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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุงเปาการใชงานไดจริง 

ดานการวิเคราะหขอมูลวิจัยดวย SPSSรุนท่ี 1-7 

ระหวาง เดือนเมษายน – สิงหาคม 2559 

โดย สมาคมนักวิจัย 

หลักการและเหตุผล 

 ทักษะการใชงานโปรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลวิจัยถือเปนสมรรถนะสําคัญท่ีสุด

สมรรถนะหนึ่งของการเปนนักวิจัยท่ีจะประสบความสําเร็จในอนาคต ปจจุบันมีโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลจํานวนมากมายในทองตลาด ท่ีนักวิจัยสามารถนํามาใชเปน

เคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ หัวใจแหงความสําเร็จในการดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลวิจัยยุคปจจุบันจึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกใชเทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจ

เลือกใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปท่ีถูกตองเหมาะสมกับโครงการวิจัย 

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปSPSS for Windows เปนโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง ใชงานงาย ราคาสมเหตุผล และเปน โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปท่ีมีความนาเชื่อถือเพราะไดรับการ

ยอมรับวงการวิชาการระดับโลก เหมาะสําหรับการนํามาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห

ขอมูลวิจัยตั้งแตงานวิจัยระดับสาระนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ จนถึงงานวิจัยระดับชาติและ

งาน.วิจัยระดับนานาชาติเนื่องจาการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows สามารถ

วิเคราะหขอมูลวิจัยไดยางถูกตอง รวดเร็ว และนาเชื่อถือมากกวาการวิเคราะหขอมูลดวยการ

คํานวณมือ ท่ีนักวิจัยจํานวนมากประสบปญหาในเร่ืองการส้ินเปลือง คาใชจาย และยังเกิดความ

ผิดพลาดไดงาย มีความนาเชื่อถือนอยกวาการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows   
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สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะการใชงาน

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows  ใหแกนักวิจัยทุกระดับจึงขอเสนอโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุงเปาการใชงานไดจริงดานการวิเคราะหขอมูลวิจัยดวย SPSS for Windows 

เพื่อพัฒนานักวิจัยทุกระดับท่ีเขารวมโครงการใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะส าม

สามารถในการใชโปรแกรม SPSS for Windows ชวยในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย

ผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมไดจริงหลังจากไดผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาวนี้แลว 

 

วัตถุประสงคของการอบรม 

1. พัฒนาผูเขารับการอบรมใหทราบเทคนิคการใชโปรแกรม SPSS for Windowsวิเคราะห

ขอมูล แบบมุงเปาการใชงานไดจริง 

2. พัฒนาผูเขารับการฝกอบรมใหมีทักษะการใชงานโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อ

วิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงปริมาณไดอยางถูกตองแบบมุงเปาการใชงานไดจริง 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรม 

SPSS for Windows ไดอยางถูกตองแบบมุงเปาการใชงานไดจริง 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูผานการอบรมทราบเทคนิคการใชโปรแกรมสถิตSิPSS for Windows เปนเคร่ืองมือใน

การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ และสามารถนําเทคนิคการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows ไปประยุกตใชงานวิจัยเชิงปริมาณไดจริง 

2. ผูผานการอบรมมีทักษะการประยุกตใชโปรแกรมสถิติ SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห

ขอมูลวิจัยเชิงปริมาณไดอยางถูกตอง 

3. ผูผานการอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมสถิติ SPSS 

for Windows ไดอยางถูกตอง 

4. สมาคมนักวิจัยไดแสดงบทบาทการเปนสถาบันท่ีทําหนาท่ีพัฒนาสมรรถนะการวิจัยใหแก

นักวิจัยไทยทุกระดับ 
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วิทยากร 

1.  ผศ.ดร.ประจักษ  ปฏิทัศน 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สมาคมนักวิจัย อาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท0-2579-0787 , 0-2942-7522 โทรสาร 0-2579-0801 อีเมล

ar@ar.or.th เว็บไซตhttp://ar.or.th 

 

คุณสมบัติผูสมัครเขาอบรม 

บุคลากรทางดานการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  นักวิจัย บุคลากร

ทางการศึกษา ครู นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไป ท่ีจําเปนตองใชงานโปรแกรมสถิติ SPSS for 

Windowsในหนวยงานภาครัฐและเอกชน  

(จํากัดจํานวนผูเขารับการอบรมเพียงรุนละ 15 – 20 ทาน) 

สถานท่ีวัน และเวลา 

ระยะเวลาอบรมท้ังส้ิน 2 วัน 1 คืน (เสาร-อาทิตย) 

รุนท่ี 1 วันท่ี 23 - 24เมษายน พ.ศ. 2559  

รุนท่ี 2 วันท่ี 7 - 8พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

รุนท่ี 3 วันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

รุนท่ี 4 วันท่ี 11 - 12มิถุนายน พ.ศ. 2559  

รุนท่ี 5 วันท่ี 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

รุนท่ี 6 วันท่ี 2 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

รุนท่ี 7 วันท่ี 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ขอเล่ือนไป  

 จัดอบรม  วันท่ี  27 - 28  สิงหาคม 2559 
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คาลงทะเบียน 

สมาชิกสมาคมนักวิจัย 3 ,000.00 บาท บุคคลท่ัวไป 3 ,500.00 บาท ท้ังนี้ ขาราชการและ

พนักงาน องคการของรัฐ ท่ีไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา สามารถเขารับการฝกอบรมไดโดยไม

ถือเปนวันลา และมีสิทธ์ิเบิกคาลงทะเบียนได ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1.สงใบสมัครไดทางโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล ar@ar.or.th (ดาวนโหลดใบสมัคร

ไดท่ี www.ar.or.th) 

 2.ชําระเงินมัดจํา 

รุน ชําระเงินภายในวันที่ 
รุนที่ 1 วันที่ 23 - 24เมษายน พ.ศ. 2559   
รุนที่ 2 วันที่ 7 - 8พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
รุนที่ 3 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
รุนที่ 4 วันที่ 11 - 12มิถุนายน พ.ศ. 2559   
รุนที่ 5 วันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559   
รุนที่ 6 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   
รุนที่ 7 วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
 เลื่อน  วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 

 

 

3.กรณีตองการจองหองพักคางคืน 1 คืน  
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วิธีการชําระคาลงทะเบียน 

1) ชําระเปนเงินสดไดท่ีสมาคมนักวิจัย 

2) โอนผานบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเภทออมทรัพยเลขท่ี 

069-2–55518–8 ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัย  

• กรณีชําระโดยโอนผานบัญชี ขอใหทานสงสําเนาการโอนหรือใบฝากเงินพรอม

ระบุหลักสูตรและช่ือผูอบรม ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล 

ar@ar.or.th 

• ขอใหทานนํา ตนฉบับการโอนหรือใบฝากเงินมาแสดงแกเจาหนาที่ เพ่ือขอรับ

ใบเสร็จรับเงินตัวจริงในวันฝกอบรม 

 

ผูรับผิดชอบโครงการอบรม 

1. ดร.อํานวย  เถาตระกูล    ผูรับผิดชอบโครงการ 

2. น.อ.อัชฌา  แยมเกษร                                  ผูรับผิดชอบโครงการ 

3. ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน            ผูรับผิดชอบโครงการ 

4. นางสาวอนงควดี  จีระบุตร    ผูรับผิดชอบโครงการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักษ  ปฏิทัศน          ผูรับผิดชอบโครงการ 

กําหนดการฝกอบรม 

วันเสาร กิจกรรม 
08.00 – 08.45น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เตรียมความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอร 
08.45 –09.00 น. พิธีเปด 
09.00 – 10.15 น. - ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS for Windows  

และการวิเคราะหคาสถิติขั้นพื้นฐาน 
- การจัดการขอมูล 
- ภาคปฏิบัต ิ

10.15 – 10.30 น. เบรกเชา 
10.30 – 12.00 น. - สถิติเชิงพรรณนา, การนาเสนอขอมูล  

mailto:ar@ar.or.th
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- การวิเคราะหความนาเชื่อถือได 
- ภาคปฏิบัต ิ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
13.00 – 14.15 น. - การทดสอบสมมติฐานสาหรับงานวิจัย 

- ภาคปฏิบัต ิ
14.15 – 14.30 น. เบรกบาย 
14.30 – 16.00 น. - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย 1 กลุม, 2 กลุม ดวยสถิติทดสอบ

ที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
- ภาคปฏิบัต ิ

วันอาทิตย กิจกรรม 
08.00 – 08.45น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15 น. - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปร ( Pearson 

Correlation, Chi-Square)  และการหาคาความเท่ียง ( Reliability) ของ
แบบทดสอบ/ แบบสอบถาม 
- ภาคปฏิบัต ิ

10.15 – 10.30 น. เบรกเชา 
10.30 – 12.00 น. การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ( Simple Regression analysis) และ 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
- ภาคปฏิบัต ิ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
13.00 – 14.15 น. - Case Study 

- ภาคปฏิบัต ิ
14.15 – 14.30 น. เบรกบาย 
14.30 – 16.00 น. - ตอบคําถาม 

- พิธีปด 
*** รายละเอียดและกําหนดการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม *** 

 

 

 


