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กําหนดการ โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลกูไก) รุนท่ี 4 
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหวางวันท่ี  23-27 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

 

โครงสรางหลักสูตร 
 ประกอบดวย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร รวม 40 ช่ัวโมง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

1. ภาคทฤษฎีประกอบดวยเน้ือหา จํานวน ๑๙ ช่ัวโมง ดังน้ี  
 1.1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย  1 ชั่วโมง 
 ๑.๒ การกําหนดโจทยการวิจัยแบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับนโยบายการวิจัย 

ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 
๒ ชั่วโมง 

 ๑.๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสงัเคราะหวรรณกรรม ๓  ชั่วโมง 
 ๑.๔ การออกแบบการวิจัย 8  ชั่วโมง 
  1) รูปแบบการวิจัยเชงิปริมาณการสุมตัวอยางและการวิเคราะหขอมูล (๔ชั่วโมง) 

2) รูปแบบการวิจัยเชงิคณุภาพการกําหนดกลุมเปาหมายและการวิเคราะหขอมูล 
(๒ชั่วโมง) 

3) รูปแบบการวิจัยพัฒนาการกําหนดกลุมเปาหมายและการวิเคราะหขอมูล 
(๑ชั่วโมง) 

4) รูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวมการกําหนดกลุมเปาหมายและการวิเคราะหขอมูล (๑ชั่วโมง) 

 

 1.5 การวัด การสรางเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท้ังปริมาณและคุณภาพ 3  ชั่วโมง 
 1.6  หลักการเขยีนขอเสนอการวิจัยวิทยาศาสตรและสงัคมศาสตร 2  ชั่วโมง 

2. ภาคปฏิบัติประกอบดวยเน้ือหา จํานวน ๑๙ ช่ัวโมง  
 ๒.๑ กําหนดโจทยและบูรณาการความคิดรวมกับสมาชิกในกลุมเพ่ือกําหนดปญหาวิจัยในแตละพ้ืนท่ี และ

สรุปการกําหนดโจทยวิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย 
๒  ชั่วโมง 

 ๒.๒ ฝกปฏิบตัิเขยีนทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิ การสังเคราะหวรรณกรรม ๒  ชั่วโมง 
 2.3 ฝกปฏิบตัิการออกแบบการวิจัย ๘  ชั่วโมง 
 ๒.๔ ฝกปฎิบตัิเขยีนขอเสนอการวิจัยกลุม ๓  ชั่วโมง                 
 ๒.๕ นําเสนอขอเสนอการวิจัยกลุม ๓  ชั่วโมง 
 ๒.๖ บูรณาการความรูและนําเสนอการสรางเครือขายวิจัยจากการอบรม ๑  ชั่วโมง 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  จํานวน  ๒ ช่ัวโมง  
  ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนําสมาชิก เลือกกรรมการรุน ปจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตร และพิธีเปด-ปด

การฝกอบรม 
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วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการฝกอบรม จํานวน
ช่ัวโมง 

วันที่หน่ึง 

23 ม.ค. 2560 

07.00 – 08.00 น. 

08.00 – 08.30น. 
 

08.30 – 09.00 น. 

ลงทะเบียน 

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตนครสวรรค ประธานเปด
โครงการและกลาวสัมโมนียกถา 

ปฐมนิเทศ โดย ดร.อัครเดช พรหมกัลป 

 

 ๐9.0๐ – 10.0๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 1: ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 
เนื้อหาบรรยาย: 

1.1 ปรัชญาการวิจัย (ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณนิยม) 
1.1.1 การคิดสูการวิจัยเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ

ชุมชน และพันธกิจของหนวยงาน 
1.1.2 วิธีแสวงหาความจริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม 

(Positivism) และแนวคิดปรากฏการณนิยม (Phenomenology) 
1.1.3 ขั้นตอนการวิจัยที่สําคัญในการแสวงหาความจริงทั้ง

สองแนวคิด 
1.2 จรรยาบรรณการวิจัยและแนวการปฏิบัติใหสอดคลองกับ

จรรยาบรรณ 
1.2.1 หลักการของจรรยาบรรณการวิจัย  
1.2.2 แนวการปฏิบัติใหสอดคลองกับจรรยาบรรณ 

วิทยากร:พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. 

๑ 

 10.0๐ – ๑1.0๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 2: การกําหนดโจทยการวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคลอง
กับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจ
หลัก 
เนื้อหาบรรยาย: 

2.1 การกําหนดปญหาวิจัย (Research Problems: RP)และคําถามวิจัย 
(Research Questions: RQ)ที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของประเทศตาม
บริบทของชุมชนหรือการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

2.2 หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยแบบบูรณาการหรือการวิจัยงาน
ตามภารกิจหลักพรอมกรณีตัวอยาง 

วิทยากร:ดร.พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล 
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 12.00 – 13.00 น. เนื้อหาบรรยาย: 
2.3 เทคนิคการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาการ

วิจัย 
2.4 การเขียนวัตถุประสงคการวิจัย(Research Objective)ที่สอดคลอง

กับคําถามวิจัย (Research Questions: RQ) 
2.5 กรณีตัวอยางหมวด๒การกําหนดโจทยการวิจัยที่สอดคลองกับ

นโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชนรวมทั้งการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก 

วิทยากร:ผศ.ดร.วรวิทย นิเทศศิลป 
 

 

1 

วันที่หน่ึง ๑3.0๐ – ๑4.0๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 3: การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ  
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วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการฝกอบรม จํานวน
ช่ัวโมง 

23 ม.ค. 2560 
(ตอ) 

สังเคราะหวรรณกรรม 
เนื้อหาบรรยาย: 

3.1 ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
3.2 วัตถุประสงคของการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
3.3 หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม 
วิทยากร:ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ 

 
 
1 

 14.00 – 15.00 น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 3: การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ
สังเคราะหวรรณกรรม 
เนื้อหาบรรยาย: 

3.4 แหลงสืบคนวรรณกรรมที่นิยมแพรหลาย 
3.5 การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดีพรอมกรณีตัวอยาง 
วิทยากร:รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี 

 

 

1 

 15.00 – 16.00 น. เนื้อหาบรรยาย: 
3.6 ความหมายของกรอบแนวคิดการวิจัย 
3.7 ความแตกตางระหวางความหมายกรอบทฤษฎีและความหมาย

กรอบแนวคิดการวิจัย 
3.8 สมมติฐานตัวแปรและระดับมาตรวัด(Level of scale)พรอม

กรณีตัวอยาง 
วิทยากร:พระครูโสภณพุทธิศาสตร, ผศ.ดร. 

 

1 

 16.0๐ – ๑8.0๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติกําหนดโจทยและบูรณาการความคิดรวมกับสมาชิกใน
กลุม เพื่อกําหนดปญหาวิจัยในแตละพื้นที่ และสรุปการกําหนดโจทยวิจัย
คําถามวิจัย วัตถุประสงค 

วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

๒ 

 ๑8.0๐ – ๑9.0๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงานวิจัย
การสังเคราะหวรรณกรรม 

วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

๑ 

วันที่สอง 
24 ม.ค. 2560 

๐๘.0๐ – ๐8.3๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเน้ือหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก
และแนะนําตัวผูเขารับการอบรมเพื่อสรางเครือขาย)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง 
24 ม.ค. 2560 

๐8.3๐ – 09.3๐ น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เนื้อหาบรรยาย:การวิจัยเชิงปริมาณ 

4.1 ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of  Research Design) 
4.1.1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง (True 

Experimental Research Design)  
4.1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-

Experimental Research Design) 
4.1.3 แบบแผนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non 

Experimental Research Design) 
4.2 ความแตกตางระหวางแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แทจริงแบบ

แผนการวิจัยเชิงก่ึงทดลองและแบบแผนการวิจัยแบบไมทดลองพรอมตัวอยาง

 

 

1 
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วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการฝกอบรม จํานวน
ช่ัวโมง 

(ตอ) ประกอบ 
วิทยากร:สิบเอก ดร. ดร.เศรษฐวัสภุ พรมสิทธิ์ 

 09.30 – 10.30 น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เนื้อหาบรรยาย:การวิจัยเชิงปริมาณ 

4.3 หลักการออกแบบแผนการวิจัย (Principles of Research 
Designs) 

4.3.1 Maximization of Experimental Variance: 
ความหมายและจุดประสงคของMaximization of Experimental 
Variance 

4.3.2 Minimization of Error Variance: ความหมายและ
จุดประสงคของ Minimization of Error Variance 

4.3.3 Control Extraneous Variables: ความหมายและ
ประเภทของ Extraneous Variables รวมถึงวิธีควบคุมตัวแปรแทรกซอน
พรอมตัวอยางประกอบ 

วิทยากร:ดร.พิมพาภรณพึ่งบุญพาณิชย 

 
 
 

1 

 10.30 – 11.30 น. เนื้อหาบรรยาย:การวิจัยเชิงปริมาณ  
4.4 การคํานวณขนาดตัวอยางและวิธีสุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี

ของประชากรพรอมตัวอยางประกอบ 
วิทยากร:ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

 

1 

 12.30 – 13.30 น. เนื้อหาบรรยาย:การวิจัยเชิงปริมาณ  
4.5 การใชสถิติที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัยและสมมติฐาน

การวิจัยพรอมตัวอยางประกอบ 
วิทยากร:ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

 

1 

 ๑3.30- ๑4.3๐ น. เนื้อหาบรรยาย:การวิจัยเชิงคุณภาพ  
4.6 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.6.1 หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.6.2 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.6.3 การเลือกผูใหขอมูลหลัก 

วิทยากร:พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 

 

1 

 14.30 – 15.30 น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เนื้อหาบรรยาย:การวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.6.4 เทคนิครวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
4.6.5 การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพพรอม

ตัวอยางประกอบ 
วิทยากร:ผศ.ดร.ณทัธีร ศรีด ี
 

 
 
 

1 

วันที่สอง 
24 ม.ค. 2560 

(ตอ) 

15.30 – 16.30 น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงานวิจัย
การสังเคราะหวรรณกรรม (ตอจากวันที่ 1) 

วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

1 
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วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการฝกอบรม จํานวน
ช่ัวโมง 

 16.30 – 17.30 น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการออกแบบวิจัย 
วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

2 

วันที่สาม 
25 ม.ค. 2560 

0๘.0๐-08.3๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเน้ือหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สองและแนะนําตัวผูเขารับการอบรมเพื่อสรางเครือขาย)   

 

08.30 – 09.30 น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 4: การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(ตอ) 

4.7 การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม 
เนื้อหาบรรยาย: 

4.7.1 การวิจัยพัฒนาพรอมตัวอยางประกอบ 
วิทยากร:ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย 

 
 

1 

 
09.30 – 10.30 น. เนื้อหาบรรยาย: 

4.7.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพรอมตัวอยาง
ประกอบ 

วิทยากร:ดร.อรชร ไกรจักร 

 

1 

 
10.30 – 11.30 น. ภาคทฤษฎี หมวดที่ 5: การวัด การสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ 
เนื้อหาบรรยาย:ปจจัยที่มีผลตอความคลาดเคล่ือนจากการวัด 

5.1 ปจจัยที่มีผลตอความคลาดเคล่ือนจากการวัดพรอมตัวอยาง
ประกอบ 

วิทยากร:ดร.ธนัญชัย บุญหนัก 

 
 
 

1 

 12.30 – 13.30 น. เนื้อหาบรรยาย:ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ 
5.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพพรอมตัวอยาง

ประกอบ 
วิทยากร:ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ 

1 

 13.30 – 14.30 น. เนื้อหาบรรยาย:การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยกอนนําไปใชจริง 
5.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยกอนนําไปใชจริงพรอม

ตัวอยางประกอบ 
วิทยากร:พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตติปฺโญ,ดร. 

 
 

1 

 14.30 – 18.30 น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการออกแบบวิจัย 
วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

 

 

4 

วันที่ส่ี 
26 ม.ค. ๒๕60 

08.00 – 08.30 น. Home Room (ทบทวนประเด็นสําคัญของเน้ือหาการวิจัยที่อบรมในวันที่
สามและเลือกประธานรุนของผูเขารับการอบรมเพื่อสรางเครือขาย) 

 

  ภาคทฤษฎี หมวดที่ 6: หลักการเขียนขอเสนอการวิจัย 
6.1 ความสําคัญของการจัดทําขอเสนอการวิจัย 
6.2 องคประกอบของขอเสนอการวิจัยและคําอธิบายในการเขียนแต
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วัน เดือน ป เวลา หลักสูตรการฝกอบรม จํานวน
ช่ัวโมง 

ละองคประกอบ 
6.3 เทคนิคการเขียนขอเสนอการวิจัยใหนาสนใจและมีจุดเนนที่เห็น

ความเชื่อมโยงกับโจทยการวิจัย 
 08.30 – 09.30 น. เนื้อหาบรรยาย: หลักการเขียนขอเสนอการวิจัยทางวิทยาศาสตรและกรณี

ตัวอยางวิธีการเขียนขอเสนอการวิจัย และจุดที่ควรแกไขที่พบความผิดพลาด
บอย 

วิทยากร:ดร.พิชิต ปุริมาตร 

1 

 09.30 – 10.30 น. เนื้อหาบรรยาย:หลักการเขียนขอเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตรและกรณี
ตัวอยางวิธีการเขียนขอเสนอการวิจัย และจุดที่ควรแกไขที่พบความผิดพลาด
บอย 

วิทยากร:ดร.บุษกร วัฒนบุตร 

1 

 10.30 – 11.30 น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการออกแบบวิจัย (ตอ) 
วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

1 

12.30 – 13.30 น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการออกแบบวิจัย (ตอ) 
วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

1 

 ๑3.3๐-๑6.3๐ น. ภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติเขียนขอเสนอการวิจัยกลุม 
วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

๓ 

 

วันที่หา 
7 ต.ค. ๒๕๕๙ 

๐๘.0๐ – ๐8.3๐ น. Home Room ( ทบทวนประเด็นสําคัญเน้ือหาในวันที่ส่ี และแนะนําประเด็น
สําคัญในการรับเกียรติบัตร ) 

 

๐8.3๐ – 11.3๐ น. ภาคปฏิบัติ นําเสนอขอเสนอการวิจัยกลุม (ตอ) 
วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

3 

 12.3๐ – ๑3.3๐ น. ภาคปฏิบัติบูรณาการความรูการสรางเครือขายวิจัยจากการอบรม 
วิทยากร:ทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

๑ 

 ๑3.3๐ – ๑5.3๐ น. พิธีปด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร   
 

2 

 
 


