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ค าน า 

  การด าเนินการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องในมนุษย์นั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ แต่ตามหลักของจรรยาบรรณ
ในการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น จะต้องมีการพิจารณาและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการวิจัยหรือด าเนินการน าผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์เผยแพร่ระดับสากลได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาและสถาบันที่มีการวิจัยที่มีความเกี่ยวกับมนุษย์
จึงต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการท าวิจัยที่ค านึงถึงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพ่ือให้การท า
วิจัยหรือผลการวิจัยดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากลได้ต่อไป และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว น ามาซึ่ง
การด าเนินการส าคัญ ใน 3 ประการ ดังนี้  

1. การขอรับทุนของบุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย (รวมถึงการท าปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัย) จะต้องมีการด าเนินการเพ่ือขอการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยก์่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย  

2. ผลงานทางวิชาการที่จะน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขอต าแหน่งวิชาการ หากยังไม่มีการตีพิมพ์ต้องยื่น
หลักฐานแสดงการขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยม์ีการด าเนินการ  

3. ข้อก าหนดของวารสารวิชาการส่วนใหญ่ ต้องมีใบรับรองการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย์ ถึงจะไดร้ับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร  

ส านักวิจัยและส านักบุคลากร ตระหนักและให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาแก่
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้ความรู้ หลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการท าวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้อง เพ่ือให้
สามารถด าเนินการวิจัยเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อันเป็นการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ด้วยเหตุนี้ส านักวิจัยและส านักบุคลากรจึงจัดให้มีการจัดฝึกอบรม โครงการ
อบรมจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขึ้น เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจที่จะท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์สามารถ
ด าเนินการวิจัยได้ถูกต้องตามหลักสากลต่อไป 

 

 

                                                                                                         คณะท างาน 
ส านักวิจัย ร่วมกับ ส านักบุคลากร  

                                                                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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วันพฤหัสบดีที ่4 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1605 ชั้น 6 อาคารเกษมพัฒน์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

************************* 
หลักการและเหตุผล  

แม้ปัจจุบัน การด าเนินการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องในมนุษย์นั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ แต่ตามหลักของ
จรรยาบรรณในการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น จะต้องมีการพิจารณาและผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการวิจัยหรือด าเนินการเพ่ือน าผลงานตีพิมพ์
หรือผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์เผยแพร่ระดับสากลได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาและสถาบันที่มีการวิจัย
ที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆ จึงต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับเรื่องของการท าวิจัยโดยค านึงถึงจริยธรรมการวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพ่ือให้การท าวิจัยหรือผลการวิจัยดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากลได้ต่อไป 
และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นามาซึ่งการดาเนินการส าคัญ ใน 3 ประการ ดังนี้  

1. การขอรับทุนของบุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย (รวมถึงการทาปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัย) จะต้องมีการดาเนินการเพ่ือขอพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยก่อนจะลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลงานวิจัย  

2. ผลงานทางวิชาการท่ีจะขอต าแหน่งวิชาการ หากยังไม่มีการตีพิมพ์ต้องยื่นหลักฐานแสดงการขออนุญาต
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ  

3. ข้อก าหนดของวารสารวิชาการส่วนใหญ่ ต้องมีใบรับรองการผ่านการพิจารณาจริยธรรม ก่อนจะรับการ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร  

ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้มีอาจารย์
และนักวิจัยรุ่นใหม่เกิดขึ้นปริมาณมากเช่นกัน ดังนั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาทางจริยธรรม 
ในการวิจัยในมนุษย์และเพ่ือให้ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีคุณภาพและเป็นไปตามหลัก
จรรยาบรรณการวิจัย ส านักวิจัยและส านักบุคลากร ตระหนักและให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรให้มี
การพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีความรู้ ในหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการท าวิจัยในมนุษย์ที่
ถูกต้อง เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพ่ือปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการวิจัย จึงจัดให้มีการจัดฝึกอบรม โครงการอบรมจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขึ้น เพ่ือให้ความรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  และเพ่ือให้
คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจที่จะทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์สามารถดาเนินการวิจัยได้ถูกต้องตามหลักสากล
ต่อไป  
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วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพ่ือให้ความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคนแก่

นักวิจัย ผู้สนใจ ให้สามารถนาไปใช้ในการวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และสามารถสร้าง
ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ  

2. เพ่ืออธิบายขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมในมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทาวิจัยในมนุษย์ การ
พิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบร่วมกัน  

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการดาเนินงานวิจัยในสถาบันหรือหน่วยงานได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สานักวิจัย ร่วมกับ ส านักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 

เป้าหมายและดัชนีชี้วัด  
1. มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบ สามารถเป็นคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ไม่น้อยกว่า 10 คน  
2. มีอาจารย์ประจ า และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน  
3. มีอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินงานวิจัย ให้ถูกต้อง 

เหมาะสม ตามหลักจริยธรรมในมนุษย์ได้ต่อไป  
 
วิทยากร / ผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  
 คณาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 50 ท่าน
ประกอบด้วย  
 คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย  จ านวน 25 ท่าน 
 คณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 15 ท่าน 
 คณาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ     จ านวน 10 ท่าน 
   รวม     จ านวน 50 ท่าน  
 
รูปแบบการด าเนินงาน 
 การบรรยายวิชาการ และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและเข้าร่วมโครงการ 
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 อบรมระยะเวลา 3 ชั่วโมง ระยะเวลา 9.00 – 12.00 น. 
 
สถานที่จัดโครงการ 
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 ห้องประชุม 1605 ชั้น 6 อาคารเกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ มีความรู้ในหลักการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถปกป้องสิทธิ ความเป็นอยู่ที่ดี และผลประโยชน์ของอาสาสมัครได้ ตลอดจน
สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2. เกิดการสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพตามหลักจริยธรรม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม และมีเครือข่ายคณะกรรมการวิจัยธรรมในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1605 ชั้น 6 อาคารเกษมพัฒน์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

********************** 
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โดย อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ  
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
กล่าวเปิดงาน 
โดย อาจารย์ ดร.นิติบดี ศุขเจริญ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิจัย 
 

09.15 - 10.30 น. การบรรยาย  “วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพ้ืนฐาน            
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

    โดย อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ  
 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
    
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
10.45 - 11.30 น. การบรรยาย  “วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพ้ืนฐาน            

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
    โดย อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ  

 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
11.30 - 12.00 น. ถาม – ตอบ และอภิปราย 
 

 
หมายเหตุ : ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ประวัติและผลงานวิทยากร 

 
1. ชื่อ-สกุล   นางสาวปิยวรรณ (ปิญาณัณช์)  บุญเพ็ญ 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร ไม่มี 
 4. สังกัด อาจารย์ประจ าส านักวิจัย 
       ส านักวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
     และการจัดการ  ประจ าปี 2561-2562 

  เลขที่ 1761 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

5. Email-address  HHUUasiatoto@gmail.comUUHH, asiatoto@hotmail.com 
6. โทรศัพท์มือถือ  084-6591339 
7. โทรศัพท์ที่ท างาน  0-2320-2777 ต่อ 1157  

โทรสาร   0-2320-2777 ต่อ 1102 
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ส านักวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

เลขที่ 1761 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่  ไม่มี 
10. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่จบ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (ทุน รพค. รุ่นที่ 2) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

 
11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ผลงานวิจัย 
ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

Senee  Suwandee, Vipavee  Anupunpisit,Chiratus  Ratanamaneichat, Nitibodee  
Sukjaroen and  Piyanan  Boonpen. (2013). Quality of Life and Environment of 
Communities along Sean Saeb Canal : A survey foundation of the physical and 
the current situation (Phase I). Procedia - Social and Behavioral Sciences 88. p 
182-188.  

mailto:Uasiatoto@gmail.comU
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Senee  Suwandee, Vipavee  Anupunpisit and Piyanan  Boonpen. (2013). Quality of Life 

and Environment of Communities along Sean Saeb Canal : A Guideline for 
Reform (Phase II).. Procedia - Social and Behavioral Sciences 88. p189-196.   

Chiratus Ratanamaneichat, Senee Suwandee, Vipavee Anupunpisit, Revadee Annannab, 
Pavana Mentara, Asanee Minmoun, Piyanan boonpen, Piyanan  Boonpen. 
(2013). A Guideline for einforcign Water Based Community's Economic Strength. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 00 173-178. 

 
ข. ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
(1) ทิศทางการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ปี 2562) ได้รับทุนจากสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(2) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ปี 2560) ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  

(3) โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของน้ าส้มสายชูหมักใน
อุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทย (ปี 2557) ได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทุนวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน 

(4) โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปี 2550) ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

 
 ผู้ร่วมวิจัย 
(1) โครงการพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของ

เยาวชนไทย ปี 2557 ได้รับทุนจากเครือข่ายการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  
(2) โครงการการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และกรอบสมรรถนะที่เป็นเลิศของแรงงานวิชาชีพที่

เป็นความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษากลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยว ใน
แผนกสาขาการเดินทาง ปี 2556 ได้รับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(3) โครงการศึกษาเพ่ือน าเสนอรูปแบบในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : การศึกษาเปรียบเทียบแรงงานที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงกับแรงงานที่อาจ
สูญเสียโอกาสของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2556  ได้รับทุน
จากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(4) โครงการศึกษาเพ่ือน าเสนอรูปแบบในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพสถาปนิก ภายใต้
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2556 (โครงการย่อย) ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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(5) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาดธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีก ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ปี 2556 ได้รับจ้างเป็นที่
ปรึกษา จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(6) โครงการสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจไทยรองรับ AEC กิจกรรมการเชื่อมโยง
เครือข่ายสมาคมการค้า ปี 2556  ได้รับจ้างเป็นที่ปรึกษา จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

(7) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ปี 
2555 ได้รับจ้างเป็นที่ปรึกษา จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

(8) กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนร้านค้าปลีกเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการพัฒนา
ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ได้รับจ้างเป็นที่ปรึกษา จากกรม
พาณิชย์ ประจ าปี 2555 

(9) โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบ ปีที่ 3 : งานวิจัยแม่บท ได้รับ
ทุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2556   

(10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนริมคลองแสนแสบ  ปีที่ 3 ได้รับทุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2556   

(11) โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบ ปีที่ 2 : งานวิจัยแม่บท ได้รับ
ทุนจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2555  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ปี 2555 

(12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนริมคลองแสนแสบ  ปีที่ 2 ได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา ปี 2555 

(13) การรับรู้ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ของประชาชนในพ้ืนที่ ต.วังหมี  อ.วังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา(ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) รุ่นที่ 7. ส่วนการ
ฝึกอบรมและพัฒนา (สกฝ.) ส านักอ านวยการกลาง (สก.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)) ปี 2553 

(14) โครงการวิจัย เรื่อง การปรับระบบการบริหารงานวิจัยเชิงรุก  ได้รับทุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2547 – 2550 

 
เป็นผู้ร่วมวิจัยและประสานงาน 
(1) โครงการวิจัย เรื่อง ระบบการบริหารงานวิจัยของชาติ (NRPM) ระยะที่ 1 ได้รับทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2549 – 2550 
(2) โครงการวิจัย เรื่อง ระบบการบริหารงานวิจัยของชาติ (NRPM) ระยะที่ 2 ได้รับทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2550 – 2553 
(3) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตระยะที่ 1 เรื่องการใช้

ระบบ NRPM-Ongoing Monitoring System ได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
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(4) โครงการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาระบบประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
และระบบส ารองข้อมูลคู่ขนาน ส าหรับระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ได้รับทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

 
งานนิพนธ์หรืองานแปล  
(เรียงตามล าดับจนถึงปัจจุบัน หมายความถึงหนังสือ / ต ารา / บทความที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในหนังสืออะไร เมื่อใด  

วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ และ คณะ. 2555. รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนริมคลองแสนแสบ. รายงานสืบเนื่องจากท่ีประชุมวิชาการ. การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย (HERP CONGRESS I)  ระหว่างวันที่ 
21 – 23 มกราคม 2556. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  จ.
พิษณุโลก.  (เป็นผู้น าเสนอผลงานแทนหัวหน้าโครงการวิจัย) 

Senee  Suwandee*, Vipavee  Anupunpisit,Chiratus  Ratanamaneichat, Nitibodee  Sukjaroen 
and  Piyanan  Boonpen. (2013). Quality of Life and Environment of Communities 
along Sean Saeb Canal : A survey foundation of the physical and the current 
situation (Phase I). Procedia - Social and behavioral Science. Available online at 
www.sciencedirect.com. 88(2013) 2 0 5 – 2 1 1.  

Senee  Suwandee, Vipavee  Anupunpisit and Piyanan  Boonpen*. (2013). Quality of Life and 
Environment of Communities along Sean Saeb Canal : A Guideline for Reform (Phase 
II). Procedia - Social and behavioral Science. Available online at 
www.sciencedirect.com. 88(2013) 212-219.   

Chiratus Ratanamaneichat*, Senee Suwandee, Vipavee Anupunpisit, Revadee Annannab, 
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Social and behavioral Science. Available online at www.sciencedirect.com. 88(2013) 
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วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ และ คณะ. 2555-2557. โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ริมคลองแสนแสบ ปีที่ 1-3. รายงานสืบเนื่องจากท่ีประชุมวิชาการ. นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2558 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จ.นครนายก. 

Piyawan Boonpen. (2015). Research and Development of Program for Developing the 
Competency to research of Academic Staff in Higher Education. The 12th International 
Postgraduate  Research  Colloquium "IPRC 2015: Research for excellence knowledge 
society in Asian community" Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot 
University Bangkok, THAILAND. August 26-28, 2015.  

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ และ คณะ (2559). การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของน้ าส้มสายชูหมักใน
อุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลัง
ประชารัฐ” ระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


 
โครงการอบรมจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

42 
 

Piyawan Boonpen. (2017). Meaning and Research Competency indicator of   Successful 
Researcher in Thailand.  The 14th International Postgraduate Research Colloquium 
2017 (IPRC). "IPRC 2017: ASEAN Community Well-being: Challenges for Sustainable 
Development” Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University 
Bangkok, THAILAND. August 22-24, 2017 

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ, ยุทธนา ไชยจูกุล และ ดุษฎี โยเหลา. (2560). ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ.วารสารศรีนครินท
รวิโรฒวิจัยและพัฒนา  9(17): 86-106. 

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ, ยุทธนา ไชยจูกุล และ ดุษฎี โยเหลา. (2561). สมรรถนะวิจัยและตัวแปรที่เก่ียวข้องกับ
การท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ :กรณีศึกษานักวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. วารสารเกษม
บัณฑิต. 19(1): 73-88. 

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ, ยุทธนา ไชยจูกุล และ ดุษฎี โยเหลา. (2561). ตัวแปรทางจิตและสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะวิจัยของบุคลากรสายวิชาการใน สถาบันอุดมศึกษาไทย. 19(Special):89-105. 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, อัศนีย์ ทองศิลป์, ภาวนา เมนทะระ,ปิยวรรณ บุญเพ็ญ และ เรวดี อันนันนับ. 
(2561). การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
ของเยาวชนไทย. วารสารเกษมบัณฑิต. 19(2): 12-25. 

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ, ภาวนาเมนทะระ และ ปิยชาติ บุญเพ็ญ. (2562). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 11(22): …. 

เสนีย์ สุวรรณดี, วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ ภาวนา เมนทะระ, อัศนีย์ ทองศิลป์ และ ปิยวรรณ บุญเพ็ญ. (2562). 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และกรอบสมรรถนะที่เป็นเลิศของแรงงานวิชาชีพ กรณีศึกษากลุ่มวิชาชีพ
การท่องเที่ยว แผนกสาขาการเดินทาง.  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 11(22): …. 
 

วิทยากร 
วิทยากรบรรยาย R2R เรื่อง  “เส้นทางสู่ความก้าวหน้า : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า”  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยากร  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R Forum : พัฒนางานประจ าด้วยงานวิจัย (การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยส าหรับสายปฏิบัติการ)” วันที่ 30 เมษายน 2562, 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 29-31 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 เรื่อง “การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ส าหรับสายปฏิบัติการ)” ระหว่างวันที่ 16 – 18 
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี จัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 เรื่อง “การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ส าหรับสายปฏิบัติการ)” ระหว่างวันที่ 17–19 
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พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิป รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยบรรยาย การใช้ระบบการบริหารงานวิจัยของชาติ (NRPM) ระยะที่ 2 ได้รับทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (ปี 2550) 

ผู้ช่วยบรรยาย การใช้ระบบการบริหารงานวิจัยของชาติ (NRPM) ระยะที่ 1 ได้รับทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (ปี 2549) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
กองบรรณาธิการ  วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยค าแหง พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 
ผู้ประเมินบทความ ของวารสารวิชาการวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 
ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยการขอรับทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560–

ปัจจุบัน 
ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันและงานสร้างสรรค์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน 
 

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
12.1 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา 
12.2 การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติส าหรับการวิจัย 

13. ประสบการณ์พิเศษ ไม่มี 
14. ประวัติการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไม่มี 
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ผลการประเมินโครงการอบรมจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วันพฤหัสบดีที ่4 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1605 ชั้น 6 อาคารเกษมพัฒน์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

จากการจัดโครงการอบรมจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 4 
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1605 อาคารเกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบประเมิน จ านวน 39 คน สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
9 
30 

 
23.1 
76.9 

คณะ/หน่วยงาน 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 คณะนิติศาสตร ์
 คณะนิเทศศาสตร ์
 คณะศิลปศาสตร ์
 คณะจิตวิทยา 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 สถาบนัพัฒนาบุคลากรการบนิ 
 บัณฑิตวิทยาลยั 
 หน่วยงานสนบัสนุน 

 
3 
3 
20 
1 
1 
1 
5 
4 
1 

 
7.7 
7.7 
51.3 
2.6 
2.6 
2.6 
12.8 
10.3 
2.6 

ต าแหน่ง   (ไม่ระบุ 1 คน) 
 คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหนา้งาน 
 รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 หัวหน้าสาขาวิชา 
 อาจารย์ประจ า 
 เจ้าหน้าที ่

 
3 
2 
8 
22 
3 

 
7.9 
5.3 
21.1 
57.9 
7.9 

ประสบการณใ์นการท าวิจัย  (ไม่ระบุ 2 คน) 
 ไม่เคยท างานวิจัย 
 เคยท างานวิจัย 

 
9 
28 

 
24.3 
75.7 

ประสบการณ์การขอทุนวิจัย (เฉพาะผู้ที่เคยท างานวิจัย) (ไม่ระบุ 4 คน) 
 ได้รับทนุสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 ได้รับทนุจากแหล่งทนุภายนอก 
 ไม่เคยได้รับทนุ 

 
14 
5 
5 

 
58.3 
20.8 
20.8 

จ านวนงานวิจัยที่เคยท า (เฉพาะผู้ที่เคยท าวจิัย) (ไม่ระบุ 2 คน) 
 1 เรื่อง 
 2 เรื่อง 
 3 เรื่องขึ้นไป 

 
6 
6 
14 

 
23.1 
23.1 
53.8 
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ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 30 คน ร้อยละ 76.9 และเพศชาย จ านวน 9 คน ร้อยละ 23.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่สังกัดคณะนิเทศ
ศาสตร์ จ านวน 20 คน ร้อยละ 51.3 รองลงมา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จ านวน 5 คน ร้อยละ 12.8 และ
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 4 คน ร้อยละ 10.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจ า จ านวน 22 คน ร้อยละ 57.9 
รองลงมา เป็นหัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 8 คน ร้อยละ 21.1 คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 7.9 เท่ากัน ตามล าดับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ส่วนใหญ่เคยท างานวิจัย จ านวน 28 คน ร้อยละ 75.7 และไม่เคยท างานวิจัย 
จ านวน 9 คน ร้อยละ 24.3  ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ที่เคยท างานวิจัย ส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน 14 คน ร้อยละ 58.3  รองลงมา ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก และไม่เคย
ได้รับทุน จ านวน 5 คน ร้อยละ 20.8 เท่ากัน  โดยส่วนใหญ่เคยด าเนินงานวิจัย 3 เรื่องขึ้นไป  จ านวน 14 คน ร้อย
ละ 53.8 รองลงมา ด าเนินงานวิจัย 1 เรื่อง และ 2 เรื่อง จ านวน 6 คน ร้อยละ 23.1 เท่ากัน 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม 

ความคิดเห็นต่อการประชุม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านความรู้ 4.33 0.452 ค่อนข้างมาก 

ด้านเนื้อหาในการบรรยาย 4.47 0.545 ค่อนข้างมาก 

ด้านวิทยากร 4.56 0.532 มาก 

ด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.37 0.590 ค่อนข้างมาก 

โดยรวม 4.42 0.420 ค่อนข้างมาก 

  
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุมโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.42 ระดับ

ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นด้านวิทยากรค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.56 มีความคิดเห็นระดับมาก รองลงมา ด้านเนื้อหาในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.47 มีความคิดเห็นระดับ
ค่อนข้างมาก และด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 4.37 มีความคิดเห็นระดับค่อนข้างมาก 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านความรู้ 
ความคิดเห็นต่อการประชุม 

ด้านความรู้ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1) ได้รับความรู้และหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 4.36 0.486 ค่อนข้างมาก 

2) ได้รับความรู้และขั้นตอนในการเสนอขอจริยธรรมใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัย 

4.41 0.498 ค่อนข้างมาก 

3) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และเขียนเสนอขอ
จรยิธรรมการวิจัยได้ 

4.46 0.505 ค่อนข้างมาก 

4) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
เขียน/เสนอขอจริยธรรม 

4.08 0.862 ค่อนข้างมาก 

โดยรวม 4.33 0.452 ค่อนข้างมาก 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านความรู้  ค่าเฉลี่ย 4.33  ระดับ

ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นว่า “สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์และเขียนเสนอขอจริยธรรมการวิจัยได้” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.46 มีความคิดเห็นระดับค่อนข้างมาก 
รองลงมา “ได้รับความรู้และขั้นตอนในการเสนอขอจริยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย” ค่าเฉลี่ย 4.41 มีความ
คิดเห็นระดับค่อนข้างมาก และ “ได้รับความรู้และหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ค่าเฉลี่ย 4.36 มีความ
คิดเห็นระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านเนื้อหาใน
การบรรยาย 

ความคิดเห็นต่อการประชุม 

ด้านเนื้อหาในการบรรยาย 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1) มีเนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน ตรงตามเอกสาร 4.38 0.633 ค่อนข้างมาก 

2) เนื้อหาในเอกสารสอดคล้องกับเรื่องที่บรรยาย 4.46 0.600 ค่อนข้างมาก 

3) เนื้อหาที่ใช้บรรยายเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัย 4.56 0.552 มาก 

โดยรวม 4.47 0.545 ค่อนข้างมาก 
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ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านเนื้อหาในการบรรยาย  ค่าเฉลี่ย 
4.47  ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นว่า “เนื้อหาที่ใช้
บรรยายเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัย” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.56 มีความคิดเห็นระดับมาก รองลงมา 
“เนื้อหาในเอกสารสอดคล้องกับเรื่องที่บรรยาย” ค่าเฉลี่ย 4.46 มีความคิดเห็นระดับค่อนข้างมาก และ “มีเนื้อหา
ครบถ้วน ชัดเจน ตรงตามเอกสาร” ค่าเฉลี่ย 4.38 มีความคิดเห็นระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านวิทยากร 
ความคิดเห็นต่อการประชุม 

ด้านวิทยากร 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ 4.59 0.498 มาก 

2) วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้ชัดเจน น่าสนใจ 4.54 0.600 มาก 

3) วิทยากรมีความพร้อมในการบรรยาย 4.54 0.555 มาก 

โดยรวม 4.56 0.532 มาก 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.56  ระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นว่า “วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ” มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.59 มีความคิดเห็นระดับมาก รองลงมา “วิทยากรบรรยายเนื้อหาได้ชัดเจน น่าสนใจ” 
และ “วิทยากรมีความพร้อมในการบรรยาย” ค่าเฉลี่ย 4.54  มีความคิดเห็นระดับมาก เท่ากัน  

 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านเวลา/
สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ความคิดเห็นต่อการประชุม 

ด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

1) ระยะเวลาในการจัดงาน มีความเหมาะสม 4.42 0.683 ค่อนข้างมาก 

2) สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม 4.46 0.600 ค่อนข้างมาก 

3) เอกสารที่ใช้ในการประชุมเหมาะสม 4.23 0.777 ค่อนข้างมาก 

4) อาหารว่างและเครื่องดื่มมีรสชาติดี และมีปริมาณท่ีเพียงพอ 4.35 0.716 ค่อนข้างมาก 

โดยรวม 4.37 0.590 ค่อนข้างมาก 
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ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการประชุม ด้านเวลา/สถานที่/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 4.37  ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความคิดเห็น
ว่า “สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.46 มีความคิดเห็นระดับค่อนข้างมาก รองลงมา 
“ระยะเวลาในการจัดงาน มีความเหมาะสม” ค่าเฉลี่ย 4.42 มีความคิดเห็นระดับค่อนข้างมาก และ “อาหารว่าง
และเครื่องดื่มมีรสชาติดี และมีปริมาณที่เพียงพอ” ค่าเฉลี่ย 4.35 มีความคิดเห็นระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เอกสารประกอบ 

1. เอกสารไม่ชัดเจน ตัวหนังสือเล็กมาก อ่านไม่ออก มองไม่ชัดเจน จ านวน 6 คน 
2. เอกสารที่ใช้ในการอบรมควรชัดเจนมากกว่านี้ และมีขนาดอักษรที่เหมาะสม กรณีใช้ POWER POINT 

ควรพิมพ์ 3 Frame (เฟรม) ต่อแผ่น โดยเฉพาะจุดที่ออกแบบเป็นสีอ่ืน(ท่ีไม่ใช่สีเข้ม) จะไม่ชัดเจนหรืออ่านไม่ออก 
 
ระยะเวลา/สถานที่ในการจัดอบรม 

1. ระยะเวลาน้อยไป ควรจัดทั้งวัน เพราะขั้นตอนค่อนข้างมาก 
2. เวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป ทั้งท่ีเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีบทบาทมากในการท าวิจัยปัจจุบัน 
3. เนื้อหาเยอะมาก น่าจะจัดมากกว่า 1 ครั้ง วิทยากรพูดเร็วไป 
4. สถานที่ควรจัดที่วิทยาเขตร่มเกล้า 

 
หัวข้อที่ต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป 

อยากให้มีการจัดอบรมเรื่องการจัดท างบประมาณการขอทุนภายใน การแบ่งหมวดหมู่ ค่าตอบแทนผู้ทรง
อ่าน IOC ค่าแปลภาษาอังกฤษ 
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