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ค าน า 

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องมนุษย์โดยตรง ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
ในการบังคับ หรือคุ้มครองกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  มีแต่กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
อาสาสมัคร (กลุ่มตัวอย่าง) ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือที่เก่ียวข้องกับมนุษย์  แม้กระทั่งการตอบค าถามหรือการ
ให้ข้อมูลในการวิจัย นอกจากนี้ วารสารวชิาการบางฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทางการแพทย์ ยังมีข้อก าหนด
ในการรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ ว่าผลงานนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ก่อนด าเนินการตามโครงการวิจัย ดังนั้น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทีด่ าเนินการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการท าวิจัยโดยค านึงถึงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ เพื่อให้การท าวิจัยหรือผลการวิจัยดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากลได้ต่อไป 

ส านักวิจัยตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย” เพ่ือให้นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ ได้รับความรู้พ้ืนฐานและเห็นความส าคัญ เกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยต่อไปในอนาคต 
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โครงการสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย” 
วันพุธที ่25 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน์ (อาคาร 1) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ วิทยาเขตพัฒนาการ 

************ 
หลักการและเหตุผล  

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องมนุษย์โดยตรง ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
ในการบังคับ หรือคุ้มครองกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  มีแต่กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
อาสาสมัคร(กลุ่มตัวอย่าง) ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  แม้กระทั่งการตอบค าถามหรือการ
ให้ข้อมูลในการวิจัย นอกจากนี้ วารสารวิชาการบางฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทางการแพทย์ ยังมีข้อก าหนด
ในการรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ ว่าผลงานนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ก่อนด าเนินการตามโครงการวิจัย ดังนั้น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการท าวิจัยโดยค านึงถึงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ เพ่ือให้การท าวิจัยหรือผลการวิจัยดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากลได้ต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาวิจัย
ในมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จึงเห็นควรจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย” 
เพ่ือให้นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ ได้รับความรู้พ้ืนฐานและเห็นความส าคัญ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ ได้รับความรู้พ้ืนฐานและตระหนักถึงความส าคัญ ของจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

2. เพ่ือให้นักวิจัย บุคลากรและผู้สนใจ ได้รับทราบขั้นตอน/กระบวนการการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรูไ้ปปรับใช้กับการด าเนินงานวิจัยของตนเองหรือหน่วยงานได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

4. เพ่ือเปิดให้โอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การด าเนินงานวิจัยใน
มนุษย์   
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักวิจัย   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
วิทยากร / ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน 50 ท่าน  
 
รูปแบบการด าเนินงาน 

การบรรยายเชิงวิชาการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยก์ับงานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัยต่อไป    
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561  เวลา 8.30-12.00 น. 
 
สถานที่จัดโครงการ 

ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน์ (อาคาร 1)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ มีความรู้พ้ืนฐานและเห็นความส าคัญ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินงานวิจัยของตนเองหรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป 
 2. นักวิจัย บุคลากรและผู้สนใจ รับทราบขั้นตอน/กระบวนการการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การด าเนินงานวิจัยในมนุษย์   
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ก าหนดการ 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย” 
วันพุธที่ 25 เมษายน  2561  

 ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน์ (อาคาร 1)  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

********************** 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น.  พิธีเปิดการประชุม 

     โดย รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

09.15 - 10.30 น.  บรรยาย เรื่อง“จริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย”   
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 11.45 น.  บรรยาย เรื่อง “จริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย” (ต่อ) 
11.45 - 12.00 น.  ตอบข้อซักถาม 
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เอกสารประกอบการโครงการสัมมนาวิชาการ 

เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย” 
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ประวัติและผลงานวิทยากร 

 
1. ชื่อ     รองศาตราจารย์ ดร. วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ 
     Associate Professor Vipavee Anupunpisit. Ph.D. 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน -  
3. ต าแหน่งปัจจุบันทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
   ต าแหน่งทางบริหาร               ตามตาราง ด้านล่าง 

  
4. หน่วยงาน   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

สุขุมวิท 23 กรุงเทพ 10110 
    โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 14501, 14502 หรือ 02-2601532 

โทรสาร 02-260-1532 
E-mail: vipavee19@gmail.com, vanupunp@g.swu.ac.th   
 

5. ประวัติการศึกษา (โดยย่อ)  
ระดับปริญญา 

ปีที่จบ       (ตรี โท เอก และ อักษรย่อปริญญา)  สาขาวิชาเอก  ชื่อสถาบัน          ประเทศ  
การศึกษา        ประกาศนียบัตร และชื่อเต็ม   วิชาการศึกษา 
พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัตววิทยา   จุฬาลงกรณ์  ไทย 
   (วทบ.)      มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2528 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัย  ไทย 
   (วทม.)      มหิดล  
พ.ศ. 2539 ปริญญาเอก     Biological Sciences Illinois State   USA 
  Doctor of Philosophy   (Molecular Biology)         University 
  (Ph.D.)     
พ.ศ. 2540 Postdoctoral Fellow*  Molecular Biology ส านักงานกองทุน  ไทย 

สนับสนุนการวิจัย  
พ.ศ. 2542-43  Adjunct Professor**            Neuroscience  Illinois State  USA 
2545-2549         University 
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ต าแหน่งทางบริหาร ประสบการณ์การท างาน             

ที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน ปี พ.ศ.  
1. 1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 
 2552-2554 

2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2550-2552 

3.  กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2556-2260 
4.  ประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายภาค

กลางตอนบน 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2550-2554 
 

5.  รักษาราชการ ผู้อ านวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2554 

6.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ          

2550 

7.  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ          

2542-2550 

8.  กรรมการบริหารเครือข่ายกายวิภาคศาสตร์
แห่งประเทศไทย   

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    

2545-2548 

9.  กรรมการบริหารชมรมกายวิภาคศาสตร์  
ประเทศไทย    

ชมรมกายวิภาคศาสตร์  
ประเทศไทย   

2545-2548 

10.  นายทะเบียน และกรรมการ สมาคม
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน แห่งประเทศไทย 

สมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
แห่งประเทศไทย 

2541-2542 

11.  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2540-2541 

12.  ประธาน รองประธาน เลขานุการ  
Thai Student Association Organization 

Illinois State University, 
USA                                     

2538, 2537 
และ 2536 
ตามล าดับ 

13.  กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทย 
"Illinois State University –Thailand 
Alumni Chapter” 

Thailand-Illinois State 
University 

2552-ปัจจุบัน 
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ประสบการณ์ ด้านจริยธรรมโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 

 เข้าร่วม และผ่านหลักสูตรการอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  

 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลการประเมินโครงการสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย” 
วันพุธที ่25 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน์ (อาคาร 1) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ วิทยาเขตพัฒนาการ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จ านวน 35 คน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ (ไม่ระบุ 1 คน) 
 ชาย 
 หญิง 

 
14 
20 

 
41.2 
58.8 

คณะ/หน่วยงาน 
 คณะบริหารธุรกิจ    
 คณะนิติศาสตร์   
 คณะนิเทศศาสตร์   
 คณะศิลปศาสตร์   
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
 คณะจิตวิทยา   
 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการบิน  
 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
 บัณฑิตวิทยาลัย 
 หน่วยงานสนับสนุน 

 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
5 
3 
4 
7 
1 

 
14.3 
2.9 
8.6 
2.9 
5.7 
8.6 
14.3 
8.6 
11.4 
20.0 
2.9 

ต าแหน่ง 
 คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
 รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 หัวหน้าสาขาวิชา 
 อาจารย์ประจ า 
 เจ้าหน้าที่ 

 
1 
6 
6 
21 
1 

 
2.9 
17.1 
17.1 
60.0 
2.9 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน ร้อยละ 58.8 และเพศชาย 
จ านวน 14 คน ร้อยละ 41.2 ส่วนใหญ่มาจากบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 7 คน ร้อยละ 20.0 รองลงมา มาจาก        
คณะบริหารธุรกิจ และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 คน ร้อยละ 14.3 เท่ากัน และมาจากส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน 4 คน ร้อยละ 11.4 ตามล าดับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีต าแหน่งอาจารย์ประจ า จ านวน 21 คน          
ร้อยละ 60.0 รองลงมามีต าแหน่งรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 6 คน            
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ร้อยละ 17.1 เท่ากัน และมีต าแหน่ง คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้า และ เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 2.9 
เท่ากัน ตามล าดับ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา  

ความคิดเห็นของผู้ร่วมสัมมนาที่มีต่อการจัดสัมมนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s.d.) โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย       ความคิดเห็นระดับ 
4.50-5.00   มากที่สุด   
3.50-4.49   มาก 
2.50-3.49   ปานกลาง 
1.50-2.49   น้อย 
1.00-1.49    น้อยที่สุด  

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s.d.) และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อการจัด
ประชุม 

ความคิดเห็นต่อการสัมมนา ค่าเฉลี่ย s.d. ระดับความ
คิดเห็น 

2.1 ด้านความรู้  4.47 0.440 มาก 

2.2 ด้านเนื้อหา/เอกสารในการบรรยาย 4.61 0.451 มากที่สุด 

2.3 ด้านวิทยากร 4.81 0.364 มากที่สุด 

2.4 ด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.51 0.633 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.367 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการจัดสัมมนาในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นต่อด้านวิทยากรมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.81 โดยมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด รองลงมามีความคิดเห็นต่อด้านเนื้อหา/เอกสารในการบรรยาย 
ค่าเฉลี่ย 4.61 มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด และด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 4.51 มี
ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s.d.) และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อการจัด
ประชมุด้านความรู้ 

ความคิดเห็นต่อการสัมมนา 

ด้านความรู้ 

ค่าเฉลี่ย s.d. ระดับความ
คิดเห็น 

3.1 ได้รับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 4.51 0.507 มากที่สุด 

3.2 ได้รับทราบขั้นตอน/กระบวนการการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

4.46 0.505 มาก 

3.3 ตระหนักถึงความส าคัญ ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 4.69 0.471 มากที่สุด 

3.4 สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินงานวิจัยได้ 4.49 0.507 มาก 

3.5 ได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การด าเนินงานวิจัย 4.19 0.693 มาก 

โดยรวม 4.47 0.440 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้านความรู้ 
โดยรวม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นต่อการจัด
สัมมนาด้านรู้ เกี่ยวกับ “ตระหนักถึงความส าคัญ ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.69 โดยมี
ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด รองลงมา มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้านรู้ เกี่ยวกับ “ได้รับความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  ค่าเฉลี่ย 4.51 มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด และ “สามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้กับการด าเนินงานวิจัยได้” ค่าเฉลี่ย 4.49 มีความคิดเห็นระดับมาก ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s.d.) และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อการจัด
ประชุมด้านเนื้อหา/เอกสารในการบรรยาย 

ความคิดเห็นต่อการสัมมนา 
ด้านเนื้อหา/เอกสารในการบรรยาย 

ค่าเฉลี่ย s.d. ระดับความ
คิดเห็น 

4.1 เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน ตรงตามเอกสาร 4.54 0.505 มากที่สุด 
4.2 เนื้อหาในเอกสารสอดคล้องกับเรื่องที่บรรยาย 4.66 0.539 มากที่สุด 

4.3 เนื้อหาที่บรรยายเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานวิจัย 4.74 0.448 มากที่สุด 

4.4 เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 4.53 0.615 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.61 0.451 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้านเนื้อหา/เอกสาร
ในการบรรยาย โดยรวม ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความ
คิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้านเนื้อหา/เอกสารในการบรรยาย เกี่ยวกับ “เนื้อหาที่บรรยายเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานวิจัย” มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 โดยมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด รองลงมา มีความคิดเห็นต่อการจัด
สัมมนาด้านเนื้อหา/เอกสารในการบรรยาย เกี่ยวกับ “เนื้อหาในเอกสารสอดคล้องกับเรื่องที่บรรยาย”  ค่าเฉลี่ย 
4.66 มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด และ “เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน ตรงตามเอกสาร” ค่าเฉลี่ย 4.54 มีความคิดเห็น
ระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ 
  

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s.d.) และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อการจัด
ประชมุด้านวิทยากร 

ความคิดเห็นต่อการสัมมนา 

ด้านวิทยากร 

ค่าเฉลี่ย s.d. ระดับความ
คิดเห็น 

5.1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ 4.83 0.382 มากที่สุด 

5.2 วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้ชัดเจน น่าสนใจ 4.77 0.426 มากที่สุด 

5.3 วิทยากรมีความพร้อมในการบรรยาย 4.83 0.382 มากที่สุด 

โดยรวม 4.81 0.364 มากทีสุด 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้านวิทยากร 
โดยรวม ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นต่อการจัด
สัมมนาด้านวิทยากร เกี่ยวกับ “วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ” และ “วิทยากรมีความพร้อมในการบรรยาย”
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81 เท่ากัน โดยมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด รองลงมา มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้าน
วิทยากร เกี่ยวกับ “วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้ชัดเจน น่าสนใจ”  ค่าเฉลี่ย 4.77 มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s.d.) และระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อการจัด
ประชุมด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ความคิดเห็นต่อการสัมมนา 

ด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าเฉลี่ย s.d. ระดับความ
คิดเห็น 

6.1 ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม   4.44 0.786 มาก 

6.2 ห้องสัมมนามีความเหมาะสม 4.54 0.611 มากที่สุด 

6.3 อาหารว่างและเครื่องดื่มมีรสชาติดี และเพียงพอ  4.51 0.658 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 0.633 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้านเวลา/สถานที่/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยรวม ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนา
มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกี่ยวกับ “ห้องสัมมนามีความ
เหมาะสม” มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.54 โดยมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด รองลงมา มีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนา
ด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกี่ยวกับ “อาหารว่างและเครื่องดื่มมีรสชาติดี และเพียงพอ”  ค่าเฉลี่ย 
4.51 มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด และ “ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม” ค่าเฉลี่ย 4.44 มีความ
คิดเห็นระดับมาก ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ต้องการให้จัดในหัวข้อ การบริหาร การบิน การตลาด การจัดการ ฯลฯ และการขอทุนวิจัย 
2. เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์มากค่ะ 
3. เสียงจากไมโครโฟนดังมาก 
4. ควรจัดเรื่อยๆ ดีมากครับ 
5. ควรมีการจัดประชุมสัมมนาอย่างน้อยเทอมละครั้ง 
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