
ก 

ค ำน ำ 

 ด้วยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือส่งเสริมให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพได้มี
โอกาสเรียนรู้จากวิทยากรผู้ มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจน ประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ และได้มีโอกาส     
ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ         
ให้ดียิ่งขึ้น  
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ในนามผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จึงได้ท าการประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารประเมินผลการด าเนิน
โครงการดังกล่าว หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 
 
 
         กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
              เมษายน 2561 
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บทสรุป 

 การวัดระดับความเข้าใจและการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ” เพ่ือส่งเสริมให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่
มีความสนใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิทยากรผู้ มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจน ประสบการณ์
ทางด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ และได้มีโอกาสซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้หรือ
เป็นแนวทางในการท าวิจัยเชิงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ได้ส ารวจระดับความพึงพอใจ พร้อมทั้งวัดระดับความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

จากผลการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและ

การวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.73) 
เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านการถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากรมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.97) รองลงมาคือ ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา, การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม, มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม, และการใช้เวลาตามที่ก าหนด

ไว้ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันที่ (x̅=4.95) ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ (x̅=4.13) ตามล าดับ 
ด้านระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” โดยภาพรวม พบว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.47) เมื่อวิเคราะห์
ความพึงพอใจรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านเพ่ือให้บุคลากรรู้เทคนิคการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (x̅=4.61) รองลงมาคือ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ใน

ระดับความเข้าใจมากที่สุด (x̅=4.55) ส่วนความเข้าใจน้อยที่สุด คือ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

(x̅=4.21) ตามล าดับ 
ด้านข้อเสนอแนะต่อการจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล” พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล” อยากให้มีการจัดโครงการแบบต่อเนื่องทุก ๆ ปี ให้จัด KM จากนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยระดับหลัก 10 
ล้าน จัดเทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย การท าวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การจัดท างบประมาณ
วิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจริงในเชิงปฏิบัติ ต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 โครงกำร 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” 

1.2 หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการวิจัยเชิงคุณภาพได้รับความสนใจจากนักวิจัยในหลายสาขาวิชาและในหลายวิชาชีพเพ่ิมขึ้น        

เป็นอย่างมาก และเพ่ือมุ่งหวังการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถน าองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จึงเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความ
สนใจเรื่องการท าวิจัยเชิงคุณภาพได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิทยากรผู้ มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจน ประสบการณ์ทางด้าน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ และได้มีโอกาส ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้หรือเป็น
แนวทางในการท าวิจัยเชิงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” เพ่ือให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่    
ที่เข้ารับการอบรมนั้นได้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือให้บุคลากรรู้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการท าวิจัย 

1.3.2 เพ่ือให้รู้หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ   

1.3.3 เพ่ือน ารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้ได้อย่างที่เหมาะสมหรือเป็นแนวทางในการท าวิจัย 

1.4 กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากร นักวิจัย และ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

1.5 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

1.6 วัน เวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร 
 วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

1.7 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
1.7.1 เชิงปริมาณ 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1.7.2 เชิงคุณภาพ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ตรวจสอบของข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 



2 
1.8 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 1.8.1 แบบสอบถาม 
 1.8.2 สรุปผลการประเมิน 

1.9 งบประมำณ จ ำนวน 39,500 บำท (สำมหม่ืนเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 งบประมาณ บ ารุงการศึกษา (บกศ.) โครงการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา แผนงานบริหารจัดการ

งานวิจัยและพัฒนา หมวดรายจ่ายอื่น รหัส 2-4-1  

ที ่ รำยกำร งบประมำณ (บำท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรกรณีพิเศษ 16,000 

2 ค่าตั๋วเครื่องบิน  3,000 

  (หนึ่งหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน) 19,000 

หมำยเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

งบประมาณ แผ่นดิน โครงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืนหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รหัส 2-4-4 GF 2015434002700005/ 201543300M3914 แผนงานบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ (บำท) 

1 ค่าอาหาร 300 บ. *50 คน  15,000 

2 ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน  5,500 

 (สองหม่ืนห้ำร้อยบำทถ้วน) 20,500 

หมำยเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.10.1 นักวิจัย บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจได้รับความรู้การวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล  

1.10.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 
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บทท่ี 2 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” ได้มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากร คือ บุคลากร นักวิจัย และ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร นักวิจัย และ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 2.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
  2.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรด้าน บุคลากร นักวิจัย และ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
แบ่งได้ดังนี้ 
   2.2.1.1 เพศ 
   2.2.1.2 สถานะ 
   2.2.1.3 สังกัด 

  2.2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ” ได้แก่ 
   ด้ำนวิทยำกร 
    - การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 
    - ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 
    - การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 
    - มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 
    - การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 
    - การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 
   ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ/อำหำร 
    - สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
    - ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
    - ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
    - อาหารมีความเหมาะสม 
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   ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
    - สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
    - มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 
    - สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
   ด้ำนวัตถุประสงค์โครงกำรฯ 
    - เพ่ือให้บุคลากรรู้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการท า 

วิจัย 
    - เพ่ือให้รู้หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
    - เพ่ือน ารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้ได้อย่างที่เหมาะสมหรือเป็นแนวทางใน 

การท าวิจัย 
 2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับเพศ สถานะ สังกัด ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นค าถามส่วนบุคคล 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ” ชนิดลักษณะค าถามเป็นมาตรส่วน ประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
   5  หมายถึง   มากที่สุด 
   4  หมายถึง   มาก 
   3  หมายถึง   ปานกลาง 
   2  หมายถึง   น้อย 
   1  หมายถึง   น้อยที่สุด 
  ซึ่งจ าแนกออก ดังนี้ 
  ด้ำนวิทยำกร 
    - การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 
    - ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 
    - การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 
    - มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 
    - การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 
    - การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 
   ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ/อำหำร 
    - สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
    - ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
    - ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
    - อาหารมีความเหมาะสม 
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   ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
    - สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
    - มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 
    - สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
   ด้ำนวัตถุประสงค์โครงกำรฯ 
    - เพ่ือให้บุคลากรรู้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการท า 

วิจัย 
    - เพ่ือให้รู้หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
    - เพ่ือน ารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้ได้อย่างที่เหมาะสมหรือเป็นแนวทางใน 

การท าวิจัย 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
   - ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ 
   - หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป 

เกณฑ์กำรวิเครำะห์และแปลผล 
 เกณฑ์การประเมิน คือ คะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีได้จากข้อความแต่ละข้อจะใช้จุดทศนิยมเพียง 2 ต าแหน่ง 
โดยผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ของ (ประคอง กรรณสูตร, 2542) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามได้ค่าสถิติ ดังนี้ 
  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.4.1 ค่ำเฉลี่ย หำได้จำกสูตร 

    �̅� = ∑
𝐱

𝐍
  

      เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ย 

    ∑𝐱 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน จ านวนคนทั้งหมด 
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  2.4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนหำได้จำกสูตร 

    S.D. 
√𝐍∑𝐗𝟐−(∑𝐗𝟐)

𝐍(𝑵−𝟏)
 

     เมื่อ  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑𝐱 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    ∑𝐗𝟐 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
    N แทน จ านวนคนทั้งหมด 
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บทท่ี 3 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวัดระดับความเข้าใจและการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    

“การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

x̅   แทน ค่าเฉลี่ย 

S.D.แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จ าแนกตามตามเพศ 

เพศ จ ำนวนคน ร้อยละ 
หญิง 17 44.7 
ชาย 21 55.3 
รวม 38 100.0 

 

 ผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การวิจัยเชิงคุณภาพ   

และการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จ าแนกตามตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.3 และเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 
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ตำรำงท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จ าแนกตามสถานสถานะ 

สถำนะ จ ำนวนคน ร้อยละ 
บุคลากรสายวิชาการ 25 65.8 
บุคลากรสายสนับสนุน 13 34.2 

รวม 38 100.0 
 

 ผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและ

การวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จ าแนกตามสถานะ พบว่า บุคลากร สายวิชาการเข้าร่วม จ านวน       

25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จ าแนกตามสังกัด 

สังกัด จ ำนวนคน ร้อยละ 
ครุศาสตร์ 6 15.8 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 15.8 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 13.2 
บริหารธุรกิจและการบัญชี 5 13.2 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 4 10.5 
ส านักงานอธิการบดี 7 18.4 
ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 5 13.2 

รวม 38 100.0 
 

 ผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพ    

และการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จ าแนกตามสังกัด พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากส านักงาน

อธิการบดี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    

มีจ านวน 6 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี     

และส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีจ านวน 5 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และวิทยาลัยกฎหมาย และการ

ปกครอง มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล”  

ตำรำงที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล”  จ าแนกตามรายการ 

ที ่ รำยกำร �̅� SD. กำรแปลผล 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.97 .16 มำกที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.95 .22 มำกที่สุด 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.95 .22 มำกที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.95 .22 มำกที่สุด 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.95 .22 มำกที่สุด 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.92 .35 มำกที่สุด 
7. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.61 .71 มำกที่สุด 
8. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.13 .90 มำก 
9. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.58 .68 มำกที่สุด 
10. อาหารมีความเหมาะสม 4.34 .81 มำก 
 รวม 4.73 .44 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการ

วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.73)      

เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านการถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากรมีความชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.97) รองลงมาคือ ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา การเชื่อมโยง

เนื้อหาในการอบรม มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ มีระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด (x̅=4.95) ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (x̅=4.13) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ระดับควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรวิจัยเชิงคุณภำพและกำรวิเครำะห์

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ”  

ตำรำงที่ 5 ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” จ าแนกตามรายการ 

ที ่ รำยกำร �̅� SD. กำรแปลผล 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.55 .79 มำกที่สุด 
2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.42 .82 มำกที่สุด 
3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.21 .93 มำกที่สุด 
4. เพ่ือให้บุคลากรรู้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

เพ่ือน าไปใช้ในการท าวิจัย 
4.50 .68 มำกที่สุด 

5. เพ่ือให้รู้หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 4.61 .71 มำกที่สุด 
6. เพ่ือน ารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้ได้อย่างที่เหมาะสม

หรือเป็นแนวทางในการท าวิจัย 
4.53 .72 มำกที่สุด 

 รวม 4.47 .77 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการ

วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” โดยภาพรวม พบว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.47)        

เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านรู้หลักการพ้ืนฐานของการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (x̅=4.61) รองลงมาคือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีระดับความเข้าใจ

มากที่สุด (x̅=4.55) ส่วนความเข้าใจน้อยที่สุด คือ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ (x̅=4.21) ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. ควรมีการจัดโครงการอบรมต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 

2. ควรจัด KM จากนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยที่ได้รับทุนหลัก 10 ล้าน 

3. อยากให้จัดเทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย, การท าวิจัย, การจัดท างบประมาณวิจัย, การเขียนรายงานวิจัย,  

บทความวิจัย 

4. ภาพรวมการจัดงานดีมาก, วิทยากรน าเสนอดีมาก, แตค่วรเพิ่มเติมเอกสารประกอบการบรรยาย 

5. อยากให้จัดการเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจริงในเชิง 

ปฏิบัติการ 
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บทท่ี 4 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” 

สรุปผล 

 การสรุปผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล” จ านวน 38 คน พบว่า เพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และเพศชาย จ านวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.3  

 ด้านสถานะ พบว่ามีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และบุคลากรสารสนับสนุน 

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 

 ด้านสังกัด พบว่ามีบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดีมากที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 รองลงมา

คือ บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.8 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีจ านวน 5 คน

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรวิจัยเชิงคุณภำพและกำรวิเครำะห์

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล” 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล” โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.73) เมื่อวิเคราะห์ความ      

พึงพอใจรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ

ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.97) รองลงมาคือ ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา การเชื่อมโยงเนื้อหาในการ

อบรมมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

(x̅=4.95) ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (x̅=4.13) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดโครงการอบรมต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 

2. ควรจัด KM จากนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยที่ได้รับทุนหลัก 10 ล้าน 

3. อยากให้จัดเทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย, การท าวิจัย, การจัดท างบประมาณวิจัย, การเขียนรายงานวิจัย,  

บทความวิจัย 
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4. ภาพรวมการจัดงานดีมาก, วิทยากรน าเสนอดีมาก, แตค่วรเพิ่มเติมเอกสารประกอบการบรรยาย 

5. อยากให้จัดการเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจริงในเชิง 

ปฏิบัติการ 
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