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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ คร้ังที่ 3 

เรื่อง “การวิจัยสถาบัน”  

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  ในวันที่  15 มกราคม 2559 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

---------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม  การจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิจัยสถาบัน”  

    ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

นางรจนา  อุดมรักษ์ 

3.  หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู้ 

ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะทางมาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของ

คณะฯ เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนัน้ จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมการจัดการความรูเ้รื่อง “การวิจัยสถาบัน” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) ในครั้งนี ้

4.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

4.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยและ 

นวัตกรรม 

4.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้  

 อย่างมปีระสิทธิภาพ    

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู ้ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิจัยสถาบัน” จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้กับบุคลากร

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และ

ประสบการณร์ะหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยและนวัตกรรม  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา

ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ล าปาง แสนจันทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยสถาบัน” โดยสรุปผลการด าเนนิงานได้ ดังนี้ 
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  การวิจัย  หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ

วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรอืหลักการไปใช้ในการตัง้กฎ ทฤษฎี หรอืแนวทางในการปฏิบัติ 

ประเภทของการวิจัย  

1.  การวิจัยพื้นฐาน เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ

สมมติฐานของปรากฏการณ ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้  

2.  การวจิัยประยุกต์ เป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อ

หนึ่ง หรอืหาวิธีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ 

3.  การพัฒนาทดลอง เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ 

เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการ

ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นใหด้ีขึ้น  

คุณลักษณะของนักวิจัย  

           1. มีความสงสัยไม่เชื่อสิ่งต่างๆ อย่างง่าย  

           2. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

           3. ขยันหมั่นเพียร  

           4. มีวิจารณญาณ  

           5. ใจกว้าง  

           6. ซื่อสัตย ์ 

           7. มีความสุขในการท างาน  

***จรรยาบรรณของนักวิจัย ที่นักวิจยัทุกคนต้องตระหนักและประพฤติปฏิบัติ คือ ความซื่อสัตย์ใน

การด าเนินการวิจัย และการเคารพสิทธิของผู้ถูกวิจัย**** 

เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม คือ รายการของค าถามชุดหนึ่ง ที่ผู้วจิัยได้สรา้งขึ้นอย่างมีคุณภาพตามโจทย์วิจัย หรอื

วัตถุประสงค์ของการวจิัย เพื่อให้ผู้ถูกวิจัยอ่านและตอบเอง  

วัตถุประสงค์   

1. ได้ความรูแ้ละความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการสรา้งแบบสอบถามที่มีคุณภาพ 

2. สามารถอธิบายและลงมอืปฏิบัติสรา้งแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง 

3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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ขั้นตอนการท าวิจัย 

1. การก าหนดหัวข้อ 

2. ความส าคัญของปัญหา 

3. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย “ท าเพื่ออะไร.........” 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ “ท าแล้วได้อะไร.......” 

5. ขอบเขตงานวิจัย 

6. ระเบียบวิธีวิจัย  (สร้างแบบ) 

กระบวนการสร้างแบบสอบถามตามหลักจิตวิทยาเป็นท้ังศาสตร์ และศิลปะ 

กระบวนการสร้างแบบสอบถาม 

คิด ค้น  อ่าน   วิจารณ์/ประเมินผล/ยืนยัน/ตรวจสอบ/มีเหตุผล       เขียน(ยกร่างข้อค าถาม) 

หลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

1. ความรู้-ความเข้าใจ 

2. ความเห็น-เจตคติตา่ง ๆ  

3. พฤติกรรมและความจรงิ 

โครงสร้างแบบสอบถาม 

1. หนังสือน าหรอืค าชีแ้จง : โน้มนา้วให้ผูต้อบเห็นคุณค่าของผลการตอบ 

2. ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นตัว (ปัจจัยปัจเจกบุคคล) : ปัจจัยส่วนบุคคลที่สง่ผลต่อความพึงพอใจ

หรอืความคิดเห็น 

3. ค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ : ค าถามปลายเปิด-ปิด , วัดค่าอย่างไร 

ขั้นตอนสร้างของแบบสอบถาม 

1. ศกึษาคุณลักษณะที่จะวัดหรอืปัจจัยที่จะศกึษา : ความคิดเห็นของใคร........? และก าหนดค่าวัด 

2. ก าหนดประเภทของข้อค าถาม : ค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด 

3. การรา่งแบบสอบถาม : หลักการ 

- มีจุดมุ่งหมายว่าจะถามอะไรบ้าง ซึ่งตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่จะ

ท า ถามให้ครอบคลุมเรื่องที่จะวัด มีจ านวนค าถามที่พอเหมาะ 

- ควรเรียงล าดับค าถามให้ตอ่เนื่องและสัมพันธ์กัน และแบ่งตามพฤติกรรม            

ย่อย ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ตอบเห็นชัดเจนและงา่ยต่อการตอบ 

4. การปรับปรุงแบบและวิเคราะหค์ุณภาพแบบสอบถาม 

- ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองอีกครั้ง แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มย่อย ตรวจสอบส านวน ปรับปรุงจนสมบูรณ์ แล้วตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถาม 
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 จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการการวิจัย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดใน

การพัฒนางานวิจัย และสร้างผลงานวิจัยในอนาคตตอ่ไป  

การประเมินการด าเนินกิจกรรม 

  ผู้รับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.84 และ                  

มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 45.16  

 ผูร้ับการประเมินเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 58.06 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 41.94 

 ผู้รับการประเมินได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญมากที่สุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 83.87 

และจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ คิดเป็นรอ้ยละ 16.13 

 ผูร้ับการประเมินมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดท ากิจรรมฯ ในโอกาสต่อไป คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
มาก

ที่สดุ 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สดุ 

1 

1. การรับรู้และการประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง 51.61 48.39 - - - 4.51 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบ ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม 

9.68 70.97 19.35 - - 3.90 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 54.84 45.16 - - - 4.54 

4. ความเหมาะสม/เพยีงพอด้านอาหาร 61.29 32.26 6.45 - - 4.54 

5. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 77.42 22.58 - - - 4.77 

6. ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ 58.06 41.94 - - - 4.58 

7. ความรูค้วามเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม - 22.58 70.97 6.45 - 3.16 

8. ความรูค้วามเข้าใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 3.23 74.19 22.58 - - 3.80 

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรูที้ได้รับไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 58.06 38.71 3.23 - - 4.54 

10. ความพงึพอใจในภาพรวม 38.71 61.29 - - - 4.38 

รวมค่าเฉลี่ย 4.27 

 

ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- วิทยากรควรให้ความรู้ในการท าวิจัย เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การก าหนดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่

จะน าวิจัยไปใช้มากกว่าการสอนเรื่องการจัดท าแบบสอบถาม เนื่องจากการท าแบบสอบถามเป็น

ขั้นตอนการด าเนินการหลังจากการอธิบายหัวข้อดังกล่าวข้างตน้ 
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6. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์ในด้านการวิจัยเพิ่มมาก

ขึ้น จากผลการส ารวจความพึงพอใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 63.2 ผลการส ารวจ 

ความพึงพอใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่

เป็นประโยชน์ สามารถน าไปต่อยอดในการสรา้งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคต 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง และสร้าง

ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหมใ่นอนาคต 

7.  รายงานผลความส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามที่ตั้งไว้ในกิจกรรม) 

ตัวชี้วัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชงิปริมาณ ร้อยละ 80 100 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจในด้าน

การวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

เชงิคุณภาพ ร้อยละ 80 76 

ร้อยละของระยะเวลาการจัดกิจกรรมไปตามที่ก าหนดไว้ เชงิเวลา ร้อยละ 80 100 

จ านวนประเด็นความรูส้ าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชงิปริมาณ ประเด็น 1 1 

8.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            1,500  บาท 

      (30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 

8.2  ค่าอาหารกลางวัน                      2,400  บาท 

      (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

8.3  ค่าตอบแทนวิทยากร                   3,600  บาท 

      (6 ช่ัวโมง x 600 บาท) 

                    รวมทั้งสิ้น                 7,500 บาท 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            1,500  บาท 

      (30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 

8.2  ค่าอาหารกลางวัน                      2,400  บาท 

      (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

8.3  ค่าตอบแทนวิทยากร                   3,600  บาท 

      (6 ช่ัวโมง x 600 บาท) 

                    รวมทั้งสิ้น                 7,500 บาท 

9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาด าเนินงานตามจรงิ 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ หอ้งประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ หอ้งประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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10.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ไม่ม ี

 

11.  รูปภาพประกอบการรายงานการด าเนินกิจกรรม 
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12.  ผู้รายงานการด าเนินกิจกรรม 

    

 
                  (นางรจนา  อุดมรักษ์) 

                              ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

13.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 

 

 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การถอดบทเรยีน : ด้านการวิจัยสถาบัน 

 เป็นการถอดบทเรียนระหว่างด าเนินการ เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้รู้ ตาม

กระบวนการของ KM 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้   

 จากการด าเนินงานด้านวิจัยสถาบันของแต่ละปีงบประมาณที่มา  ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนี ้ 

มีความรู้ ความเข้าใจไปคนละทิศคนละทาง และไม่ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยสถาบันอย่างชัดเจน ท า

ให้ไม่มีบุคลากรที่จะท างานวิจัยทางด้านนี้  เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยสถาบัน และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และ

สามารถท างานรว่มกันใหบ้รรลุเป้าหมายที่คณะฯ ได้วา่งไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการฯ เห็นได้ว่าควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวน

ของการวจิัยสถาบัน  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มคีวามรู ้ความเข้าใจ และสามารถไขข้อข้องใจในกรณีที่บุคลากรมี

ปัญหาทางด้านนี้ได้  คณะฯ จึงให้ความส าคัญในการเรื่องนี้  จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัย

สถาบัน” ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2559  ให้กับบุคลากรที่มีความสนใจด้านงานวิจัยสถาบันของคณะฯ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ล าปาง แสน

จันทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิต ิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ   

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  จากกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน” จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้กับบุคลากร

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และ

ประสบการณร์ะหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยและนวัตกรรม  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา

ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

ผูช่้วยศาสตราจารยล์ าปาง แสนจันทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยสถาบัน” โดยสรุปผลการด าเนนิงานได้ ดังนี้ 

  การวิจัย  หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ

วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรอืหลักการไปใช้ในการตัง้กฎ ทฤษฎี หรอืแนวทางในการปฏิบัติ 

ประเภทของการวิจัย  

1.  การวิจัยพื้นฐาน เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ

สมมติฐานของปรากฏการณ ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้  

2.  การวจิัยประยุกต์ เป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อ

หนึ่ง หรอืหาวิธีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ 



10 
 

3.  การพัฒนาทดลอง เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ 

เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการ

ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นใหด้ีขึ้น  

คุณลักษณะของนักวิจัย  

           1. มีความสงสัยไม่เชื่อสิ่งต่างๆ อย่างง่าย  

           2. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

           3. ขยันหมั่นเพียร  

           4. มีวิจารณญาณ  

           5. ใจกว้าง  

           6. ซื่อสัตย ์ 

           7. มีความสุขในการท างาน  

***จรรยาบรรณของนักวิจัย ที่นักวิจัยทุกคนต้องตระหนักและประพฤติปฏิบัติ คือ ความซื่อสัตย์ใน

การด าเนินการวิจัย และการเคารพสิทธิของผู้ถูกวิจัย**** 

เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม คือ รายการของค าถามชุดหนึ่ง ที่ผู้วจิัยได้สรา้งขึ้นอย่างมีคุณภาพตามโจทย์วิจัย หรอื

วัตถุประสงค์ของการวจิัย เพื่อให้ผู้ถูกวิจัยอ่านและตอบเอง  

วัตถุประสงค์   

4. ได้ความรูแ้ละความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการสรา้งแบบสอบถามที่มีคุณภาพ 

5. สามารถอธิบายและลงมอืปฏิบัติสรา้งแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง 

6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

ขั้นตอนการท าวิจัย 

7. การก าหนดหัวข้อ 

8. ความส าคัญของปัญหา 

9. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย “ท าเพื่ออะไร.........” 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ “ท าแล้วได้อะไร.......” 

11. ขอบเขตงานวิจัย 

12. ระเบียบวิธีวิจัย  (สร้างแบบ) 

กระบวนการสร้างแบบสอบถามตามหลักจิตวิทยาเป็นท้ังศาสตร์ และศิลปะ 

กระบวนการสร้างแบบสอบถาม 

คิด ค้น  อ่าน   วิจารณ์/ประเมินผล/ยืนยัน/ตรวจสอบ/มีเหตุผล       เขียน(ยกร่างข้อค าถาม) 
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หลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

4. ความรู้-ความเข้าใจ 

5. ความเห็น-เจตคติตา่ง ๆ  

6. พฤติกรรมและความจรงิ 

โครงสร้างแบบสอบถาม 

4. หนังสือน าหรอืค าชีแ้จง : โน้มนา้วให้ผูต้อบเห็นคุณค่าของผลการตอบ 

5. ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นตัว (ปัจจัยปัจเจกบุคคล) : ปัจจัยส่วนบุคคลที่สง่ผลต่อความพึงพอใจ

หรอืความคิดเห็น 

6. ค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ : ค าถามปลายเปิด-ปิด , วัดค่าอย่างไร 

ขั้นตอนสร้างของแบบสอบถาม 

5. ศกึษาคุณลักษณะที่จะวัดหรอืปัจจัยที่จะศกึษา : ความคิดเห็นของใคร........? และก าหนดค่าวัด 

6. ก าหนดประเภทของข้อค าถาม : ค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด 

7. การรา่งแบบสอบถาม : หลักการ 

- มจีุดมุง่หมายว่าจะถามอะไรบ้าง ซึ่งตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่จะ

ท า ถามให้ครอบคลุมเรื่องที่จะวัด มีจ านวนค าถามที่พอเหมาะ 

- ควรเรียงล าดับค าถามให้ตอ่เนื่องและสัมพันธ์กัน และแบ่งตามพฤติกรรม            

ย่อย ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ตอบเห็นชัดเจนและงา่ยต่อการตอบ 

8. การปรับปรุงแบบและวิเคราะหค์ุณภาพแบบสอบถาม 

- ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองอีกครั้ง แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มย่อย ตรวจสอบส านวน ปรับปรุงจนสมบูรณ์ แล้วตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถาม 

 จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการการวิจัย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดใน

การพัฒนางานวิจัย และสร้างผลงานวิจัยในอนาคตต่อไป  

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

  จากข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ  ที่ได้รวบรวมเป็นเอกสารแจกให้ผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยน าไปใช้เป็นแนวทางในด าเนินงานด้านการวิจัยสถาบัน  ในส่วนงานที่รับผิดชอบ  อีกทั้งยังเป็น

การทบทวนข้อมูล และปรับปรุงขอ้มูล  เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ทันสมัยสามารถใหใ้ช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึน้ 

 

5. การเข้าถึงข้อมูล  
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    คณะฯ ได้มกีารน าข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่ผ่านเวปไซต์คณะฯ  www.as.mju.ac.th  เพือ่ให้ผู้

ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรูจ้ากข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

http://www.as.mju.ac.th/

