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โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการหลักสตูรมุงเปาการใชงานไดจริง 
เรื่องการวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร  

ระหวาง เดอืนมกราคม – ธันวาคม 2562 
โดย สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

 
หลักการและเหตุผล 
 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งของการวิจัยทางสังคมศาสตร ซึ่ง
นักวิจัยทุกระดับจําเปนตองเรียนรูและฝกฝนใหเกิดความชํานาญ จนสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีได
เก็บรวบรวมไดดวยการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห
ดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดอยางถูกตอง 

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะดานการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร ใหแกนักวิจัยทุกระดับท่ีสนใจใหสามารถวิเคราะห
ขอมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยทางสังคมศาสตรไดจริงหลังจากได
ผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาวนี้แลว 
 
 

วัตถุประสงคของการอบรม 
1. พัฒนาผูเขารับการอบรมใหทราบเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตรแบบมุงเปาการใชงานไดจริง 
2. พัฒนาผูเขารับการฝกอบรมใหมีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตรแบบมุงเปาการใชงานไดจริง 
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใน

งานวิจัยทางสังคมศาสตรและรายงานผลการวิจัยไดอยางถูกตองตามมาตรฐานทางวิชาการ
ในระดับสากล 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเร่ืองเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใน

งานวิจัยทางสังคมศาสตรแบบมุงเปาการใชงานไดจริง 
2. ผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร

แบบมุงเปาการใชงานไดจริง 
3. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัย

ทางสังคมศาสตรและรายงานผลการวิจัยไดอยางถูกตองตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับ
สากล 
 

วิทยากร 
1.  รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ ปฏิทัศน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย อาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2579-0787, 087-931-5303  
โทรสาร 0-2579-0801 อีเมล  ar@ar.or.th  เว็บไซต  http://ar.or.th Line ID:    ar.or.th 

 
คุณสมบัติผูสมัครเขาอบรม 

บุคลากรทางดานการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัย บุคลากร
ทางการศึกษา ครู นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไปท่ีจําเปนตองวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัย
ทางสังคมศาสตรในหนวยงานภาครัฐและเอกชน  

(จํากัดจํานวนผูเขารับการอบรมเพียงรุนละไมเกิน 25 ทาน) 
 

สถานท่ี: KU HOME (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน) 
วัน/เวลา 

ระยะเวลาอบรมท้ังส้ิน 2 วัน 1 คืน (เสาร-อาทิตย) 
รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 19 ถึง วันอาทิตยท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2562  
รุนท่ี 2 วันเสารท่ี 23 ถึง วันอาทิตยท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 3 วันเสารท่ี 23 ถึง วันอาทิตยท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 4 วันเสารท่ี 20 ถึง วันอาทิตยท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 5 วันเสารท่ี 25 ถึง วันอาทิตยท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 6 วันเสารท่ี 22 ถึง วันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 7 วันเสารท่ี 20 ถึง วันอาทิตยท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

http://ar.or.th/
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รุนท่ี 8 วันเสารท่ี 24 ถึง วันอาทิตยท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 9 วันเสารท่ี 21 ถึง วันอาทิตยท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 10 วันเสารท่ี 19 ถึง วันอาทิตยท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 11 วันเสารท่ี 23 ถึง วันอาทิตยท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 12 วันเสารท่ี 21 ถึง วันอาทิตยท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

คาลงทะเบียน 
สมาชิกสมาคมนักวิจัย 4,700.00 บาท บุคคลท่ัวไป 5,200.00 บาท ท้ังนี้ ขาราชการและ

พนักงาน องคการของรัฐ ท่ีไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา สามารถเขารับการฝกอบรมไดโดยไม
ถือเปนวันลา และมีสิทธ์ิเบิกคาลงทะเบียนได ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 

การสมัครเขารวมโครงการ 
1.สงใบสมัครไดท่ีอีเมล ar@ar.or.th   (ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.ar.or.th) 

 2.การชําระเงินมัดจํา ธ.ทหารไทย สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย เลขท่ี 069-2-555-188 
  

รุน ชําระเงินภายในวันที่ 
รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 19 ถึง วันอาทิตยท่ี 20 
มกราคม พ.ศ. 2562  

18 มกราคม 2562 

รุนท่ี 2 วันเสารท่ี 23 ถึง วันอาทิตยท่ี 24 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 3 วันเสารท่ี 23 ถึง วันอาทิตยท่ี 24 
มีนาคม พ.ศ. 2562 

22 มีนาคม พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 4 วันเสารท่ี 20 ถึง วันอาทิตยท่ี 21 
เมษายน พ.ศ. 2562 

19 เมษายน พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 5 วันเสารท่ี 25 ถึง วันอาทิตยท่ี 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 6 วันเสารท่ี 22 ถึง วันอาทิตยท่ี 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 

21 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 7 วันเสารท่ี 20 ถึง วันอาทิตยท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 8 วันเสารท่ี 24 ถึง วันอาทิตยท่ี 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 

23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 9 วันเสารท่ี 21 ถึง วันอาทิตยท่ี 22 
กันยายน พ.ศ. 2562 

20 กันยายน พ.ศ. 2562 
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รุนท่ี 10 วันเสารท่ี 19 ถึง วันอาทิตยท่ี 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 11 วันเสารท่ี 23 ถึง วันอาทิตยท่ี 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

รุนท่ี 12 วันเสารท่ี 21 ถึง วันอาทิตยท่ี 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

4. กรณต้ีองการจองห้องพกัค้างคืน 1 คืน กรุณาโทรศัพท์ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่สมาคม

ล่วงหน้า 

วิธีการชําระคาลงทะเบียน 
1) ชําระเปนเงินสดไดท่ีสมาคมนักวิจัย 
2) โอนผานบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเภทออมทรัพยเลขท่ี 
069-2–55518–8 ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัย  

• กรณีชําระโดยโอนผานบัญชี ขอใหทานสงสําเนาการโอนหรือใบฝากเงินพรอม
ระบุหลักสูตรและช่ือผูอบรม ทางอีเมล ar@ar.or.th หรือ Line ID:  ar.or.th 

• ขอใหทานนําตนฉบับการโอนหรือใบฝากเงินมาแสดงแกเจาหนาที่ เพ่ือขอรับ
ใบเสร็จรับเงินตัวจริงในวันฝกอบรม 

 
ผูรับผิดชอบโครงการอบรม 

1. รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ  ปฏิทัศน          ผูรับผิดชอบโครงการ 

กําหนดการฝกอบรม 
วันเสาร 
(วันแรก) 

กิจกรรม 

08.00 – 08.45น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เตรียมความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอร 
08.45 –09.00 น. พิธีเปด 
09.00 – 10.15 น. - ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร   
- การวิเคราะหคาสถิติขั้นพื้นฐาน 
- การจัดการขอมูล 
- ภาคปฏิบัติ 

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

mailto:ar@ar.or.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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- การวิเคราะหความนาเชื่อถือได 
- ภาคปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
วันเสาร กิจกรรม 

13.00 – 14.15 น. - การทดสอบสมมติฐานสําหรับงานวิจัย 
- ภาคปฏิบัติ 

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

ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
- ภาคปฏิบัติ 

 
 
วันอาทิตย 
(วันที่สอง) 

กิจกรรม 

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

Correlation, Chi-Square)  และการหาคาความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบทดสอบ/ แบบสอบถาม 
- ภาคปฏิบัติ 

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

และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
- ภาคปฏิบัติ 

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

- ภาคปฏิบัติ 
14.15 – 14.30 น. เบรกบาย 
14.30 – 16.00 น. - มอบวุฒิบัตร 

- พิธีปด 
*** รายละเอียดและกําหนดการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม *** 


