
 
 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
กว่าในอดีต เนื่องจากจ านวนตัวแปรที่มากขึ้นเทคนิคทางสถิติซึ่งเป็นที่นิยมที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพล
ระหว่างหลายตัวแปร จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Modeling: SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันและสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ สมการในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรหลายตัว อีกทั้งสามารถท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการพร้อมกันทั้งหมดด้วยระบบสมการ 
Simultaneous Equation 

หลักสูตรอบรมนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  จนถึงการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโมเดล
สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่ใช้งานง่าย 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง 
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดล

สมการโครงสร้างได้ 
2.3 เพื่อให้ผู้อบรมสามารถแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม AMOS ได้อย่าง

ถูกต้อง  
3. หัวข้อการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิทยากร  :   

อาจารย์ ดร.นัท  กุลวานิช 
อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

5. วิธีการอบรม 
-   บรรยาย 
- ใช้โปรแกรม AMOS ส าหรับ Windows ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครต้องน าคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊คของตนซึ่งมีโปรแกรม AMOS มาใช้ประกอบการเข้าอบรม หรือทางศูนย์ฯ จะอ านวยความ
สะดวกในการแจ้งขั้นตอนในการลงโปรแกรม AMOS Free Trial ให้ 

6. ระยะเวลาที่ใช้อบรม 
ระหว่ าง : 15 –  17  พฤศจิกายน  พ.ศ .  2562 (ศุกร์  –  อาทิตย์ )  เวลา  09 .00 – 16 .00 น .  
รวม 18 ชั่วโมง 

7. สถานที่อบรม 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. ค่าอบรม 
ราคาคนละ 9,500 บาท  (ราคาสุทธิ) ***ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน**** 

9. จ านวนผู้เข้าอบรม 
 รุ่นละ  30 คน โดยผู้สมัครต้องน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเองมาใช้ประกอบการเข้าอบรมด้วย 

  *** ถ้าก่อนวันอบรม 10 วัน มีผู้สมัครไม่ถึง 15 คน ทางศูนย์ให้ค าปรึกษาและวิจัยทางสถิติขอสงวนสิทธิ์         
ในการยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 *** 
10. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือท างานเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา  
11. การประเมินผล 

ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย  80%  ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับหนังสือส าคัญ
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้เข้าใจแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง 
12.2 ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถน าเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS ไปใช้ในงานวิจัยได้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
12.3 ผู้ผ่านการอบรมสามารถสามารถแปลผลหรือน าผลลัพธ์จากโปรแกรม AMOS ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง

ถูกต้อง  
13. วิธีการช าระเงนิ  

(**เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาช าระเงินทันที**) 
13.1  โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร  
ธนาคารไทยพาณิชย์   

  ชื่อบัญชี 
   สาขา 
   ประเภท  

: 
: 
: 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  
สภากาชาดไทย   
ออมทรัพย์ 

   เลขที่ : 045 – 2 – 21885 - 1  
***แจง้ช าระเงินและส่งหลักฐานการช าระเงินมาที่ www.statcenter-chula.com*** 

ตรงช่อง“รายละเอียดเพิ่มเติม”กรุณา ระบุโครงการอบรม พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 

โครงการอบรมหลักสูตร 
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 2 

โดย ศูนย์ให้ค าปรึกษาและวิจัยทางสถิติ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

หัวข้อ เนื้อหา 
พื้นฐานเทคนิคทางสถิติที่จ าเป็นส าหรับโมเดล
สมการโครงสร้าง 

- การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression) 
- การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
- การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 

หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โมเดลสมการโครงสร้าง 

- ส่วนประกอบของโมเดลสมการโครงสร้าง 
- ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
- การประเมินความเหมาะสมของโมเดล 
- Multi-Group Analysis  

การใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง  

- การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม AMOS  
- การน าเสนอ ตีความ และแปลความหมายผลลัพธ์ที่

ได้จากโปรแกรม AMOS 
 



 
เริ่มรับสมัครและช าระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไป 

จนถึง  วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
รับสมัครรุ่นละ 30 คน เท่านั้น 

 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :  

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและวิจัยทางสถิติ  ภาควิชาสถิติ  ชั้น 8 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 

  0 2 – 218 5650-51 
  0 2 – 218 5652 
   e-mail : statcenter@cbs.chula.ac.th 
   

 
สมัครออนไลน์และติดตามข่าวสารของศูนย์ให้ค าปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ ได้ที่  :  

http://www.statcenter-chula.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครโครงการอบรมหลักสูตร 
“การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS” รุ่นที่ 2  

ระหว่างวันที่ : 15 – 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   (ศุกร์ – อาทิตย)์ 
 

1. ชื่อ – นามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)         
อายุ      ปี          ศาสนา     
 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด         
 
ที่อยู่ (บ้าน)          
          
           
โทร.          มือถือ        

 
3. ที่อยู่ (ท างาน)         

           
           
โทร.           Fax.    
 

4. ชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ (ชัดเจน+ตัวบรรจง)      
          
           
   

5. E-mail.           
 

6. เบอร์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ.        
7. สมัครในนาม   

  ที่ท างาน    ส่วนตัว 
 

8. พื้นฐานความรู้เรื่องทางสถิติ  
  มี               ไม่มี 

 

** กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบทุกช่อง เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงาน ** 
 


