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ปรัชญาการวิจยั และพัฒนาทองถิ่น
(Philosophy in Local Research and Development)

อาจารยประจําวิชา 1. ศ.ดร.เสรี พงศพิศ
2. ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง
3. รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
4. ผศ. ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
1. คําอธิบายรายวิชา

3(2-2-3)

(2 สัปดาห)
(6 สัปดาห)
(6 สัปดาห)
(2 สัปดาห)

ศึกษาปรัชญา แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งการนํากระบวนการวิจัยมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาเทคนิค หลักการและกระบวนการวิจัย รูปแบบตางๆ โดยใช
แนวคิ ด ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทั้ ง เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ให ส ามารถนํ า ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย
มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาหรื อ แก ป ญ หาของท อ งถิ่ น ได อ ย า งเหมาะสม ศึ ก ษาการออกแบบ
วางแผนการวิจัยรูปแบบตางๆ การนําแผนการวิจัยไปทดลองใชจริงกับทองถิ่น และการเขียนรายงาน
การวิ จั ย ที่ ไ ด ท ดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง การพั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ จั ย ให เ หมาะสมกั บ สถานการณ
ความตองการการพัฒนาและการแกปญหาของทองถิ่นที่แทจริง
2. จุดประสงค
2.1 จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อศึกษาปรัชญา และแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งหลักการและ
กระบวนการวิ จั ย รู ป แบบต า ง ๆ ทั้ ง เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ เพื่ อ ให มี ค วามสามารถในการ
ประยุ ก ต ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ในการพั ฒ นาหรื อ แก ป ญ หาของท อ งถิ่ น และศึ ก ษาการออกแบบ
วางแผนการวิจัยรูปแบบตางๆ
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2.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากการจบบทเรียน ผูเรียนสามารถ
1) อธิบายปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทองถิ่นได
2) มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการวิจัยรูปตางๆ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
3) สามารถนําระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มาประยุกตใชเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของทองถิ่น
4) สามารถออกแบบแผนการวิจัยรูปแบบตาง ๆ ไดสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
5) สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการวิจัย ใหเหมาะสมกับความตองการและปญหา
ของทองถิ่น
3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยาย
2. การศึกษา คนควา ดวยตนเอง
3. การปฏิบัติ ออกแบบ วางแผนการวิจัยในทองถิ่น
4. นําแผนการวิจัยสูการปฏิบัติในทองถิ่น
5. การนําเสนอผลการปฏิบัติ
4. เนื้อหาและเวลาที่ใช
สัปดาห

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียน

1-2
แนะนํ า เนื้ อ หาวิ ช าขอบเขตของการศึ ก ษา - ชี้แจงในชั้นเรียน
(18 มิ.ย. 49) และการมอบหมายงาน
09.00-16.00 น. 1. ปรัชญาและแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนา
- บรรยาย
ทองถิ่น
2. การนํากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาทองถิ่น
3-4
3. หลักการและกระบวนการวิจัย
- บรรยาย
(25 มิ.ย. 49)
- เทคนิค หลักการ และกระบวนการวิจัย - ศึกษา คนควา
09.00-16.00 น.
แบบตาง ๆ
งานวิจัย
- วิเคราะหเทคนิค และกระบวนการวิจัย
รูปแบบตาง ๆ

ผูสอน
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง

รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
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สัปดาห

เนื้อหา

5-6
4. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1 ก.ค. 49)
- กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย
09.00-16.00 น.
เชิงคุณภาพ
- ขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
ปญหาการวิจัย ตัวแปร การเลือก
กลุมตัวอยาง ฯลฯ
7-8
5. การประยุกต ใชระเบียบวิธีวิจัย
(15 ก.ค. 49)
เชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อพัฒนา
09.00-16.00 น.
ทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ
9-10
6. การออกแบบการวิจัย
(29 ก.ค. 49) 8. การวางแผนการวิจัยรูปแบบตางๆ
09.00-16.00 น.
11-12
8. การออกแบบการวิจัย ในทองถิ่น /องคกร
(12 ส.ค.49) ของตน
09.00-16.00 น.

13-14
(26 ส.ค. 49)
09.00-16.00 น.
15-16
(9 ก.ย. 48)
09.00-16.00 น.

กิจกรรมการเรียน

ผูสอน

- บรรยาย
- สรุป ทบทวน
ระเบียบวิธีวิจัย

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

- บรรยายในชั้นเรียน
- อภิปรายรวมกัน

รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

บรรยาย

ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

- นักศึกษา

ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

ออกแบบการวิจัย
- นักศึกษานําเสนอ
แบบแผนการวิจัย
หนาชั้นเรียน

9. แบบแผนการวิจัยในทองถิ่น
- บรรยาย
10. เทคนิคการเลือกแบบแผนการวิจัยที่
เหมาะสมกับสภาพของปญหาในทองถิ่น
11. การพั ฒ นาเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ ให - มอบหมายให นศ.
เหมาะสมแกปญหา
พัฒนาเทคนิคการ
ทองถิ่น
วิจัยและนําเสนอ
(การพั ฒ นาเทคนิ ค จากผลที่ ได จ ากการ หนาชั้นเรียน
ปฏิบัติในทองถิ่น)
- นศ.นําเสนอ
ผลการวิจัยใน
ทองถิ่น

รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ศ.ดร.เสรี พงศพิศ ???
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
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5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 การวัดผลระหวางภาคเรียน (60%)
1) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
10%
2) การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมในทองถิ่น
20%
3) การนําเสนอผลการนําแผนการวิจัยสูการปฏิบัติในทองถิ่น 30%
5.2 การวัดผลปลายภาคเรียน (40%)
6. งานที่มอบหมายใหทํา
6.1 ศึกษาคนควา แบบแผนการวิจัย เพื่อออกแบบการวิจัย ในทองถิ่น (20 %)
6.2 รายงานผลการนําแผนการวิจัยสูการปฏิบัติ (30 %)
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