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โครงการการฝึกอบรมระยะสั้น 
เร่ือง “การพัฒนาและประเมินเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ” 

จัดในวนัศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564  เวลา 08.30- 16.00 น.  
ผ่านระบบ Online ด้วย Cisco WebeX  

และ วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30- 16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3303 อาคาร 3 ชั้น 3  

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการศึกษาวิจัย เพื่อตอบคำถามในสิ่งที่นักวิจัยอยากรู้น้ัน  เคร่ืองมือวิจัยซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือ

เทคนิคที่นักวิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดตวัแปรที่ต้องการศึกษา ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของ
การศึกษาวิจัย เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างปัญหา วัตถุประสงค์ และสมมุติฐานการวิจัยกับข้อมูลที่ใช้
เป็นหลักฐานในการตอบปัญหา การรวบรวมข้อมูลกระชับตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน เคร่ืองมือ
วิจัยที่วางรูปแบบที่ดีจะมีส่วนช่วยใหก้ารจัดเตรียมข้อมูลการวิจัยเพื่อวเิคราะห์ง่ายขึ้น ตอบคำถามวิจัยได้
ตามวัตถุประสงค์  

ดังน้ัน เคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ โดยเฉพาะแบบวัดแบบสอบถามต่างๆ ที่ผู้วิจัยจะนำมาใช้จึงควร
ได้รับพัฒนาหรือเลือกใช้ได้ตรงกับวัตถปุระสงค์การวิจัย ครอบคลุมตัวแปรที่จะศึกษาและมีการประเมิน
ความถูกต้องและความเที่ยงก่อนนำไปใช้ เพื่อให้ผลการศึกษาที่ออกมามีความถูกต้อง ลดอคติที่จะเกิดขึน้
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
• เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการพัฒนาและประเมินเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ 
• เพื่อผู้เข้าอบรมมีทักษะในการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ 
• เพื่อผู้เข้าอบรมมีทักษะในการประเมินเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ 
• เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง 

กลุ่มเป้าหมาย 
แพทย์ พยาบาล นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

รวมไปถึงผู้ที่สนใจ จำนวน  30  คน 
 
กระบวนการดำเนินการ 

การอบรมจะเน้นหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการพัฒนาและประเมิ น
เคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพและฝึกปฏิบตัิพัฒนาและประเมินเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ  

วัน เวลา และสถานที่  
• วันศุกร์ที่ 2, และ 16 กรกฏาคม พศ. 2564 2563 เวลา 08.30- 16.00 น.  

  ผ่านระบบ Online ด้วย Cisco WebeX  
• วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม พศ. 2564 เวลา 08.30- 16.00 น. 
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ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3303 อาคาร 3 ชั้น 3 ภาควิชาระบาดวิทยา                  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งบประมาณ ค่าลงทะเบียน (3 วัน) 3,000 บาท ไม่รวมอาหารกลางวัน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาและประเมินเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพได้ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. รองศาสตราจารย์ดุสิต  สุจิรารัตน์  ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ   ประธานคณะกรรมการ 
3. อาจารย์นันท์นภัส   ภัคะมาน  รองประธานคณะกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ทพ.สุทธิ  เจริญพิทักษ์  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์  ฉวีพจน์กำจร  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร โหวธีระกุล  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์   กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์   นนทารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวอัญชนา   เกิดปัญญา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางเปรมประภา   นุตโรจน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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กำหนดการจัดอบรม 
เร่ือง “การการพัฒนาและประเมินเคร่ืองมือวิจัยทางสุขภาพ” 

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 และวันศุกร์ที่  16 กรกฏาคม 2564 2563 เวลา 08.30- 16.00 น.  
ผ่านระบบ Online ด้วย Cisco WebeX  

และ วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30- 16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3303 อาคาร 3 ชั้น 3  

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

วันที่ เวลา หัวข้อ ผู้สอน 
2 กค. 64 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ผ่าน Cisco WebeX  

 09.00 – 10.30 น. ทบทวนกระบวนการวิจยั การตัง้คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐาน 
กรอบแนวคิด คำนิยาม รูปแบบการศึกษา 

 

 10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
 10.45 – 12.00 น.  ทบทวนกระบวนการวิจยั การตัง้คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐาน 

กรอบแนวคิด คำนิยาม รูปแบบการศึกษา (ต่อ) 
 

 12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 14.30 น. การพัฒนาเครื่องมือวิจยัสขุภาพ  
 14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
 14.45 – 16.00 น. การพัฒนาเครื่องมือวิจยัสขุภาพ (ต่อ)  

16 กค.64 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ผ่าน Cisco WebeX  
 09.00 – 10.30 น. ฝึกปฏิบัติการสร้างการพัฒนาเครื่องมือวิจัยสุขภาพ : 

แบบสอบถาม แบบสัมภษณ ์แบบวดัต่างๆ  
 

 10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
 10.45 – 12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการสร้างการพัฒนาเครื่องมือวิจัยสุขภาพ : 

แบบสอบถาม แบบสัมภษณ ์แบบวดัต่างๆ (ต่อ) 
 

 12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 14.30 น. ประเมินเครื่องมือวิจยัทางสุขภาพ  
 14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
 14.45 – 16.00 น. การประเมินเครือ่งมือวิจยัทางสุขภาพ(ต่อ)  

30 กค. 64 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3303 
อาคาร 3 ชั้น 3  

 

 09.00 – 10.30 น. การประเมินเครือ่งมือวิจยัทางสุขภาพ(ต่อ)  
 10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
 10.45 – 12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการประเมินเครื่องมือวจิัยทางสขุภาพ   
 12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 14.30 น. ฝึกปฏิบัติการประเมินเครื่องมือวจิัยทางสขุภาพ (ต่อ)  
 14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
 14.45 – 15.30 น. ฝึกปฏิบัติการประเมินเครื่องมือวจิัยทางสขุภาพ (ต่อ)  
 15.30 -  16.00 น. สรุปการฝึกอบรม มอบประกาศนยีบตัร ปิดการอบรม  
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