ค ่า 
 

18.00 - 21.00 น. 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า  
บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน และเสวนาแลกเปล่ียนความเห็นทางวชิาการ 
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วนัศุกร์ที ่5 กุมภาพนัธ์ 2559         เทศกาลหิมะ อสิระ ช็อปป้ิงเดินเทีย่วในซัปโปโร 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดินทางสู่สวนสาธารณะโอโดริ ชม “เทศกาลหิมะ ซบัโปโร่” เทศกาลฤดู

หนาวท่ี ใหญ่ท่ีสุด ของประเทศญ่ีปุ่น จะจดัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปีจะมี
นกัท่องเท่ียวกวา่ 2 ลา้นคน จากทัว่ทุกมุมโลกมาชม งานประกวดการแกะสลกั
น ้าแขง็ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งมืออาชีพ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ประชุมหวัขอ้งานวจิยัและสรุปขอ้ความรู้ทางวชิาการ 

18.00 - 21.00 น. พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบติัการวจิยั เชิงบูรณาการนโยบายพฒันาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนสิบบวกสามและ
หกอยา่งเป็นทางการ  

สมาชิกรับประทานอาหารร่วมกนั 

วนัเสาร์ที ่6 กุมภาพนัธ์ 2559         สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ 

เชา้ 
 
 

10.45 น. 
15.45 น. 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสู่สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ อินเตอร์เนชัน่แนล บนเกาะ            

ฮอกไกโด 
เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*** รายละเอยีดและก าหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 
 
อตัรานีร้วม 

1. บตัรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั หมู่คณะ เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ซปัโปโร - กรุงเทพฯ             
สายการบินไทย สะสมไมล ์50% และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง  
3. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ  
4. ขนมขบเค้ียวระหวา่งการเดินทางและน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
5. ค่าเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการ 
6. ค่าท่ีพกัระดบั 4 ดาว 4 คืน หอ้งละ 2 ท่าน  
7. ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์  
8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์  
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9. น ้าจ้ิมและน ้าพริกรสเด็ด.. พร้อมขนมขบเค้ียว.. ตลอดการเดินทาง  
10. ประกนัอุบติัเหตุ ระหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000.00 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะยดึเอาประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ  
 
อตัรานีไ้ม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์MINI BAR ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ  
2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม  
3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาญ่ีปุ่น..  
4. ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างดา้ว  
5. ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การ ปฏิเสธการเขา้ ออก เมือง ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง  
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 


