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ที่มาที่ไป: 

• พบปัญหาในการเรียนสถิติข้ันพื้นฐานส าหรับการวิจัย ทั้งในการเรียน การศึกษา การท างาน การท าผลงานวิชาการ

ต่างๆ  เช่น t-test, ANOVA, Chi-square, Correlation ด้วยโปรแกรม SPSS 

• ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน 

• ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้ค าแนะน า 

SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ผู้ เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต้องพบ

เจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้  ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน  

ช่วยทบทวนการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเหล่านี้  ได้อย่างสบายใจ  

หลกัสูตรนี้ เหมาะกบัใคร: 

• นกัศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก  

• อาจารย ์ 

• นกัวิจัย 

• นกัวิชาการและบุคคลทัว่ไป ที่ตอ้งใชก้ารวิเคราะหส์ถิติพ้ืนฐานดว้ยโปรแกรม SPSS 

 

สิง่ที่ผูเ้รียนจะไดร้บั 

• ความรู ้ความเขา้ใจในสถิติพ้ืนฐานส าหรบัการวิจัย ฉบบัท าไดจ้ริง 

• เรียนจบสามารถวิเคราะหง์านวิจัยของตนเองไดท้นัที  

• เขา้กลุ่มสอบถามปัญหาสถิติ การใชง้านโปรแกรม 

• เอกสารประกอบการสอน ไฟลแ์บบฝึกหดั  

• ความเป็นส่วนตวัในกาเรียน สามารถถามค าถามที่เกี่ยวขอ้งไดทุ้กค าถาม 

 

ระยะที่ใชเ้วลาในการเรียน 

• เนื้ อหา 4 session 19 topic + 8 Lab practice 

• ระยะเวลาภายใน 4 ชัว่โมง สามารถแบ่งเรียน 2 วนัได ้

• เรียนผ่าน Meet, Zoom, หรือ Team 

file:///D:/01SmartResearchThai/OtherInfo/Tutor/00Online-Course/01AMOS/m.me/smartresearchthai
https://lin.ee/hoe36Pf
http://www.smartresearchthai.com/
mailto:contact@smartresearchthai.com


 
SmartReseachThai  
FB:SmartResearchThai // LineID: @SmartResearchThai, tel.086-555-5949 
www.smartresearchthai.com, contact@smartresearchthai.com 

เนื้ อหาในหลกัสูตรนี้ จะประกอบไปดว้ย:  

• Session 1 ทบทวนพื้นฐานทางสถิติ  

➢ 1.1 สถิติกบัการวิจัย  

➢ 1.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง  

➢ 1.3 ระดับตัวแปร  

➢ 1.4 ความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

➢ 1.5 สมมติฐาน  

➢ 1.6 ระดับนัยส าคัญ 

• Session 2 ภาพรวมของโปรแกรม 

➢ 2.1 Variable view/ Data view 

➢ 2.2 การ Import data file 

➢ 2.3 การ recode  

➢ 2.4 การ compute data 

➢ 2.5 การวิเคราะห์สถิติตัวแปรเดียว ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

➢ 2.6 การทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ความเบ้ ความโด่ง 

➢ Lab practice session2 

• Session 3 การวิเคราะห์สถิติการวิจัยพื้นฐาน 

➢ 3.1 การวิเคราะห์ Chi-square 

➢ 3.2 การวิเคราะห์ Correlation 

➢ 3.3 การวิเคราะห์ Independent Sample t-test 

➢ 3.4 การวิเคราะห์ One Way ANOVA 

➢ 3.5 การวิเคราะห์ Pair Sample t-test 

➢ 3.6 การวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้วย Cronbach Alpha 

➢ Lab Practice session3 

• Session 4 special Issue: Non-Parametric 

➢ 4.1 แนะน าเบ้ืองต้นสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ หรือ Non-Parametric  

➢ Lab Practice Non-Parametric  
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ค่าใช้จ่าย: 

• 6,000 บาท 

• แบบ Onsite มีค่าเดินทาง พร้อมรับเอกสารแบบปริ้นและ USB ที่ระลึก 

• สามารถสอบถามส่วนตัวได้ตลอด ไม่มีก าหนด ในทุกช่องทางติดต่อออนไลน์ 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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