
   
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "สถิติเพ่ือการวิจยั... ท่ีใช้ได้จริง 2022" 
หลกัสตูร 1 การก าหนดโจทยก์ารวิจยัและการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมส าหรบัการวิจยั 
หลกัสตูร 2 สถิติส าหรบัการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 
หลกัสตูร 3 สถิติส าหรบัการวิจยัขัน้สงู 
หลกัสตูร 4 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม R 
หลกัสตูร 5 การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะหข้์อมลูทางสถิติ 
หลกัสตูร 6 การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  
 
1. หลกัการและเหตผุล 
 ส ำหรบัคณำจำรย์ นักวชิำกำร และนักวจิยั “กำรท ำวจิยั” ถือเป็นภำรกจิหลกัประกำรหนึ่งตำมลกัษณะงำน 
เช่นเดยีวกบันักศกึษำ โดยเฉพำะระดบับณัฑิตศึกษำ ที่ก็ต้องจดัท ำวจิยัเพื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งของกำรศึกษำ เท่ำแต่
ขอ้เทจ็จรงิทีพ่บกค็อื ผูว้จิยัจ ำนวนไม่น้อยไม่สำมำรถด ำเนินกำรวจิยัไดด้ว้ยตนเอง หรอืเลอืกใชส้ถติเิพื่อวเิครำะหข์อ้มูล
ไม่ถูกตอ้งและไม่เหมำะสม เพรำะขำดทกัษะทีเ่พยีงพอในกำรใชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รปูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สมำคมรฐัศำสตร์แห่งมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ โดยศูนย์ให้ค ำปรกึษำทำงวิชำกำรและวจิยั ภำยใต้กำร
สนับสนุนจำก เครอืข่ำยส่งเสรมิกำรวจิยัทำงมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของปัญหำดงักล่ำว 
จงึมดี ำรจิดั โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรื่อง “สถติเิพื่อกำรวจิยั... ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ” เพื่อเผยแพร่ควำมรูด้ำ้นกำรวจิยัใหแ้ก่
คณำจำรย ์นกัวชิำกำร นกัวจิยั และนักศกึษำ รวมถงึผูส้นใจทัว่ไป ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐำนถงึระดบัสงู ในปีทีผ่่ำนมำ เพื่อให้
เกดิควำมต่อเนื่องและลกึซึง่มำกขึน้ ปี 2022 ทำงสมำคมฯ ไดจ้ดัเพิม่เป็น 6 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรกำรก ำหนดโจทย์
กำรวจิยัและกำรเลอืกใชส้ถิตทิี่เหมำะสมส ำหรบักำรวจิยั , หลกัสตูรสถติิส ำหรบักำรวจิยัระดบับณัฑติศกึษำ, หลกัสตูร
สถติสิ ำหรบักำรวจิยัขัน้สงู, หลกัสตูรกำรวเิครำะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม R, หลกัสตูรกำรแปลผลและกำรเขยีนรำยงำน
กำรวเิครำะหข์อ้มูลทำงสถติิ และหลกัสตูรกำรวเิครำะห์ขอ้มูลส ำหรบักำรวจิยัเชงิคุณภำพเพื่อให้มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ
และทกัษะทีเ่พยีงพอ ส ำหรบักำรท ำวจิยัใหไ้ดจ้รงิอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสมดว้ยตนเอง 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัสถติเิพื่อกำรวจิยั กำรใชโ้ปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้ง ใหก้บัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม
เชงิปฏบิตักิำร ใหส้ำมำรถน ำไปใชเ้พื่อด ำเนินกำรวจิยัไดจ้รงิ อยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม  
 2) เพื่อประชำสมัพนัธ์สมำคมรฐัศำสตร์แห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ และเครอืข่ำยส่งเสรมิกำรวจิยัทำง
มนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์และกจิกรรมทำงวชิำกำร/วชิำชพีต่ำงๆ ของทัง้สมำคมฯ และเครอืขำ่ยฯ แก่สำธำรณะ 
 
3.ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สมำคมรัฐศำสตร์แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเครือข่ำยส่งเสริมกำรวิจัยทำงมนุษยศำสตร์และ
สงัคมศำสตร ์
 
4.ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 คณำจำรย ์นกัวชิำกำร นกัวจิยั นกัศกึษำระดบับณัฑติศกึษำ และผูส้นใจทัว่ไป  



5. วนั เวลา  
หลกัสูตร 1 การก าหนดโจทยก์ารวิจยัและการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมส าหรบัการวิจยั  
- 27 มกรำคม 2565      
- 29 กรกฎำคม 2565   
หลกัสูตร 2 สถิติส าหรบัการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 
- 24 กุมภำพนัธุ ์2565         
- 25 สงิหำคม 2565 
หลกัสูตร 3 สถิติส าหรบัการวิจยัขัน้สูง 
- 31 มนีำคม 2565         
- 29 กนัยำยน 2565    
หลกัสูตร 4 การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม R 
- 28 เมษำยน 2565        
- 27 ตุลำคม 2565 
หลกัสูตร 5 การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
- 26 พฤษภำคม 2565      
- 25 พฤศจกิำยน 2565  
หลกัสูตร 6 การวิเคราะหข์้อมูลส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 
- 30 มถุินำยน 2565         
- 29 ธนัวำคม 2565 

 
6. หวัข้อบรรยายและก าหนดการ 
 
6.1 หลกัสูตรการก าหนดโจทยก์ารวิจยัและการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมส าหรบัการวิจยั (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
08.50 - 09.00 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

09.00 - 12.00 ▪ มโนทศัน์เกีย่วกบักำรวจิยั 
▪ ประเภทของกำรววจิยั 
▪ กำรก ำหนดโจทยก์ำรวจิยั และวตัถุประสงคก์ำรวจิยั 
▪ สมมตฐิำนกำรวจิยั 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรก ำหนดขนำดตวัอย่ำง และกำรสุม่ตวัอย่ำง 
▪ กำรเลอืกใชส้ถติใินกำรวเิครำะหข์อ้มลู 
▪ กำรวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยสถติบิรรยำย 
▪ กำรวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยสถติอิำ้งองิ 

 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
 
 
 



6.2 หลกัสูตรสถิติส าหรบัการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
08.50 - 09.00 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

09.00 - 12.00  สถิติส าหรบัการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 
▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression) 
▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 สถิติส าหรบัการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา (ต่อ) 
▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยโลจสิตคิ (Logistic Regression) 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
6.3 หลกัสูตรสถิติส าหรบัการวิจยัขัน้สูง (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
08.50 - 09.00 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

09.00 - 12.00  สถิติส าหรบัการวิจยัขัน้สูง 
▪ กำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ำรวจ (Exploratory 

Factor Analysis) 
▪ กำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory 

Factor Analysis) 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรวเิครำะหโ์มเดลสมกำรโครงสรำ้ง (Structural 
Equation Modelling) 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
6.4 หลกัสูตรการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
08.50 - 09.00 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกศำสตร ์

09.00 - 12.00 ▪ แนะน ำโปรแกรม R 
▪ กำรใชง้ำน R Commander 
▪ กำรวเิครำะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยสถติบิรรยำย 
▪ กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมอืกำรวจิยั 
▪ กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของคำ่เฉลีย่ 2 กลุ่ม 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 



13.00 - 16.00 ▪ กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของคำ่เฉลีย่ตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้
ไป 

▪ กำรทดสอบควำมสมัพนัธก์นัของตวัแปร 
▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยอย่ำงง่ำย 
▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยพหคุณู 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
6.5 หลกัสูตรการแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
08.50 - 09.00 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกศำสตร ์

09.00 - 12.00 การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะหข์อ้มูลทาง
สถิติ 
▪ สถติกิำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ 2 กลุ่ม (t-test) 
▪ สถติกิำรเปรยีบค่ำเฉลีย่ตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป (One Way 

ANOVA) 
▪ สถติกิำรหำควำมสมัพนัธ ์(Chi-square, Correlation) 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 การน าสถิติไปเขียนในบทความวิจยั 
การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะหข์อ้มูลทาง
สถิติ 
▪ สถติกิำรวเิครำะหถ์ดถอยอย่ำงงำ่ย (Simple Regression) 
▪ สถติกิำรวเิครำะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 
▪ สถติกิำรวเิครำะหโ์มเดลสมกำรโครงสรำ้ง (Structural 

Equation Model) 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
6.6 หลกัสูตรการวิเคราะหข์้อมูลส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
08.50 - 09.00 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกศำสตร ์

09.00 - 12.00 ▪ มโนทนัศเ์กีย่วกบักำรวจิยัเชงิคณุภำพ 
▪ กำรเตรยีม และจดักำรขอ้มลู 
▪ กำรวเิครำะหเ์น้ือหำส ำหรบักำรวจิยัเชงิคุณภำพ 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส ำเรจ็รปู 
▪ กำรเขยีนรำยงำนกำรวจิยั 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
 



7. ค่าลงทะเบียน 
 ค่ำลงทะเบยีนเขำ้รว่มกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร หลกัสตูรละ 1,500 บำท  
หมายเหต:ุ  
1) พเิศษ ส ำหรบัผูท้ีส่มคัรพรอ้มกนัทัง้ 6 หลกัสตูร ลดเหลอื 6,500 บำท 
2) บุคลำกรของสถำบนัเครอืขำ่ยส่งเสรมิกำรวจิยัทำงมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์และสถำบนัทีม่คีวำมร่วมมอือย่ำง
เป็นทำงกำร (MoU และอื่นๆ) กบัสมำคมฯ ไดร้บัสว่นลด 10% 
 
8. การช าระเงิน  
 ช ำระเงนิโดยวธิโีอนผ่ำนบญัชธีนำคำร  

ช่ือบญัชี: สมำคมรฐัศำสตรแ์หง่มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์(Political Science Association of Kasetsart 
University) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สำขำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์(บำงเขน) เลขท่ีบญัชี 235-2-81317-7  
 
 
สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ  
ตดิต่อ คุณสทุศัน์ แจโ้พธิ ์          
เบอรโ์ทร/line ID 080-597-2894 
เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94  
Email arm_nb080@hotmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมคัร โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "สถิติเพ่ือการวิจยั... ท่ีใช้ได้จริง 2022"  
อบรมออนไลน์ ผา่นระบบ Zoom Cloud Meetings  
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้มคัร 
ขำ้พเจำ้ ชื่อ...................................................... นำมสกุล............................................................................... 
อำยุ...............................................................ปี ระดบักำรศกึษำสงูสดุ............................................................ 
ต ำแหน่ง.......................................................... สงักดั.................................................................................... 
อเีมล................................................................ โทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................. 
เฟสบุ๊ค............................................................. ไลน์ไอด.ี............................................................................... 
 
มคีวำมประสงคท์ีจ่ะสมคัรเขำ้รบักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรื่อง "สถติเิพื่อกำรวจิยั... ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ 2022"  
มทีัง้หมด 6 หลกัสตูร หลกัสตูรละ 1,500 บำท * พเิศษสมคัร 6 หลกัสตูร เพยีง 6,500 บำท 

หลกัสูตร 1 การก าหนดโจทยก์ารวิจยัและการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมส าหรบัการวิจยั  
o 27 มกรำคม 2565      
o 29 กรกฎำคม 2565    

หลกัสูตร 2 สถิติส าหรบัการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 
o 24 กุมภำพนัธุ ์2565         
o 25 สงิหำคม 2565 

หลกัสูตร 3 สถิติส าหรบัการวิจยัขัน้สูง 
o 31 มนีำคม 2565          
o 29 กนัยำยน 2565     

หลกัสูตร 4 การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม R 
o 28 เมษำยน 2565         
o 27 ตุลำคม 2565 

หลกัสูตร 5 การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
o 26 พฤษภำคม 2565       
o 25 พฤศจกิำยน 2565  

หลกัสูตร 6 การวิเคราะหข์้อมูลส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 
o 30 มถุินำยน 2565          
o 29 ธนัวำคม 2565 

 
ขำ้พเจำ้ไดช้ ำระเงนิ ทัง้สิน้ จ ำนวน .......................... บำท เพื่อเป็นค่ำลงทะเบยีนเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร 
จ ำนวน ....................หลกัสตูร ผ่ำนบญัชธีนำคำร ช่ือบญัชี: สมำคมรฐัศำสตรแ์ห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์(Political 
Science Association of Kasetsart University) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์สำขำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์(บำงเขน) เลขท่ีบญัชี 235-2-81317-7  
 
* หรอืสามารถกรอกใบสมคัรแบบออนไลน์ผา่น QR Code 
 
 
ลงนำม .............................................................................. 
 (      ) 
        วนัที.่.....................เดอืน....................พ.ศ............... 


