
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรม SPSS”  

วันที่  24, 30, 31 พฤษภาคม 2548 – วันที่ 6, 7 มถิุนายน 2548 
************************************************************* 

 
1. โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรม SPSS”   
 
2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) นับวามีสวนสําคัญใน
การพัฒนาองคกรใหกาวไปสูการเปนผูนําไดเปนอยางดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย  จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร
เพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหไดผลงานที่ถูกตอง รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

  โปรแกรม SPSS สามารถวิเคราะหขอมูลสถิติ รวมทั้งการอานผลลัพธวิจัย 
(Print-Out)  จากการวิเคราะหขอมูลของสถิติตางๆ เชน สถิติพื้นฐาน, สถิติสําหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด (Reliability) สถิตินอนพาราเมตริก, Chi-square, t-test, F-test, 
OneWay Analysis of Variance ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการวิจัยทางการแพทยได 
อยางดี  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงจัดใหมีอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค    เพื่อใหผูเขาอบรม 

1. ไดรับความรูความเขาใจและวิธีการใชงานโปรแกรม SPSS 
2. นําความรูที่ไดรับจากการเขารับการอบรมไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานในหนาที่ 
     ตอไป 
 

4. หัวขอการอบรม 
1. การจัดเตรยีมขอมูลสําหรับวิเคราะห ดวยโปรแกรม SPSS 

2. การรูจักโปรแกรม SPSS 
3. การปอนขอมูล การจัดการกับผลลัพธเบื้องตน 

4. การเตรียมโปรแกรม SPSS ใหพรอมใชงาน 
5. ระดับของขอมูลที่ใชกับงานวิจยั 
6. การใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะหขอมูล  
7. การเปลี่ยนแปลงขอมูล การเปลี่ยนคาตวัแปร การสรางตัวแปรใหม 
8. การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
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5. วิธีการอบรม 
- บรรยาย 
- สาธิต 
- ฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร, 1 เครื่อง/ คน 

 
6. คุณสมบัตผิูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. คณาจารยและบุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
2. มีความรูพื้นฐาน Microsoft Windows 95 / 98 / 2000 
3. มีความสนใจในการทําวิจยั 

 
7. จํานวนผูเขารวมประชุม 
  จํานวน 45 คน 
 
8. ระยะเวลา 15 ช่ัวโมง 

วันที่  24, 30, 31 พฤษภาคม 2548 – วันที่ 6, 7 มิถุนายน 2548  
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

 
9. สถานที่ หองปฏิบัติการหนวยคอมพวิเตอร  ตึก อปร  ช้ัน 8 
 
10. การประเมินผล 

- สังเกต ุ
- แบบสอบถาม 

 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยและบุคลากร ไดรับความรูและสามารถใชงานโปรแกรม SPSS ได 
2.  คณาจารยและบุคลากร สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในงานวิจยัไดอยางมี 
     ประสิทธิภาพ 

 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  - หนวยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพือ่การศึกษา  

   คณะแพทยศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
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13. วิทยากร  
- รองศาสตราจารย ศิริชัย  พงษวิชัย และ คณะ 
   อาจารยประจํา ภาควิชาสถติิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
14. ผูประสานงานโครงการ 
  - นางนยันา  หนูจันทรแกว 
  

กําหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
เรื่อง “การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรม SPSS”  

วันที่  24, 30, 31 พฤษภาคม 2548 – วันที่ 6, 7 มถิุนายน 2548 
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ตึก อปร  ชั้น 8  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

****************************************************************** 
 

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
วันอังคารที่ 24  พฤษภาคม  2548 
 12.30 น. – 13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.00 น. – 14.30 น.  การจัดเตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะห ดวยโปรแกรม SPSS 
    การรูจักโปรแกรม SPSS 

(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 
14.30 น. – 16.00 น.  การปอนขอมูล การจัดการกับผลลัพธเบื้องตน 
    การเตรียมโปรแกรม SPSS ใหพรอมใชงาน 

( วิทยากร รศ. ศิริชัย  พงษวิชัย และคณะฯ) 
 
วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2548 
 12.30 น. – 13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.00 น. – 14.30 น.  ระดับของขอมูลท่ีใชกับงานวิจัย 
    การใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะหขอมูล I ดวย 

สถิติบรรยาย 
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 

14.30 น. – 16.00 น.  การเปล่ียนแปลงขอมูล การเปล่ียนคาตัวแปร การสรางตวัแปรใหม 
( วิทยากร รศ. ศิริชัย  พงษวิชัย และคณะฯ) 
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วันอังคารที่ 31  พฤษภาคม  2548 
 12.30 น. – 13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.00 น. – 14.30 น.  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 

14.30 น. – 16.00 น.  การใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะหขอมูล II 
-การทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลีย่ 1 กลุม 2 กลุม และหลายกลุม ดวย 
    - คาสถิติ  t-test แบบ Independent 
    - คาสถิติ  t-test แบบ Paired 
    - คาสถิติ  F-test ดวย วิธีวเิคราะหความแปรปรวน ANOVA 

( วิทยากร รศ. ศิริชัย  พงษวิชัย และคณะฯ) 
 
 

วันจันทรท่ี 6 มิถุนายน 2548 
 12.30 น. – 13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.00 น. – 14.30 น.  การใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะหขอมูล III 
    - การตรวจสอบความสัมพันธ ระหวางตวัแปร 
       - ดวยคาสถิติ Chi-Square 

(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 
14.30 น. – 16.00 น.  การตรวจสอบความสัมพันธ ระหวางตัวแปร (ตอ) 

   - ดวยคาสถิติ Pearson Correlation r 
         - ดวยคาสถิติ Eta 

(วิทยากร รศ. ศิริชัย  พงษวิชัย และคณะฯ) 
 
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548 
 12.30 น. – 13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.00 น. – 14.30 น.  การใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะหขอมูล IV 
    - Regression Analysis 

(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ) 
14.30 น. – 16.00 น.  การใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะหขอมูล IV (ตอ) 

(วิทยากร รศ. ศิริชัย  พงษวิชัย และคณะฯ) 
  
 


