
๑. หัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Easy stat : รู้จัก เลือกได้ ใช้เป็น ส ำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ” 

๒.  หมวดรายจ่าย 

 เงินประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ หมวดเงินรำยได้สถำบัน 

๓.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน งำนวิจัยนั้นไม่ได้จ ำกัดเฉพำะกลุ่มอำจำรย์ นักวิจัย หรือนักศึกษำเท่ำนั้น ในหลำย ๆ องค์กรยัง

ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับสำยงำนด ำเนินงำนวิจัยเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ รวมถึงเป็น

แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ ๆ จนน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นนวัตกรรม ซึ่งสถิติถือว่ำเป็นเครื่องมือที่

ส ำคัญที่ผู้วิจัยต้องน ำมำช่วยในกระบวนกำรวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลควำมหมำย 

และกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำมปัญหำที่พบส่วนใหญ่ คือ ผู้วิจัยที่ไม่ใช่นักสถิติหรือท่ำนที่ไม่เคยมี

ควำมรู้พื้นฐำนทำงสถิต ยังมีกำรเลือกใช้สถติิในกำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เหมำะสม  

 ดังนั้น ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและ

ครอบครัว ซึ่งได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงสถิติ เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ใช่นักสถิติ หรือท่ำนที่ไม่

เคยมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสถิตได้เข้ำใจถึงกำรพรรณนำเชิงสถิติ (จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน) กำร

รู้จักประเภทของตัวแปรอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ และเป็นพ้ืนฐำนที่จะต่อยอดไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

ในขั้นที่สูงขึ้นและสำมำรถน ำเทคนิคทำงสถิติต่ำง ๆ ไปใช้อย่ำงถูกต้อง อำทิเช่น กำรทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับ

ค่ำเฉลี่ย/สัดส่วน กำรทดสอบ สมมติฐำนควำมเป็นอิสระกัน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอย

และสหสัมพันธ์ เป็นต้น  

๔.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น และสถิติขั้นสูงขึ้น อำทิเช่น กำร
ทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับค่ำเฉลี่ย/สัดส่วน กำรทดสอบ สมมติฐำนควำมเป็นอิสระกัน กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ เป็นต้น 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะกำรเลือกใช้สถิติได้อย่ำงเหมำะสมกับงำนวิจัย 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีพ้ืนฐำนทำงสถิติ ที่จะน ำไปสู่กำรเรียนรู้กำรใช้เครื่องมือทำงสถิติในขั้นที่สูงขึ้นได้ 

 

๕.  กลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีควำมสนใจกับงำนวิจัย เช่น นักศึกษำระดับปริญญำตรี โท  บุคลำกร

มหำวิทยำลัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักปฏิบัติกำรวิจัย เจ้ำหน้ำที่วิจัย นักบริหำรโครงกำรวิจัย ครูที่ต้องกำรท ำ

ต ำแหน่ง และผู้ที่มีควำมสนใจทั่วไป 

 



๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ นำยสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ และคณะท ำงำน 

งำนบริกำรวิชำกำร กำรศึกษำ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

 
 
๗. วิทยากร  
 อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ และนำยสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 

 

๘.  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

 ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

๙.  สถานที่ด าเนินกิจกรรม 

     สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ 

 
๑๐.  ค่าลงทะเบียน 
 ๑,๒๐๐ บำท ต่อท่ำน (รับจ ำนวน ๓๐-๔๐ ท่ำน) 
 

๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้ร่วมกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นและสถิติข้ันสูงขึ้น อำทิเช่น กำรทดสอบ

สมมติฐำนเกี่ยวกับค่ำเฉลี่ย/สัดส่วน กำรทดสอบ สมมติฐำนควำมเป็นอิสระกัน กำรวิเครำะห์ควำม

แปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ เป็นต้น 

๒. ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมมีพ้ืนฐำนควำมรู้สถิติวิเครำะห์เพียงพอในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม 
หลักสูตรสถิติวิเครำะห์ขั้นสูง 

๓. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีทักษะกำรเลือกใช้สถิติได้อย่ำงเหมำะสมกับงำนวิจัย 
๔. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีโอกำสน ำงำนวิจัยของตนเองมำเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ำร่วมอบรม และขอค ำปรึกษำ

กับวิทยำกร  ตลอดจนเป็นกำรมีส่วนร่วมส ำหรับสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส ำหรับกำร
วิจัยต่อไป 
 

 
 



 

ตารางอบรม  

เรื่อง “Easy stat: รู้จัก เลือกได้ ใช้เป็น ส าหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ” 

วันที่ เวลา เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ วิทยากร 
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๘.๓๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน    
๙.๐๐-๙.๓๐ น. รู้จัก: ประเภทของตัวแปร จ ำนวน

ตัวแปร ระดับกำรวัดตัวแปร 
ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้เข้ำใจ และสำมำรถ
จ ำแนกประเภทของตัวแปร จ ำนวนตัว
แปร ระดับกำรวัดตัวแปรได้ 

 บรรยำยโดยวิทยำกร  

 กำรอภิปรำยตัวอย่ำง
งำนวิจัยแบบเปิด 

 แสดงควำมคิดเห็นแบบ
กลุ่มใหญ ่ 

 

อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ 

๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. เทคนิคกำรเลือกใช้สถิติเชิง
พรรณนำส ำหรับงำนวิจัย 

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้เข้ำใจ และสำมำรถ
เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนำส ำหรับงำนวิจัย
ได้ 

 บรรยำยโดยวิทยำกร  

 กำรอภิปรำยตัวอย่ำง
งำนวิจัยแบบเปิด  

 แสดงควำมคิดเห็นแบบ
กลุ่มใหญ่ 

อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. เทคนิคกำรเลือกใช้สถิติเพ่ือ
ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ประชำกร (2 กลุ่ม และ3 กลุ่มข้ึน
ไป) 

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถเลือกใช้สถิติเพ่ือทดสอบควำม
แตกต่ำงระหว่ำงประชำกร (2 กลุ่ม และ
3 กลุ่มขึ้นไป) ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 บรรยำยโดยวิทยำกร  

 กำรอภิปรำยตัวอย่ำง
งำนวิจัยแบบเปิด  

อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ 
 



วันที่ เวลา เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ วิทยากร 

 แสดงควำมคิดเห็นแบบ
กลุ่มใหญ่ 

๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. 
 

 พักรับประทำนอำหำรว่ำง   

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. เทคนิคกำรเลือกสถิติทดสอบ
ส ำหรับกำรวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ 

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ เข้ำใจ สำมำรถ
เลือกใช้สถิติทดสอบส ำหรับกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม 

 บรรยำยโดยวิทยำกร  

 กำรอภิปรำยตัวอย่ำง
งำนวิจัยแบบเปิด  

 แสดงควำมคิดเห็นแบบ
กลุ่มใหญ่ 

อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.      พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน   
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เทคนิคกำรวิเครำะห์สมกำร

ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถเลือกใช้สถิติทดสอบส ำหรับกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม 

 บรรยำยโดยวิทยำกร  

 กำรอภิปรำยตัวอย่ำง 

 งำนวิจัยแบบเปิด  
แสดงควำมคิดเห็นแบบกลุ่ม
ใหญ ่

อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ 
นำยสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. Workshop: Stats คลินิก  
(ให้ค ำปรึกษำกำรใช้สถิติท่ี
เหมำะสมกับงำนวิจัย)  

๑. ผู้เข้ำอบรมสำมำรถวิเครำะห์ ควำม
ถูกต้องของกำรเลือกใช้สถิติที่
เหมำะสมกับงำนวิจัยได้  

๒. ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ในงำนวิจัยของตนเองได้
อย่ำงถูกต้อง  

 ลงมือปฏิบัติ  

 แลกเปลี่ยนและแสดงควำม
คิดเห็นกลุ่มย่อย  

 

อำจำรย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
นำงสำวกนกพร ดอนเจดีย์ 
นำยสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 



 


