
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  
"สถิติเพ่ือการวิจยั... ท่ีใช้ได้จริง" 

ประจ าปี 2566 ผา่นระบบ Zoom Online Meeting  
 
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 ์นักวชิำกำร นักวจิัย และนักศกึษำ รวมถงึผูส้นใจทัว่ไป ในปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้เกดิควำมต่อเนื่องและลกึซึ่ง
มำกขึน้ ปี 2023 ทำงสมำคมฯ ไดเ้พิม่หลกัสตูรใหม่ คอื หลกัสตูรกำรเขยีนโครงกำรวจิยั และกำรออกแบบกำรวจิยัเชงิ
ปรมิำณ, หลกัสตูรกำรวเิครำะหส์ถติสิ ำหรบักำรวจิยัดว้ยโปรแกรมส ำเรจ็รปู, หลกัสตูรกำรวเิครำะหส์ถติขิ ัน้กลำงส ำหรบั
กำรวจิยัดว้ยโปรแกรมส ำเรจ็รปู, หลกัสตูรกำรวเิครำะหส์ถติขิ ัน้สงูส ำหรบักำรวจิยัดว้ยโปรแกรมส ำเรจ็รปู, หลกัสตูรกำร
วเิครำะหส์ถติไิม่องิพำรำมเิตอรด์ว้ยโปรแกรมส ำเรจ็รูป, หลกัสตูรกำรเขยีนโครงกำรวจิยั และกำรออกแบบกำรวจิยัเชงิ
คุณภำพ เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจและทกัษะที่เพยีงพอ ส ำหรบักำรท ำวจิยัใหไ้ดจ้รงิอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมดว้ย
ตนเอง 
 

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

ศูนย์ให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  โดยสมำคมรัฐศำสตร์แห่ง
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 
 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 คณำจำรย ์นกัวชิำกำร นกัวจิยั นกัศกึษำระดบับณัฑติศกึษำ และผูส้นใจทัว่ไป  
 



วนั เวลา  
หลกัสูตร 1 การเขียนโครงการวิจยั และการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ  
- 26 มกรำคม 2566    
- 27 กรกฎำคม 2566   
หลกัสูตร 2 การวิเคราะหส์ถิติส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
- 23 กุมภำพนัธุ ์2566         
- 31 สงิหำคม 2566 
หลกัสูตร 3 การวิเคราะหส์ถิติขัน้กลางส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
- 30 มนีำคม 2566       
- 28 กนัยำยน 2566    
หลกัสูตร 4 การวิเคราะหส์ถิติขัน้สูงส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
- 27 เมษำยน 2566        
- 26 ตุลำคม 2566 
หลกัสูตร 5 การวิเคราะหส์ถิติไม่อิงพารามิเตอรด้์วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
- 25 พฤษภำคม 2566     
- 30 พฤศจกิำยน 2566  
หลกัสูตร 6 การเขียนโครงการวิจยั และการออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ 
- 29 มถุินำยน 2566         
- 28 ธนัวำคม 2566 

 
หวัข้อบรรยายและก าหนดการ 
1. การเขียนโครงการวิจยั และการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
09.00 - 09.05 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

09.05 - 12.00 ▪ ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
▪ กำรเขยีนค ำถำมกำรวจิยั วตัถุประสงค ์ 

และสมมตฐิำนกำรวจิยั 
▪ กำรทบทวนวรรณกรรม และงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
▪ กำรเขยีนกรอบแนวคดิในกำรวจิยั 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรก ำหนดขนำดตวัอย่ำง และกำรสุม่ตวัอย่ำง 
▪ กำรออกแบบเครื่องมอืส ำหรบักำรวจิยั 
▪ กำรเลอืกใชส้ถติทิีเ่หมำะสมส ำหรบักำรวจิยั 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
 
 
 
 



2. การวิเคราะหส์ถิติส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
09.00 - 09.05 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

09.05 - 12.00 ▪ สถติบิรรยำย (กำรวดัแนวโน้มเขำ้สูส่ว่นกลำง กำรวดั
กำรกระจำย กำรวดัค่ำเบ ้และกำรวดัค่ำโด่ง) 

▪ สถติอิำ้งองิ กำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่กรณี 2 กลุ่ม 
▪ กำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่กรณี 3 กลุ่มขึน้ไป 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรเปรยีบเทยีบพหุคณู 
▪ กำรหำควำมสมัพนัธ ์
▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยอย่ำงง่ำย 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
3. การวิเคราะหส์ถิติขัน้กลางส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
09.00 - 09.05 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

09.05 - 12.00 ▪ กำรวเิครำะหค์วำมแปรปรวนร่วม 
▪ กำรวเิครำะหส์หสมัพนัธค์ำโนนิคอล 
▪ กำรวเิครำะหจ์ ำแนก 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยโลจสิตกิ 
▪ กำรวเิครำะหถ์ดถอยพหคุณู 

ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
4. การวิเคราะหส์ถิติขัน้สูงส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
09.00 - 09.05 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกศำสตร ์

09.05 - 12.00 ▪ กำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ำรวจ 
▪ กำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
▪ กำรวเิครำะหเ์สน้ทำง 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรวเิครำะหโ์มเดลสมกำรโครงสรำ้ง 
▪ กำรวเิครำะหโ์มเดลมมิคิกำรวเิครำะหถ์ดถอยพหุคณู 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
 



5. การวิเคราะหส์ถิติไม่อิงพารามิเตอรด้์วยโปรแกรมส าเรจ็รปู (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
09.00 - 09.05 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกศำสตร ์

09.05 - 12.00 ▪ กำรตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถติ ิ
▪ กรณีตวัอย่ำง 1 กลุ่ม 
▪ กรณีตวัอย่ำง 2 กลุ่ม 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กรณีตวัอย่ำงตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป 
▪ กำรเปรยีบเทยีบพหุคณู 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
6. การเขียนโครงการวิจยั และการออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ (อบรม 1 วนั) 

เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
09.00 - 09.05 กล่าวเปิดหลกัสูตร รศ.ดร.ธนพร ศรียากลู 

นำยกสมำคมรฐัศำสตรแ์หง่
มหำวทิยำลยัเกศำสตร ์

09.05 - 12.00 ▪ ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
▪ กำรเขยีนวตัถุประสงคก์ำรวจิยั 
▪ กำรทบทวนวรรณกรรม และงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

13.00 - 16.00 ▪ กำรเขยีนกรอบแนวคดิในกำรวจิยั  
▪ กำรออกแบบเครื่องมอืส ำหรบักำรวจิยั 
▪ กำรวเิครำะหข์อ้มลูส ำหรบักำรวจิยัเชงิคุณภำพ 

อาจารย ์ดร.ปริญญา สิริอตัตะกลุ 
วทิยำลยัรำชสดุำ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 

ค่าลงทะเบียนและการช าระเงิน 
 ค่ำลงทะเบยีนเขำ้รว่มกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร หลกัสตูรละ 1,500 บำท พเิศษ ส ำหรบัผูท้ีส่มคัรพรอ้มกนั
ทัง้ 6 หลกัสูตร ลดเหลือ 6,999 บาท 

ทัง้นี้ บุคลำกรของสถำบนัเครอืขำ่ยสง่เสรมิกำรวจิยัทำงมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์และสถำบนัทีม่คีวำม
ร่วมมอือย่ำงเป็นทำงกำร (MoU และอื่นๆ) กบัสมำคมฯ ไดร้บัสว่นลด 10% 
 ช ำระเงนิโดยวธิโีอนผ่ำนบญัชธีนำคำร  
 ช่ือบญัชี:  สมำคมรฐัศำสตรแ์ห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 
    (Political Science Association of Kasetsart University) 

ธนำคำร:  ธนำคำรไทยพำณิชย ์สำขำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์(บำงเขน)  
เลขทีบ่ญัช:ี 235-2-81317-7  
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
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 2023"  
อบรมออนไลน์ ผา่นระบบ Zoom Cloud Meetings  
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้มคัร 
ขำ้พเจำ้ ชื่อ...................................................... นำมสกุล............................................................................... 
อำยุ...............................................................ปี ระดบักำรศกึษำสงูสดุ............................................................ 
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มคีวำมประสงคท์ีจ่ะสมคัรเขำ้รบักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรื่อง "สถติเิพื่อกำรวจิยั... ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ 2023"  
มทีัง้หมด 6 หลกัสตูร หลกัสตูรละ 1,500 บำท * พิเศษสมคัร 6 หลกัสูตร เพียง 6,999 บาท 

หลกัสูตร 1 การเขียนโครงการวิจยั และการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ  
o 26 มกรำคม 2566      
o 27 กรกฎำคม 2566   

หลกัสูตร 2 การวิเคราะหส์ถิติส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
o 23 กุมภำพนัธุ ์2566         
o 31 สงิหำคม 2566 

หลกัสูตร 3 การวิเคราะหส์ถิติขัน้กลางส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
o 30 มนีำคม 2566         
o 28 กนัยำยน 2566    

หลกัสูตร 4 การวิเคราะหส์ถิติขัน้สูงส าหรบัการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
o 27 เมษำยน 2566       
o 26 ตุลำคม 2566 

หลกัสูตร 5 การวิเคราะหส์ถิติไม่อิงพารามิเตอรด้์วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
o 25 พฤษภำคม 2566      
o 30 พฤศจกิำยน 2566  

หลกัสูตร 6 การเขียนโครงการวิจยั และการออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ 
o 29 มถุินำยน 2566        
o 28 ธนัวำคม 2566 

 
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 
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        วนัที.่.....................เดอืน....................พ.ศ............... 


