
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สถิติวิจัยขั้นสูงส าหรับวิจัย ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 การท างานวิจัยถือว่ามีความส าคัญต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมากทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ตั้งแต่
ระดับการศึกษาไทยไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงในการท าวิจัยเป็นสิ่งส าคัญ การใช้สถิติใน
การวิเคราะห์เป็นตัวแปรเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สถิติวิจัยขั้นสูงจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ทุกคนต้องมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติวิจัยขั้นสูง  เพ่ือความก้าวหน้า      
ในการท างานวิจัยต่อไป 
 ส านักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดท าโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการสถิติวิจัยขั้นสูงส าหรับวิจัย ระดับดุษฎี
บัณฑิต เพ่ือพัฒนาผู้ที่ท างานวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีความรู้ และความสามารถในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ศึกษา โดยการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงในการท าวิจัย และสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง 

 2. เ พ่ือให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์สถิติ วิจัยขั้นสูงได้  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 3. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถเชื่อมโยงการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงกับปัญหาวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจจ านวน 40 คน  
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
สนใจ จ านวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ  นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าสถิติ
วิจัยขั้นสูงส าหรับการท าวิจัยมากขึ้น 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
วันที่  ๒๘ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศกึษาพัฒนา

จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐  – ๐๙.๑๕ น. เปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย เปียถนอม 
๐๙.๑๕  – ๑๐.๓๐ น.  ทบทวนความรู้เดิมต่อเติม ความรู้ใหม่ : การวิเคราะห์สถิติ 

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น  เทคนิคการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงสู่การปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการ :  

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (SPSS & AMOS) 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงสู่การปฏิบัติฝึกปฏิบัติ : การวิเคราะห์

องค์ประกอบ (SPSS & AMOS) 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงสู่การปฏิบัติฝึกปฏิบัติ : การวิเคราะห์

องค์ประกอบ (SPSS & AMOS) (ต่อ) 
 
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐  – ๑๐.๓๐ น. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงสู่การปฏิบัติฝึกปฏิบัติการ : การวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงสู่การปฏิบัติฝึกปฏิบัติการ : การวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)  
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงสู่การปฏิบัติฝึกปฏิบัติการ : การวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) (ต่อ) 
 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง    
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. เทคนิคการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงสู่การปฏิบัตฝิึกปฏิบัติการ : การวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) (ต่อ) 

๑๖.๓๐ น. ปิดงาน 



ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการต่าง ๆ ของสถิติวิจัย การออกแบบงานวิจัยแบบ 
หลายกลุ่ม และแบบการใช้งานสถิติวิจัยตามระยะเวลาที่ต้องการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาด
ตัวอย่างและกลยุทธการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถิติข้ันสูง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS 
 



 
 

 

 

 

 



แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
สถิติวิจัยข้ันสูงส าหรับวิจัย ระดับดุษฎีบัณฑติ 

 

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษา
พัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................สกุล.......................................... ............................. 
 

สังกัด................................................................................. ....................................................................................  
 

เบอร์มือถือ :....................................................Email :……………………………………………………………………………… 
 
            ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
 
           
 
 
หมายเหตุ 
    1. กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 24 เมษายน  2559 ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม E-mail: gradnpru@hotmail.com 
    2. หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามส านักงานบัณฑิตศึกษา โทร. 0 3410 9300 ต่อ 3900   
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