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หลักการและเหตุผล 
 ศนูย์วิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีพนัธกิจส าคญัอย่างยิ่ง  ในการเป็นศนูย์กลางของ
ทรัพยากรความรู้ระดบัสูงในทกุสาขาวิชา พฒันา สนบัสนุน และส่งเสริมการค้นคว้าทางด้านวิชาการของ
นักวิชาการ คณาจารย์  นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทัง้บุคคลทั่วไป  เพ่ือให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันท่ีเป็นเสาหลักทางปัญญาของแผ่นดินสมดังปณิธานของ
มหาวิทยาลยั  

ดงันัน้ เพ่ือให้การบริการของศนูย์วิทยทรัพยากร   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
พฒันาบคุลากร  ของศนูย์วิทยทรัพยากรสายวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะและความ
เช่ียวชาญ  จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่ง   ทัง้นีเ้พ่ือให้การบริการและงานสนบัสนุนการ
ค้นคว้าสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพฒันาบคุลากรให้มีความรู้เบือ้งต้นใน
การท าวิจยัการตลาดเชิงคณุภาพ  (Qualitative marketing research) โดยเฉพาะเทคนิคการสมัภาษณ์
กลุม่ (Focus group interview) จงึเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเทคนิคสมัภาษณ์กลุ่มสามารถ
ช่วยให้ผู้ ท าวิจัยได้ข้อมูลเบือ้งต้น (Preliminary insights) จากผู้ ใช้บริการ/ลูกค้าท่ีมีประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาอนัจ ากดั และไมส่ิน้เปลืองงบประมาณมากเหมือนกบัการท าวิจยัรูปแบบอ่ืน รวมทัง้สามารถช่วย
ให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลท่ีน่าสนใจ และสามารถน าผลการท าสมัภาษณ์กลุ่มไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการหรือก าหนดกลยุทธ์การท างานเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ รับบริการมาก
ยิ่งขึน้ 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิทยทรัพยากร จึงได้น าเสนอ “โครงการจัดท าและอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ การท าวิจยัแบบสมัภาษณ์กลุ่ม (Seminar and Training in Focus Group Research)  โดยมี
กิจกรรมแบ่งเป็น  2 รูปแบบ  ได้แก่  1) การท าวิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม ส าหรับผู้ รับบริการศูนย์วิทย
ทรัพยากร  และ  2) การอบรมเชิงปฏิบตัิการการท าวิจยัแบบสมัภาษณ์กลุ่ม ส าหรับบคุลากรระดบัวิชาชีพ
ศนูย์วิทยทรัพยากร    เพ่ือท่ีศนูย์วิทยทรัพยากร  จะได้น าการผลการท าสมัภาษณ์กลุ่ม และความรู้ท่ีได้รับ
จากการอบรมและฝึกปฏิบตักิาร ไปประยกุต์ใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพของงานได้มีประสิทธิภาพตอ่ไป   
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  ได้แก่ อาจารย์ นิสิต บุคลากร 

นกัวิชาการ และบุคคลภายนอก  ท่ีมีต่อศนูย์วิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   โดย
การท าสมัภาษณ์กลุม่ 

2. เพ่ือฝึกอบรมเทคนิคการท าสมัภาษณ์กลุ่ม และการฝึกปฏิบตัิการการท าสมัภาษณ์กลุ่ม แก่
บคุลากรระดบัวิชาชีพของศนูย์วิทยทรัพยากร 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. กิจกรรม  “การท าวิจยัแบบสมัภาษณ์กลุม่ ส าหรับผู้ รับบริการศนูย์วิทยทรัพยากร”  
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีดงันี ้
1.1. ผู้ รับบริการกลุม่เป้าหมาย  กลุม่ท่ี 1  จ านวน  8  คน  ประกอบด้วย 

 อาจารย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    จ านวน  2 คน 
 นิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    จ านวน  6 คน   

 (แบง่เป็น ระดบัชัน้ ตรี โท เอก  ระดบัละ 2 คน ) 
 หมายเหต ุ :  มีผู้สงัเกตการณ์ (Observer)  เข้าร่วมได้จ านวน   2   คน   
 

1.2. ผู้ รับบริการกลุม่เป้าหมาย กลุม่ท่ี 2  จ านวน  8  คน  ประกอบด้วย 
 นกัวิจยั  และบคุลากร   ของจฬุาฯ    จ านวน  5 คน 
 บคุคลภายนอก      จ านวน  3 คน    

หมายเหต ุ :  มีผู้สงัเกตการณ์ (Observer)  เข้าร่วมได้จ านวน   2   คน   
 

2. กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าวิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม ส าหรับบุคลากรระดับ
วิชาชีพศูนย์วิทยทรัพยากร”  ประกอบด้วย บุคลากรระดับวิชาชีพของศูนย์วิทยทรัพยากร 
จ านวน  54 คน 

 
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 
 คณะกรรมการด าเนินการประกนัคณุภาพ ศนูย์วิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ที่ปรึกษาและวิทยากร 
 รองศาสตราจารย์ ดร. กณุฑลี ร่ืนรมย์ 
 ภาควิชาการตลาด 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 



วัน เวลา และสถานท่ีในการด าเนินโครงการ 
 

วัน เวลา กิจกรรม/สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

7 ก.พ. 2556    
9.30-11.00 น. 

Focus group กลุม่ที่ 1 
ณ โถงชัน้ 1 ศนูย์วิทยทรัพยากร   
(ฝ่ังวารสาร ด้านโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ) 

นิสติ อาจารย์จฬุาฯ 
จ านวน  8 คน 

7 ก.พ. 2556   
13.30-15.00 น. 

Focus group กลุม่ที่ 2 
ณ โถงชัน้ 1 ศนูย์วิทยทรัพยากร   
(ฝ่ังวารสาร ด้านโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ) 

บคุลากรจฬุาฯ บคุคลภายนอก   
จ านวน 8 คน 

14  มี.ค. 2556   
9.00-12.00 น. 

อบรมการท า Focus Group 
ณ  ห้องประชมุชัน้ 7  ศนูย์วิทยทรัพยากร 

บคุลากรระดบัวิชาชีพ 
จ านวน 54  คน 

14  มี.ค. 2556  
13.00-16.00 น. 

ฝึกปฏิบตัิการ Focus Group 
ณ  ห้องประชมุชัน้ 7  ศนูย์วิทยทรัพยากร 

บคุลากรระดบัวิชาชีพ 
จ านวน 54  คน 

 
เนือ้หาและรายละเอียดของการอบรม 
 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การท าวิจยัแบบสมัภาษณ์กลุ่ม ส าหรับบคุลากรระดบัวิชาชีพ
ศูนย์วิทยทรัพยากร”  จัดให้กับบุคลากรวิชาชีพ  ของศูนย์วิทยทรัพยากร  จ านวน 54  คน  หลักสูตรนี ้
ด าเนินการอบรมทัง้สิน้  6  จ านวนชั่วโมง   มีเนือ้หาและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการท าวิจัยแบบ
สมัภาษณ์กลุม่  ดงันี ้

1. ความหมายของการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research)   
2. ความหมายของ    Focus group    
3. ประโยชน์และข้อจ ากดัของ  Focus group      
4. วิธีการ/ขัน้ตอนการท า Focus group      
5. ข้อควรระวงัในการท า Focus group     
6. การเขียนรายงาน  Focus group 

การประเมินผลกิจกรรม 
 วดัผลจากแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ศนูย์วิทยทรัพยากร ได้รับทราบความต้องการ และความพงึพอใจของผู้ รับบริการ  ทัง้อาจารย์ 

นิสิต บคุลากร นกัวิชาการ และบคุคลภายนอก  ท่ีมีตอ่ศนูย์วิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ผา่นวิธีการท าการท าวิจยัแบบสมัภาษณ์กลุม่ เพ่ือให้สามารถได้ข้อมลูเชิง
คณุภาพเพ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงการให้บริการศนูย์วิทยทรัพยากรตอ่ไป 

2. บคุลากรระดบัวิชาชีพของศนูย์วิทยทรัพยากร เกิดความรู้และเข้าใจในวิธีการการท าวิจยัแบบ
สมัภาษณ์กลุม่ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการศกึษาผู้ รับบริการ อนัจะเป็น
แนวทางในการพฒันาคณุภาพงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 



 
ก าหนดการ 

“การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การท าวิจัยแบบสัมภาษณ์กลุ่ม  
ส าหรับบุคลากรระดับวิชาชีพ  ศูนย์วิทยทรัพยากร” 

วนัท่ี  14 มีนาคม 2556  เวลา 8.30 -16.00 น.   ณ  ห้องประชมุชัน้ 7  ศนูย์วิทยทรัพยากร 

 
 
8.15 – 8.45  น.  ลงทะเบียน 
 
8.45 – 9.00  น. กลา่วเปิดการอบรม 
 โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ร าไพ  เปรมสมิทธ์ิ 
  รักษาการแทนผู้อ านวยการศนูย์วิทยทรัพยากร 
 
9.00 –12.00  น. การบรรยาย เร่ือง การท าวิจยัแบบสมัภาษณ์กลุม่   
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กณุฑลี  ร่ืนรมย์ 
  อาจารย์จากภาควิชาการตลาด  
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
9.00 –12.00  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
 
13.00 –15.30  น. ฝึกปฏิบตักิารเร่ือง เทคนิคการท าวิจยัแบบสมัภาษณ์กลุม่ 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กณุฑลี  ร่ืนรมย์ 
  อาจารย์จากภาควิชาการตลาด  
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
15.30 –16.00  น. ซกัถามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
หมายเหตุ     1.  พกัรับประทานอาหารวา่ง   รอบเช้า เวลา 10.00 – 10.15  น.   
       รอบบา่ยเวลา 15.00 – 15.15 น.  

2.  เนือ้หาการอบรม ได้แก่ 1) ความหมายของการวิจยัเชิงคณุภาพ  2) ความหมายของ Focus group    
     3) ประโยชน์และข้อจ ากดัของ  Focus group  4)  วิธีการ/ขัน้ตอนการท า Focus group 5) ข้อควร 
         ระวงัในการท า Focus group  และ 6) การเขียนรายงาน Focus group    


