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๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตร “การวิจัยเชิง
คุณภาพ” เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกต (observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) 
และการจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติ
งานวิจัยภาคสนาม เพ่ือให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย 
และนำเสนอผลการวิจัย 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

๑. รู้หลักการและวิธีการในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๒. รู้กระบวนการและข้ันตอนในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓. สามารถออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับปัญหาวิจัยที่สนใจได้ 
๔. สามารถนำไปประยุกต์ในการทำวิจัย และปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖. สถานที่อบรม 

   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๗. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 

   การบรรยาย 
   ฝึกปฏิบัติออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๘. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
๙. กำหนดการอบรม 

 ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๒ วนั จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม รุ่นละ ๑๕ คน ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
(รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม วัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ และอาหารว่าง ๓ มื้อ) 

๑๑. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.กนก  พานทอง 
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๒ 

๑๒. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
- คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  - รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
 
 

๑๓. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
๑. แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
๒. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม)  
๓. การเขียนโครงการวิจัย (การหาหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด 

และการสร้างแนวคำถาม)  
๔. การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
๕. การผสมผสานงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
๖. การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และเสนอผลการวิจัย  

๑๔. คณะวิทยากร 
๑.  ผศ.ดร.กนก  พานทอง     วิทยากร 
๒.  ผศ.ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม     วิทยากร 

๑๕. งบประมาณ 
         ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” มีดังนี ้ 
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน    ๔๕,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน  ๔,๘๓๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๔๐,๑๗๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๒ วัน x ๒ คน) 
๑๔,๔๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  
(เหมาจ่ายวันละ ๔๐๐ บาท x ๒ วัน x ๒ คน) 

๑,๖๐๐.-  บาท 

 ๓. ค่าอาหารกลางวัน  
(มื้อละ ๒๐๐ บาท x จำนวน ๒ มื้อ x จำนวน ๓๕ คน) 

๑๔,๐๐๐.-  บาท 

 ๔. ค่าอาหารว่าง 
(มื้อละ ๕๐ บาท x จำนวน ๓ มื้อ x จำนวน ๓๕ คน) 

๕,๒๕๐.-  บาท 

 ๕. ค่าเอกสาร ๑,๕๐๐.-  บาท 
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๓ 

 ๖. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ๓,๔๒๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๕ – ๖ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับปัญหาวิจัยที่สนใจได้ 
๔. ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ในการทำวิจัย และปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ 

๑๗. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
     ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

         - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถร่วมอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด มากกว่าร้อยละ ๙๐  
         - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการอบรม และได้รับวุฒิบัตรโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” มากกว่าร้อยละ ๙๐  
      ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
         - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าอยู่ในระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 

        - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
๑๘.  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
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๔ 

                       
 
                   (ผศ.ดร.กนก  พานทอง) 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                    ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อบรม Online โดยผ่านระบบ Google Meet/ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
วันที่ ๑   
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย คณบดีวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     - แนวความคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
                                   - การเขียนโครงการวิจัย (การหาหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม  
          กรอบแนวคิด 
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๕ 

 - ฝึกปฏิบัติการ  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และ 
                                    การสนทนากลุ่ม)  
 - ฝึกปฏิบัติการ  
 
วันที่ ๒ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.     - การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 - ฝึกปฏิบัติการ  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 - ฝึกปฏิบัติการ  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     - การผสมผสานงานวิจัยเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  - การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และเสนอผลการวิจัย 

 - ฝึกปฏิบัติการ  
 
หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 


