
 

 

 
 
 

๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม AMOS 
(Advanced Statistical Analysis Using AMOS) 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓. หลักการและเหตุผล 

การผลิตผลงานวิจัยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนมีการออกแบบการวิจัยที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือให้ได้
คำตอบของการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้รูปแบบการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินงานตอบคำถามวิจัยได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการใช้สถิติขั้นสูง 
ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือศึกษาน้ำหนักของตัว
บ่งชี้/องค์ประกอบของตัวแปรที่ศึกษา หรือ การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปร ด้วยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็น
สาเหตุต่อตัวแปรที่เป็นผลหรือไม่ สัมประสิทธิ์เส้นทางเป็นค่าที่บ่งบอกถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุ
ที่ทำ ให้อีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในการวิจัยเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ว่ามีสาเหตุเกิดมาจากอะไร ผู้วิจัย
จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ มาตั้งเป็นสมมติฐานโดยการสร้างเป็นแผนภาพเส้นทางแสดงอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงนั้น ปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยทุกคน ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม AMOS เพ่ือก้าวให้ทันศาสตร์ขั้นสูงแห่งการวิเคราะห์ข้อมูล 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม AMOS 
๒.  สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม AMOS ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ 
๓.  สามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม AMOS ได้อย่างถูกต้อง 

๕. สถานที่อบรม 
อบรม Online ด้วยระบบ Google Meet 

๖. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 
การบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตโิดยใช้โปรแกรม AMOS 

๗. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
๘. กำหนดการอบรม มี ๑ รุ่น คือ รุ่นที่ ๗ อบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๙. ค่าลงทะเบียน 



  

 

๒ 
ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

     มีส่วนลด ๑๐ % สำหรับ ผู้สมัครที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา   
     หรือ ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง 
  

๑๑. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๒. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
- หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
- เทคนิคการสร้าง/พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง 
- หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
- หลักการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
- การเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
- การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS 
- การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การเชื่อมโยงการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกับปัญหาการวิจัย 

๑๓.  คณะวทิยากร 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง     วิทยากร 

๑๔. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันสูงด้วยโปรแกรม 
AMOS” คือ 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน    ๔๐,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๔,๒๙๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๓๕,๗๑๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๓ วัน x ๑ คน) 
๑๐,๘๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  
(เหมาจ่ายวันละ ๔๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑ คน) 

๑,๒๐๐.-  บาท 

 ๓. ค่าประชาสัมพันธ์  ๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๔. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ๒๐,๗๑๐.-  บาท 
   



  

 

๓ 
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๓ – ๔ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสร้าง/พัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้าง 

๒.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS 
ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ถูกต้อง 
 

๑๖. การประเมินผล 
คณะวิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ

อบรมแล้ว ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้  ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 
๑๗. การประเมินผล 

คณะวิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมแล้ว ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้  ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
     ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

         - จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายที่กำหนด 
      ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

        - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
๑๘.  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
 
                                                         ........................................................... 
                   (รศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง) 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                    ผู้เสนอโครงการ 



  

 

๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       กำหนดการอบรมระยะสั้น 

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันสูงด้วยโปรแกรม AMOS 
วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการอบรม 
8.30 – 9.00 น.  กล่าวต้อนรับ และแนะนำกำหนดการอบรม 
9.00 – 10.20 น.  หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
10.40 – 12.00 น. เทคนิคการสร้าง/พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.20 น. การเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
14.40 – 16.00 น. เคล็ดลับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
9.00 – 10.20 น. หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
10.40 – 12.00 น. เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.20 น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (เคล็ดลับการปรับโมเดลให้ Fit) 



  

 

๕ 
14.40 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการออกแบบตารางนำเสนอและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
9.00 – 10.20 น. หลักการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และเทคนิคการจัดเตรียมข้อมูล 
10.40 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เส้นทาง (เคล็ดลับการปรับโมเดลให้ Fit) 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.20 น. ฝึกปฏิบัติการออกแบบตารางนำเสนอและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
14.20 – 15.30 น. การเชื่อมโยงการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกับปัญหาการวิจัย 
15.30 – 16.00 น. ทดสอบความรู้ และรับมอบวุฒิบัตร 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างในห้องปฏิบัติการฯ 
 


