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รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.3 - วป 511
สถิตเิ พือ่ การวิเคราะห์ ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
คณะ/สถาบัน :

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัส และชื่อรายวิชา : วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science I
2. จํานวนหน่ วยกิต : 3(2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ประเภทของวิชา: วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
E-mail : numchai@swu.ac.th
อ.ดร. จรัล อุ่นฐิติวฒั น์
E-mail : jarun@swu.ac.th
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษา: ภาคปลาย ปี การศึกษา 2555 ชั้นปี ที่เรี ยน: ปี 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่ มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite): ไม่ มี
8. สถานทีเ่ รียน : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ห้องเรี ยน 25-2106
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด : ตุลาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ การแปลผล และการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกใช้สถิติสาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม
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4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการสื่ อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการนําเสนอข้อมูล
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้รายวิชามีเนื้อหา และทักษะที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนเหมาะสมกับยุคสมัย และตอบสนองกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน จากผลการประเมินในภาคเรี ยนที่ผา่ นมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสถิติที่สาํ คัญที่ใช้ในการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียว และ
สองทาง การเปรี ยบเทียบรายคู่สาํ หรับอิทธิพลหลักและปฏิสมั พันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม และ
การเปรี ยบเทียบรายคู่สาํ หรับค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
โดยฝึ กวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30

สอนเสริ ม
0

ฝึ กปฏิบตั ิ
30

ศึกษาด้วยตนเอง
75

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3
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2
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

รายวิชา
1 2 3 4
วป511
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1

2

3

2

4. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
สั ปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง
อ.ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
อ.ดร. จรัล อุ่นฐิติวฒั น์

ชัว่ โมงที่นดั หมาย
ชัว่ โมงที่นดั หมาย

ตามเวลานัดหมาย
ตามเวลานัดหมาย

3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
(1) ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้สึก
ของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
(2) ริ เริ่ มยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการ
ทบทวนและแก้ไข

วิธีการสอน
วิธีการประเมมิน
- อภิปรายผลกระทบต่อการ
-สังเกตพฤติกรรม
ละเมิดจริ ยธรรม
-สอบถามในชั้นเรี ยน
-ใช้กรณี ศึกษาชี้ให้เห็นผลกระทบ
กับบทบาทการแก้ปัญหา

2. ความรู้
ความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หลักการ
และทฤษฎีที่สาํ คัญของสาขาวิชา
(2) สามารถนําความรู ้ที่มีมาประยุกต์ในการ ศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ

วิธีการสอน
-บรรยาย และสาธิตการวิเคราะห์
และแปลผล
- ฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการประเมมิน
-สอบกลางภาค-ปลาย
ภาค และผลงานกลุ่ม

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญา
วิธีการสอน
วิธีการประเมมิน
(1) สามารถนําความรู ้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ -แบบฝึ กหัดวิเคราะห์ และแปลผล -ผลงานทําแบบฝึ กหัด
จัดการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้
-อภิปรายการใช้สถิติ
-สอบถามในชั้นเรี ยน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนหรื อยุง่ ยาก และ
ตัดสิ นใจดําเนินงานด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุ ง
ตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

วิธีการสอน
- ฝึ กวิจารณ์งานวิจยั และให้ขอ
เสนอแนะ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
วิธีการสอน
เทคโนโลยี
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ - กรณี ศึกษางานวิจยั

วิธีการประเมมิน
-การมีส่วนร่ วมในชั้น
เรี ยน
-การตรงต่อเวลา

วิธีการประเมมิน
- สอบถามในชั้นเรี ยน
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เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

- ฝึ กปฏิบตั ิ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

- นําเสนอผลงานกลุ่ม

1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1

หัวข้ อการเรียน

จํานวน
ชั่วโมง

2

แนะนําประมวลรายวิชา
ประเมินผลศักยภาพผูเ้ รี ยน
ก่อนเรี ยน
สถิติพ้นื ฐาน

3

สถิติพ้นื ฐาน(ต่อ)

3

4

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว(ต่อ)

3

5
6

3
3

3

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง(ต่อ)
แปรปรวนแบบสองทาง(ต่อ)

3

3

12

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซํ้า
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซํ้า (ต่อ)
การวิเคราะห์ถดถอย

3

13

การวิเคราะห์ถดถอย (ต่อ)

3

7
8
9
10
11

3
3

3

กิจกรรม
การเรียน
ชี้แจง อธิบาย
และแสดงความ
คิดเห็น
บรรยาย และ
อภิปราย
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
สอบกลางภาค
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์
บรรยาย และฝึ ก
การวิเคราะห์

สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้

ผู้สอน

-ประมวลรายวิชา
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต, A-Tutor

อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย

-หนังสื อสถิติ
อ.ดร. จรัล
- อินเตอร์เน็ต, A-Tutor อ.ดร. นําชัย
-หนังสื อสถิติ
อ.ดร. จรัล
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor อ.ดร. นําชัย
-หนังสื อสถิติ
อ.ดร. จรัล
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor อ.ดร. นําชัย
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต, A-Tutor
-หนังสื อสถิติ
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor

อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย

5

14
15

การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วม

3

การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วม (ต่อ)

3

16
17
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
แผนการเรี ยนรู ้
คุณธรรมจริ ยธรรม
ความรู ้

ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยาย และฝึ ก -หนังสื อสถิติ
การวิเคราะห์
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor

อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย

บรรยาย และฝึ ก -หนังสื อสถิติ
การวิเคราะห์
- อินเตอร์เน็ต, A-Tutor
เสนอรายงานกลุ่ม

อ.ดร. จรัล
อ.ดร. นําชัย
นิสิตและ
ผูส้ อน

สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบถามในชั้นเรี ยน
- สอบกลางภาค (20 %)
- ปลายภาค (20 %)
- ผลงานกลุ่ม (20 %)
- การทําแบบฝึ กหัด
- การสอบถามในชั้นเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
- ความตรงต่อเวลา (เข้าเรี ยน,ส่ งงาน)
- สอบถามในชั้นเรี ยน (5 %)
- การนําเสนอผลงานกลุ่ม (5 %)

สัดส่ วนของ
การประเมินผล
5%

หมายเหคุ

60 %

20 %
5%
10 %

รายละเอียดการทํารายงานกลุ่ม
ให้นิสิตเลือกอ่านงานวิจยั จากวารสารต่างประเทศ 1 เรื่ อง(วารสารที่ตีพิมพ์จากต่างประเทศ) ซึ่งตีพิมพ์มาแล้ว
ไม่เกิน 5 ปี เป็ นเรื่ องที่มีการใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลที่น่าสนใจและเป็ นเรื่ องที่คณะผูส้ อนเห็นชอบให้ดาํ เนิ นการได้
(นิ สิตต้องเสนอชื่ อเรื่ องและงานวิจยั ให้คณะผูส้ อนพิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการเรี ยน) แล้วทํารายงานเพื่อ
เสนอในชั้นเรี ยน โดยสาระของรายงานประกอบด้วย
1) ความสําคัญหรื อปั ญหาของงานวิจยั ในวารสาร
2) งานวิจยั ต้องการตอบคําถาม และทดสอบสมมุติฐานอะไรบ้าง
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3) งานวิจยั ใช้สถิติใดบ้างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แนวคิดและสาระสําคัญพอสังเขปของสถิติที่ใช้ พร้อมทั้ง
วิจารณ์การใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ (เช่นข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ ,
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์, การเสนอผลการวิเคราะห์ ฯลฯ) พร้อมยกเหตุผลทางวิชาการประกอบ
4) การวิเคราะห์ทางสถิติที่นาํ มาใช้พบผลการวิจยั ที่สาํ คัญอะไรบ้าง และถูกต้องหรื อไม่
5) ประโยชน์หรื อความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั ที่เลือกมา ทั้งในแง่ของสถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล กระบวนการวิจยั
และข้อเสนอแนะการวิจยั ต่อไป
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2543). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ ข้อมูล. กรุ งเทพ ฯ :
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูศรี วงศ์รัตนะ และ องอาจ นัยพัฒน์. (2551). แบบแผนการวิจัยเชิ งทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพืน้ ฐานและ
วิธีการ. กรุ งเทพ ฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุษฎี โยเหลา. (2545). สถิติสาํ หรั บแบบแผนการทดลอง. กรุ งเทพ ฯ : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. (มีเอกสารแบบ PDFอยูใ่ น A-Tutor)
ทรงศิริ แต้สมบัติ. (2548). การวิเคราะห์ การถดถอย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นราทิพย์ จัน่ สกุล. (2552). แผนแบบการทดลองและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยโปรแกรม R. กรุ งเทพ ฯ :
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผจงจิต อินทสุ วรรณ. (2539). แบบแผนเชิ งสถิติของการทดลอง. กรุ งเทพ ฯ : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. (2551). สถิติเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ . กรุ งเทพ ฯ :
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2540). สถิติวิทยาทางการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุ งเทพ ฯ : สุ วรี ิ ยาสาส์น.
ศิริชยั กาญจนวาสี . (2545). สถิติประยุกต์ สาํ หรั บการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุ งเทพ ฯ :
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ (จําเป็ นต้ องศึกษาเพิม่ เติม)
สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช. (บรรณาธิการ). (2540). 108 คําถามการวิจัย การวัดและประเมิน สถิติ. กรุ งเทพ ฯ
: สมาคมวิจยั สังคมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย.
อุทุมพร จามรมาน. (2531). คู่มือการเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสั งคมศาสตร์
เล่มที่ 5. กรุ งเทพ ฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา (ควรศึกษาเพิม่ เติม)
Argyrous George. (2005). Statistics for Research with a Guide to SPSS. 2nd ed. London : Sage Publications.
Bluman, G. A. (2004). Elementary Statistics : A Step by Step Approach. 5th ed. New
York : McGraw Hill Higher Education.
Howell, D. C. (2007). Statistical Methods for Psychology. 6th ed. Belmont: Thomson Wadswoth.
Stevens, J. (1999). Intermediate Statistics: A Modern Approach. 2nd ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Walsh, A. (1990). Statistics for the Social Sciences With Computer Applications.
New York: Harper & Row.
Welkowitz, J., Ewen, B. R. & Cohen, J. (2000). Introduction Statistics for the
Behavioral Sciences. 5th ed. New York : Harcourt Brace College Publishers.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผูส้ อนประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาจากการเปรี ยบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรี ยนกับศักยภาพ
ของนิสิตหลังเรี ยนด้วยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตก่อนและหลังเรี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ผูส้ อนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน (แบบ มศว ปค.003)
และใช้การสัมภาษณ์นิสิตเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
ใช้ขอ้ มูล ป.ค.003 และผลการทดสอบกลางภาค
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
แบบฝึ กหัดการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผลการวิเคราะห์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
ให้นิสิตรายงานผลการเรี ยนรู ้เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา พร้อมทั้งใช้ขอ้ มูลผลการทดสอบปลายภาค และการ
ทําแบบฝึ กหัด นํามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
.............................................................

