ศูนยฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพสูความสําเร็จ
TRAINING CENTER OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

ชื่อหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการ “การพัฒนาเครื่องมือ และหลักสถิตเิ พื่อการวิจัย

ในปจจุบันสถิติถือวาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอ
การวิจัย และพั ฒนา เนื่องจากเปนกระบวนการที่มีขั้น ตอน
สามารถใช ใ นการค น หาสาเหตุ ข องปญ หา เพื่ อ ให เกิด การ
ปรับปรุง และพัฒนาอยางเปนระบบ องคกรตางๆทั้งภาครัฐ
และเอกชนจึงสงเสริมใหเกิดการวิจัยขึ้นอยางแพรหลาย ซึ่งใน
การวิ จั ย เราจะต อ งอาศั ย ข อ มู ล ต า งๆมากมายเพื่ อ นํ า มา
วิเคราะห ดังนั้นเครื่องมือที่จะใชในการเก็บขอมูลจึงเปนสิ่งที่
มี ค วามสํ า คั ญ มาก เพราะถ า เครื่ อ งมื อ ที่ เ ราใช ใ นการเก็ บ
ขอมูลเปนเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพสามารถเก็บขอมูลไดตรง
ตามความตองการ และมีความเชื่อมั่นไดสูง ก็จะทําใหเราได
ขอมูลที่ดีมีความนาเชื่อถือ เมื่อนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะห
ก็ยอ มทําใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองและแมน ยําขึ้น
ดวย

Course Outline :
ความรูเบื้องตนในการทําวิจัย
การสราง พัฒนาเครื่องมือ และทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล และวิจัย
การประมวลผล การวิเคราะหผล และการอาน Print
Out

วัตถุประสงคในการอบรม และประโยชนทจ
ี่ ะไดรบ
ั : เพื่อใหผูเขาอบรม...

1. มีความรูเกี่ยวกับประเภทตางๆของเครื่องมือในการวิจัย
2. สามารถเลือกใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลไดอยางถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
3. มีความรู และทักษะในการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย
4. มีความรู และทักษะในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนาหรือสรางขึ้นได
5. สามารถวิเคราะหขอมูลจากการสรางและหาคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย และแปลผลขอมูลได
6. มีความรู ทักษะ ความสามารถในการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปได
7. สามารถเลือกใชสถิติที่ถูกตอง และเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหขอมูล
8. สามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลรวมถึงแปลผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม และการนําเสนอผลลัพธทไี่ ด
จากโปรแกรม
9. สามารถนําความรู ความเขาใจจากการฝกอบรมไปพัฒนางานประจําวันไดอยางมืออาชีพ
ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ :

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหรือทํางานเกี่ยวของกับการใชสถิติ เปนนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย ขาราชการ นิสิต นักศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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ศูนยฝก
 อบรมและพัฒนาศักยภาพสูความสําเร็จ
TRAINING CENTER OF HUMAN POTENTIAL
DEVELOPMENT

ชื่อหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการ “การพัฒนาเครื่องมือ และหลักสถิตเิ พื่อการวิจัย

กําหนดการอบรม : วันที1
่

09.00 – 09.30 น.
‐ รายงานตัว
09.30 – 10.30 น.
‐ ประเภทตางๆของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย รวมไปถึงการ
เลือกใชเครื่องมือใหถูกตอง และสอดคลองกับวัตถุประสงค
10.30 – 12.00 น.
‐ ฝกปฏิบัติหลักการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย
12.00 – 13.00 น.
‐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14. 30 น.
‐ ฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือตามทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
14.30 – 16.00 น.
‐ ฝกปฏิบัติการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
16.00 – 17.00 น.
‐ ฝกปฏิบัติการวิเคราะห และการแปลผลขอมูล

กําหนดการอบรม : วันที2
่

09.00 – 10.00 น.
‐ การแจกแจงความถี่และสถิติพื้นฐาน
10.00 – 11.00 น.
‐ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติดวย t‐tests
11.00 – 12.00 น.
‐ การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis)
12.00 – 13.00 น.
‐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14. 30 น.
‐ การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis)
14.30 – 16.00 น.
‐ การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance)
16.00 – 17.00 น.
‐ การทดสอบสถิติแบบไมใชพารามิเตอร (Non‐Parametic
Test)

รูสถิติสามารถประยุกตใชในงานไดอยางไรบาง :

ในงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ใชในการคัดเลือกบุคลากร
2. ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ใชในการประเมินผลการฝกอบรม และพัฒนา
4. ใชในการวัดความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
ในงานดานการผลิต
1. ใชในการเก็บขอมูลการผลิต และการวิเคราะหของเสีย
2. ใชในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ และการบริการ
ในงานดานการตลาด และการบริการ
1. ใชในการวัดความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอบริษัท หรือผลิตภัณฑ
2. ใชในการวิจัยตลาด เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ และการบริการ
วิทยากร : อาจารยชญานินท นันทเศรษฐพงศ

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือทางจิตวิทยา โดยมีประสบการณในการพัฒนาเครื่องมือ และใหคําปรึกษาดาน
การวิจัยและพัฒนาองคกร ใหกับองคการทั้งภาครัฐและเอกชน
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