
การอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง “การใชสถิติเพื่อการวิจัยดวย SEM with AMOS” 

ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบรุี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันอาจารย นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการวิจัยเชิงปริมาณในหลาย

สาขาวิชา ทั้งเพ่ือตอบสนองการขอตําแหนงทางวิชาการ การตีพิมพบทความวิจัยลงวารสาร การทํา

วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพน เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนิสิต/นักศึกษา และการทําวิจัยสําหรับผูดํารง

ตําแหนงวิชาการแลวจะตองมีการทําวิจัยอยางตอเน่ือง ผูวิจัยจําเปนตองมีความรูดานวิธีวิทยาการวิจัย

และเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลที่ทันสมัย สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางหลากหลาย การวิจัย

เชิงปริมาณจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งในรูปแบบ

กระดาษและรูปแบบออนไลน AMOS เปนโปรแกรมสําเร็จรูปโปรแกรมหน่ึงที่ชวยวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณที่ทันสมัย สามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงสถิติขั้นสูง 

ต้ังแตการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เชน การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 

(mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปนตน สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เชน การ

วิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โมเดลสมการ

โครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) เปนตน ซึ่งโปรแกรม AMOS เปนโปรแกรมที่

ผูวิจัยหลายคนอาจไมไดศึกษาหรือผูวิจัยที่เคยศึกษาโปรแกรม AMOS มาแลวอาจมีความจําเปนตอง

เรียนรูขีดความสามารถที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ของโปรแกรมดังกลาว เพ่ือจะไดนําไปประยุกตใชกับงาน

งานวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ หรือตอไป จากความสําคัญดังกลาว สํานักสงเสริมวิจัยและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ จึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสถิติเพ่ือการวิจัย

ดวย SEM with AMOS ระหวางวันที่  31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 4605 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหอาจารย นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมทราบหลักการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรม 

AMOS 
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2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) และ วิ เคราะห อ งค ป ระกอบ เชิ ง ยืน ยันลํ า ดับที่  2  (Second Order 

Confirmatory Factor Analysis) ได 

2.3 เพ่ือใหผู เขารับการอบรมสามารถวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural 

Equation Modeling: SEM) และวิเคราะหโมเดล MIMIC ได 

2.4 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถปรับแตงโมเดลใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

(Modification Indices) ได 

 

3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

วันจัดโครงการอบรมฯ: ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

สถานที่จัดโครงการอบรมฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

 

4. จํานวนรับสมัครผูเขาอบรม (รับจํานวนจํากัด) 

อาจารย นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูสนใจทั่วไป จํานวน 60 คน 

 

5. วิทยากร 

ผศ.ดร.อภิญญา  อิงอาจ 

อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

6. รูปแบบการอบรม 

บรรยาย / สาธิต / ฝกปฏิบัติ / และตอบปญหาขอซักถาม 

 

7. ความรูพืน้ฐานของผูเขาอบรม 

สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความรูพ้ืนฐานทางดานสถิติและการวิจัย 

 

8. เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 

8.1 หลักการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรม AMOS 

8.2 การวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

8.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่  2 (Second Order Confirmatory 

Factor Analysis) 
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8.4 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) 

8.5 การวิเคราะหโมเดล MIMIC 

8.6 การปรับแตงโมเดลใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Modification Indices) 

 

9. คาลงทะเบียน 

คาลงทะเบียน 4,000 บาทตอคน โดยชําระเงินคาลงทะเบียนที่ธนาคารไทยพาณิชย บัญชี

เลขที่ 092-250629-7 ช่ือบัญชีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ กองทุนทั่วไป และแจงการชําระเงินที่ E-mail: 

rc_research@rpu.ac.th 

 

10. การสมัครเขาอบรม 

ผูสนใจสมัครเขาอบรมสามารถสมัครผานระบบรับสมัคร ไดที่ www.rpu.ac.th (ระบบรับ

สมัครจะปดรับสมัครครบจํานวนที่กําหนดไว) 

 

11. สิ่งที่ผูเขารวมอบรมจะไดรับ 

11.1 เครื่องคอมพิวเตอรบริการในการอบรม 

11.2 อาหารวาง 2 มื้อ 

11.3 อาหารกลางวัน 2 มื้อ 

11.4 เอกสารประกอบการอบรม/สมุด/ปากกา 

 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

12.1 ผูเขารับการอบรมทราบหลักการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรม 

AMOS 

12.2 ผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) และ วิ เคราะห อ งค ป ระกอบ เชิ งยืนยั นลํ า ดับที่  2  (Second Order 

Confirmatory Factor Analysis) ได 

12.3 ผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling: SEM) และวิเคราะหโมเดล MIMIC ได 

12.4 ผู เขารับการอบรมสามารถปรับแตงโมเดลใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

(Modification Indices) ได 
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13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สํานักสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

โทรศัพท: 02-432-6101-5 ตอ 1220, 086-375-2731 

โทรสาร: 02-432-6107 

E-Mail: rc_research@rpu.ac.th 

Line ID: 0863752731 

 

เงื่อนไขสําหรบัผูประสงคจะเขารวมการอบรมเชงิปฏิบติัการ 

เรื่อง การใชสถิติเพื่อการวิจัยดวย SEM with AMOS 

1. สํานักสงเสริมวิจัยและนวัตกรรมไดบริการจัดเครื่องคอมพิวเตอรใหแกผูเขารับการอบรม

ทุกทาน หากผูเขาอบรมประสงคจะนําคอมพิวเตอรโนตบุคมาอบรมดวยตนเอง ทานจะตองลง

โปรแกรม AMOS มาใหเรียบรอย 

2. สํานักสงเสริมวิจัยและนวัตกรรมจะไมมีการแจก “โปรแกรม และ/หรือ “ปลั๊กอิน” ที่ใชใน

การอบรม ใหแกผูเขารับการอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. ผูประสงคจะเขารับการอบรมในครั้งน้ี สามารถสมัครไดที่ระบบรับสมัครที่แจงไว ทั้งน้ี 

หากผูสมัครแลวประสงคจะ “ยกเลิก” การเขารวมอบรม ไมสามารถรับคาลงทะเบียนคืนไดทุกกรณี 

และทานจะตองใหสํานักสงเสริมวิจัยและนวัตกรรม ทราบภายในวันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2562 ไดที ่

E-Mail: rc_research@rpu.ac.th หรือ Line ID: 0863752731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rc_research@rpu.ac.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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กําหนดการอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “การใชสถิติเพือ่การวิจัยดวย SEM with AMOS” 

ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบรุี 

โดย ผศ.ดร.อภิญญา  อิงอาจ 

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

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 

08.30 – 09.00 น. ผูเขารวมอบรมลงทะเบียน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 อาคาร 

ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

09.00 – 09.15 น. พิธีเปดการอบรมและกลาวตอนรับ โดยรองอธิการบดี 

09.15 – 09.45 น แนะนําเอกสารที่ใชในการอบรม และแนะนําโปรแกรม AMOS for SME 

 โดย ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

09.45 – 10.45 น. บรรยายหลักการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรม AMOS 

โดย ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ 

10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารวางบริเวณหนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 

อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

11.00 – 12.00 น. บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง การวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองจัดเลี้ยง ช้ัน 1 ดร.กมล  ชูทรัพย 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

13.00 – 14.30 น. บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 

(Second Order Confirmatory Factor Analysis) 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวางบริเวณหนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 

อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

14.45 – 16.00 น. บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 

(Second Order Confirmatory Factor Analysis) (ตอ) 
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วันศุกร ที่ 1 สิงหาคม 2562 

08.30 – 09.00 น. ผูเขารวมอบรมลงทะเบียน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 อาคาร 

ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

09.00 – 09.45 น บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Modeling: SEM) 

 โดย ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

09.45 – 10.45 น. บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Modeling: SEM) โดย ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ 

(ตอ) 

10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารวางบริเวณหนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 

อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

11.00 – 12.00 น. บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง การวิเคราะหโมเดล MIMIC 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองจัดเลี้ยง ช้ัน 1 ดร.กมล  ชูทรัพย 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

13.00 – 14.30 น. บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง การวิเคราะหโมเดล MIMIC (ตอ) 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวางบริเวณหนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4605 

อาคาร ดร.กมล  ชูทรัพย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี 

14.45 – 16.00 น. ผูเขาอบรมปรับแตงโมเดลใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และปดการ

อบรม 


