
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรือ่ง การใช้สถิติในการวิจยัทางการพยาบาล 
 

ช่ือโครงการ  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การใชส้ถติใินการวจิยัทางการพยาบาล 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบรกิารวชิาการและวจิยั  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
คณะท างาน  หน่วยบรกิารวชิาการและวจิยั คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
หลกัการและเหตผุล 

การวจิยัทางการพยาบาลเป็นวธิกีารหนึ่งในการคน้ควา้หาความรู ้เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงการ
ปฏบิตักิารพยาบาล ทีเ่รยีกว่า Evidence-based practice โดยมุง่หวงัใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิารการพยาบาลทีม่ี
คุณภาพและเกดิความปลอกภยั นอกจากนี้ การท าวจิยัทางการพยาบาลเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการรบัรอง
คุณภาพสถานบรกิารสขุภาพ การวเิคราะหข์อ้มลูเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการวจิยั ทีผู่ว้จิยัตอ้งมคีวามรู้
เกีย่วกบัสถติ ิเพื่อใหส้ามารถน ามาใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ค าถาม หรอืสมมตฐิานของการ
วจิยั  
   ดงันัน้ เพื่อใหน้กัวจิยัทางการพยาบาล ทัง้ทีเ่ป็นพยาบาลประจ าการ และอาจารยพ์ยาบาล มคีวามรูแ้ละ
ทกัษะในการใชส้ถติใินการวจิยั สามารถใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปในการวเิคราะหข์อ้มลู อ่าน และแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
ตลอดจนสามารถเขยีนรายงานผลการวจิยัได ้คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ จงึจดัใหม้กีารอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรื่อง การใชส้ถติใินการวจิยัทางการพยาบาล ขึน้ 
 
วตัถปุระสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ: 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการวจิยั และสถติทิีใ่ชใ้นแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการวจิยัทางการ
พยาบาล 

2. เลอืกสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัทางการพยาบาลได้ 
3. เตรยีมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูได ้และวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูได้ 
4. อ่าน แปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู และเขยีนรายงาน/ น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูได ้

 
วิธีด าเนินการ 

1. บรรยาย และการท าแบบฝึกหดั 
2. การฝึกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร์  
3. การฝึกการอ่านผลการวจิยัและเขยีนรายงานผลการวจิยั 

 
วิทยากร  ดร. น ้าออ้ย ภกัดวีงศ ์ ดร.วารนิทร ์บนิโฮเซน็ อ.อฐัฌาณฐั วงัโสม อ. นวรตัน์ โกมลวภิาต และ 

อ. อรทยั เหรยีญทพิยะสกุล 
 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   

เป็นเวลา 3 วนั คอื  วนัที ่23-25 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 08.30-16.30 น. 
 
ผูเ้ข้ารบัการอบรม   พยาบาลและอาจารยพ์ยาบาล จ านวนประมาณ 30 คน 
 
สถานท่ี  หอ้งประชมุ ชัน้ 4 และหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์(Lab CAI 405) คณะพยาบาลศาสตร ์ 
  อาคารวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
    ผูเ้ขา้อบรมสามารถเลอืกใชส้ถติแิละวเิคราะหข์อ้มลูทางวจิยัทางการพยาบาลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูได้ 
  
รหสัหลกัสตูร______________________หน่วยคะแนนการศกึษาต่อเนื่องทีไ่ดร้บั ____ คะแนน 
 



 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ก าหนดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การใชส้ถติใินการวจิยัทางการพยาบาล" 

วนัที ่23-25 ธันวาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ หอ้งประชมุคณะพยาบาลศาสตร ์อาคาร 4 ชัน้ 4 มหาวทิยาลยัรังสติ 

    

วนั เวลา   8.30-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00   13.00-15.00 15.00-16.30 
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บรรยาย เรือ่ง  บรรยาย เรือ่ง  

กระบวนการวจิัย ตวัแปรและการวัดตวัแปร สถติทิีใ่ชใ้นการวจัิย สถติทิีใ่ชใ้นการวจัิย การเตรยีมขอ้มูล 

ทางการพยาบาล   ทางการพยาบาล ทางการพยาบาล (ตอ่) การสรา้งแฟ้มขอ้มลู 

      และการสรา้งตารางเปลา่ การบนัทกึขอ้มลู 

      (Dummy table) และการจัดการขอ้มลู 

          

โดย โดย โดย   โดย 

ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์  ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์  ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์    ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์  
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    ฝึกการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  บรรยาย เรือ่ง  ฝึกการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ฝึกการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

    ในการเตรยีมขอ้มลู การสรา้งแฟ้มขอ้มลู  คณุภาพ ในการวเิคราะหข์อ้มลู  ในการน าเสนอ 

    การบนัทกึขอ้มลู และการจัดการขอ้มลู และการตรวจสอบคณุภาพ เพือ่ตรวจสอบคณุภาพ และวเิคราะหข์อ้มูล  

        ของเครือ่งมอื  ของเครือ่งมอื โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 

            (Descriptive statistics)  

            การแปลผลและการเขยีนรายงาน 

              

    โดย   โดย โดย โดย 

    ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์    ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์  ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์  ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์  

    ดร.วารนิทร ์บนิโฮเซ็น     ดร.วารนิทร ์บนิโฮเซ็น ดร.วารนิทร ์บนิโฮเซ็น 

    อ.อัฐฌาณัฐ วงัโสม     อ.อัฐฌาณัฐ วงัโสม อ.อัฐฌาณัฐ วงัโสม 

    อ.นวรัตน ์โกมลวภิาต     อ. นวรัตน ์โกมลวภิาต อ. นวรัตน ์โกมลวภิาต 

    และ อ.อรทยั เหรยีญทพิยะสกลุ   และ อ.อรทยั เหรยีญทพิยะสกลุ และ อ.อรทยั เหรยีญทพิยะสกลุ 
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    การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลู  

    (t-test, ANOVA, Repeated Measures ANOVA และ Non-parametric statistics) เพือ่ทดสอบความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปร  

    การแปลผลและการเขยีนรายงาน (Pearson correlation, Spearman rank correlation, 

          Regression และ Chi-square) การแปลผลและการเขยีนรายงาน 

              

    โดย     โดย   

    ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์      ดร.น ้าออ้ย ภักดวีงศ ์    

    ดร.วารนิทร ์บนิโฮเซ็น     ดร.วารนิทร ์บนิโฮเซ็น   

    อ.อัฐฌาณัฐ วงัโสม     อ.อัฐฌาณัฐ วงัโสม   

    อ.นวรัตน ์โกมลวภิาต     อ.นวรัตน ์โกมลวภิาต   

    และ อ.อรทยั เหรยีญทพิยะสกลุ   และ อ.อรทยั เหรยีญทพิยะสกลุ 

 



 

 

 

 

 

 

ใบสมคัรเข้ารว่มการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
“การใช้สถิติในการวิจยัทางการพยาบาล” 

วนัท่ี 23 - 25 ธนัวาคม 2556 
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 
ก ร ุณ า เ ขี ย น ต ัว บ ร ร จ ง         

1)    รายละเอียดผูส้มคัร 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกลุ            
      (ช่ือ-สกลุเดิม (ถ้ามี)             

สถานท่ีปฏิบติังานปัจจบุนั  แผนก    หน่วยงาน     
เลขที ่ ถนน   ต าบล   อ าเภอ         จงัหวดั                         
รหสัไปรษณีย ์             โทรศพัทท์ีท่ างาน                                   โทรศพัทม์อืถอื                             
โทรสาร                       E-mail                         
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                     
เลขท่ีสมาชิกสภาการพยาบาล               
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน(13 หลกั)          

2)  อตัราค่าลงทะเบียน   :  
 บุคคลทัว่ไป คนละ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น)  
 ศษิยเ์ก่า/นกัศกึษามหาวทิยาลยัรงัสติ คนละ 2,700 บาท (สองพนัเจด็รอ้ยบาทถว้น) 

3)  การช าระค่าลงทะเบียน  :   

 โอนเงนิเขา้บญัช ีน.ส.ศุภรตัน์ แป้นโพธิก์ลาง และ น.ส.มารศร ียกเตง้ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาย่อยมหาวทิยาลยัรงัสติ เลขที ่
403 371 9787  

 

กรุณาอเีมลหลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มใบสมคัร มาที ่schoolofnursing@rsu.ac.th  
(รบัใบเสรจ็รบัเงนิในวนัลงทะเบยีน) 

งดรบัลงทะเบียนหน้างาน 
ตดิต่อขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิจากคุณมารศร ียกเตง้ โทร: 02-997-2222 ต่อ 1489 หรอื 087 902 6343 

4)  การออกใบเสรจ็ ขอใหอ้อกใบเสรจ็ในนาม 

 ชื่อผูเ้ขา้อบรม  
 หน่วยงาน (โปรดระบุ)                  
 อื่น ๆ              

5) การจองท่ีพกัในระหวา่งเข้ารบัการอบรม ขอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมตดิต่อประสานงานทีพ่กัดว้ยตนเอง  

6) อาหาร   ไทย   อสิลาม  มงัสวริตั ิ  เจ 
 

ลงชื่อ     ผูส้มคัร 
(    ) 
วนัท่ี      


