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๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ 
และแบบสอบถาม (Using computer programs for quality analysis of tests and questionnaires) 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓. หลักการและเหตุผล 

คุณภาพของงานวิจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ คุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาหาคำตอบของการวิจัย แม้กระบวนการวิจัยจะดีเพียงใด แต่
หากเครื่องมือวิจัยไม่มีความถูกต้องเหมาะสม ไม่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอ ผลการวิจัยนั้นย่อมขาดความน่าเชื่อถือ 
ไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (Tiensawad, 2019) งานวิจัยทางมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการวัดตัวแปรทางด้านจิตสังคมที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถวัด
ได้โดยตรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมักจะเป็นแบบวัด แบบประเมิน หรือแบบสอบถาม จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยว่าสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
เชื่อถือได้ โดยปัจจุบันนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัยได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยแบบต่าง ๆ ได้ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้ 
๓. สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยได้ 
๔. สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖. สถานที่อบรม 

อบรม Online โดยผ่านระบบ Google Meet / วิทยาลัยวทิยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
๗. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 

  การบรรยาย 
  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

๘. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครู/ อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ นกัวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 
๙. กำหนดการอบรม 

ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม รุ่นละ ๒๐ คน ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และ รุ่นที่ ๒ วันที่ 2๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
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๒ 

๑๐. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

๑๑. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 
 

๑๒. ที่ปรึกษาหลักสูตร  
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๓.  เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
๑. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยแบบต่าง ๆ  
๒. แนวคิดวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
๓. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
๔. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
๕. การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

๑๔. คณะวิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม  วิทยากร 

๑๕. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์

คุณภาพแบบทดสอบและแบบสอบถาม” มีดังนี้ 
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๒๐ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน    ๒๐,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๒,๑๕๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๗,๘๕๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๑ วัน x ๑ คน) 
๓,๖๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๓. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ๑๑,๒๕๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๒ – ๓ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 

๑๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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๓ 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยแบบต่าง ๆ ได้ 
๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้ 
๓. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยได้ 
๔. ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปได้ 
๑๗.  การประเมินผล 

คณะวิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมแล้ว ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้ ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติจาก
งานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

  - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
  - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
๑๘.  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
 

 

                  
              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม) 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                  ผู้เสนอโครงการ 
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๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการอบรมระยะสัน้  
หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบและแบบสอบถาม 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อบรม Online โดยผ่านระบบ Google Meet/ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย คณบดีวิทยาลยัวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยแบบต่าง ๆ  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     แนวคิดวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยทั้งแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
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๕ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยทั้งแบบทดสอบและแบบสอบถาม   
                                   โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 


