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บทที ่2 
ประเดน็ปัญหาของการสัมมนา 

 สัมมนำในบทน้ี เนน้กำรศึกษำวเิครำะห์ประเด็นปัญหำและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรศึกษำ ปัญหำกำรจดักำรศึกษำ ปัญหำกำรจดักำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน ปัญหำท่ีส่งผล 
กระทบดำ้นควำมมัน่คง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยกำรน ำทฤษฎีและหลกักำร ท่ีไดจ้ำก 
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรศึกษำจำกสภำพจริง กรณี ศึกษำกำรอภิปรำย และกำรแลกเปล่ียนควำม คิดเห็น 
ซ่ึงกำรจดัสัมมนำเป็นกระบวนกำรของกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีขั้นตอนกำรปฏิบติั อยำ่งต่อเน่ือง 
สำมำรถตรวจสอบและประเมินผลไดทุ้กขั้นตอน โดยกำรด ำเนินกำรกำรจดัสัมมนำ กำรก ำหนดกรอบ
สัมมนำครอบคลุมกำรด ำเนินงำนสัมมนำในทุก ๆ ดำ้น ดงันั้น จึงตอ้งมีกำรก ำหนดกรอบสัมมนำให้
ชดัเจนโดยเร่ิมจำกกำรส ำรวจประเด็นปัญหำและควำมตอ้งกำรโดยใชก้ระบวนกำรศึกษำอยำ่งรอบ
รอบดำ้นตั้งปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในเพื่อกำรก ำหนดแผนงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพต่อไป 

ส ารวจประเด็นปัญหาและความต้องการ 
กำรก ำหนดปัญหำเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรในกำรจดัสัมมนำนบัวำ่มีควำมส ำคญั

ท่ีสุด วธีิกำรใหไ้ดม้ำซ่ึงประเด็นปัญหำกำรสัมมนำนั้นอำจจ ำแนกออกตำมเป้ำหมำยของกำรสัมมนำ 
เช่น หำกเป็นกำรด ำเนินกิจกำรขององคก์รหน่ึงองคก์รใด ก็อำจไดม้ำจำกแหล่งของปัญหำภำยใน
องคก์รหรือภำยนอกองคก์ร  นั้น ๆ และถำ้เป็นกำรจดัสัมมนำในสำขำวชิำชีพเฉพำะท่ีมีเป้ำหมำย
เพื่อกำรศึกษำคุณควำ้ก็จะมีแนวทำงกำรไดม้ำซ่ึงประเด็นปัญหำเพื่อกำรท่ีต่ำงกนัไป และมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

แนวทำงท่ีเหมำะสมกบักำรก ำหนดประเด็นปัญหำเพื่อกำรจดัสัมมนำขององคก์ร ควรมีกำร
วเิครำะห์สภำพทัว่ไปขององคก์รเช่นเดียวกบักำรด ำเนินโครงกำรอ่ืน ๆ ดงัท่ี อินทิรำ รอบรู้ (2558, 
หนำ้ 20-27) ไดอ้ธิบำยถึงกำรศึกษำเบ้ืองตน้เพื่อมุ่งหำแนวทำงแกไ้ขและปรับปรุง สภำพกำรท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้นใหดี้ข้ึนกวำ่ท่ีเป็นอยูเ่ดิม ในกำรส ำรวจขอ้มูลนั้นตอ้งไม่ใช่ควำมรู้สึกส่วนตวั ใน
กำรตดัสินปัญหำหรือคิดเอำเอง แต่ควรเป็นกำรรำยงำนผลตำมสภำพควำมเป็นจริงในสังคมปัจจุบนั 
เพื่อใชใ้นกำรวำงแผนตำมโครงกำร โดยทัว่ไปอำจแบ่งออกเป็น กำรศึกษำขอ้มูลเฉพำะดำ้น เป็น
กำรศึกษำส ำรวจขอ้มูลดำ้นใดดำ้นหน่ึงโดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรจะท ำโครงกำร และ
กำรศึกษำส ำรวจขอ้มูลเร่ืองทัว่ไปทุกดำ้น เป็นกำรศึกษำขอ้มูลหลำย ๆ ดำ้นไปพร้อมกนัใน
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรจะท ำโครงกำร โดยพิจำรณำถึงขอ้เทจ็จริงตำมสภำพสังคมเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม กำรเมือง เป็นตน้ ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีศึกษำมีอยูห่ลำยวธีิ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์
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ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และงบประมำณ ในกำรเลือกใชว้ธีิกำรรวบรวมขอ้มูลอำจใชว้ธีิ
เดียวหรือหลำย ๆ วธีิมำผสมผสำนกนัก็ได ้ซ่ึงในกำรส ำรวจขอ้มูลมีวจีีต่ำง ๆ ดงัน้ี คือ กำรรวบรวม
ขอ้มูลจำกกลุ่มผูน้ ำองคก์ร กำรรวบรวมขอ้มูลจำกกำรศึกษำจะพบกรณี เป็นกำรศึกษำขอ้มูล
รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ำกท่ีสุด กำรรวบรวมขอ้มูลจำกกำรสังเกต เป็นวธีิกำรรวบรวมขอ้มูลท่ี
ตอ้งกำรใชใ้นกำรท ำโครงกำร ดว้ยกำรบนัทึกสภำพท่ีแทจ้ริงเติมเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนั้น 
ทั้งน้ีอำจรวบรวมเอำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญในขณะนั้นมำบนัทึกไวด้ว้ย กำรรวบรวมขอ้มูล
โดยกำรจดัประชุม เพื่อใหมี้กำรร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นเพื่อหำขอ้สรุปเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร โดย
กำรจดัประชุมผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ผูเ้ช่ียวชำญ หรือนกัวิชำกำร ในสำขำท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุป และลดแรงต่อตำ้นจำกกลุ่มต่ำง ๆ กำรรวบรวมขอ้มูลจำกเคร่ืองบ่งช้ีทำงสังคม เป็น
กำรศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจำกเอกสำรต่ำง ๆ ซ่ึงจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองควำมถูกตอ้ง ตรงกบั
สภำพควำมเป็นจริง และควำมทนัสมยัของขอ้มูล และกำรรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำม และ
แบบสัมภำษณ์ เป็นกำรรวบรวมขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลเชิงสังคมศำสตร์ ซ่ึง
ช่วยใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีตรงประเด็น และสะดวกในกำรรวบรวมขอ้มูล ประหยดัค่ำใชจ่้ำยและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน อยำ่งไรก็ตำมขอ้มูลท่ีไดรั้บมำมีควำมถูกตอ้งมำก และน่ำเช่ือถือเพียงใด 
ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภำพ และคุณภำพของแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ท่ีน ำมำใชใ้นกำรรวบรวม
ขอ้มูลในแต่ละคร้ัง 

1. เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
กระบวนกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล กระบวนกำรวธีิในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำมำ

ประยกุตใ์ชก้บักำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อกำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำขององคก์ร เช่น เทคนิคกำร
วเิครำะห์ขอ้มูลโดยใช ้SWOT กำรวเิครำะห์ SWOT เป็นเทคนิคกำรประเมินสภำพกำรภำยใน และ
ภำยนอกองคก์ร เพื่อช่วยใหเ้ขำ้ใจถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริบทภำยใน และภำยนอกขององคก์ร 
โดยกำรวิเครำะห์ภำยในองคก์รทั้งจุดแขง็ และจุดอ่อน (Strength and Weakness Analysis ) และ
วเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกองคก์รโดยพิจำรณำจำก กำรวเิครำะห์โอกำสและอุปสรรค ( Opportunity 
and Threat Analysis ) เพื่อให้เขำ้ใจสภำพแวดลอ้มขององคก์ร และหำแนวทำงเพื่อช่วยใหอ้งคก์ร
สำมำรถปรับตวัเขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงของบริบทของกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
โดยพิจำรณำ จุดแขง็และเพื่อเพิ่มโอกำสกำ้วหนำ้ใหอ้งคก์รมำกท่ีสุดและพิจำรณำจุดอ่อนของ
องคก์ร เพื่อขจดัปัญหำและลดอุปสรรคใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถก ำหนด
เป้ำหมำย และทิศทำงในกำรวำงโครงกำรในอนำคตใหบ้รรลุไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

1.1 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ SWOT เป็นกำรศึกษำวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกและภำยใน 
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องคก์รประกอบดว้ยกนั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
          1.1.1 วเิครำะห์จุดแขง็ และจุดอ่อน ( Strength and Weakness Analysis ) เป็นกำร

วเิครำะห์ปัจจยัภำยในองคก์ร โดยกำรวิเครำะห์ถึงจุดแขง็ ( Strength : S ) คือ ผลกระทบทำงดำ้น
บวกท่ีเกิดข้ึนจำกส่ิงแวดลอ้มภำยในองคก์ร หรือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในกำรด ำเนินงำน ตวัอยำ่งจุดแขง็ 
ไดแ้ก่ กำรบริกำรขององคก์รมีคุณภำพดี ผูบ้ริหำรมีวสิัยทศัน์ท่ีกวำ้งไกลองคก์รมีฐำนะทำงกำรเงินท่ี
มัน่คงเป็นตน้ จุดอ่อน ( Weakness ) คือ ผลกระทบทำงดำ้นลบท่ีเกิดข้ึนจำกส่ิงแวดลอ้มภำยใน
องคก์ร หรือคือขอ้เสียเปรียบขององคก์ร หรือหมำยถึงกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์รท่ีไม่สำมำรถ
กระท ำดี ตวัอยำ่งของจุดอ่อน ไดแ้ก่ งบประมำณขององคก์รมีจ ำกดั มีปัญหำในเร่ืองกำรเขำ้ออก
พนกังำน ควำมรักหรือช่ือเสียงขององคก์รยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 

         1.1.2  กำรวเิครำะห์โอกำส และอุปสรรค ( Opportunity and Threat Analysis ) เป็น
กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกองคก์ร โดยกำรวเิครำะห์ในส่วนของโอกำส ( Opportunity : O ) 
หมำยถึง สภำพแวดลอ้มภำยนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์ร หรือคือผลกระทบท่ี
เกิดจำกส่ิงแวดลอ้มภำยนอก ท่ีส่งผลทำงดำ้นบวกต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์ร เช่น ภำวะเศรษฐกิจ 
สังคม กำรเมือง กฎหมำย เทคโนโลย ีเป็นตน้ ส่วนอุปสรรค ( Threat : T ) หมำยถึง สภำพแวดลอ้ม
ภำยนอกท่ีคุกคำม หรือมีผลเสียต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์ร ซ่ึงเป็นผลกระทบดำ้นลบ จำก
สภำพแวดลอ้มภำยนอกท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำน อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถเปล่ียนแปลง
ได ้เช่น ภยัธรรมชำติ กำรข้ึนรำคำพลงังำน เป็นตน้ 

        1.1.3  กำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงเลือก โดยกำรน ำเอำจุดอ่อน จุดแขง็ โอกำส และ
อุปสรรค ขององคก์รมำสร้ำงเป็นทำงเลือก โดยใชว้ธีิกำรท่ีเรียกวำ่ SWOT Matrix หรือ TOWS 
Matrix ซ่ึงพิจำรณำเลือกแนวทำงปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกรเป็นส ำคญั 

ในกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT สำมำรถน ำหลกักำรและแนวคิดในกำรบริหำรองคก์รเชิง
ธุรกิจมำประยกุตเ์พื่อใหง่้ำยต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจในประเด็นท่ีตอ้งกำรจะวเิครำะห์ เบ้ืองตน้ควร
พิจำรณำกำรวเิครำะห์ SWOT เป็น 2 ส่วน คือปัจจยัภำยนอก และปัจจยัภำยใน ไดมี้นกัวชิำกำร
ศึกษำแนวทำงกำรประเมินศกัยภำพองคก์รไดอ้ยำ่งหลำกหลำย แนวคิดท่ีสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ช้
กบักำรก ำหนดโครงกำร เช่น กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกโดยใชรู้ปแบบ PEST Analysis วเิครำะห์
ปัจจยัภำยนอกองคก์รดำ้นกำรแข่งขนัตำมแนวคิด Five-Forces Model และวเิครำะห์ปัจจยัภำยใน
โดยใช ้McKinsey’s 7S Framework   

            1.1.4  กำรวเิครำะห์ศกัยภำพภำยในองคก์รดว้ยกรอบแนวคิดของ McKinsey’s 7S 
Frameworkซ่ึงพฒันำข้ึนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1980 โดย บริษทัท่ีปรึกษำ McKinsey แนวคิดน้ีมี
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พื้นฐำนกำรคิดในเร่ืองของประสิทธิภำพขององคก์รยอ่มเกิดจำกควำมสัมพนัธ์ภำยในองคก์รของ
ปัจจยัภำยใน 7 ประกำร 

กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกเพื่อกำรด ำเนินโครงกำรโดยประยกุตใ์ช้ PEST Analysis เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยนอกองคก์รเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ก่อนกำร
ด ำเนินโครงกำรนั้น ๆ จะเร่ิมตน้โดยจะประเมินครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัในเชิงรัฐศำสตร์ ( Political Factors ) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจยัในเชิงรัฐศำสตร์ ท่ี
อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินโครงกำร ทั้งดำ้นกำรเมืองและนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน
โครงกำร 

2.  ปัจจยัในเชิงเศรษฐกิจ ( Economics Factors )  ปัจจยัในเชิงเศรษฐกิจ ท่ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรอำจท ำใหต้น้ทุนกำรด ำเนินโครงกำรสูงข้ึน 

3.  ปัจจยัเชิงสังคมและวฒันธรรม ( Sociocultural Factors ) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม
ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อองคก์ร ภำพลกัษณ์ขององคก์ร ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์ เช่น อำย ุเช้ือชำติ 
ขนำดครอบครัว และชำติพนัธ์ รูปแบบในกำรด ำเนินชีวติทศันคติทำงสังคม ท่ีมีผลต่อกำรด ำเนิน
โครงกำร และท่ีอำจจะมีผลต่อกำรยอมรับโครงกำรนั้น ๆ 

4.  ปัจจยัทำงเทคโนโลยี ( Technological Factors ) ควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยท่ีีอำจ
ส่งผลกระทบต่อองคก์ร และกำรด ำเนินโครงกำร รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีสัญญำ
อนุญำต สิทธิบตัรทรัพยสิ์นทำงปัญญำ นวตักรรมทำงเทคโนโลย ีแหล่งพลงังำน และเช้ือชำติใหม่ท่ี
สำมำรถใชใ้นกำรผลิตและบริกำร ควำมกำ้วหนำ้ของกำรส่ือสำร 

กระบวนกำรในกำรเลือกสรรประเด็นต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นปัจจยัภำยนอก และปัจจยั
ภำยในนั้นควรเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรท่ีอยูภ่ำยในบริบทตำมสภำพจริงโดยใชว้ธีิกำรใหไ้ดม้ำซ่ึง
ประเด็นเหล่ำนั้นจำกกำรระดมสมองเพื่อหำฉนัทำมติ (Consensus, Delphi ) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( 
In depth interview ) กำรวจิยัเชิงคุณภำพ ( Focus Group, Participative action research ) หรือ กำรใช้
เทคนิคเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนท่ีมีกำรปฏิบติัท่ีดี ( Benchmarking best practice ) กระบวนกำรใน
กำรก ำหนดทำงเลือกท่ีจะตอ้งน ำประเด็นท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 
มำประเมินค่ำคะแนน โดยอำจก ำหนดค่ำคะแนน  

เม่ือไดค้่ำคะแนนจำกกำรค ำนวณแลว้จึงมำล ำดบัคะแนนและใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรล ำดบั
ควำมส ำคญัใน SWOT/TOWS Matrix เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรตดัสินใจต่อไป 
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2.  การก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Mtrix  
แนวคิด TOWS Mtrix เป็นแนวคิดท่ีน ำมำใชใ้นกำรวเิครำะห์เพื่อกำรก ำหนดยทุธศำสตร์

ของกำรวำงแผนขององคก์ร โดยเป็นกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งจุดแขง็กบัโอกำส จุดแขง็
กบัอุปสรรค จุดอ่อนกบัโอกำส และจุดอ่อนกบัอุปสรรคซ่ึงพิจำรณำไดด้งัน้ี 

          1.2.1   พิจำรณำ SO – เป็นกลยทุธ์เชิงรุกซ่ึงเกิดจำกกำรน ำจุดแขง็และโอกำส มำ
พิจำรณำร่วมกนัเพื่อใชป้ระโยชน์จำกโอกำสท่ีเกิดข้ึน  

           1.2.2  พิจำรณำ ST – เป็นกลยทุธ์เชิงป้องกนัซ่ึงเกิดจำกกำรน ำจุดแขง็ขององคก์รท่ีมี
อยู ่และอุปสรรคมำพิจำรณำร่วมกนั ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรท่ีองคก์รมีจุดแขง็แต่ยงัมีประสักซ่ึงเป็นปัจจยั
ภำยนอกท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดเ้ป็นขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ  

1.2.3  พิจำรณำ WO – เป็นกลยทุธ์เชิงแกไ้ข เกิดจำกกำรน ำจุดอ่อน และโอกำสมำ 
พิจำรณำร่วมกนั เพื่อน ำโอกำสจำกสถำนกำรณ์ภำยนอกท่ีเอ้ืออ ำนวยมำใชแ้กไ้ขจุดอ่อนท่ีมีอยู ่

1.2.4  พิจำรณำ WT – เป็นกลยทุธ์เชิงรับ เกิดจำกกำรพิจำรณำจุดอ่อนขององคก์ร  
และอุปสรรคจำกภำยนอกองคก์รมำพิจำรณำร่วมกนั กรณีท่ีองคก์รจะตอ้งประสบกบัจุดอ่อนท่ีมีอยู่
บวกกบัอุปสรรคจำกสถำนกำรณ์ภำยนอก ซ่ึงไม่สำมำรถควบคุมไดเ้ป็นกำรพยำยำมลดจุดอ่อน เพื่อ
หลีกเล่ียงอุปสรรค 

ในขั้นของกำรพิจำรณำจดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงกำร ควรใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้
ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั โดยใชผ้ลจำกกำรศึกษำเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และวเิครำะห์สภำพกำรณ์เป็นแนวทำงเพื่อพิจำรณำวำ่อะไรคือส่ิงท่ีควรจะท ำเพื่อแกไ้ขปัญหำ หรือ
พฒันำงำนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อกำรก ำหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรต่อไป 

แนวทำงท่ีเหมำะสมกบักำรก ำหนดประเด็นปัญหำเพื่อกำรจดัสัมมนำทำงเทคโนโลยี
กำรศึกษำในเอกสำรสอนฉบบัน้ี มุ่งเนน้ก ำหนดประเด็นปัญหำเพื่อน ำไปสู่กำรสัมมนำโดยใช้
ผลกำรวจิยัทำงเทคโนโลยกีำรศึกษำ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปในภำพรวมเพื่อกำรน ำผลท่ีไดม้ำใชเ้ป็นฐำน
ในกำรเรียนรู้แนวโนม้ของเทคโนโลยกีำรศึกษำภำยใตข้อบข่ำยของกำรศึกษำทำงเทคโนโลยี
กำรศึกษำท่ีก ำหนดโดยสมำคมเทคโนโลยแีละกำรศึกษำของสหรัฐอเมริกำ ( The Association for 
Educational Communication and Technology : AECT ) ท่ีไดก้  ำหนดตำมแนวคิดของ Seels and 
Richey (1994) วำ่เทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นกำรผสำนระหวำ่งกำรน ำทฤษฎีไปสู่กำรปฏิบติั ซ่ึงในปี 
ค.ศ. 2000 สมำคมเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำของสหรัฐอเมริกำ ( AECT, 2000, pp. 7-10 ) ได้
ใหค้  ำนิยำมของสำขำเทคโนโลยกีำรศึกษำ และไดจ้ดัแบ่งขอบข่ำยของสำระเทคโนโลยกีำรศึกษำ
ออกเป็น 5 ขอบข่ำย คือ กำรเอำแบบ ( Design ) กำรพฒันำ ( Development ) กำรใช ้( Utilization ) 
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กำรจดักำร ( Management ) และกำรประเมิน ( Evaluation ) ดงันั้นกำรไดม้ำซ่ึงประเด็นปัญหำและ
ควำมตอ้งกำรในกำรจดัสัมมนำทำงเทคโนโลยกีำรศึกษำ จึงอำจพิจำรณำภำยใตข้อบข่ำยงำนของ
เทคโนโลยกีำรศึกษำ โดยอำศยักำรศึกษำส ำรวจจำกผลกำรวจิยัท่ีมีอยูใ่นฐำนขอ้มูลงำนวจิยัฐำนต่ำง 
ๆ ท่ีมีกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรวิจยั ท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อใชใ้นกำรตดัสินใจกำรเลือกหวัขอ้ในกำร
จดัสัมมนำทำงเทคโนโลยกีำรศึกษำ อำจกล่ำวไดว้ำ่เป็นทำงในกำรประยกุตผ์ลกำรวิจยัทำง
เทคโนโลยกีำรศึกษำมำระดมควำมคิดเพื่อกำรศึกษำ และประมวลควำมคิดเห็นผำ่นกระบวนกำร
ของกำรสัมมนำ อยำ่งไรก็ตำมในกำรจดัสัมมนำในแต่ละคร้ังควรค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรจดัสัมมนำ และเพื่อก ำหนดขอบเขตของปัญหำท่ีเลือกศึกษำเหมำะสม
ควรพิจำรณำถึงควำมน่ำสนใจ และกำรทนัเหตุกำรณ์ ควำมสนใจของผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำ และควำม
เช่ียวชำญและควำมสำมำรถของทีมผูจ้ดักำรสัมมนำ เป็นตน้ 
 กำรส ำรวจประเด็นปัญหำและควำมตอ้งกำรในกำรสัมมนำโดยพิจำรณำจำกส่ิงดงัต่อไปน้ี  
ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกำรท ำงำนหรือปัญหำท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงำน  ควำมตอ้งกำรของ
บุคลำกร โดยรวบรวมขอ้มูลจำกแบบส ำรวจควำมคิดเห็น แบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์   ใชก้ำร
จดัสัมมนำช่วยใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนเขำ้ใจนโยบำยของหน่วยงำนและปฏิบติัได ้อยำ่งถูกตอ้ง 
 

ตัวอย่างประเด็นปัญหา 
ตัวอย่าง  หวัขอ้สัมมนำทำงกำรบริหำรจดักำรกีฬำ  
 

โครงการสัมมนาวชิาการ Sport Management 
เร่ือง "การบริหารและการจัดการธุรกจิการกฬีายุคใหม่” 

วนัพุธที ่23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ช้ัน 8 บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

……………………… 
หลกัการและเหตุผล  
 ปัจจุบนัคณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ไดต้ระหนกัดีวำ่ กำรเรียนรู้
มิไดมี้กรอบอยูเ่ฉพำะในกำรสอนตำมหลกัสูตรเท่ำนั้น แต่บุคคลท่ีใฝ่รู้ และบุคลำกรเอกชนท่ีตอ้งกำร
ศึกษำ และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันำควำมเป็นเลิศขององคก์รทั้ง ดำ้นทกัษะ วชิำกำร และกำร
ประยกุตน์ ำ ไปใชใ้นกำรท ำงำน พร้อมดว้ยพฒันำสมรรถนะ Competency  อยำ่งมีคุณภำพ โดยผำ่น
กำรอบรม สัมมนำทำงวชิำกำรท่ีอ ำนวยกำรโดยนกัวชิำกำรท่ีเพียบพร้อมดว้ยควำมรู้ ควำมสำมำรถ
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และประสบ กำรณ์ และมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมสำมำรถเหล่ำนั้นใหผู้ท่ี้สนใจได้
อยำ่งถูกตอ้ง และเป็นกระบวนกำร 
วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อพฒันำบุคคลำกร และ บุคคลท่ีสนใจ ดำ้นกำรบริหำรและกำรจดักำรกำรกีฬำ  
 2. เพื่อสร้ำงและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำดำ้นกำรบริหำรและกำรจดักำรกำรกีฬำ  
 3. เพื่อพฒันำองคค์วำมรู้ กระบวนกำรสอนทำงดำ้นกำรบริหำรและกำรจดักำรกำรกีฬำยุค
ใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  
สำขำกำรจดักำรกำรกีฬำ   คณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 

ก าหนดวนั เวลาและสถานที่  
 วนัพุธท่ี 23 สิงหำคม 2549  เวลำ 09.00 - 17.30 น. หอ้งประชุมสำรสนเทศ  ชั้น 8  อำคำร
บณัฑิตวทิยำลยั 

รูปแบบการจัดอบรมวชิาการ  
 บรรยำย อภิปรำยและเสวนำของวทิยำกรและผูท้รงคุณวุฒิ ตลอดจนกำรอภิปรำยซกัถำม
ของ ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำวชิำกำร 

คณะวทิยากร  
 1.  ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ์ อดีตท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี  
      อดีตรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข  
      อดีตรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงต่ำงประเทศ  
 2.  ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขส ำรำญ  รำชบณัฑิตสภำสำขำรัฐศำสตร์  
 3.  ศ.เจริญ  วรรธนะสิน  คณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
      รำชูปถมัภ ์ 
      นำยกสมำคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทย  
 4 .  สส.สุพฒัน์ ธรรมเพชร  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร จงัหวดัพทัลุง  
      รองประธำนกรรมำธิกำรกำรกีฬำ สภำผูแ้ทนรำษฎร  
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ผู้เข้าร่วมอบรมวชิาการ  
 1. ครู อำจำรย ์นกัวชิำกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำร ดำ้นพลศึกษำ และวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ
จำกสถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ  
 2. นิสิต นกัศึกษำ ในสำขำพลศึกษำ  วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ และกำรบริหำรจดักำรกีฬำ  
 3. นกัธุรกิจ และผูส้นใจทัว่ไป ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน จ ำนวนทั้งส้ินประมำณ 200 คน  

ค่าลงทะเบียนเข้าสัมมนาวชิาการ  
 1. กำรลงทะเบียนล่วงหนำ้ ภำยในวนัท่ี 11 สิงหำคม 2549  
  - อตัรำพิเศษส ำหรับบุคคลทัว่ไป  1,500.- บำท  
  - อตัรำพิเศษนิสิต นกัศึกษำ 800.- บำท  
 2. กำรลงทะเบียนหลงัจำกวนัท่ี 12 สิงหำคม 2549  
  - บุคคลทัว่ไป 2,000.- บำท  
  - นิสิต นกัศึกษำ 900.- บำท 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำจะไดรั้บควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรบริหำรและกำรจดักำร
ธุรกิจ กำรกีฬำยคุใหม ่และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นสถำนท่ีจริง  
 2. ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำจะไดมี้โอกำสพบปะ แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอนัจะกอ้ให ้
เกิดแนวคิดในกำรพฒันำวชิำชีพสำขำน้ีต่อไป  
 3. ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำไดท้รำบถึงทิศทำงและแนวโนม้ของศำสตร์สำขำกำรจดักำรกำรกีฬำใน 
ประเทศไทย 
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ตัวอย่าง  หวัขอ้สัมมนำทำงกำรบริหำรกำรเงิน  

โครงการสัมมนานาความรู้ด้านการบริหารการเงิน 
ภายใต้ช่ือโครงการสัมมนา “สัมมนาพารวย…(กว่าเดิม)” 
ชุมนุมนักลงทุนรุ่นใหม่ (KU-NIC) คณะบริหารธุรกจิ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ประเทศไทยถือวำ่เป็นหน่ึงในประเทศก ำลงัพฒันำ ซ่ึงในปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไดมี้พฒันำกำรอยำ่งรวดเร็ว พฒันำกำรท่ีรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจดงักล่ำวน้ี ไดมี้กลไก
ส ำคญัท่ีเปรียบเสมือนเฟืองซ่ึงคอยท ำหนำ้ท่ีขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจให้รุดหนำ้ไป นัน่คือ ระบบกำร
จดัสรรทรัพยำกรทำงกำรเงิน ซ่ึงมนัไดท้  ำหนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคครัวเรือน ในแง่ของกำรออมและกำรลงทุนอนัจ ำตอ้งกระท ำในทุกภำค
ส่วน 
 จำกเหตุผลขำ้งตน้ และสภำวกำรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั ท่ีองคค์วำมรู้ทำงดำ้นกำร
บริหำรกำรเงินไดก้ำ้วหนำ้ไปอยำ่งรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ นวตักรรม
ท่ีจะสำมำรถน ำมำใชป้รับปรุง แกไ้ข และพฒันำทำงกำรบริหำรกำรเงินนั้นไดเ้กิดข้ึนมำใหม่อยูเ่สมอ
จำกผูท่ี้ใหค้วำมสนใจ และศึกษำองคค์วำมรู้ทำงดำ้นน้ีอยำ่งลึกซ้ึง  
ชุมนุมนกัลงทุนรุ่นใหม่ (KU-NIC) คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตบำงเขน 
ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัขององคค์วำมรู้เหล่ำน้ี จึงก ำหนดใหมี้กำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทำง
วชิำกำรดำ้นควำมรู้กำรบริหำรกำรเงินข้ึน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อท่ีจะใหแ้ต่ละบุคคลสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้มำประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนัได ้อนัจะก่อใหเ้กิดส ำนึกของกำรเป็นส่วนหน่ึงในกำรส่งเสริม
ใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศด ำเนินไปอยำ่งมีเสถียรภำพทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  
โดยโครงกำรสัมมนำทำงวชิำกำรฯน้ี ถือไดว้ำ่เป็นโอกำสคร้ังแรกท่ีทำงชุมนุมนกัลงทุนรุ่นใหม่ (KU-
NIC) จะไดรั้บมอบหมำยจดักำรด ำเนินงำนและทำงชุมนุมฯหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่จะไดรั้บกำรอนุเครำะห์
จำกฝ่ำยต่ำงๆ ทั้งในเร่ืองของเงินทุนสนบัสนุนส่วนหน่ึง วิทยำกร และสถำนท่ีในกำรจดัโครงกำร  
ทำงชุมนุมฯหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่จะสำมำรถด ำเนินงำนใหส้ ำเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยำ่งดี และน ำพำ
ควำมส ำเร็จมำให้แก่ฝ่ำยสนบัสนุนทุกๆท่ำน ซ่ึงทำงชุมนุมฯไดจ้ดัรูปแบบของกำรด ำเนินงำนไว ้ดงัน้ี 
 งำนสัมมนำใหค้วำมรู้ทำงกำรบริหำรกำรเงิน โดยวทิยำกรรับเชิญจำกสมำคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย(TIA)  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นน้ีโดยตรงมำใหค้วำมรู้ในเร่ือง กำรออม กำรลงทุนในรูปแบบ
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ต่ำงๆ รวมถึงใหผู้เ้ขำ้ร่วมสัมมนำไดรั้บกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกผูเ้ช่ียวชำญภำยใตแ้นวคิด 
“ถ่ำยทอด…สุดยอดวทิยำยทุธ์(กำรลงทุน) ” อนัจะก่อใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ จนถึงกำรน ำไป
ประยกุตใ์ชข้องผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำ 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรลงทุนของประเทศไทย และสภำวกำรณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบนัใหแ้ก่ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำ 
 2. เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมสัมมนำไดรั้บกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกผูเ้ช่ียวชำญในหลำกหลำย
สำขำ 
 3. เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมสัมมนำมีควำมรู้ในกำรบริหำรกำรเงินบุคคล (Personal Finance) 
 4. เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมสัมมนำสำมำรถน ำองคค์วำมรู้ท่ีไดม้ำปรับใชใ้นกำรก ำเนิน
ชีวติประจ ำวนัได ้
 5. เพื่อด ำรงไวแ้ละเผยแพร่ช่ือเสียงของ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 สมำชิกชุมนุมนกัลงทุนรุ่นใหม่ (KU-NIC) นิสิตมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ และบุคคล
ทัว่ไปท่ีสนใจเขำ้ร่วมกำรสัมมนำ จ ำนวนประมำณ 200 - 500 คน 
 
วนั เวลา และสถานทีด่ าเนินโครงการ 
 วนัเสำร์ท่ี 19 มกรำคม 2551 เวลำ 8.30น.-12.30 น. ณ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขต
บำงเขน  
 
รูปแบบการด าเนินโครงการ 
 1. เรียนเชิญวทิยำกรจำก สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย(TIA) โดยเป็นวทิยำกรมืออำชีพ มี
ควำมเช่ียวชำญเป็นพิเศษในกำรใหค้วำมรู้ทำงกำรบริหำรกำรเงิน 
 2. ทำงคณะผูด้  ำเนินงำนของชุมนุมฯไดจ้ดัเตรียมสถำนท่ี ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งสำมำรถรองรับ
เฉพำะผูรั้บฟังกำรสัมมนำไดป้ระมำณ 250 - 500 คน พร้อมจดัอำหำรวำ่งให้เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร
ของผูเ้ขำ้ร่วมฟังกำรสัมมนำ 
 3. จดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำย และของท่ีระลึกแจกแก่ผูเ้ขำ้ร่วมฟังกำรสัมมนำ
เพื่อสร้ำงบรรยำกำศท่ีเป็นกนัเอง ไม่ตึงเครียด 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรลงทุนของประเทศไทย และ
สภำวกำรณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 2. ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำไดรู้้จกัวธีิกำรแกปั้ญหำทำงกำรเงิน 
 3. ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำน ำองคค์วำมรู้ท่ีไดม้ำปรับใชใ้นกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัได ้
 
งบประมาณ 
 ค่ำอำหำรวำ่ง (500ชุด@4บำท)    1,600 บำท 
 ค่ำสถำนท่ี                                                                                10,000 บำท 
 ค่ำใชจ่้ำยเบด็เตล็ด ประกอบดว้ย : 
  ค่ำแม่บำ้น (3คน@500บำท)    1,500 บำท 
  ค่ำน ้ำด่ืม (600แกว้@1.5บำท)      900 บำท 
 ค่ำวสัดุ (เอกสำรประกอบ, ของท่ีระลึก,ป้ำยประกำศ) 3,500 บำท 
 รวมงบประมำณตลอดโครงกำร                 17,500 บำท 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
 อำจำรย ์ณัฐพล พนัธ์ุภกัดี 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. ชุมนุมนกัลงทุนรุ่นใหม่ (KU-NIC)  หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ 
 2. นำยวรีชำติ  แกว้อ ำพุท      ประธำนโครงกำร 
 3. นำยอรรถพล ธรรมำนนท ์  รองประธำนโครงกำร 
 4. นำยอธิป  สือพฒัธิมำ                    ท่ีปรึกษำ 
 5.นำยธนำธีร์                  วงษห์ำญกุล                        ท่ีปรึกษำ 
 6. นำงสำวอจัฉรำพรรณ     ขำวโต  กรรมกำรฝ่ำยสัมมนำ 
 7. นำงสำวธนวรรณ   ส ำเร็จประสงค ์  กรรมกำรฝ่ำยจดัหำทุน 
 8. นำยนพพร    หลำ้ดี   กรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
 9. นำยชำยรินทร์              สุทธินนัท ์  กรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
 10. นำยธชัชยั                     จรุงธนะกิจ   กรรมกำรฝ่ำยขอ้มูล 
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 11. นำงสำวนทัธมน           พฤกษชำติเจริญ              เหรัญญิก 
 12. นำงสำวนงรักษ ์   ธงแดง    เลขำนุกำร 
 
ตัวอย่าง  หวัขอ้สัมมนำเชิงปฏิบติักำร  
 

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ระเบียบวธีิวจัิยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเทคนิคการสร้างเคร่ืองมือวจัิย” 

 
1.ทีม่าและเหตุผล 

ตำมท่ีไดรั้บกำรอนุมติัใหด้ ำเนินโครงกำร “พี่เล้ียงนกัวจิยัเพื่อพฒันำศกัยภำพนกัวจิยัใน
กำรท ำวจิยัเชิงบูรณำกำร” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำศกัยภำพนกัวจิยัรุ่นใหม่ให้เป็นนกัวจิยัมือ
อำชีพ  ตลอดจนเพื่อเป็นกำรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณำจำรยส์ำมำรถจดัท ำขอ้เสนอโครงกำรวิจยัท่ีมี
คุณภำพและไดรั้บกำรพิจำรณำสนบัสนุนมำกข้ึน ในกำรเสนอของบประมำณจำกส ำนกังบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ 2550 และจำกแหล่งทุนอ่ืนๆ รูปแบบกำรด ำเนินงำนเป็นลกัษณะกำรบรรยำย
ควบคู่กบักำรฝึกปฏิบติั ตั้งแต่ขั้นตอนกำรเขียนขอ้เสนอโครงกำรวิจยั กำรด ำเนินโครงกำรวจิยัตำม
แผนกำรด ำเนินกำร จนส้ินสุดโครงกำรวิจยั โดยมี “พี่เล้ียง”และ “ผูท้รงคุณวฒิุ”  ดำ้นกำรวจิยั  ให้
ค  ำปรึกษำตลอดโครงกำร นั้น 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2548 ส่วนบริกำรงำนวจิยัไดจ้ดักิจกรรมแรกของโครงกำร 
ดงักล่ำว คือโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบติักำรเร่ือง “แนวทำงกำรท ำวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์
จงัหวดัและยทุธศำสตร์ชำติและกำรคิดโจทยว์จิยั” เสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงไดผ้ลส ำเร็จคือ คณำจำรยไ์ด้
ร่วมกนัคิดและก ำหนดหวัขอ้ชุดโครงกำรวิจยัจ  ำนวน 3 ชุดโครงกำร  ไดแ้ก่ 1) ชุดโครงกำรวจิยัเร่ือง
“กำรพฒันำอุตสำหกรรมชำสู่ควำมเป็นเลิศของจงัหวดัเชียงรำย”  2) ชุดโครงกำรวจิยัเร่ือง“กำร
เตรียมกำรเพื่อพฒันำเมืองเชียงแสนสู่กำรเป็นมรดกโลก”  3) ชุดโครงกำรวจิยัเร่ือง “กำรส่งเสริม
และพฒันำลุ่มน ้ำกกใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยนื”  และเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2548 ส่วน
บริกำรงำนวจิยั ไดน้ดัหมำยคณำจำรยท่ี์ 
สนใจจะจดัท ำขอ้เสนอกำรวิจยัภำยใตโ้จทยว์จิยัดงักล่ำว  เขำ้ร่วมประชุมเพื่อก ำหนดผูรั้บผดิชอบ
ของ แต่ละชุดโครงกำรวจิยัยอ่ย  และจดัท ำเอกสำรเชิงหลกักำร  โดยก ำหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต
กำรวจิยั และออกแบบกำรวจิยั  ซ่ึงคณำจำรยส์ ำนกัวชิำอุตสำหกรรมเกษตร ไดเ้สนอชุดโครงกำร
เก่ียวกบักำรแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑจ์ำกสับปะรด เพิ่มเติม  
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ดงันั้น เพื่อเป็นกำรเสริมแนวคิดเร่ือง ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมำณและคุณภำพ และกำร
สร้ำงเคร่ืองมือวจิยั เพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรพฒันำเอกสำรเชิงหลกักำรใหเ้ป็นขอ้เสนอ
โครงกำรวจิยัท่ีมีคุณภำพ กอปรกบัเพื่อเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ แก่คณำจำรย ์ในเร่ืองกำรวำง
แผนกำรกำรด ำเนินงำนวิจยั ในขั้นตอนกำรก ำหนดระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) ทั้งเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ หลกักำรกำรก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่ง วธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือวจิยัท่ีถูกตอ้ง และ
ฝึกปฏิบติักำรเขียนระเบียบวิธีวจิยัของ   แต่ละชุดโครงกำรวจิยั  กำรสร้ำงเคร่ืองมือวจิยั  กำรทดสอบ
คุณภำพและพฒันำเคร่ืองมือวจิยั เพื่อช่วยใหก้ำรเก็บรวบรวมขอ้มูลมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน ซ่ึง
เป็นขั้นตอนท่ีมีควำมส ำคญัเพื่อใหไ้ดผ้ลกำรวจิยัท่ีมีควำมสมบูรณ์ น่ำเช่ือถือ  มีคุณภำพ อนัจะ
น ำไปสู่กำรไดรั้บกำรพิจำรณำสนบัสนุนจำกแหล่งทุนมำกข้ึนต่อไป  ส่วนบริกำรงำนวจิยั จึงจดัใหมี้
กิจกรรมต่อเน่ืองคร้ังท่ี 3 ภำยใตโ้ครงกำรใหญ่ดงักล่ำว คือ โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบติักำร เร่ือง 
“ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพและเทคนิคกำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจยั”  ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์  

 2.1 เพื่อใหค้ณำจำรยมี์ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเร่ืองระเบียบวิธีวจิยัเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพ และเทคนิคกำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจยั 
 2.2  เพื่อใหค้ณำจำรยส์ำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรวำงแผนกำรวิจยัทั้งเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพและสำมำรถสร้ำงเคร่ืองมือวจิยั ท่ีเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงกำรวิจยั
ได ้  
 2.3 เพื่อกระตุน้ใหค้ณำจำรยส์นใจท ำวจิยั และตระหนกัถึงกำรท ำวจิยัอยำ่งมีคุณภำพเพื่อ
น ำไปสู่กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ กำรเผยแพร่ และกำรจดสิทธิบตัร ต่อไป 

3. กลุ่มเป้าหมาย  

 คณำจำรยม์หำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง จ ำนวน 50 คน 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 วนัท่ี 28 และ 29 มิถุนำยน 2548 เวลำ 8.30 – 16.00 น. 

5.  รูปแบบการด าเนินงาน  

 กำรบรรยำย กำรอภิปรำย กำรสัมมนำกลุ่ม กำรฝึกปฏิบติังำน  กำรน ำเสนอผลงำน 
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6. การประเมินผล  

 6.1 สังเกตกำรณ์กำรมีส่วนร่วม และกำรเรียนรู้ของผูเ้ขำ้ร่วมกำรสัมมนำ 
 6.2 ผูเ้ขำ้ร่วมกำรสัมมนำกรอกแบบประเมินโครงกำร เม่ือเสร็จส้ินกำรสัมมนำแลว้ 
 6.3 คณำจำรยแ์บ่งกลุ่มท ำเพื่อจดัท ำเอกสำรเชิงหลกักำรในหวัขอ้ต่ำงๆ ใหค้รบถว้น และ
น ำเสนอของในช่วงทำ้ยของกำรสัมมนำ    

7. สถานทีด่ าเนินการ  

  อำคำร D1 หอ้ง 306 มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง  

8. วทิยากร  

 8.1 นำยธเนศ ต่วนชะเอม นำยกสมำคมนกัวจิยั ในควำมอุปถมัภข์องส ำนกังำน
คณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 
 8.2 นำยกฤษณ์ธวชั นพนำคีพงษ ์เจำ้หนำ้ท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน 8 ว หวัหนำ้กลุ่ม
ประเมินผลขอ้เสนอกำรวจิยัก่อนกำรท ำวิจยั  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 
 8.3 ดร.ปัญญำ ธีระวทิยเลิศ อำจำรยป์ระจ ำมหำวทิยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม 

9. หน่วยงานที่รับผดิชอบ  

 ส่วนบริกำรงำนวจิยั มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

10.1 คณำจำรยท์รำบกระบวนกำร เทคนิค วธีิกำร ในหวัขอ้เร่ืองระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ  

10.2 คณำจำรยท์รำบกระบวนกำร เทคนิค วธีิกำร กำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจยั  ซ่ึงเป็นขั้นตอน
หน่ึงของกำรวำงแผนกำรวจิยัอยำ่งมีคุณภำพ อนัจะน ำไปสู่ผลกำรวจิยัท่ีมีควำมสมบูรณ์ น่ำเช่ือถือ   

10.3 คณำจำรยส์ำมำรถวำงแผนระเบียบวธีิวจิยัและจดัท ำเคร่ืองมือวจิยัท่ีถูกตอ้งและมี
คุณภำพเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรวิจยั 

10.4 คณำจำรยน์ ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเขำ้ร่วมสัมมนำคร้ังน้ี ไปใชป้ระโยชน์ในกำรพฒันำ 
เอกสำรเชิงหลกักำรเป็นขอ้เสนอกำรวิจยัได ้อยำ่งนอ้ย 3 ชุดโครงกำร 

10.5 คณำจำรยมี์กำรแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นกำรวิจยัระหวำ่งกนัและกนั 
อนัน ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรท ำวจิยัแบบบูรณำกำรร่วมกนัต่อไป 
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สรุป 
กำรก ำหนดกรอบสัมมนำให้ชดัเจนโดยเร่ิมจำกกำรส ำรวจประเด็นปัญหำและควำม

ตอ้งกำรโดยใชก้ระบวนกำรศึกษำอยำ่งอยำ่งรอบดำ้นทั้งปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในเพื่อก ำหนด
แผนงำนกระบวนกำรในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อด ำเนินกำรโครงกำรสัมมนำขององคก์ร เช่น
เทคนิคกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใช ้SWOT ซ่ึงเป็นเทคนิคกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยในและ
ภำยนอกองคก์รเพื่อช่วยใหเ้ขำ้ใจถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริบทภำยในและภำยนอกองคก์รโดยกำร
วเิครำะห์ภำยในองคก์รทั้งจุดแขง็และจุดอ่อน และวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอกองคก์รโดยพิจำรณำจำก
กำรวเิครำะห์โอกำสและอุปสรรคเพื่อให้เขำ้ใจสภำพแวดลอ้มขององคก์ร  
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ค าถามท้ายบท 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงบอกแนวทางการก าหนดกรอบการสัมมนาเป็นล าดบัคนั 
2. จงบอกวธีิการส ารวจประเด็นปัญหาและความตอ้งการในการจดัสัมมนาโดยการวเิคราะห์

องคก์รมาอยา่งละเอียด 
3.  จงอธิบายการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาโดยการใชเ้ทคนิค SWOT 
4.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร

ประกอบดว้ยขั้นตอนอะไรบา้ง 
5.  การวเิคราะห์ถึงจุดแขง็คือการวเิคราะห์ผลกระทบทางดา้นใดจงอธิบาย 
6.  การวเิคราะห์ถึงจุดอ่อนคือการวิเคราะห์ผลกระทบทางดา้นใดจงอธิบาย 
7.  การวเิคราะห์ในส่วนของโอกาสหมายถึงอะไร 
8.  การวเิคราะห์ในส่วนของอุปสรรคหมายถึงอะไร 
9.  การพิจารณาการวเิคราะห์ SWOT เบ้ืองตน้แบ่งออกเป็นก่ีส่วน และมีองคป์ระกอบ

อะไรบา้ง 
10.  จงอธิบายแนวคิด McKinsey แนวคิดน้ีมีพื้นฐานการคิดในเร่ืองของประสิทธิภาพของ

องคก์รยอ่มเกิดจากความสัมพนัธ์ภายในองคก์รของปัจจยัภายใน 7 ประการ อยา่งไร 
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