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รายละเอยีดของรายวชิา  
มคอ.3 - วป 511     

สถติเิพือ่การวเิคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์  I   
สถาบันวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
คณะ/สถาบัน :     สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  รหัส และช่ือรายวชิา :  วป 511    สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร์  I   
                                          RB 511   Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  I 
2. จํานวนหน่วยกติ :  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตร:  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

ประเภทของวชิา: วิชาบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
                อ.ดร. นาํชยั  ศุภฤกษช์ยัสกุล                   E-mail : numchai@swu.ac.th   
   อ.ดร. จรัล  อุ่นฐิติวฒัน์                           E-mail :  jarun@swu.ac.th   
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน :  ภาคการศึกษา: ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2555     ชั้นปีท่ีเรียน: ปี 1        
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite): ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน :  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  หอ้งเรียน  25-2106 
9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด : ตุลาคม 2555 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร์  
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอร์  การแปลผล  และการนาํเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกใชส้ถิติสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 4. เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงผลกระทบต่อสงัคมในดา้นคุณธรรม จริยธรรมของการเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
              5. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการส่ือสาร โดยเฉพาะการใชภ้าษาเพื่อส่ือสาร การถ่ายทอดขอ้มูล และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการนาํเสนอขอ้มูล      

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
           เพื่อใหร้ายวิชามีเน้ือหา และทกัษะท่ีจะพฒันาผูเ้รียนเหมาะสมกบัยคุสมยั  และตอบสนองกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน จากผลการประเมินในภาคเรียนท่ีผา่นมา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1.  คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาสถิติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียว และ 
สองทาง การเปรียบเทียบรายคู่สาํหรับอิทธิพลหลกัและปฏิสมัพนัธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และ
การเปรียบเทียบรายคู่สาํหรับค่าเฉล่ียท่ีปรับแลว้  การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
โดยฝึกวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 
30 0 30 75 

 
3. ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง 

 
4. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  
              สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 
 
               อ.ดร. นาํชยั  ศุภฤกษช์ยัสกุล       ชัว่โมงท่ีนดัหมาย         ตามเวลานดัหมาย        
 อ.ดร. จรัล  อุ่นฐิติวฒัน์                ชัว่โมงท่ีนดัหมาย        ตามเวลานดัหมาย 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
วป511                   



3 
 

 
 

 
   หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา วธีิการสอน วธีิการประเมมิน 

(1) ใหข้อ้สรุปของปัญหาดว้ยความไวต่อความรู้สึก
ของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

(2) ริเร่ิมยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการ
ทบทวนและแกไ้ข 

- อภิปรายผลกระทบต่อการ 
  ละเมิดจริยธรรม 
-ใชก้รณีศึกษาช้ีใหเ้ห็นผลกระทบ 
  กบับทบาทการแกปั้ญหา 

-สงัเกตพฤติกรรม 
-สอบถามในชั้นเรียน 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมมิน 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ หลกัการ 
และทฤษฎีท่ีสาํคญัของสาขาวิชา 

(2) สามารถนาํความรู้ท่ีมีมาประยกุตใ์นการ ศึกษา
คน้ควา้ทางวิชาการหรือการปฏิบติัในวิชาชีพ 

-บรรยาย และสาธิตการวิเคราะห์  
  และแปลผล 
- ฝึกปฏิบติั 

-สอบกลางภาค-ปลาย
ภาค และผลงานกลุ่ม 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญา วธีิการสอน วธีิการประเมมิน 
(1) สามารถนาํความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาใช้
จดัการแกปั้ญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพได ้

-แบบฝึกหดัวเิคราะห์ และแปลผล 
-อภิปรายการใชส้ถิติ 

-ผลงานทาํแบบฝึกหดั 
-สอบถามในชั้นเรียน 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ วธีิการสอน วธีิการประเมมิน 

(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นหรือยุง่ยาก และ
ตดัสินใจดาํเนินงานดว้ยตนเอง 

(2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุง
ตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

- ฝึกวิจารณ์งานวิจยั และใหข้อ 
   เสนอแนะ 
 

-การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
-การตรงต่อเวลา 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลย ี
วธีิการสอน วธีิการประเมมิน 

(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ - กรณีศึกษางานวิจยั - สอบถามในชั้นเรียน 
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เพื่อนาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ - ฝึกปฏิบติั - นาํเสนอผลงานกลุ่ม 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อการเรียน จํานวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรม 
การเรียน 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

1 
 

แนะนาํประมวลรายวิชา 
ประเมินผลศกัยภาพผูเ้รียน
ก่อนเรียน   

3 
ช้ีแจง  อธิบาย 
และแสดงความ 
คิดเห็น   

-ประมวลรายวิชา 
-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

2 
 

สถิติพื้นฐาน 3 บรรยาย และ
อภิปราย 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

3 
 

สถิติพื้นฐาน(ต่อ) 3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

4 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว  

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

5 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว(ต่อ) 

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

6 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง 

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

7 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง(ต่อ) 

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

8 
 

แปรปรวนแบบสองทาง(ต่อ) 3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั

9 สอบกลางภาค 
10 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวดัซํ้า 

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั 

11 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวดัซํ้า (ต่อ) 

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั

12 
 

การวิเคราะห์ถดถอย 3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั

13 
 

การวิเคราะห์ถดถอย (ต่อ) 3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั
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การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วม  

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต , A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั

15 
 

การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วม (ต่อ) 

3 บรรยาย และฝึก
การวิเคราะห์ 

-หนงัสือสถิติ 
- อินเตอร์เน็ต,  A-Tutor 

อ.ดร. จรัล 
อ.ดร. นาํชยั

16 
 

เสนอรายงานกลุ่ม  นิสิตและ
ผูส้อน 

17 สอบปลายภาค 

  
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของ
การประเมินผล 

หมายเหคุ 

คุณธรรมจริยธรรม - สงัเกตพฤติกรรม 
- สอบถามในชั้นเรียน 

5 %  

ความรู้ - สอบกลางภาค (20 %) 
- ปลายภาค (20 %) 
- ผลงานกลุ่ม (20 %) 

60 %  

ทกัษะทางปัญญา - การทาํแบบฝึกหดั  
- การสอบถามในชั้นเรียน 

20 %  

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ความตรงต่อเวลา (เขา้เรียน,ส่งงาน) 

5 %  

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สอบถามในชั้นเรียน (5 %) 
- การนาํเสนอผลงานกลุ่ม (5 %) 

10  %  

 
รายละเอยีดการทาํรายงานกลุ่ม   
 ใหนิ้สิตเลือกอ่านงานวิจยัจากวารสารต่างประเทศ 1 เร่ือง(วารสารท่ีตีพิมพจ์ากต่างประเทศ) ซ่ึงตีพิมพม์าแลว้
ไม่เกิน 5 ปี  เป็นเร่ืองท่ีมีการใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีน่าสนใจและเป็นเร่ืองท่ีคณะผูส้อนเห็นชอบให้ดาํเนินการได ้
(นิสิตตอ้งเสนอช่ือเร่ืองและงานวิจยัให้คณะผูส้อนพิจารณาภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของการเรียน)  แลว้ทาํรายงานเพื่อ
เสนอในชั้นเรียน  โดยสาระของรายงานประกอบดว้ย 

1)  ความสาํคญัหรือปัญหาของงานวิจยัในวารสาร   
2)  งานวิจยัตอ้งการตอบคาํถาม และทดสอบสมมุติฐานอะไรบา้ง   
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3)  งานวิจยัใชส้ถิติใดบา้งในการวิเคราะห์ขอ้มูล  แนวคิดและสาระสาํคญัพอสงัเขปของสถิติท่ีใช ้ พร้อมทั้ง
วิจารณ์การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลวา่มีความเหมาะสมหรือไม่  (เช่นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิติ , 
ขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์, การเสนอผลการวิเคราะห์  ฯลฯ)   พร้อมยกเหตุผลทางวิชาการประกอบ 

4)  การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีนาํมาใชพ้บผลการวิจยัท่ีสาํคญัอะไรบา้ง  และถูกตอ้งหรือไม่ 
5)  ประโยชนห์รือความรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัท่ีเลือกมา ทั้งในแง่ของสถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล  กระบวนการวิจยั  

และขอ้เสนอแนะการวิจยัต่อไป 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลกั 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  (2543).   การใช้  SPSS for Windows  ในการวิเคราะห์ข้อมลู.  กรุงเทพ ฯ :  
            สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชูศรี วงศรั์ตนะ และ องอาจ นยัพฒัน์. (2551).  แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพืน้ฐานและ
               วิธีการ.    กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ดุษฎี โยเหลา. (2545).  สถิติสาํหรับแบบแผนการทดลอง.  กรุงเทพ ฯ :  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์    
              มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. (มีเอกสารแบบ PDFอยูใ่น A-Tutor) 

ทรงศิริ  แตส้มบติั.  (2548).  การวิเคราะห์การถดถอย.  พิมพค์ร้ังท่ี 3,  กรุงเทพฯ :  
               มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
นราทิพย ์ จัน่สกุล.  (2552).  แผนแบบการทดลองและวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม R.  กรุงเทพ ฯ :  
           สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ผจงจิต  อินทสุวรรณ. (2539).  แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง.  กรุงเทพ ฯ :  สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์    
              มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร. (2551).  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพ ฯ :   
              สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ. (2540). สถิติวิทยาทางการวิจัย.  พิมพค์ร้ังท่ี 3 , กรุงเทพ ฯ : สุวริียาสาส์น. 
ศิริชยั  กาญจนวาสี. (2545). สถิติประยกุต์สาํหรับการวิจัย.  พิมพค์ร้ังท่ี 3,  กรุงเทพ ฯ :  
           สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั (จําเป็นต้องศึกษาเพิม่เติม) 
สุวมิล วอ่งวาณิช. (บรรณาธิการ). (2540).  108 คาํถามการวิจัย การวดัและประเมิน สถิติ.  กรุงเทพ ฯ     
            : สมาคมวจิยัสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.  
อุทุมพร จามรมาน. (2531).  คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางสังคมศาสตร์ 
            เล่มท่ี 5.  กรุงเทพ ฯ :  สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา (ควรศึกษาเพิม่เติม) 
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. 

 
หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ผูส้อนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบคะแนนศกัยภาพของนิสิตก่อนเรียนกบัศกัยภาพ
ของนิสิตหลงัเรียนดว้ยแบบประเมินศกัยภาพของนิสิตก่อนและหลงัเรียน 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ผูส้อนประเมินการสอนโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน (แบบ มศว ปค.003) 

และใชก้ารสมัภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเก่ียวกบัความพึงพอใจ และความตอ้งการของรายวิชา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
             ใชข้อ้มูล ป.ค.003 และผลการทดสอบกลางภาค 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
              แบบฝึกหดัการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผลการวิเคราะห์ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
             ใหนิ้สิตรายงานผลการเรียนรู้เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา พร้อมทั้งใชข้อ้มูลผลการทดสอบปลายภาค และการ
ทาํแบบฝึกหดั นาํมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

............................................................. 


