


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช .) 
ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการ
วิจัยได้ และ 3) เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป โดยการฝึกอบรมใช้หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ในการดำเนินงานรวม จำนวน 40 ชั่วโมงประกอบด้วยภาคทฤษฎี จำนวน 19 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 
จำนวน 19 ชั่วโมง และกิจกรรมอ่ืน ๆ จำนวน 2 ชั่วโมง วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายและ
อภิปรายฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกันรวมถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองวิทยากรเป็นผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ผลการประเมินโครงการพบว่า 
 1. ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางและ  
หลังการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก โดยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1.24 
 2. มีผู้ผ่านการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 จำนวน 56 คน จากจำนวนทั้งหมด 
72 คนคิดเป็นร้อยละ 77.80 
 3. ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดจำนวน 8 เรื่อง 
 4. ภาพรวมของการจัดฝึกอบรม  
  4.1 ด้านบริหารจัดการ พึงพอใจรายการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรม
เป็นลำดับแรก รองลงมาความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัย  และความ
เหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับการอบรม ตามท่ี วช.กำหนด  
  4.2 ด้านวิชาการ ความพึงพอใจรายการขั้นตอนการอบรมครั้งนี้เป็นลำดับแรก รองลงมา
ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม กับความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการ
อบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

คำนำ 
 
 รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินโครงการ
ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำผลที่ได้จากรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง  
การดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นอย่างดี 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

กรกฎาคม 2562  
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
คำนำ 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
 โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 กำหนดการฝึกอบรม 
ส่วนที่ 2 ระเบียบและวิธีการประเมินผล 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 ขอบเขตของการประเมินผล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิทยากร 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม 
 ตอนที่ 4 สรุปผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ตอนที่ 5 สรุปจำนวน และรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 ตอนที่ 6 สรุปจำนวน และรายชื่อ ข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 
ส่วนที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก แบบฟอร์มประเมิน 
 ภาคผนวก ข ตัวอย่างสำเนาเอกสารหนังสือต่างๆ  
 ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี                   หน้า 
 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน ภาพรวม 
 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามรายการ 
 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 
 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยายการกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการ 
   ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตาม 
   ภารกิจหลัก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์  
 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
   การสังเคราะห์วรรณกรรม โดย ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ  
 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล  
   โดย ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยศักดิ์  
 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
   การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง 
 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   พัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ 
 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.สิรสิวัสดิ์ ทองก้านเหลือง  
 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และ 
   หลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์  
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี                   หน้า 
 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวม  
 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณ 
   การวิจัย 
 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบ 
  บูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน  
  และงานตามภารกิจหลัก 
 14  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 

  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์ 
 วรรณกรรม 

 15  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยายการออกแบบการวิจัย รูปแบบการ 
  วิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
  พัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ 
 19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และ 
   หลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการ 

  วิจัย ประเด็นการคิดสู่การวิจัยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ชุมชน และ 
  พันธกิจของหน่วยงาน 
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ฉ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี                             หน้า 
 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการ 
   วิจัย ประเด็นขั้นตอนการวิจัยที่สำคัญในการแสวงหาความจริงทั้งสองแนวคิด 
 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณ 
   การวิจัย ประเด็นหลักการของจรรยาบรรณการวิจัย 
 23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการ 
   วิจัย ประเด็นแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
 24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการ 
  วิจัย ประเด็นแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
 25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณา- 
   การที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงาน 
   ตามภารกิจหลัก ประเด็นการกำหนดปัญหาวิจัย (Research problems: RP)  
   และคำถามวิจัย (Research Question: RQ) ที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัย 
   ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน หรือการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
  อบรมต่อวิทยากรในหัวข้อ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
  โดย ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ 
 26  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 

  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณา- 
  การที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงาน 
  ตามภารกิจหลัก ประเด็นหลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบูรณาการ หรือ 
  การวิจัยงานตามภารกิจหลัก 

 27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณา- 
   การที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงาน 
   ตามภารกิจหลัก ประเด็นเทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
   การวิจัย 
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ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี                             หน้า 
 28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณา- 
   การที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงาน 
   ตามภารกิจหลัก ประเด็นการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective)  
   ที่สอดคล้องกับคำถามวิจัย (Research Question: RQ) 
 29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณา- 
   การที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงาน 
   ตามภารกิจหลัก ประเด็นกรณีตัวอย่างการกำหนดโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับ 
   นโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน รวมทั้งการดำเนินงานตาม 
   ภารกิจหลัก 
 30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
   การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 31 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
   การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม 
   ที่เก่ียวข้อง 
 32 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย วรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์ 
   วรรณกรรม ประเด็นหลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม 
 33 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
   การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นแหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลาย   
 34 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
   การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี 
 35 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
   การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎี 
   และความหมายกรอบแนวคิดการวิจัย 
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ซ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี                             หน้า 
 36 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
   การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นสมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด  
   (Level of scale) 
 37 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นประเภทของแบบ 
   แผนการวิจัย (Types of Research Design) 
 38 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นความแตกต่าง 
   ระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงแบบแผนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง และ 
   แบบแผนงานวิจัยแบบไม่ทดลอง 
 39 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นหลักการออกแบบ 
   แผนงานวิจัย (Principles of research Designs) 
 40 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นการคำนวณขนาด 
   ตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 
 41  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
    ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นหลักการออกแบบ 
   แผนการวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการใช้สถิติที่ 
   เหมะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย   
 42  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
   การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นหลักการพ้ืนฐานของการวิจัย 
   เชิงคุณภาพ 
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ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี                             หน้า          
 43  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
   การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  ประเด็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 44  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
   การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  ประเด็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 45  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเทคนิครวบรวมข้อมูลเชิง 
   คุณภาพ 
 46  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
   การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  ประเด็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ 
   ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 47  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   พัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นหลักการพ้ืนฐานของ 
   การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 48  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   พัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นรูปแบบการวิจัยพัฒนา 
   และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 49  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง 
   ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
   พัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นเทคนิคการรวบรวม 
   ข้อมูลวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็น
หน่วยนโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของ
ประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย
เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม 
และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการกำกับดูแลด้าน
มาตร จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจนติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านการวิจัยและเทคโนโลยี การจัดทำดัชนีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหาร
งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยนั้น วช. ได้มกีารสร้างวิทยากรวิจัยที่
มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการวิจัยเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการ
พัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้
ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพ้ืนที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 วช. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม 
นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดย
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ในการเข้าอบรมให้
เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัย  ในโครงการ
ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ วช.  
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ 
 2.3  เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป 
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3.  โครงสร้างหลักสูตร 
  1.  ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view 1 ชั่วโมง 
หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย 
ของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

2 ชั่วโมง 

หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 2 ชั่วโมง 
หมวดที่ 4 การออกแบบการวิจัย     

1. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล   
2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล   
3. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้กำหนดเป็นทั้ง 3 รูปแบบการวิจัยดังนี้ (4-2-2) หรือ (2-4-2) หรือ (2-2-4)  
หรือ (2-3-3) หรือ (3-2-3) หรือ (3-3-2) 

8 ชั่วโมง 

หมวดที่ 5 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 

3 ชั่วโมง 

  
 2. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา  จำนวน   19 ชั่วโมง ดังนี้ 
ปฏิบัติการที่ 1 กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือกำหนด 
ปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์   

2 ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ 2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์ 
วรรณกรรม 

2 ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 8 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการที่ 4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัย 
ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

3 ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ 5 นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัย 
ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

3 ชั่วโมง 

ปฏิบัติการที่ 6 บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม 1 ชั่วโมง 
 
3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ  จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ปฐมนิเทศ Homeroom แนะนำสมาชิก เลือกกรรมการรุ่น ปัจฉิมนิเทศ  รับวุฒิบัตร  และพิธี
เปิด-ปิดการฝึกอบรม 
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4.  วิธีการฝึกอบรม 
 4.1 การบรรยาย 
 4.2 ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วมกัน 
 4.3 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
5.  วิทยากร 

5.1 ผู้ที ่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) จากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ 
ร่วมกัน 

5.2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ 

 
6.  คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   1. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
   2. อายุ    ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร 
   3. สัญชาติ   ไทย 
   4. ประสบการณ์การทำงาน ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ 
        หน่วยงานท้องถิ่น 
   5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย  มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี 
       ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
   6. คุณสมบัติเฉพาะด้าน  6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา  
       ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        หรือสูงกว่า  
       6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา  
       ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า  
        หรือสูงกว่า 
       6.3 กรณอ่ืีน ๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ 
        คณะทำงานฯ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี 
   7. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่
ดำเนินการจัด 
   8. หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลง
นามความร่วมมือทางวิชาการฯ 
 
7.  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จำนวนรุ่นละประมาณ 50-70 คน 
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8.  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 รุ่นละ 5 วัน เวลา 08.30 น. – 19.00 น. จำนวน 40 ชั่วโมง 
 
9.  วันและสถานที่ฝึกอบรม 

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ หอ้งศรีวิชัย อาคารกาญจนาภเิษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
10. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสมัครได้
ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หมายเลขโทรศัพท์ 077-913342 ,  
081-3705557  E-mail address : ird_center@hotmail.com 
 
11. การประเมินผล 
 11.1  ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
 11.2  ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 

11.2.1 จำนวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจำนวนเวลาอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาใน
ภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในภาคปฏิบัติ 
   11.2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
   11.2.3 ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลัง
การอบรม  
 
12. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 

เพ่ือการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย 
 12.1 ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ 

12.2 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรม
หรือสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร 
 
13. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 13.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจำนวนเวลาทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลา
ในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในภาคปฏิบัติ 
 13.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
 

mailto:ird_center@hotmail.com


5 
 

14. งบประมาณ 
 งบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 500,000 บาท เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการฝึกอบรมดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 14.1 ค่าตอบแทน  137,100 บาท ประกอบด้วย 

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี จำนวน 19 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 11,400  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ 8 คน ๆ ละ 19 ชั่วโมงๆ ละ 450 บาท 68,400  บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนๆ ละ 3,500 บาท ต่อวัน 52,500  บาท  
- ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 16 คน คนละ 300 บาท 4,800  บาท 

 14.2 ค่าใช้สอย 265,300  บาท ประกอบด้วย  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 วันๆ ละ 100 คนๆ ละ 150 บาท 75,000  บาท 
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 4 วันๆ ละ 100 คนๆ ละ 150 บาท 60,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน 

100 คน 
30,000  บาท 

- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 7 คนๆ ละ 6,000 บาท 42,000  บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน 7 คนๆ จำนวน 5 คืน ละ 1,100 บาท 38,500  บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถรับ-ส่งวิทยากร 3,000  บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 5 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 5,000  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบันทึกและจัดทำ VDO จำนวน 5 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 5,000  บาท 
- จ้างซักผ้าคลุมเก้าอ้ี และผ้าปูโต๊ะ 2,000  บาท 
- ค่าเช่ารถ 1,800  บาท 
- ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 3,000  บาท 
14.3 ค่าวัสดุ 97,600 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 5,000  บาท 
- ค่ากระเป๋าเอกสาร  5,000  บาท 
- ค่าน้ำดื่ม 4,800  บาท 
- ค่าจัดทำทำเนียบรุ่น 4,500  บาท 
- ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่จัดประชุม  3,000  บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2,400  บาท 
- วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 42,900  บาท 
- ค่าหมึกพิมพ์ 30,000  บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 500,000 บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างมีระบบ 
 15.2 ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู ้และประสบการณ์ไปทำวิจัย และปรับปรุง
กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 15.3 ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการ
เพ่ิมจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ 
 15.4 เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิต  
และภาคบริการ  
 15.5 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้
งานวิจัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 15.6 ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย 
 
16. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ที่อยู ่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 

  โทรศัพท ์ 077-913342 
 โทรสาร   077-913341 
 เว็บไซต์  http://www.research.sru.ac.th 

อีเมล์  ird_center@hotmail.com 
  
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ที่อยู ่  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท ์ 0 2561 2445 ต่อ 835 , 838  
 โทรสาร   0 2579 0457   
 เว็บไซต์  http://www.nrct.go.th/training.aspx 

  อีเมล์  hrd@nrct.go.th  
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กำหนดการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 8 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 

วัน เดือน ป ี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
3 มิ.ย. 62 07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน  

08.00 – 09.00 น. พิธีเปิด  โดย รักษาราชการแทนอธิการบด ี
                 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธาน ี
ปฐมนิเทศหลักสูตร  โดย ผู้อำนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

09.00 – 10.00 น. ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจยั และจรรยาบรรณการวิจัยและ over view 
(วิทยากร : ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์) 

1 

10.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการทีส่อดคล้อง 
กับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงาน 
ตามภารกิจหลัก 
(วิทยากร : ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์) 

2 

13.00 – 15.00 น. ภาคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์
วรรณกรรม 
(วิทยากร : ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ) 

2 

15.00 – 17.00 น. ภาคปฏิบัติ กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกใน 
กลุ่ม เพื่อกำหนดปญัหาวิจัยในแตล่ะพื้นท่ี และสรุปการกำหนดโจทย์
วิจัยคำถามวิจัย วัตถุประสงค ์
(วิทยากร : ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์,  
ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ, ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์, ผศ.ปิยาณีย์ 
เพชรศรีช่วง, ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์ ทองก้านเหลือง, รศ.ดร.นวดล 
เพ็ชรวัฒนา, ผศ.ดร.สุกญัญา ไหมเครือแก้ว) 

2 

17.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัติ เขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ 
สังเคราะห์วรรณกรรม 
(วิทยากร : ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์,  
ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ, ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์, ผศ.ปิยาณีย์ 
เพชรศรีช่วง, ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์ ทองก้านเหลือง, รศ.ดร.นวดล 
เพ็ชรวัฒนา, ผศ.ดร.สุกญัญา ไหมเครือแก้ว) 

2 

4 มิ.ย. 62 08.30 – 09.00 น. Home Room (เตมิเตม็เนื้อหาโดยวิทยากร จากวันที่ 1) และแนะนำ 
ตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครอืข่าย 
(วิทยากร : ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์) 

 

09.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
(วิทยากร : ดร.เนตร์ศริิ เรืองอริยภักดิ์) 

3 
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วัน เดือน ป ี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
13.00 – 16.00 น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การกำหนดกลุ่มเปา้หมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
(วิทยากร : ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง) 

3 

16.00 – 17.00 น. นำเสนอภาคปฏิบัติ 1 และภาคปฏิบัติ 2  
(กลุ่มละ 5 นาที วิพากษ์ โดยวิทยากรและผู้ทรงคณุวุฒิ) 
ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย 

1 

17.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย 
(วิทยากร : ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์, ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ,  
ดร.เนตร์ศริิ เรืองอริยภักดิ์, ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง,  
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์ ทองก้านเหลือง, รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา, 
ผศ.ดร.สุกญัญา ไหมเครือแก้ว) 

2 

5 มิ.ย. 62 08.30 – 09.00 น. Home Room (เตมิเตม็เนื้อหาโดยวิทยากร จากวันที่ 2) 
และแนะนำตัวผูเ้ข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย 
(วิทยากร : ดร.เนตร์ศริิ เรืองอริยภักดิ์) 

 

09.00 – 11.00 น. ภาคทฤษฎี การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
และการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม 
(วิทยากร : ผศ.โสภณ บุญล้ำ) 

2 

11.00 – 12.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย 
(วิทยากร : ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์,  
ดร.เนตร์ศริิ เรืองอริยภักดิ์, ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง,  
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์ ทองก้านเหลือง, รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา, 
ผศ.ดร.สุกญัญา ไหมเครือแก้ว, ดร.สิญาธร นาคพิน) 

1 

13.00 – 16.00 น. ภาคทฤษฎี การวดั การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
(วิทยากร : ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.สิรสิวสัช์ ทองก้านเหลือง) 

3 

16.00 – 19.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(วิทยากร : ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์,  
ดร.เนตร์ศริิ เรืองอริยภักดิ์, ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง,  
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์ ทองก้านเหลือง, รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา, 
ผศ.ดร.สุกญัญา ไหมเครือแก้ว, ดร.สิญาธร นาคพิน) 

3 

6 มิ.ย. 62 08.30 – 09.00 น. Home Room และเลือกประธานรุ่น 
(วิทยากร : ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.สิรสิวสัช์ ทองก้านเหลือง) 

 

 09.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์
งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน ์
(วิทยากร : รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) 

3 

 13.00 – 15.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวิจัย  
(วิทยากร : ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์, ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์,  
ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง, ผศ.ว่าที ่ร.ต.ดร.สริิสวสัช์ ทองก้านเหลือง, 
รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา, ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว, ดร.สญิาธร 
นาคพิน) 

2 
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วัน เดือน ป ี เวลา หลักสูตรการฝึกอบรม ชั่วโมง 
 15.00 – 18.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบตัิเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุม่ และการขยายผลการ

นำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน ์
(วิทยากร : ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์, ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์,  
ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง, ผศ.ว่าที ่ร.ต.ดร.สริิสวสัช์ ทองก้านเหลือง, 
รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา, ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว, ดร.สญิาธร 
นาคพิน) 

3 

7 มิ.ย. 62 08.30 – 09.00 น. Home Room และแนะนำประเดน็สำคัญในการรับวุฒิบัตร 
(วิทยากร : ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง) 

 

 09.00 – 12.00 น. ภาคปฏิบัติ นำเสนอข้อเสนอการวจิัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำ
ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
(วิทยากร : ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์,  
ดร.เนตร์ศริิ เรืองอริยภักดิ์, ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง,  
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์ ทองก้านเหลือง, ผศ.ดร.สุกัญญา  
ไหมเครือแก้ว, ดร.สิญาธร นาคพิน) 

3 

 13.00 – 14.00 น. ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายวิจยั 
จากการอบรม (ประธานรุ่น หารือกับสมาชิกในรุ่น/ร่วมกับผู้จัด  
ในการวางแผนสร้างเครือข่ายร่วมกันในอนาคต) 

1 

 14.00 – 15.00 น. พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร  
(ประธานในพิธี โดย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 

1 

 
หมายเหตุ :  กำหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 1.  Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา 08.30 - 09.00 น. และ 12.45 - 13.00 น. 
 2.  พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และระหว่างเวลา 14.30 - 
14.45 น.  
 3.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 12.45 น. 
 4.  รับประทานอาหารเย็นเมื่อเสร็จกิจกรรมกลุ่ม 
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ส่วนที่ 2 
ระเบียบและวิธีการประเมิน 

 
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ ่นที ่ 8 วันที ่ 3 – 7  

มิถุนายน 2562 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดระเบียบ และวิธีการประเมินผล ดังนี้ 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

2.1.1 เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
2.1.2 เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจาก 

 1)  จำนวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
จำนวนเวลาอบรมทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตร  และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2)  ข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
 
2.2 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.2.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

   ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมายคือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จำนวน 72 คน 
  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ดำเนินการเก็บข้อมูลจากการประชุมสนทนา  (Focus Group Discussion) จาก
ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม โดยการวิเคราะห์สาระและสรุปผลการจัดประชุม 
 2.2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) การประเมินวิทยากร ใช้แบบประเมินผลที่ วช. กำหนด โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นผู้ประเมิน คณะผู้จัดดำเนินการแจกแบบประเมินก่อนการบรรยายในแต่ละหัวข้อ และให้ผู้เข้ารับ
การอบรมนำมาส่งในกล่องหลังเสร็จสิ้นหัวข้อบรรยาย แบบประเมินที่ใช้เป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ แบบประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ และ
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร กำหนดหัวข้อประเมิน 9 หัวข้อ ได้แก่ 
   1) ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 
   2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 
   3) ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื ้อหารายวิชาที ่สอดคล้อง
ต่อเนื่อง 
   4) ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 
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   5) ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 
   6) ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 
   7) ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 
   8) ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
อบรม 
   9) ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 
  ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแบบประเมินความรู้ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 2)  การประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม ใช้แบบประเมินผลที่ วช. กำหนด โดยให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นผู้ประเมิน คณะผู้จัดดำเนินการแจกแบบประเมินหลังการฝึกอบรมในวันที่ 
7 มิถุนายน 2562 แบบประเมินที่ใช้เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ด้านบริหารจัดการ และด้านวิชาการ และความคิดเห็นต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้ 
  การประเมินความคิดเห็นด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ ได้แก่ 
   1) ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม ตามที่ 
วช. กำหนด 
   2) การมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรม 
   3) ความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
   4) ความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม 
   5) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 
   6) ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 
   7) ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม 
    8) ความพึงพอใจของการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ 
   ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้ 
    กำหนดหัวข้อประเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่  
    1) ประโยชน์แก่ตนเองและสถาบัน 
    2)  ประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย 
    3)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติม) 
  3) การประเมินกระบวนการจัดการฝึกอบรม (Focus Group Discussion) ใช้แบบประเมิน 
ผลที่ วช. กำหนด ถามจาก Focus Group Discussion ผู ้เข้ารับการอบรม กับผู ้ทรงคุณวุฒิ วช. 
กำหนดหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่  
   3.1) การบริหารจัดการ 
   3.2)  สิ่งอำนวยความสะดวก 
   3.3)  เอกสารประกอบการอบรม 
   3.4)  หลักสูตรการอบรม 
   3.5)  การจัดการและการประสานงานหลักสูตรระหว่างการอบรม 
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   3.6) การประเมินความคุ้มค่า 
   3.7)  คุณภาพข้อเสนอการวิจัยที่นำเสนอ 
   3.8)  ความประทับใจและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
   3.9)  ปัญหาอื่นๆ 
   3.10) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการฝึกอบรมครั้งต่อไป 
 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการ คือ แจกแบบประเมินก่อนการบรรยายในแต่ละหัวข้อ 
และให้ผู้เข้ารับการอบรมนำมาส่งในกล่องหลังเสร็จสิ้นหัวข้อบรรยาย และรวบรวมเพ่ือนำไปวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้ประเมินดำเนินการ ดังนี้ 
1)  นำข้อสอบและแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
2)  ข้อสอบทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหา

ค่าความแตกต่าง (t-test) 
3)  แบบประเมิน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยจำแนก

แบบประเมิน ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลแบบประเมินผลหัวข้อบรรยาย  แบบประเมินผลวิทยากร  และแบบประเมิน

ภาพรวมการจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.51–5.00 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.51–4.50 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.51–3.50 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.51–2.50 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00–1.50 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ น้อยที่สุด 

 3.2 ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยการจัดกลุ่มข้อมูลและ
เรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 

4)  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการวิเคราะห์สาระและ
สรุปผลการจัดประชุม 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ 

 
  ผลการประเมินการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 วันที่ 3 – 7 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิทยากร 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิทยากรตามหัวข้อการบรรยาย  
ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 1 - 10 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในภาพรวม จำแนกตามวิทยากรและหัวข้อบรรยาย 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 
1. ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจยั  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 

3.93 0.63 มาก 7 

2. การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ 

4.36 0.63 มาก 5 

3. การทบทวนวรรณกรรมแนวคดิ การสังเคราะห์วรรณกรรม  
โดย ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ 

4.38 0.52 มาก 4 

4. การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอยา่ง 
และการวเิคราะห์ข้อมลู 
 โดย ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยศักดิ ์

3.93 0.63 มาก 7 

5. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอยา่งและ 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง 

4.47 0.55 มาก 3 

6. การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บญุล้ำ 

4.29 0.56 มาก 6 

7. การวัด การสร้างเครื่องมือ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าท่ี ร.ต.ดร.สริิสวสัดิ์ ทองก้านเหลือง 

4.48 0.54 มาก 2 

8. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจยั และหลักการประยุกต์งานวิจยั 
และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 

4.75 0.37 มากที่สุด 1 

ความคิดเห็นต่อเฉลี่ย 4.32 0.55 มาก  
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  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในภาพรวม จำแนก
ตามวิทยากรและหัวข้อบรรยาย อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.32, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นวิทยากร
และหัวข้อบรรยาย เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า หลักการเขียนข้อเสนอ
การวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์  โดย รองศาสตราจารย์  
ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา อยู ่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.75, S.D.= 0.37) รองลงมา การวัด การสร้าง
เครื่องมือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสดิ์  ทองก้านเหลือง อยู่ในระดับมาก (X̅=4.48, 
S.D.= 0.54) และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล   
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง อยู่ในระดับมาก (X̅=4.47, S.D.= 0.55) ตามลำดับ  
โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิทยากรในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดัง
ภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำแนกตามหัวข้อบรรยาย 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำแนกตามรายการ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.34 0.65 มาก 2 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 4.31 0.71 มาก 5 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

4.31 0.70 มาก 4 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.38 0.64 มาก 1 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 4.28 0.74 มาก 7 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.32 0.70 มาก 3 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 4.27 0.71 มาก 8 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.27 0.74 มาก 9 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.31 0.72 มาก 6 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 4.31 0.61 มาก  

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำแนกตามรายการ อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.31, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 
อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.38, S.D.= 0.64) รองลงมา ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.34, S.D.= 0.65) และความชัดเจนครบถ้วนของเนื ้อหาวิชา อยู ่ในระดับมาก  
(X̅ =4.32, S.D.= 0.70) ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตาม
รายการ ในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำแนกตามรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1           2           3           4           5           6           7           8           9  รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อ ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร 
ไชยพงษ ์

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.15 0.61 มาก 2 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 3.78 0.82 มาก 9 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

3.98 0.72 มาก 3 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.20 0.68 มาก 1 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 3.80 0.81 มาก 7 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 3.92 0.80 มาก 5 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 3.93 0.75 มาก 4 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

3.78 0.79 มาก 8 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 3.88 0.71 มาก 6 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 3.93 0.63 มาก  

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยาย
ปรัชญาและหลักการวิจัยในรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับมาก (X̅ =3.93, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็น
รายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
หัวข้อวิชา อยู ่ในระดับมาก (X̅ =4.20, S.D.= 0.68) รองลงมา ความรอบรู ้ในเนื ้อหารายวิชาของ
วิทยากร อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.15, S.D.= 0.61) และความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ 
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (X̅ =3.98, S.D.= 0.72) ตามลำดับ โดยแสดงผล
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  
หัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย จำแนกตามรายการ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. เข้าใจง่าย เนื้อหาดี 
2. วิทยากรไม่ลึกในเชิงเนื้อหา เรียงลำดับไม่ชัดเจน อธิบายยังไม่เข้าใจ 
3. เวลาในการสอนน้อยเกินไป 

 
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม 
 ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่าเดิม 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 1           2           3           4           5           6            7            8           9  
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อบรรยายการกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย
ของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   
วิทยพันธ์ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.46 0.59 มาก 1 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 4.34 0.69 มาก 5 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

4.34 0.79 มาก 6 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.41 0.59 มาก 3 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 4.32 0.72 มาก 7 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.29 0.71 มาก 8 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 4.20 0.71 มาก 9 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.39 0.66 มาก 4 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.46 0.63 มาก 2 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 4.36 0.63 มาก  

 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยายการ
กำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของ
ชุมชน และงานตามภารกิจหลัก อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.36, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 
อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.46, S.D.= 0.59) รองลงมา ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.46, S.D.= 0.63) และความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก 
(X̅ =4.41, S.D.= 0.59) ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบของ
กราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ
บรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตาม
บริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 อธิบายเข้าใจดี 
 
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม 
 เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 1           2          3           4           5           6            7           8           9  
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม โดย  
ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.41 0.54 มาก 2 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 4.37 0.58 มาก 5 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
   รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

4.37 0.66 มาก 7 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.44 0.63 มาก 1 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 4.41 0.54 มาก 2 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.41 0.63 มาก 4 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 4.34 0.61 มาก 8 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
    การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.32 0.65 มาก 9 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.37 0.62 มาก 6 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 4.38 0.52 มาก  

 
  จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยาย 
การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.38, S.D.= 0.52) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.44, S.D.= 0.63) รองลงมา ความรอบรู้ในเนื้อหา
รายวิชาของวิทยากรกับความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.41, 
S.D.= 0.54) และความชัดเจนครบถ้วนของเนื ้อหาวิชา อยู ่ในระดับมาก (X̅ =4.41, S.D.= 0.63) 
ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดัง
ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ
บรรยาย การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. พูดสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้เพ่ิมข้ึน 
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดี และตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1         2         3         4         5         6         7         8         9    

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดย ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยศักดิ์ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 3.95 0.89 มาก 5 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 3.90 0.76 มาก 7 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

3.95 0.70 มาก 4 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.07 0.64 มาก 1 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 3.73 0.80 มาก 9 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.00 0.64 มาก 2 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 3.93 0.79 มาก 6 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

3.85 0.91 มาก 8 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.00 0.74 มาก 3 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 3.93 0.63 มาก  

 
  จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยาย 
การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =3.93, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
สามลำดับแรก พบว่า ความสอดคล้องระหว่างเนื ้อหากับหัวข้อวิชา  อยู ่ในระดับมาก (X̅ =4.07,  
S.D.= 0.64) รองลงมา ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.00, S.D.= 0.64) 
และความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.00, S.D.= 0.74) ตามลำดับ 
โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ
บรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. วิทยากรมีความกระตือรือร้น ตั้งใจและพลังงานเต็มพ่ี มีแรงจูงใจในการตอบคำถาม 
  2. slide หลังๆ ไม่ได้ลงรายละเอียด เช่น z-test, ANOVA เพราะมีความสนใจในเรื่องนี้และ
เป็นเรื่องที่สำคัญ 
 
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม 
 1. ฟังไม่ค่อยเข้าใจ ควรอธิบายโครงการตัวอย่างมากขึ้น ไม่ควรอ่านตามเนื้อหา เพราะ
คำศัพท์ทางวิจัยฟังยาก 
 2. เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพื้นฐานแล้วจึงควรเพิ่มปฏิบัติการมากขึ้น เช่น 
นำตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มแยกแยะสถิติวิจัย การสุ่มตัวอย่าง  ฯลฯ แล้ว
วิทยากรรวบรวมเข้าสู่ระบบทฤษฎีจะได้มิติที่หลากหลายมุมมอง 
 3. ลงรายละเอียดเรื่องสถิติ และยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าควรใช้สถิติ
แบบใดมาใช้ 

1          2            3          4            5           6           7           8            9    

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์
ข้อมูล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง  

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
𝐗 S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.44 0.59 มาก 5 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 4.56 0.55 มากที่สุด 3 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

4.37 0.66 มาก 9 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.46 0.63 มาก 4 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 4.66 0.57 มากที่สุด 1 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.44 0.67 มาก 6 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 4.41 0.63 มาก 7 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.59 0.54 มากที่สุด 2 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.39 0.94 มาก 8 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 4.47 0.55 มาก  

 
  จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยาย 
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  อยู ่ในระดับมาก  
(X̅ =4.47, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก 
พบว่า ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.66, S.D.= 0.57) 
รองลงมา ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม   
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.59, S.D.= 0.54) และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ =4.56, S.D.= 0.55) ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ
บรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 วิทยากรสอนสนุกมากยกตัวอย่างชัดเจน 
 
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม 
 1. ควรมีการทำ work shop การเขียนวิจัยเชิงคุณภาพที่ดีทำอย่างไรเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีการทดลองและฝึกการเขียน 
 2. รายละเอียดในการคัดเลือกตัวแปรที่สำคัญ และทำอย่างไรในการตัวตัวแปรแทรกซ้อน 
 
 

1           2           3          4           5           6          7           8          9    รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.29 0.58 มาก 5 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 4.35 0.60 มาก 1 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

4.32 0.59 มาก 2 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.29 0.73 มาก 6 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 4.19 0.65 มาก 9 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.32 0.70 มาก 3 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 4.30 0.65 มาก 4 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.26 0.63 มาก 7 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.23 0.61 มาก 8 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 4.29 0.56 มาก  

 
  จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยาย 
การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ
มาก (X̅ =4.29, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับ
แรก พบว่า ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.35, S.D.= 0.60) 
รองลงมา ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง  อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.32, S.D.= 0.59) และความชัดเจนครบถ้วนของเนื ้อหาวิชา อยู ่ในระดับมาก  
(X̅ =4.32, S.D.= 0.70) ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบ 
ของกราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ
บรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. เนื้อหา สาระ และข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่สนใจ ทำให้มีแรงผลักดันและเทคนิคการวิจัยได้ 
  2. ทำวิจัยด้วยหัวใจ และงานวิจัยสามารถนำไปใช้จริงในชุมชน 
 
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ  1           2           3           4           5           6           7           8           9 



29 
 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร. 
สิริสวัสดิ์ ทองก้านเหลือง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
𝐗 S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.50 0.57 มาก 5 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 4.57 0.56 มากที่สุด 1 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

4.53 0.62 มากที่สุด 4 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.53 0.57 มากที่สุด 2 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 4.47 0.62 มาก 7 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.53 0.57 มากที่สุด 2 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 4.40 0.67 มาก 8 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.37 0.66 มาก 9 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.50 0.57 มาก 5 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 4.48 0.54 มาก  

 
  จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยาย 
การวัด การสร้างเครื ่องมือ อยู ่ในระดับมาก (X̅ =4.48, S.D.= 0.54) เมื ่อพิจารณาเป็นรายการ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.57, S.D.= 0.56) รองลงมา ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา
กับความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.53, S.D.= 0.57) และความ 
สามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง  อยู่ในระดับมากที่สุด  
(X̅ =4.53, S.D.= 0.62) ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบของ
กราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ
บรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. วิทยากรสอนดีมาก 
 2. เนื้อหาแน่นมาก 
 
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม 

  อยากให้มีการฝึกอบรมที่วิทยากรสอนคนเดียว จะได้เข้าใจในหัวข้อนี้แบบแน่นขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น 

1            2           3           4           5           6           7           8            9 รายการ 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
𝐗 S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร 4.64 0.48 มากที่สุด 9 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ 4.76 0.43 มากที่สุด 5 
3. ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
รายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

4.76 0.43 มากที่สุด 5 

4. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา 4.70 0.46 มากที่สุด 8 
5. ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย 4.79 0.41 มากที่สุด 2 
6. ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา 4.79 0.41 มากที่สุด 2 
7. ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย 4.82 0.39 มากที่สุด 1 
8. ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

4.70 0.46 มากที่สุด 7 

9. ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม 4.79 0.41 มากที่สุด 2 
ความคิดเห็นต่อวิทยากรเฉลี่ย 4.75 0.37 มากที่สุด  

 
  จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรในหัวข้อบรรยาย
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์   
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.75, S.D.= 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยสามลำดับแรก พบว่า ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅ =4.82, S.D.= 0.39) รองลงมา ความสามารถถ่ายทอดเนื ้อหาวิชาที ่ยากให้ง่าย , ความชัดเจน
ครบถ้วนของเนื ้อหาวิชาและความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม อยู ่ในระดับมากที ่สุด  
(X̅ =4.79, S.D.= 0.41) และความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ให้เข้าใจกับความสามารถใน 
การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง  อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.76, 
S.D.= 0.43) ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบของกราฟ 
รายละเอียดดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อวิทยากรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ
บรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น 

1           2           3           4           5           6           7           8           9 
รายการ 



33 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง
ตามหัวข้อการบรรยาย 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังตาม
หัวข้อการบรรยาย ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 11 - 17 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 ผลการประเมินภาพรวม 

  ผลการประเมินความคิดเห็นของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในภาพรวม ตามหัวข้อการบรรยาย แสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 11-19 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ในภาพรวม 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.92 0.70 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.16 0.61 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 0.65  
 
  จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.92, S.D. = 0.70) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.16, 
S.D.= 0.61) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 

 
ตารางท่ี 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.83 0.57 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 3.95 0.55 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.12 0.56  
 
  จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย ปรัชญา
การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.83, S.D. = 0.57) 
หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.95, S.D.= 0.55) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.12 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.98 0.64 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.20 0.54 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.22 0.59  
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบท  
ของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.98, S.D. = 0.64)  
หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.20, S.D.= 0.54) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.22 

 
ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.16 0.64 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.21 0.63 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.05 0.63  
 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง  
(X̅ =3.16, S.D. = 0.64) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.21, S.D.= 0.63) และมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.05 
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ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยายการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูล  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.01 0.61 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.04 0.60 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.03 0.60  
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.01, S.D. = 0.61) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.04, 
S.D.= 0.60) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.03 

 
ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.81 0.90 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.11 0.85 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.30 0.87  
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ =2.81, S.D. = 0.90) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.11, S.D.= 0.85) 
และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.30 
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.87 0.71 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.26 0.52 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.39 0.61  
 

 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ =2.87, S.D. = 0.71) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.26, S.D.= 0.52) และ 
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1.39 

 
ตารางท่ี 18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.85 0.67 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.13 0.47 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.28 0.57  
 

   จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การวัด การสร้างเครื่องมือ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ =2.85, S.D. = 0.67) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.13, S.D.= 0.47) และ 
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1.28 
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.79 0.78 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.36 0.54 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.57 0.66  
 
 จากตารางที ่19 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย หลักการ
เขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ =2.79, S.D. = 0.78) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.36, S.D.= 0.54) และมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) ตามหัวข้อบรรยาย ในภาพรวม 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
8;k,g-hk.0 

หัวข้อบรรยาย 
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2.2 ผลการประเมินตามหัวข้อบรรยาย 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง

ตามหัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย 
 2.2.1 ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย 
   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อน 

และหลังตามหัวข้อการบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย จำแนกตามประเด็น  
ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 20 - 24 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นการคิดสู่การ
วิจัยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงาน 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.87 0.68 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 3.88 0.56 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.01 0.62  
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย ปรัชญา
การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นการคิดสู่การวิจัยเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ชุมชน 
และพันธกิจของหน่วยงาน ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.87, S.D. = 0.68) หลังการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.88, S.D.= 0.56) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.01 
 
ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นวิธีแสวงหาความ
จริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.53 0.81 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 3.88 0.60 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.35 0.70  
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย ปรัชญา
การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นวิธีแสวงหาความจริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) 
และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ก่อนการฝึกอบรมอยู ่ในระดับปานกลาง  
(X̅ =2.53, S.D. = 0.81) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.88, S.D.= 0.60) และมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.35 
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ตารางท่ี 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นขั้นตอนการวิจัย
ที่สำคัญในการแสวงหาความจริงทั้งสองแนวคิด 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.67 0.69 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 3.80 0.68 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.13 0.68  
 
 จากตารางที่ 22 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย ปรัชญา
การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นขั้นตอนการวิจัยที่สำคัญในการแสวงหาความจริงทั้งสอง
แนวคิด ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.67, S.D. = 0.69) หลังการฝึกอบรมอยู ่ใน
ระดับมาก (X̅ =3.80, S.D.= 0.68) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.13 
 
ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้  ความเข้าใจก่อนและหลังของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นหลักการ
ของจรรยาบรรณการวิจัย 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.05 0.71 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.13 0.75 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.08 0.73  
 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย ปรัชญา
การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นหลักการของจรรยาบรรณการวิจัย ก่อนการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ =3.05, S.D. = 0.71) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.13, S.D.= 0.75) 
และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.08 
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ตารางท่ี 24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นแนวการปฏิบตัิ
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.03 0.66 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.08 0.73 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.05 0.69  
 
 จากตารางที่ 24 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย ประเด็นแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ  
ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.03, S.D. = 0.66) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ =4.08, S.D.= 0.73) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการ
วิจัย 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 

ประเด็น 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
8;k,g-hk.0 
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 2.2.2 การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของ
ประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนและ
หลังตามหัวข้อการบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวจิัย
ของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก จำแนกตามประเด็น ซึ่งแสดงผลการ
วิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 25 - 29 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก  ประเด็นการกำหนดปัญหา 
วิจัย (Research problems: RP) และคำถามวิจัย (Research Question: RQ) ที่สอดคลองกับ
นโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน หรือการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.93 0.69 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.05 0.78 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.12 0.73  
 
 จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบท  
ของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก ประเด็นการกำหนดปัญหาวิจัย (Research problems: RP) 
และคำถามวิจัย (Research Question: RQ) ที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบท
ของชุมชน หรือการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.93, 
S.D. = 0.69) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.05, S.D.= 0.78) และมีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1.12 
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก ประเด็นหลักการเขียนชื่อเรื่อง
การวิจัย แบบบูรณาการ หรือการวิจัยงานตามภารกิจหลัก 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.92 0.69 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.20 0.64 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.28 0.66  
 
 จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย การ
กำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของ
ชุมชนและงานตามภารกิจหลัก ประเด็นหลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบูรณาการ หรือการวิจัย
งานตามภารกิจหลัก ก่อนการฝึกอบรมอยู ่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.92, S.D. = 0.69) หลังการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.20, S.D.= 0.64) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.28 
 
ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก ประเด็นเทคนิคการเขียนความ
เป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.05 0.71 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.27 0.55 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.22 0.63  
 
 จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของ
ชุมชนและงานตามภารกิจหลัก ประเด็นเทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการ
วิจัยก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.05, S.D. = 0.71) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก (X̅ =4.27, S.D.= 0.55) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.22 
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ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก ประเด็นการเขียนวัตถุประสงค์
การวิจัย (Research Objective) ที่สอดคล้องกับคำถามวิจัย (Research Question: RQ) 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.03 0.73 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.28 0.67 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.25 0.70  
 
 จากตารางที่ 28 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของ
ชุมชน และงานตามภารกิจหลัก ประเด็นการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective)  
ที่สอดคล้องกับคำถามวิจัย (Research Question: RQ) ก่อนการฝึกอบรมอยู ่ในระดับปานกลาง  
(X̅ =3.03, S.D. = 0.73) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.28, S.D.= 0.67) และมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.25 
 
ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก  ประเด็นกรณีตัวอย่างการ
กำหนดโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน รวมทั้ง
การดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.97 0.69 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.17 0.63 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.20 0.66  
 
 จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยายการ
กำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของ
ชุมชน และงานตามภารกิจหลัก ประเด็นกรณีตัวอย่างการกำหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  ก่อนการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.97, S.D. = 0.69) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.17, 
S.D.= 0.63) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.20 
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ภาพที่ 13 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณา
การที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก  
จำแนกตามประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
8;k,g-hk.0 

ประเด็น 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
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   2.2.3 การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม 
  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อน 

และหลังตามหัวข้อการบรรยาย การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม จำแนก
ตามประเด็น ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 30 - 36 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็น
ความหมายการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.18 0.73 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.13 0.73 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.95 0.73  
 
 จากตารางที่ 30 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.18, S.D. = 0.73) หลังการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.13, S.D.= 0.73) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.95 
 
ตารางท่ี 31 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็น
วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.24 0.73 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.21 0.74 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.97 0.73  
 
 จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย ทบทวน
วรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.24, S.D. = 0.73) หลังการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.21, S.D.= 0.74) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.97 
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ตารางท่ี 32 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย วรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นหลักการ
คัดเลือกวรรณกรรมท่ีเหมาะสม 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.16 0.78 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.26 0.67 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.10 0.72  
 
 จากตารางที่ 32 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย
วรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นหลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม  
ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.16, S.D. = 0.78) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ =4.26, S.D.= 0.67) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.10 
 
ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้  ความเข้าใจก่อนและหลังของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็น
แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลาย 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.21 0.77 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.28 0.75 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.07 0.76  
 
 จากตารางที่ 33 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม  ประเด็นแหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยม
แพร่หลาย ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.21, S.D. = 0.77) หลังการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.28, S.D.= 0.75) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.07 
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ตารางท่ี 34 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นการ
เรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดี 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.11 0.68 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.23 0.66 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.12 0.67  
 
 จากตารางที่ 34 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี ก่อนการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.11, S.D. = 0.68) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.23, 
S.D.= 0.66) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.12 
 
ตารางท่ี 35 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็น
ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎีและความหมายกรอบแนวคิดการวิจัย 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.11 0.68 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.18 0.64 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.07 0.66  
 
 จากตารางที่ 35 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นความแตกต่างระหว่างความหมาย
กรอบทฤษฎีและความหมายกรอบแนวคิดการวิจัย ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.11,  
S.D. = 0.68) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.18, S.D.= 0.64) และมีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1.07 
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ตารางท่ี 36 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็น
สมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด (Level of scale) 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.11 0.83 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.21 0.76 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.10 0.79  
 
   จากตารางที่ 36 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นสมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด 
(Level of scale) ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.11, S.D. = 0.83) หลังการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.21, S.D.= 0.76) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การ
สังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นสมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด (Level of scale) 

ระดับความคิดเห็น 
 

รายการ 
 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
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   2.2.4 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อน 
และหลังตามหัวข้อการบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามประเด็น ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 37 - 
41 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 37 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of Research Design) 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.98 0.66 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 3.98 0.57 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.00 0.61  
 
 จากตารางที่ 37 พบว่า ในภาพรวมผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ
บรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประเด็นประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of Research Design) ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (X̅ =2.98, S.D. = 0.66) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.98, S.D.= 0.57) และมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.00 
 

ตารางท่ี 38 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงแบบ
แผนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และแบบแผนงานวิจัยแบบไม่ทดลอง 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.97 0.70 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.00 0.70 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.03 0.70  
 

 จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็น
ความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงแบบแผนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และแบบ
แผนงานวิจัยแบบไม่ทดลอง ก่อนการฝึกอบรม อยู ่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.97, S.D. = 0.70)  
หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.00, S.D.= 0.70) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.03 
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ตารางท่ี 39 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นหลักการออกแบบแผนงานวิจัย (Principles of research 
Designs) 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.00 0.71 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.05 0.74 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.05 0.72  
 
 จากตารางที่ 39 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็น
หลักการออกแบบแผนงานวิจัย (Principles of research Designs) ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ =3.00, S.D. = 0.71) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.05, S.D.= 0.74) และมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.05 
 
ตารางท่ี 40 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นการคำนวณขนาดตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากร 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.05 0.63 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.15 0.61 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.10 0.62  
 
 จากตารางที่ 40 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยายการ
ออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นการ
คำนวณขนาดตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร  ก่อนการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ =3.05, S.D. = 0.63) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.15, S.D.= 0.61) 
และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.10 
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ตารางท่ี 41 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นหลักการออกแบบแผนการวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่างและวิธี
สุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการใช้สถิติที่เหมะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 3.05 0.67 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.02 0.65 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.97 0.66  
 
 จากตารางที่ 41 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย การ
ออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็น
หลักการออกแบบแผนการวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการใช้สถิติที่  
เหมะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย  ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง  
(X̅ =3.05, S.D. = 0.67) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.02, S.D.= 0.65) และมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.97 
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ระดับความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
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   2.2.5 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อน 
และหลังตามหัวข้อการบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์
ข้อมูล จำแนกตามประเด็น ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 42 - 46 รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 42 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นหลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.79 0.89 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.05 0.73 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.26 0.81  
 
 จากตารางที่ 42 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นหลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิง
คุณภาพ ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.79, S.D. = 0.89) หลังการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.05, S.D.= 0.73) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.26 
 
ตารางท่ี 43 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ประเด็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.82 0.91 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.10 0.84 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.28 0.87  
 
 จากตารางที่ 43 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย ทบทวน
วรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ก่อนการฝึก 
อบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.82, S.D. = 0.91) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.10,  
S.D.= 0.84) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.28 
 



54 
 

ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ประเด็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.82 0.94 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.18 0.93 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.36 0.93  
 
 จากตารางที่ 44 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ก่อนการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.82, S.D. = 0.94) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.18, 
S.D.= 0.93) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.36 
 
ตารางท่ี 45 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.82 0.91 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.15 0.89 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.33 0.90  
 
 จากตารางที่ 45 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นเทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.82, S.D. = 0.91) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ 

=4.15, S.D.= 0.89) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.33 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ตารางท่ี 46 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ประเด็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.79 0.92 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.08 0.91 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.29 0.91  
 
 จากตารางที่ 46 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ประเด็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.79, S.D. = 0.92) หลังการฝึกอบรมอยู ่ใน
ระดับมาก (X̅ =4.08, S.D.= 0.91) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.29 
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ภาพที่ 16 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึก  
อบรม (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด  
การสังเคราะห์วรรณกรรม 
 
 
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
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   2.2.6 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม 
    ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อน 
และหลังตามหัวข้อการบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จำแนกตามประเด็น ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่  
47 - 49 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 47 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นหลักการพื้นฐานของการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.80 0.76 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.17 0.59 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.37 0.67  
 
 จากตารางที่ 47 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ประเด็น
หลักการพื้นฐานของการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ก่อนการฝึกอบรม  
อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.80, S.D. = 0.76) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.17, S.D.= 
0.59) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.37 
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ตารางท่ี 48 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นรูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.90 0.71 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.30 0.53 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.40 0.62  
 
 จากตารางที่ 48 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย การ
ออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ประเด็นรูปแบบ
การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง  
(X̅ =2.90, S.D. = 0.71) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.30, S.D.= 0.53) และมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.40 
 
ตารางท่ี 49 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.90 0.71 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.30 0.53 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.40 0.62  
 
 จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย การ
ออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ประเด็นเทคนิค
การรวบรวมข้อมูลวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ก่อนการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ =2.90, S.D. = 0.71) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.30, S.D.= 0.53) 
และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.40 
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ภาพที่ 17 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึก  
อบรม (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย การออกแบบการวิจัย รูปแบบ
การวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
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   2.2.7 การวัด การสร้างเครื่องมือ 
    ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อน 
และหลังตามหัวข้อการบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ จำแนกตามประเด็น ซึ่งแสดงผลการ
วิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 50 - 52 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 50 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ ประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อความคลาด 
เคลื่อนจากการวัด 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.76 0.68 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.10 0.55 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.34 0.61  
 
 จากตารางที่ 50 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย การ
วัด การสร้างเครื่องมือ ประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด ก่อนการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ =2.76, S.D. = 0.68) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.10, S.D.= 0.55) 
และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.34 
 
ตารางท่ี 51  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ ประเด็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
ที่มีคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.86 0.69 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.10 0.48 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 0.58  
 
 จากตารางที่ 51 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การวัด การสร้างเครื่องมือ ประเด็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ก่อนการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ =2.86, S.D. =0.69) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.10, S.D.= 0.48) 
และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 
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ตารางท่ี 52 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ ประเด็นการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนนำไปใช้จริง 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.93 0.75 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.21 0.49 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.28 0.62  
 
   จากตารางที่ 52 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย  
การวัด การสร้างเครื่องมือ ประเด็นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนนำไปใช้จริง 
ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.93, S.D. =0.75) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ =4.21, S.D.= 0.49) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึก  
อบรม (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 



62 
 

   2.2.8 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
    ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อน 
และหลังตามหัวข้อการบรรยาย การวัด การสร้างเครื่องมือ จำแนกตามประเด็น ซึ่งแสดงผลการ
วิเคราะห์เรียงตามลำดับดังตารางที่ 53 - 57 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 53 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประเด็นความสำคัญของการจัดข้อเสนอการวิจัย และคำอธิบายใน
การเขียนแต่ละองค์ประกอบ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.79 0.78 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.36 0.54 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.57 0.66  
 

 จากตารางที่ 53 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์  
ประเด็นความสำคัญของการจัดข้อเสนอการวิจัย และคำอธิบายในการเขียนแต่ละองค์ประกอบ   
ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.79, S.D. = 0.78) หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 
(X̅ =4.36, S.D.= 0.54) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.57 
 

ตารางท่ี 54 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประเด็นองค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย และคำอธิบายในการ
เขียนแต่ละองค์ประกอบ  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.85 0.87 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.45 0.56 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.60 0.72  
 

 จากตารางที่ 54 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์  
ประเด็นองค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย และคำอธิบายในการเขียนแต่ละองค์ประกอบก่อน 
การฝึกอบรม อยู ่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.85, S.D. = 0.87) หลังการฝึกอบรม อยู ่ในระดับมาก  
(X̅ =4.45, S.D.= 0.56) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.60 
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ตารางท่ี 55 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประเด็นเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจและมีจุดเน้นที่
เห็นความเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.88 0.85 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.45 0.61 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.57 0.73  
 
 จากตารางที ่55 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อหลักการเขียน
ข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประเด็นเทคนิค
การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจและมีจุดเน้นที่เห็นความเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย  ก่อนการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.88, S.D. = 0.85) หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.45,  
S.D.= 0.61) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.57 
 
ตารางท่ี 56 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประเด็นกรณีตัวอย่างวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย และจุดที่ควร
แก้ไขท่ีพบความผิดพลาดบ่อย  

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.73 0.80 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.42 0.61 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.69 0.71  
 
 จากตารางที่ 56 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อบรรยาย 
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์  
ประเด็นกรณีตัวอย่างวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย และจุดที่ควรแก้ไขที่พบความผิดพลาดบ่อย   
ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.73, S.D. = 0.80) หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 
(X̅ =4.42, S.D.= 0.61) และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.69 
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ตารางท่ี 57 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในหัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประเด็นหลักการประยุกต์ งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
𝐗 S.D. แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม 2.76 0.75 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม 4.42 0.66 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.66 0.71  
 
 จากตารางที ่57 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อหลักการเขียน
ข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประเด็นหลักการ
ประยุกต์ งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู ่การใช้ประโยชน์  ก่อนการฝึกอบรม อยู ่ในระดับปานกลาง  
(X̅ =2.76, S.D. = 0.75) หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.42, S.D.= 0.66) และมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.66 
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ภาพที่ 19 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึก  
อบรม (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) หัวข้อบรรยาย หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม  
  ผลการประเมินภาพรวมของการจัดฝึกอบรมดังแสดงในตารางที่ 58 - 60 
 
ตารางที่ 58 แสดงค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินภาพรวมของการจัดการ
ฝึกอบรม ในภาพรวม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. แปลผล 
1. ด้านบริหารจัดการ 4.31 0.47 มาก 
2. ด้านวิชาการ 4.26 0.62 มาก 

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.28 0.54 มาก 
 
  จากตารางที่ 58 พบว่า ในภาพรวมผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.28, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ระดับมากทุก
ด้านเช่นเดียวกัน โดยด้านบริหารจัดการ (X̅ =4.31, S.D. = 0.47) มีความคิดเห็นมากกว่าด้านวิชาการ 
อยู ่ในระดับมาก (X̅ =4.26, S.D.= 0.62) โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาพรวม ในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรม ในภาพรวม 

 หลังการฝึกอบรม (Post-test) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 

ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ 
ด้าน 

ระดับความคิดเห็น 
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ตารางที่ 59 แสดงค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินภาพรวมของการจัดการ
ฝึกอบรม ด้านบริหารจัดการ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 S.D. แปลผล ลำดับ 
1. ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจรณาคุณสมบัติ 
    ผู้รับการอบรม ตามที่ วช.กำหนด 

4.29 0.52 มาก 3 

2. มีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรม 4.32 0.54 มาก 1 
3. ความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัย 4.30 0.59 มาก 2 

ความคิดเห็นเฉลี่ย 4.31 0.47 มาก  
 
  จากตารางที่ 59 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อภาพรวมของการจัดการ
ฝึกอบรม ด้านบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.31, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น
ปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกประเด็นเช่นเดียวกัน และเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับ
แรก พบว่า มีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรม (X̅ =4.32, S.D.= 0.54) รองลงมา ความ
มั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัย (X̅ =4.30, S.D.= 0.59) และความเหมาะสม
ของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจรณาคุณสมบัติผู้รับการอบรม ตามที่ วช.กำหนด (X̅ =4.29, S.D.= 0.52) 
ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหัวข้อบรรยายในรูปแบบของกราฟ 
รายละเอียดดังภาพที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรม ด้านบริหารจัดการ 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 
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ตารางที่ 60 แสดงค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินภาพรวมของการจัดการ
ฝึกอบรม ด้านวิชาการ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
�̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

1. ความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม 4.26 0.72 มาก 3 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 4.19 0.70 มาก 4 
3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.13 0.84 มาก 5 
4. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม 4.32 0.65 มาก 2 
5. ความพึงพอใจในการขั้นการอบรมครั้งนี้ 4.42 0.56 มาก 1 

ความคิดเห็นเฉลี่ย 4.26 0.62 มาก  
 
  จากตารางที่ 60 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อภาพรวมของการจัดการ
ฝึกอบรม ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.26, S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น ปรากฏว่า 
อยู่ในระดับมากทุกประเด็นเช่นเดียวกัน และเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า 
ความพึงพอใจในการขั ้นการอบรมครั ้งนี้  (X̅ =4.42, S.D.= 0.56) รองลงมา ความเหมาะสมของ
บรรยากาศในการอบรม (X̅ =4.32, S.D.= 0.65) และความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการ
อบรม (X̅ =4.26, S.D.= 0.72) ตามลำดับ โดยแสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้าน
วิชาการ ในรูปแบบของกราฟ รายละเอียดดังภาพที่ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 แสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรม ด้านวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ 
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ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
  1)  ประโยชน์แก่ตัวเองและสถาบัน 
  1.1 เนื้อหาที่ได้รับการอบรมทุกเรื่องสามารถนำไปให้ประโยชน์ตัวเองในการพัฒนาการ
ทำงานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป สำหรับหน่วยงานที่ทำงานอยู่สามารถที่จะลงพ้ืนที่ในการจัดทำงานวิจัย
คุณภาพเป็นอย่างดี 
  1.2 พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ สถาบัน บุคลากรได้พัฒนาคน สู่การพัฒนางาน 
  1.3 เป็นกระบวนการพัฒนานักวิจัยที่เป็นจุดเริ ่มต้นที่ดี ต่ออาจารย์รุ ่นใหม่และเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและต้นสังกัด 
  1.4 ได้ความรู้ความเข้าในการทำวิจัย และมีเป้าหมายในการทำวิจัยชัดเจนขึ้น คาดว่าจะ
ได้ผลการวิจัยจากการอบรมในครั้งนี้ 
  1.5 มีประโยชน์ในการเขียนงานวิจัยต่อไป 
  1.6 มีประโยชน์มากเพราะสามารถเพ่ิมความรู้ในการขอทุนวิจัย 
  1.7 นำไปใช้ในการทำวิจัยในส่วนงาน 
  1.8 ทำให้ได้ความรู้ในการทำวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ดียิ่งขึ้น 
  1.9 ความรู้ที่เก่ียวกับการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีความสนใจในการทำวิจัยมากขึ้น 
 
  2) ประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย 
 2.1 ในการวิจัยปัจจุบันต้องทำงานวิจัยเชิงบูรณาการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
เครือข่ายให้เกิดขึ้นโดยเฉพราะการวิจัยเชิงชุมชนเพราะให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้วิจัยกับ
เครือข่ายในพ้ืนที่จะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2 มีเครือการวิจัยที่หลากหลายจากหลายหน่วยงาน 
 2.3 เป็นสิ่งสำคัญและควรมีกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 2.4 มีประโยชน์มากเพราะจะได้ผู้ร่วมทำงานวิจัย 
 2.5 ได้สร้างเครือข่ายอย่างบูรณาการ 
 2.6 ได้รู้จักเพ่ือนต่างสถาบัน และต่างคณะ และเพ่ือนหลายๆศาสตร์ทำให้สร้างเครือข่าย
ได้มากขึ้น 
  2.7 มีเครือข่ายที่จะช่วยในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต มีช่องทางในการติดต่อ ปรึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัย 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1) ควรมีโครงการอบรมทบทวนลูกไก่ เพราะบางคนเพิ่งเข้าครั้งแรกยังไม่มีวิจัยการอบรม
ครั้งนี้เพื่อไปลองทำแล้วควรจัดโครงการทบทวนเพื่อให้ได้โครงงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ Out put ที่สูงขึ้น 
 2) ควรเพิ่มภาคปฏิบัติให้มากกว่านี้ 
 3) ควรเพิ่มวิธีการเขียนโครงการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
 4) ควรจัดทีโ่รงแรมแล้วพักท่ีเดียวกันได้มีเวลาปรึกษากัน  
 5) เนื่องจากมีการจัดรายวิชาที่อบรมแน่นเกินไป ควรแก้ปัญหาโดยการขยายวันอบรม 
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ตอนที่ 4 สรุปผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
สรุปผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

แบ่งเป็นหัวข้อและสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. การบริหารจัดการ  

(การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกวิทยากร โครงสร้างการทำงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ). 

การประชาสัมพันธ์ 
1) ได้รับข่าวจากผู้เข้าอบรมรุ่นที่ผ่านมา 
2) การบริหารจัดการได้ดำเนินการอย่างมีข้ันตอนและเป็นระบบ 
3) การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการ เวลาการลงทะเบียน ยังชี้แจงไม่ชัดเจน  
4) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอยู่ในเกณฑ์ดี 
5) เห็นควรให้ วช. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ว่ามีกำหนดการแต่ละปีจัดที่ไหน 

และช่วงเวลาไหนบ้าง 
6) บางมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ทางเดียว และปิดรับสมัครเร็ว 
7) บางมหาวิทยาลัยที่จัดอบรม ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมล่าช้า ทำให้ยืมเงิน 

ไม่ทันเพราะอยู่ในช่วงปิดงบประมาณ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 
 

การคัดเลือกวิทยากร 
1) คัดเลือกวิทยากรได้อย่างเหมาะสม ตรงตามเนื้อหาที่บรรยาย 
2) วิทยากรทุกท่านมีความสามารถ เต็มที่กับการบรรยาย และเป็นผู้ทรงความรู้ที่ไม่หวง

ความรู้ 
3) ควรมีรายละเอียดความเชี่ยวชาญพิเศษของวิทยากรแม่ไก่ เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

ปรึกษางานวิจัยได้ตรงประเด็น  
4) ควรมีวิทยากรที่หลากหลายให้ตรงกับสาขาของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
5) ควรมีวิทยากรสายวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ 
6) วิทยากรบางท่านอธิบายเนื้อหาไม่ชัดเจน และบางท่านอ่านสไลด์เป็นส่วนใหญ่ 

 
โครงสร้างการทำงาน 

1) โครงสร้างการทำงานมีความเหมาะสม 
2) การเลือกประธานรุ่น ควรดำเนินการตั้งแต่วันแรก จะได้มีเวลาประสานทุกเรื ่อง (จัด

ประชุม,การอบรม) 
3) ควรยกตัวอย่างหรือเสนองานวิจัยให้มีความหลากหลายของศาสตร์ต่างๆ 
4) ควรแบ่งกลุ่มให้สมาชิกในกลุ ่มมีความหลากหลาย แต่เป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือ

สามารถบูรณาการร่วมกันได้ 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1) ปลั๊กไฟฟ้าสำหรับพ่วงมีไม่เพียงพอ 
2) ควรมีบริการจัดรถรับ – ส่ง ผู้เข้าอบรม  

    3) ควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมในวันแรกเพ่ือละลายพฤติกรรมเพ่ือ
การทำงานและดำเนินการกิจกรรมกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. สิ่งอำนวยความสะดวก  

(สถานที่จัดการฝึกอบรม อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ) 
 สถานที่จัดการฝึกอบรม 
  1) สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 

 2) การจัดอบรมที่มหาวิทยาลัย มีการจำกัดเวลาในการปิดห้อง อาคาร ดังนั้นควรจัดที่โรงแรม  
3) ควรส่งโลเคชั่นสถานที่จัดอบรมให้ผู้เข้าอบรมเพ่ือสะดวกในการหาสถานที่ตั้งที่จัดการ

อบรม 
 4) ผู้จัดดำเนินการได้ดีแล้ว อาจมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรค เมื่อเทียบ

กับสิ่งที่ได้รับ ผู้เข้าอบรมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งแม่บ้าน นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ทุกคน และอีกหลายๆท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม 

 5) การจัดโต๊ะที่นั่งแคบ ควรจะจัดให้กว้างกว่านี้ เนื่องจากการเดินเข้าออกไม่สะดวก 
 
อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
 1) อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้ดี 
 2) ปลั๊กไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กหลักมีจำนวนน้อย 
 3) ควรมีการปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ในการต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์เพราะมีไม่เพียงพอต่อ

การใช้งาน 
  4) ควรมีเครื่องฉายทึบแสง 
  5) ไม่สะดวกในการนำ computer มาใช้งานบนโต๊ะ เนื่องจากปลั๊กไฟมีจำนวนน้อย  

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีรถรับ-ส่ง ผู้เข้าอบรมที่มาจากที่อ่ืน ทำให้บางท่านที่ไม่มีรถ เกิดความไม่สะดวกใน

การเดินทาง 
 2) อาหารไม่เพียงพอและไม่สะอาด 
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3. เอกสารประกอบการอบรม  
(ความพร้อมส่วนเนื้อหาคู่มือการฝึกอบรมแบบประเมินต่างๆ)   

  1) ควรแจกคู่มืออบรม อาจเป็นเฉพาะคู่มืออบรมที่แสดงหลักการเหตุผลโครงการ และ
หนังสือกรอบวิจัย แต่ไม่แจกเอกสารก็ได้ เพราะอยากได้เอกสารที่เห็นภาพรวมทั้งโครงการ แม้จะใช้
คอมพิวเตอร์ได้ แต่ก็มีบางท่านที่ถนัดกับการอ่านด้วย เช่นเดียวกัน 
  2) เนื้อหาครบถ้วน มีความเหมาะสม 
  3) ควรมีเอกสารประกอบควบคู่ เนื่องจากผู้เข้าอบรมบางท่านมองเห็นไม่ชัด และการไม่มี
เอกสารประกอบการอบรม ทำให้ไม่เอ้ืออำนวยในการจดบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการทบทวน
เนื้อหาในอนาคต 
  4) ควรมีการอัพโหลดเอกสารก่อนล่วงหน้าวันเข้าฝึกอบรม 
  5) ควรอธิบายกำหนดการงานที่ต้องทำตั้งแต่วันแรก 
  
4. หลักสูตรการอบรม  

(โครงสร้างหลักสูตรรูปแบบกิจกรรมระยะเวลา)  
1) การแบ่งภาคทฤษฎี เป็นภาคเช้าและภาคปฏิบัติเป็นภาคบ่าย มีความเหมาะสม แต่บางวัน

เรียนทฤษฎีทั้งวันจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้สึกล้าเกินไป อาจแบ่งเป็นช่วงๆ ก็ได้ 
2) มีความเหมาะสมของกิจกรรม แต่ควรให้มีการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยเดี่ยว เนื่องจากมีการ

บอกให้เตรียมหัวข้อวิจัยมา แต่ไม่ได้นำมาใช้ เพราะเป็นการคิดโจทย์วิจัยร่วมกัน 
3) ควรมีเวลาสำหรับพักเบรกให้ผู้เข้าอบรมมากกว่านี้ 
4) โครงสร้างหลักสูตรให้ความรู้แน่น ถ้าให้มีการ workshop การสร้างปัญหาในกลุ่มโดย

แบ่งเป็นส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
5) รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมแต่ระยะเวลาค่อนข้างนานเกินไป 
6) หัวข้อวิจัยเชิงปริมาณ เนื้อหาค่อนข้างมาก 
7) ควรขยายเวลาอบรม เป็น ๑๐ วัน เพราะอบรมเสร็จ ทำงานเลย ทำให้งานเร่งรีบเกินไป 

ผลงานจะต้องมีการวิเคราะห์ให้มากกว่านี้ 
8) ควรเพิ่ม State หลักการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการให้ชัดเจนกว่านี้ 
9) ควรทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pre – test) ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม  เพื่อผู้จัดสามารถนำผลจากการทดสอบมากำหนดหัวข้อบรรยายได้
ตรงจุดมากยิ่งขึ้น และควรมีการทดสอบหลังการอบรม (Post – test)  

10) ควรกำหนดตารางอบรม โดย เช้า ภาคทฤษฎี  บ่าย ภาคปฏิบัติ และเย็น นำเสนองาน
พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากยิ่งขึ้น   
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5. การจัดการและการประสานงานหลักสูตรระหว่างการอบรม  
(การให้ข้อมูลกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการอบรม)  
1. มีความเหมาะสม 
2. มีช่องทางการประสานงานที่เหมาะสม ผ่านช่องทางไลน์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้

อย่างครบถ้วน 
3. ควรจัดทำแบบประเมินแบบ Google form เพ่ือสามารถวิเคราะห์อธิบายได้รวดเร็ว 
4. การใช้เทคโนโลยีสร้างกลุ่มไลน์ ในการประสานงานถือว่าเป็นวิธีที่ดีมาก ทำให้ผู้เข้าอบรม

รับข้อมูลได้ตรงกันและรวดเร็ว 
 

6. การประเมินความคุ้มค่า  
(ความมั่นใจความรู้และทักษะที่เพิ่มเติมประโยชน์ที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายและเวลา) 
1) ได้ความรู้และทักษะในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น มีความชัดเจนและได้เครือข่ายต่างมหาวิทยาลัย 
2) ข้อมูลความรู้ครบถ้วน แต่ระยะเวลาที่จำกัดผู้เข้าอบรมอาจรับข้อมูลได้ไม่ทั้งหมด เพราะ

ทุกนาทีที่ได้อบรมมีงานและกิจกรรมต่อเนื่อง 
3) คุ้มค่ามาก ความรู้ที่ได้ทรงคุณค่ามาก สามารถนำไปใช้ได้จริง วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
4) คุ้มค่ามากโดยเฉพาะผู้เข้าอบรมที่มีความต้องการที่จะทำวิจัยแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เนื้อหา

ทำให้ทราบทุกกระบวนการ 
 
7. คุณภาพข้อเสนอการวิจัยที่นำเสนอ  

(ความชัดเจน น่าสนใจ ความสอดคล้องของ ข้อเสนอ จุดเด่น จุดด้อย และความเป็นไปได้ใน
การได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย) 

1) มีความน่าสนใจในบางข้อเสนอที่เป็นเรื่องใหม่ แต่บางเรื่องที่มีผู้ทำมาก่อนหน้านี้แล้ว ยัง
ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร แต่การมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพมาให้คำแนะนำ ทำให้สามารถปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างดี 

2) ควรมีการนำเสนองานวิจัยเดี่ยวเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุง
และแก้ไขจุดบกพร่อง  
 
8. ความประทับใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

1) ดีใจที่มีเพ่ือนต่างสถาบัน ได้รู้จักลูกไก่ แม่ไก่ท่ีมีคุณภาพ เชื่อมโยงกันได้ในอนาคต อย่างไร
ก็ตามอยากให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้จำเพาะกับผู้เรียน เช่น ผู้มีความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ 
หรือด้านสังคมศาสตร์ อาจแบ่งเป็น 2 ห้อง เพ่ือฟังทฤษฎีที่ตนเองสนใจโดยตรงได้เลย 

2) วิทยากรมีความเป็นกันเอง ให้ความรู้ที่ครบถ้วน แต่ยังไม่ครอบคลุมสาระ ทำให้ในสาขา
วิทยาศาสตร์เชิงทดลองไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควร เช่น สาขาฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา 

3) ประทับใจแนวทางการเขียนรายงาน ตีพิมพ์ วารสาร หลักการเขียนบทคัดย่อ แบบการ
เขียนโครงการแบบบูรณาการ 
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4) วิทยากรเป็นผู้มีความสามารถสูง 
5) ประทับใจผู้จัดและวิทยากรทุกท่าน เพ่ือการทำงานควรเพ่ิมโจทย์งานให้แต่ละคนได้

กลับไปพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเข้ามาปรับทำกับวิทยากรหรือที่ปรึกษาเพ่ิมเติม 
6) ควบคุมระยะเวลา เพ่ิมทฤษฎี-ปฏิบัติ 

 
9. ปัญหาอื่นๆ 

1) ควรให้ความชัดเจนเรื่องแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2) ควรมีช่องทางการขอรับทุนสำหรับหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษา 

 
10. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการฝึกอบรมครั้งต่อไป  

1) ให้ผู้อบรมที่มีหัวข้อวิจัยอยู่แล้วได้ปรึกษาหัวข้อวิจัย 
2) ควรขยายเวลาการฝึกอบรม 
3) ประเมินผู้อบรม แล้วแยกกลุ่มตามจุดด้อยของแต่ละคน 
4) ควรละลายพฤติกรรมในวันแรกของการอบรม มีการเต้นระหว่างเบรก 
ข้อเสนอแนะต่อ วช. 
โครงการสร้างนักวิจัยควรจะต้องจัด 3 ระยะคือ 
 ลูกไก ่: ผู้มีประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี 
 แม่ไก่ : ผู้เคยผ่านลูกไก่และได้ทำวิจัยระยะหนึ่ง 
 ย่าไก่ : ผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยและการให้คำปรึกษา 

 
ตอนที่ 5 สรุปจำนวน และรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ ่น 8 วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับมอบวุฒิบัตร ดังนี้ 

1. เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีเวลาของการเข้าร่วมฝึกอบรมของจำนวนเวลาใน
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนลงชื่อในช่วง
เช้าและช่วงบ่ายของแต่ละวัน รวมถึงเช็คชื่อการร่วมกิจกรรมกลุ่มในภาคปฏิบัติ 

2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 8 
กลุ่ม และกำหนดให้แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้มีข้อเสนอโครงการวิจัย
ของกลุ่ม จำนวน 8 เรื่อง  
 จากเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ข้อ ข้างต้น พบว่า มีผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับมอบวุฒิบัตร 
จำนวน 56 คน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 72 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 โดยมีรายชื่อตามตารางท่ี 61  
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ตารางท่ี 61 สรุปจำนวนและรายชื่อผู้ผ่านการอบรม 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งหน้าที ่ หน่วยงาน 
1 นางสาวกชพรรณ หนูชนะ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
2 นางสาวกัญธิมา หล่าดอนดู ่ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
3 นางขนิษฐา บุญสนอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
4 นางสาวจารึก  จันทร์วงค ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
5 นางสาวจุฑามณี ไชยสงคราม คร ู โรงเรียนสตรีพัทลุง 
6 นางสาวจุฑาสกนภ์  บุญนำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
7 ดร.จรุีพร ยืนนาน อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
8 นางสาวเจนจริา กัลป์พฤกษ ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
9 นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
10 นายชินรัตน์ สอนทอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลยัตาป ี
11 ดร.โชติกา รติชลิยกลุ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
12 นางสาวซูรียาณี คลังส ี คร ู โรงเรียนชุมชนประชานิคม 
13 ดร.ญาณิศา บญุจิตร ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
14 ดร.ณัฐธิดา ศรรีาชยา อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
15 นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
16 นายทนงเดช หนูสีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
17 นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
18 นายธวัชชัย อดิเทพสถิต หัวหน้างานเทคโนโลย ี

และการเรียนรู ้
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

19 นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธ์ิ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
20 นายธีระเดช เพชรแก้ว อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
21 นางสาวนภาพร รตันาถ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
22 นางสาวนรานันท์ ขำมณ ี อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
23 นางสาวเบญญา จริยวจิิตร อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
24 นางสาวปณดิา รัตนรังษ ี อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
25 นายปรัชญา กาดโีลน คร ู โรงเรียนชุมชนประชานิคม 
26 นางสาวปริยากรณ์ ชูแก้ว อาจารย ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
27 ดร.ปัทมา พิศภักดิ ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
28 นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
29 นางสาวปารณีย์ ช่ังกฤษ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
30 นายพงศ์พล ปลอดภัย อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
31 ดร.พรทิพย์ มานพคำ อาจารย ์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
32 นางสาวพรอุมา วงศ์เจรญิ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
33 นายพสธร สุขเสน อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งหน้าที ่ หน่วยงาน 
34 ดร.พัชณิยา เอกเพชร อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
35 ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
36 นางมลิวัลย์ รัตยา อาจารย ์ สถาบันพระบรมราชชนก 
37 ดร.ยรุฉัตร เมฆสุวรรณ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตภูเกต็  
38 นางสาววรัญญา ปลอดจินดา อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
39 นายวัชธนพงศ์ ยอดราช อาจารย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลรตันโกสินทร์ 
40 นางสาววิสนีย์ นุราช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
41 นางสาวศรณัญภัส  รักศลี อาจารย ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
42 นางสาวศรสีุดา แก้วอำรตัน ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
43 ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
44 ดร.สุพัฒพงศ์  แย้มอิ่ม อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
45 นางสาวสุพัตรา ลักษณะจันทร ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
46 นางสาวสุภาพร ก้งจี้ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
47 นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว อาจารย ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
48 นางสุรีพร  ศิรยิะพันธุ ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา 
49 นางสาวเสาวณีย์ เล็กบางพง อาจารย ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
50 นายอนุพงษ์ หมื่นชัยยะ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
51 นางสาวอภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
52 ดร.อมรา อภัยพงศ ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
53 นางสาวอรทัย  ไพยรตัน ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
54 นางอัญชนา วิชช์วัฒนางกูร อาจารย ์ สถาบันพระบรมราชชนก 
55 นางสาวอุดมรตัน์ ชโลธร อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
56 นางฟาทูณี  มะมีเยาะ เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
ตอนที่ 6 สรุปจำนวน และรายชื่อ ข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 8 กลุ่ม โดยมีข้อเสนอการวิจัยกลุ่มที่ได้ผ่านการนำเสนอ
ในช่วงการฝึกอบรม จำนวน 8 โครงการ ตามรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 62 สรุปจำนวน และรายชื่อ ข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม 
กลุ่มที ่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

1 การพัฒนาปุ๋ยชีวมวลจากวสัดเุศษเหลือในสวนปาล์มน้ำมัน 1. นายชินรัตน์ สอนทอง 
2. นางสาวศรณัญภัส รักศลี 
3. นางสาวเสาวณีย์ เล็กบางพง 
4. ดร.จรุีพร ยืนนาน 
5. ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ 
6. นายทนงเดช หนูสีแก้ว 
7. ดร.ณัฐธิดา ศรรีาชยา 
8. ดร.พัชณิยา เอกเพชร 
9. นางสาวนภาพร รตันาถ 

2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียบรเิวณฟาร์มหอย อำเภอ 
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

1. ดร.ปัทมา พิศภักดิ ์
2. ดร.ยรุฉัตร เมฆสุวรรณ 
3. ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย 
4. นางสาวนรานันท์ ขำมณ ี
5. นางสาวปณดิา รัตนรังษี 
6. นายพงศ์พล ปลอดภัย 

3 รูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์การทำนา
แบบดั้งเดิมใน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

1. นางสาวจารึก จันทร์วงค ์
2. นายธวัชชัย อดิเทพสถิต 
3. ดร.พรทิพย์ มานพคำ 
4. นางสาวปริยากรณ์ ชูแก้ว 
5. นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว 
6. นางฟาทูณี มะมีเยาะ 
 
 
 
 

4 การพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิม 
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาสำหรับสถาน 
ศึกษาขนาดเล็ก ในเขตตรวจราชการที่ 6 

1. ดร.ญาณิศา บญุจิตร ์
2. นางสาวปารณีย์ ช่ังกฤษ 
3. นางสาวจุฑามณี ไชยสงคราม 
4. นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ ์
5. นางสาววิสนีย์ นุราช 
6. นายปรัชญา กาดโีลน 
7. นางสาวซูรียาณี คลังส ี
8. นางสาวจุฑาสกนภ์ บุญนำ 

5 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน 
ของผู้ประกอบการร้านอาหารในพ้ืนท่ีอำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี

1. นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ ์
2. นางสาวพรอุมา วงศ์เจรญิ 
3. ดร.อมรา อภัยพงศ ์
4. นายพสธร สุขเสน 
5. นางสาวอภิสรา ธนาพงษ์ภิชาต ิ
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กลุ่มที ่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
6 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและดนตรีคัด

สรรต่อความแข็งแรงของกล้ามเนือ้และความเหนื่อยลา้ในวัย
ก่อนผู้สูงอาย ุ

1. นางสาวกัญธิมา หล่าดอนดู ่
2. นางมลิวัลย์ รัตยา 
3. นางอัญชนา วิชช์วัฒนางกูร 
4. นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธ์ิ 
5. นางสาวเจนจริา กัลพฤกษ์ 
6. นางสาวสุพัตรา ลักษณะจันทร ์
7. นางสาวอุดมรตัน์ ชโลธร 

7 การจัดทำแผนการพัฒนาเกาะพะลวยเพื่อการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

1. นายธีรเดช เพชรแก้ว 
2. นางปัทมาวดี สำเนยีงหวาน 
3. นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม 
4. นางสาวเบญญา   จริยวิจติร 
5. นางสาวศรสีุดา แก้วอำรตัน ์
6. ดร.โชติกา  รติชลิยกลุ 
7. นางสาวอรทัย ไพยรัตน ์
8.  นายอนุพงษ์  หมื่นชัยยะ 

8 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ SME ในกลุ่มอ่าวไทยเพื่อการแข่งขันสู่ระดับสากล 

1. นายวัชธนพงศ์ ยอดราช 
2. นางสาวสุภาพร ก้งจี้ 
3. นางขนิษฐา บุญสนอง 
4. นางสาวกชพรรณ หนูชนะ 
5. ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม 
6. นางสาววรัญญา ปลอดจินดา 
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ส่วนที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ผลดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ ่นที ่ 8 วันที่ 3 – 7 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
สรุปผลตามวัตถุประสงค์รายประเด็นจากแบบประเมินได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิทยากรตามหัวข้อการ
บรรยาย ในภาพรวมผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรตามหัวข้อการบรรยาย  
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสาม ลำดับแรก พบว่า 
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา รองลงมาการวัด การสร้างเครื ่องมือ โดย ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสดิ์ ทองก้านเหลือง และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือก
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย ์ เพชรศรีช ่วง  ตามลำดับ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก พบว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา รองลงมา ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร และความชัดเจน
ครบถ้วนของเนื้อหาวิชา ตามลำดับ 
 2. ผลการประเมินความรู้  ความเข้าใจก่อนและหลังของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  ใน
ภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง หลังการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 
 3. ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดฝึกอบรม โดยใน ด้านบริหาร
จัดการ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นลำดับแรก 
รองลงมาความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัย  และความเหมาะสมของ
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจรณาคุณสมบัติผู้รับการอบรม ตามที่ วช.กำหนด ตามลำดับ ส่วน ด้านวิชาการ 
พบว่า ความพึงพอใจในการขั้นการอบรมครั้งนี้เป็นลำดับแรก รองลงมาความเหมาะสมของบรรยากาศ
ในการอบรม และความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม ตามลำดับ 
 4.  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที ่8 จำนวน 56 คน จากจำนวนทั้งหมด 
72 คนคิดเป็นร้อยละ 77.80 
 5.  ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที ่สามารถนำไปต่อยอดจำนวน 8 เรื ่อง โดยข้อเสนอ
โครงการวิจัยกลุ่มทั้ง 8 เรื่อง ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากคณะวิทยากรบรรยายและทีม  
ผู้ประเมินการขึ้นทะเบียน (แม่ไก)่ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 
  
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์มประเมิน 
  

แบบประเมินวิทยากร 
หมวด ๑ ปรัชญาและหลักการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ (๑ ชั่วโมง) 
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความลงช่องว่างตามความคิดเห็นท่าน 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      

 
 

 

ตอนที่ 2 
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ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
การคิดสู่การวิจัยเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงาน 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
วิธีแสวงหาความจริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม 
(Positivism) และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology) 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
ขั้นตอนการวิจัยที่สำคัญในการแสวงหาความจริงทั้ง
สองแนวคิด 

ก่อน      

หลัง      

๔ หลักการของจรรยาบรรณการวิจัย 
ก่อน      

หลัง      

๕ แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       
       
       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

2/2 
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แบบประเมินวิทยากร  
หมวด ๒ การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของ ประเทศ

ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก (๒ ชั่วโมง) 
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ 
 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      

 
 
 ตอนที่ 2 

1/2 
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ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 

การกำหนดปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 
และ คำถามวิจัย (Research Questions: RQ) ที่
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตาม
บริบทของชุมชน หรือการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
หลักการเขียนชื่อเรื่องการวิจัย แบบบูรณาการ หรือ
การวิจัยงานตามภารกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหาการวิจัย 

ก่อน      

หลัง      

๔ 
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (Research 
Objective) ที่สอดคล้องกับคำถามวิจัย (Research 
Questions: RQ) 

ก่อน      

หลัง      

๕ 
กรณีตัวอย่างการกำหนดโจทย์การวิจัย ที่สอดคล้อง
กับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของ
ชุมชน รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

ก่อน      

หลัง      

 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

2/2 
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แบบประเมินวิทยากร  
หมวด ๓ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม (๒ ชั่วโมง) 
วิทยากร  ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ 
 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

ตอนที่ 2 

1/2 
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ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ก่อน      
หลัง      

๒ วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ก่อน      
หลัง      

๓ หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม ก่อน      
หลัง      

๔ แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลาย ก่อน      
หลัง      

๕ การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี ก่อน      
หลัง      

๖ ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบ
ทฤษฎีและความหมายกรอบแนวคิดการวิจัย 

ก่อน      
หลัง      

๗ สมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด 
(Level of scale) 

ก่อน      
หลัง      

 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       
       
       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

2/2 
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แบบประเมินวิทยากร  
หมวด ๔ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์

ข้อมูล (๓ ชั่วโมง) 
วิทยากร ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ 
 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      

 
 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตอนที่ 2 

1/2 
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๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of  
Research Design) 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
ความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิง
ทดลองที่แท้จริง แบบแผนการวิจัยเชิงก่ึง
ทดลอง และแบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
หลักการออกแบบแผนการวิจัย (Principles of 
Research Designs) 

ก่อน      

หลัง      

๔ 
การคำนวณขนาดตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 

ก่อน      

หลัง      

๕ 

หลักการออกแบบแผนการวิจัย การคำนวณ
ขนาดตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการใช้
สถิติที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย 

ก่อน      

หลัง      

 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       
       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

แบบประเมินวิทยากร  

2/2 

1/2 
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หมวด ๔ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  
(๓ ชั่วโมง) 

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง 
 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      

 
 
 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ตอนที่ 2 
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๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

๒ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

๓ การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ก่อน      

หลัง      

๔ เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

๕ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       

 
 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 

แบบประเมินวิทยากร  

2/2 

1/2 
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หมวด ๔ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
(๒ ชั่วโมง) 

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ 
 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      

 
 
 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ตอนที่ 2 
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๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
หลักการพื้นฐานของการวิจัยพัฒนาและการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ก่อน      

หลัง      

๒ 
รูปแบบการวิจัยพัฒนาและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
เทคนิครวบรวมข้อมูลวิจัยพัฒนาและการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ก่อน      

หลัง      

หลัง      
 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       
       
       
       

 
 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 

แบบประเมินวิทยากร  
หมวด ๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ (๓ ชั่วโมง) 

1/2 

2/2 
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วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง 
 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ตอนที่ 2 
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๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด 
ก่อน      

หลัง      

๒ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ 
ก่อน      

หลัง      

๓ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยก่อนนำไปใช้จริง 

ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 

แบบประเมินวิทยากร  

2/2 

1/2 
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หมวด ๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้
ประโยชน์ (๓ ชั่วโมง) 

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 
 
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหารายวิชาของวิทยากร           

๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ           

๓ 
ความสามารถในการจัดลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

          

๔ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับหัวข้อวิชา           

๕ ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่าย           
๖ ความชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาวิชา           
๗ ความชัดเจน เหมาะสมของสื่อประกอบการบรรยาย           

๘ 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

          

๙ ความชัดเจนในการตอบคำถาม/ข้อซักถาม           
 

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
            
      
      
      
      
      
      
      

 
 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ตอนที่ 2 
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๑. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ความสำคัญของการจัดทำข้อเสนอการวิจัย 
ก่อน      

หลัง      

๒ 
องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย และคำอธิบาย
ในการเขียนแต่ละองค์ประกอบ 

ก่อน      

หลัง      

๓ 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจและมี
จุดเน้นที่เห็นความเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย 

ก่อน      

หลัง      

๔ 
กรณีตัวอย่างวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย และจุด
ที่ควรแก้ไขท่ีพบความผิดพลาดบ่อย 

ก่อน      

หลัง      

๕. 
หลักการประยุกต์ งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ 

ก่อน      

หลัง      
 

๒. ท่านต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาในส่วนใด 
 

             
       
       
       
       
       
       

 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

แบบประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม 
โปรดขีดเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความลงช่องว่างตามความคิดเห็นท่าน 

1/2 

2/2 
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ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
ด้านบริหารจัดการ 
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้รับการอบรม ตามที่ วช. กำหนด 

          

๒ การมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรม           

๓ 
ความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอ
การวิจัย 

     

๔ 
ด้านวิชาการ 
ความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการอบรม 

          

๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม           
๖ ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม           
๗ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม      
๘ ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้           
 

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการมาอบรมหลักสูตรนี้ 
๑ ประโยชน์แก่ตัวเองและสถาบัน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
๒ ประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย  

2/2 

มีต่อหน้า 2 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
๓. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    
    ๓.๑  เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

ผู้จัดขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
โปรดส่งแบบประเมินนี้ให้เจ้าหน้าท่ี 

☺☺☺☺☺☺☺ 
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แบบประเมินกระบวนการจัดการฝึกอบรม 
(ถามจาก Focus Group Discussion ผู้เข้ารับการอบรม กับผู้ทรงคุณวุฒิ วช.) 

 
โครงการ ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 8 
สถานที่จัด  ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
๑. การบริหารจัดการ  

(การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกวิทยากร โครงสร้างการทำงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
๒. สิ่งอำนวยความสะดวก  

(สถานที่จัดการฝึกอบรม อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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๓. เอกสารประกอบการอบรม  
(ความพร้อมส่วนเนื้อหาคู่มือการฝึกอบรมแบบประเมินต่างๆ)   

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
๔. หลักสูตรการอบรม  

(โครงสร้างหลักสูตรรูปแบบกิจกรรมระยะเวลา)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
๕. การจัดการและการประสานงานหลักสูตรระหว่างการอบรม  

(การให้ข้อมูลกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการอบรม)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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๖. การประเมินความคุ้มค่า  
(ความมั่นใจความรู้และทักษะที่เพิ่มเติมประโยชน์ที่เกิดข้ึน เปรียบเทียบกับงบประมาณค่าใช้จ่ายและ

เวลา) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
๗. คุณภาพข้อเสนอการวิจัยที่นำเสนอ  

(ความชัดเจน น่าสนใจ ความสอดคล้องของ ข้อเสนอ จุดเด่น จุดด้อย และความเป็นไปได้ในการ
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
๘. ความประทับใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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๙. ปัญหาอื่นๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการฝึกอบรมครั้งต่อไป  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างสำเนาเอกสารหนังสือต่างๆ 
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ตราหน่วยงาน 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
รุ่นที่ 8 

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  
เวลา 08.30 - 19.00 น. 

 
 
 

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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รายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 

ใบสมัครมีทั้งหมด 5 หน้าประกอบด้วย 

1. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร(หน้า 1/5 – 4/5) 
2. หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม (หน้า 5/5) 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน 
2. รูปถ่ายสี สำหรับติดใบสมัครขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

2. อายุ    ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร 
3. สัญชาติ   ไทย 
4. ประสบการณ์การทำงาน ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ  

      หน่วยงานท้องถิ่น 
5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย  มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี 

ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
6. คุณสมบัติเฉพาะด้าน  6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา  

ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
           หรือสูงกว่า  

6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา  
ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า 
หรือสูงกว่า 
6.3 กรณีอ่ืนๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ 
ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี 

7. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่
ดำเนินการจัด 

8. การพิจารณา หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

- ก - 
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๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ................................................................นามสกุล.................................................. ............. 
ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) 
NAME…………………………………………….......SURNAME………………………………..………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
เลขที่.......................หมู่ที่......................ซอย................................................................ ............ 
ถนน.........................................................แขวง/ตำบล................................................. ............... 
เขต/อำเภอ..............................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์............................. ........... 
โทรศัพท์..........................................มือถือ................................................. ......................................... 
โทรสาร............................................E-mail........................................................................................ 
วันเดือนปีเกิด...................................อาย.ุ........................................................................................... 
 

๒. ข้อมูลด้านการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิท่ีได้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    

ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....    

 

 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 

รูปถ่ายสี 
ไม่เกิน 2 นิว้ 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ี

- 1/5 - 
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ข้อมูลด้านการทำงาน 
 
ตำแหน่งในหน่วยงาน....................................................................... ..................................................... 
สังกัด: ฝ่าย/กอง/สำนัก/คณะ............................................................... ................................................ 
หน่วยงาน/องค์กร/กระทรวง/มหาวิทยาลัย........................................... ............................................... 
ที่อยู่ที่ทำงาน 
เลขที่...............หมู่ที่................ซอย.............................................ถนน................................................... 
แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ............................................................................ 
จังหวัด........................................ ............รหัสไปรษณีย์........................................................................ . 
โทรศัพท์...................................... ...........โทรสาร.................................................................................. 
ลักษณะความรับผิดชอบของผู้สมัคร  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

๓. ข้อมูลด้านประสบการณ์ 

ประสบการณ์การทำงานในหน่วยงาน............................................................ป ี 
ประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาหรือวิจัย.......................................................ปี 
ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน....................... โครงการ 

...................................................................................................................................... ........................ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
  

- 2/5 
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โปรดเลือกความสนใจ ๓ ลำดับ ตามแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตาม
ทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒  

เพื่อใช้ประกอบการจัดกลุ่มในการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ  
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
*ระบุหมาย ๑ ๒ และ ๓ ในประเด็นที่ท่านสนใจ  

 ๑. การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
 ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 
 ๓. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 
 ๔. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
 ๕. การแพทย์ และสาธารณสุข 
 ๖. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
 ๗. อาหารเพื่อเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 
 ๘. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ๙. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 ๑๐. พลาสติกชีวภาพ 

 
วิธีการจัดกลุ่ม ผู้จัดจะจัดกลุ่มจำนวนไม่เกิน ๖ กลุ่ม โดยพิจารณาจากลำดับความสนใจของผู้มีสิทธิ์
เข้าอบรม โดยเรียงจากลำดับที่ ๑ ก่อน และให้มีการกระจายหน่วยงาน หากกลุ่มที่ท่านเลือกเต็ม/หรือ
มีผู้เลือกน้อย จะพิจารณาความสนใจในลำดับที่ ๒ และ ๓ ต่อไป 

ตัวอย่าง 
๓ ๑. การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
 ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 
 ๓. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 
 ๔. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 

๑ ๕. การแพทย์ และสาธารณสุข 
 ๖. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
 ๗. อาหารเพื่อเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 

๒ ๘. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ๙. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 ๑๐. พลาสติกชีวภาพ 
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เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที ่นี ้ว ่า เอกสารข้อมูลที ่ข้าพเจ้าระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นข้อมูล  
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของผู้จัด นั้น 

ในกรณีท่ีมีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวข้าพเจ้า 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม 

 
 
 
  

ลายมือชื่อ.....................................................................  
     (.............................................................................)  
 วันที่............/......................../............. 

- 4/4 - 
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หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 8 

ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -19.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

 ข้าพเจ้า............................................................... ......................................................................  
ตำแหน่ง.....................................................หน่วยงาน......................................................... ................... 
ผู้บังคับบัญชาของ.............................................................................................. .......... ผู้สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกว่าหาก
ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) หน่วยงานต้น
สังกัดยินยอม และสนับสนุนให้ผู้สมัครข้างต้นเข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือขาดการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร
ของรัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ 1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
2. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับรับการฝึกอบรมได้ครบตามท่ี 

หลักสูตรกำหนด โดยไม่แจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยอย่างเป็นทางการต่อผู้จัดฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไป และจะมีหนังสือแจ้งรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป 
 

โปรดส่งข้อมูลใบสมัครนี้ให้ทาง เว็บไซต์ : https://goo.gl/rRzbaa 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางเพ็ญแก้ว พิมาน และ นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว  

เบอร์โทรศัพท์ 077-913342, 081-3705557 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 

ลายมือชื่อ.....................................................................  

     (.............................................................................)  

ตำแหน่ง..................................................................... 
 วันที่............/......................../.............  
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ  
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บรรยากาศการฝึกอบรม 
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การทำ Focus Group  
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การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่ม 
 
 
 



117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนันทนาการ  
 

 
ภาพหมู่  
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 
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วิทยากร 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 
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คณะกรรมการรุ่น 
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 
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