
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและศักยภาพส าหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้าน
เทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวใน สาธารณะรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณะรัฐประชาชนจีน “ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที ่6  มีนาคม 2561 

ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 

วันที่ 7~10 มีนาคม 2561 พัฒนาทักษะการเรียนด้านการวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนามและ
แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ  ณ บริเวณสิบสองปันนา – จีน เชียงราย-เมืองหล้า-สิบสองปันนา-วัดป่า

เจ-หลวงน้าทา-เชียงราย จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

********************** 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันกลุ่มพื้นท่ี สิบสองปันนาและประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงมาก  ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี เพราะการจัดการ
ท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น นักวิชาการในยุคปัจจุบันมีข้อจ ากัดในการศึกษาและเรียนรู้สังคม
ต่างประเทศ เนื่องจากได้เพียงศึกษาจาก สื่อออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ เช่น จาก Youtube , 
facebook จากรายงานการวิจัย ตลอดจนบทความวิจัยท่ีอาจเป็นฐานข้อมูลเดิม ไม่ทันสมัย 
หรือไม่ตรงเวลา ขณะที่วิวัฒนาการของสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง ณ แหล่งปฐมภูมิ ด้วยกระบวนการ สังเกต ศึกษาจากการประชาสัมพันธ์ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากจากแผ่นป้ายโฆษณา การสื่อสารจากโทรทัศน์ แม็กกา
ซีน หนังสือพิมพ์ ตลอดจนพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเชิงพื้นท่ี เช่น จากภาพถ่าย 
Google Earth ท่ีมีไว้ในอดีต กับการเผยแพร่ในปัจจุบัน ลักษณะพาหนะ ท่ีได้จากภาพถ่ายในอดีต 
ล้อเลื่อน รถบรรทุก ปิกอัพ เกวียน รถเข็น ท่ีท าด้วยภูมิปัญญา โดยน ามาเปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน 
กับรถบรรทุก ปิกอัพ  รถเก๋ง นี้สามารถพิจารณาได้จากรูปปรากฏการณ์ปัจจุบันจากการพบเห็น 

 นอกจากนี้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาพันธ์ไม้ต่างๆท่ีอาจะไม่มีพันธุ์ไม้ดั้งเดิม  หรือ
พันธุ์ไม้พื้นเมือง เพราะอาจมีพันธ์ไม้ใหม่ท่ีถูกน าเข้ามาจากการส่งออกของประเทศอื่นๆ สาเหตุ ถัด
มาได้แก่ต้องมีการศึกษางานลักษณะหัตถกรรม เครื่องปั้น การทอผ้า ลักษณะเสื้อผ้า ปลอกหมอน 
เครื่องประดับต่างๆ ท่ีเคยตกแต่งให้เกิดความสวยงามท้ังในระดับบุคคลและสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
อาจจะมีการพัฒนามาจากประเทศภาคพื้นยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ มากกว่าอิทธิพลจากประเทศ
จีนท่ีเป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิม หรือภูมิปัญญาเดิมของพื้นท่ีพื้นถิ่นท่ีอาจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดในลักษณะของการอยู่รอดในลักษณะของการอนุรักษ์  ดังนั้น จากสาเหตุท่ีสังคมมีการ



เปลี่ยนแปลงรวดเร็วประกอบกับการเข้าถึงระบบขนส่ง ท่ีทันสมัย อาทิ  รถยนต์ เครื่องบิน เรือ
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจึงตระหนักถึงความส าคัญพร้อมกับเล็งเห็นความจ าเป็นในการ
พัฒนานักวิจัยของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ ฯลฯ ตลอดจนท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นท่ีในสนามจริงท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ จึงจัดท าโครงการ “ ทักษะและศักยภาพส าหรับ
นักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเท่ียวใน 
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณะรัฐประชาชนจีน” โดยประยุกต์ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิค SWOT Analysis และเทคนิคอื่นๆ เข้าร่วมการพัฒนาทักษะครั้งนี้ และได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  

   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1)เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลใน
ต่างประเทศเพ่ือให้ได้ประเด็นในการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ 

2)เพื่อพัฒนาศักยภาพ การตีความจากข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเป็นปรากฎการณ์ สัญลักษณ์
เคร่ืองหมาย วาทกรรม ฯลฯ ให้ถูกต้องตามหลักการประกอบสร้างและรังสรรค์วิทยา 

3)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นกลยุทธ์ในการศึกษาเชิง
คุณภาพให้สามารถเก็บและรวบรวมประเด็นได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาท่ีสั้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป้าหมายส าคัญของกิจกรรมค้นคว้าในเชิงการอบรมท่ีเน้นการปฏิบัติการ ข้างต้นท่ีมุ่งเน้น
ประโยชน์ให้เกิดกับนักวิจัยโดยตรงและคาดว่าควรจะส่งผลสัมฤทธิ์ดังนี ้ 

1)เป็นนักวิจัยในเชิงคุณภาพท่ีเข้าใจอย่างท่องแท้ในวิธีการรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ
พร้อมกับการบูรณาการในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณการวิจัย 

2)ผลการศึกษาท่ีได้จาการสัมผัสท่ีเป็นการเรียนรู้จากสนามจากแหล่งปฐมภูมิในพื้นท่ีจริง
จะดังกล่าวสามารถผลิตเป็นบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ภายใต้แบบการวิจัยระยะสั้น
แต่มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากนักวิจัยท้ังหมดที่เดินทางไปด้วยกัน  

3)ประสบการณ์ของการศึกษาและการเรียนรู้จากสังคมต่างประเทศ ท่ีเป็นประเด็น เช่น
จากข้อมูล แผ่นโฆษณา ป้ายโปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ ป้ายตามถนนและสถานท่ีต่างๆ  รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงตามกายภาพ ฯลฯ จะเป็นแนวทางให้นักวิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจ สมรรถนะ ศักยภาพตลอดจนความสามารถ น าสาระของเนื้อหาท่ีพบดังกล่าว มาเขียนเป็น
บทความวิจัยท่ีสามารถส่งตีพิมพ์ในวารสารในฐานTCI ในหลายๆกลุ่มเร่ือง  

ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการ 



1) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 วันในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
และร่วมกันคิดประเด็นวิจัยท่ีสนใจ  

2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นท่ีสนใจเป็นส่วนตัวมาก่อน
การเข้าอบรมฯ ไม่น้อยกว่า 10 หน้าท่ีเป็นการใช้เชิงอรรถแบบ APA และมีบรรณานุกรมไม่ต่ ากว่า 
2 หน้า  

3) ในระหว่างเดินทางและพักอาศัย นักวิจัยต้องเรียนรู้ ศึกษา  เรียงความ จัดหมวด จัดหมู่ 
และตีความหมาย ฯลฯ โดยเฉพาะ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปด้วย 

4) นักวิจัยผูร้่วมโครงการฯ  ต้องมีการด าเนินการในส่วนต่างๆของบทความวิจัย   ตั้งแต่บท
น า ข้อมูลและการเขียนวิธี พร้อมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในระหว่างอยู่พื้นท่ี และ
นักวิจัยแต่ละกลุ่มจัดท าร่างบทความวิจัย ไม่ต่ ากว่า 7 หน้า  

                  

 กลุ่มเป้าหมาย 

 นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา  

สถานท่ี  

 โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  

 พัฒนาทักษะการเรียนด้านการวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนามและแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ  ณ 
สิบสองปันนา – จีน เชียงราย-เมืองหล้า-สิบสองปันนา-วัดป่าเจ-หลวงน้าทา-เชียงราย  

ระยะเวลา  จ านวน 5 วัน อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน คือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 และศึกษาดูงาน 4 
วัน ระหว่างวันท่ี วันท่ี 7 – 10 มีนาคม  2561  

รูปแบบการอบรม 

1. บรรยาย ปฏิบัติการเขียน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย 
2. การลงพื้นท่ีจริงเพื่อเก็บข้อมูลศึกษา ประมวล เรียงความ จัดหมวดหมู่ โดยใชว้ิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ ควบคู่ไปด้วย กับการศึกษาดูงาน 
3. การตรวจและให้ค าแนะน าในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐาน TCI กับการศึกษาดู

งาน 

วิทยากร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ค่าลงทะเบียน 



 ท่ัวไปจ านวน 27,000 บาท (สมาชิก/ต้องการศึกษาดูงานอย่างเดียว) 25,500 บาท 

การสมัคร 

 
 ช าระเงินสดท่ีสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 069-2-55518-8 สอบถามรายละเอียด
ได้ท่ีโทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 – 5303 email: ar@ar.or.th หรือดูรายละเอียดได้ท่ี 
www.ar.or.th 

อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที ่6  มีนาคม 2561 

ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงาน วันที่ 7~10 มีนาคม 2561 

พัฒนาทักษะการเรียนด้านการวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนามและแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ  ณ สบิ
สองปันนา – จีน เชียงราย-เมืองหล้า-สิบสองปันนา-วัดป่าเจ-หลวงน้าทา-เชียงราย 

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

********************** 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  

เวลา 08.00 น.   - ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 09.00 – 16.00 น. - บรรยาย การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเขียน บทความเพ่ือตีพิมพ์
ในฐาน TCI ทฤษฎี ปฏิบัติ และ ตอบข้อซักถาม  

-หัวข้อการบรรยาย 

1.การวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.การเขียนโครงร่างวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 

3. การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในฐาน TCI 

4.การให้ค าแนะน า เร่ืองหัวข้อในการวิจัยท่ีสอดคล้องกับการศึกษาดูงาน โดยการแบ่งกลุ่ม
ละ 5 คนเป็น 8 ชิ้นงาน  

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

mailto:ar@ar.or.th%20หรือ
http://www.ar.or.th/


                                       
 

เป้าหมายของโครงการ 

 1.มีงานวิจัย 8 เรื่องท่ีสอดคล้องกับการศึกษาดูงาน 

 2.มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI ไม่ต่ ากว่า 10 บทความ 

 3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน  

 

 

ภาคทฤษฎีการวิจัย

ลงพื้นที่จริง

เก็บข้อมูล

น าผลที่ได้มาเขียน
บทความเพื่อ

ตีพิมพ์ในฐาน TCI

วิทยากร  

-ให้ค าแนะน า 

-ให้ค าปรึกษา 

-ตรวจงานวิจัย 

-ตรวจบทความ 


