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มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  บณัฑิตวิทยาลยั/คณะบริหารธุรกิจ  

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BT317 ระเบียบวิธีวิจัยในอตุสาหกรรมการท่องเทียว (Research Methodology in Tourism Industry) 

. จาํนวนหน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต  

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว 

 ประเภทวิชาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาที 2 ชนัปีที 3 

 

6.   รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

  BA210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ  

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 --------------- 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 วนัที 26 มกราคม 2559     
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี มีจดุมุ่งหมายให้นักศกึษามีความรู้และความสามารถ ดงันี  

1.1 เพือให้นกัศกึษาสามารถอธิบายแนวความคิด และความหมายของการวิจยัในบริบทการท่องเทียวได้ 

1.2 เพือให้นกัศกึษามีแนวทางในการหาหวัข้อ ในการทําวิจัยทางธุรกิจได้  

1.3 เพือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบ /พฒันา เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับงานวิจัยได้  

1.4 เพือให้นกัศกึษาทราบถงึ วิธีการทางสถิติ ทีใช้ในการเลอืกตวัอย่าง การกําหนดขนาดตวัอย่างทีเหมาะสม

สาํหรับการทําวิจัยได้  

1.5 เพือให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ข้อมลู และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติได้  

1.6 เพือให้นกัศกึษาสามารถเขียนรายงานการวิจยัได้ครบทุกบท 

 
2 วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพือสร้างรายวิชาทีมีความทนัสมยักบัเหตุการณ์ปัจจบุนั และเป็นประโยชน์กบัผู้ เรียนทีจะนําไปใช้ในการศกึษา

วิจยัในอนาคตจริงได้ อีกทงัเพือให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพจริงในการทําโครงการวิจยั 

 

หมวดที  ลักษณะและการดาํเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

ระเบียบวิธีดําเนินการวิจยัทางธุรกิจ เพือนําไปใช้เป็นพืนฐานในการวางแผนการพฒันาธุรกิจ ระบบบริหารจดัการ

ภายในองค์กร การวางแผนและจัดการทางการตลาด การวางแผนและการจดัการทางการเงินและการลงทนุ การวางแผน

และการจัดการด้านการผลิต การวางแผนและการจัดการด้านบุคลากร โดยนักศึกษาต้องมีโครงการวิจัยอย่างน้อยหนึง

โครงการ 

 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชวัโมง/ภาค

การศึกษา  

ไม่มี  เก็บข้อมลูจากแบบสํารวจ  6 ชวัโมง/สปัดาห์  

 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 3 ชวัโมงต่อสปัดาห์ 
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

 ทราบจรรยาบรรณ และ ความมีคณุธรรมของการดําเนินการวิจยั  

 ตระหนักถึงปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณทีส่งผลต่อการนําผลการวิจัยไปใช้ในการดําเนินการทางธุรกิจ 

การบริหารจดัการองค์กร การจดัการด้านการผลติ ตลอดจนการจดัการการเงินและการลงทนุ  

1.2 วิธีการสอน  

 บรรยาย ยกตวัอย่างปัญหาและผลกระทบทีมีต่อการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการทําวิจยั การคัดลอก 

หรือ แอบอ้างงานวิจยัของผู้อืน  

 เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นทีเกียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และอภิปรายถึงปัญหาที

นกัศกึษาเคยพบเห็น พร้อมทงัวิเคราะห์แนวทางป้องกนั และแก้ไขปัญหา 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจากโครงการวิจัยทีนกัศึกษาแต่ละคนนําเสนอ  

 ให้เพือนในชนัเรียนพิจารณาโครงการวิจยัทีนักศกึษาแต่ละคนนําเสนอ  

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ  

 มีความรู้และเข้าใจหลกัวิชาและทฤษฏีทีสําคญัในเนือหาสาระของวิชาอย่างถ่องแท้  

 สามารถนําความรู้หลกัการ/ทฤษฎีมาประยกุต์ในการวิเคราะห์ปัญหา กรณีศกึษา และสถานการณ์จริง  

 สามารถนําความรู้หลกัการ/ทฤษฎีใช้ในการวิจยัและการปฏิบติังานของตน 

2.2 วิธีการสอน 

 บรรยายหลกัวิชา ทฤษฎี ยกตวัอย่าง เกียวกบัผลงานวิจยัทางธุรกิจทีมีอยู่ในปัจจบุนั กรณีศกึษา อภิปราย

กลุม่ มอบหมายแบบฝึกหดัเพือจัดทําหลงัเวลาเรียน นําเสนอความคิดใหม่ และให้นกัศกึษาแต่ละคนจัดทํา

งานวิจยั เริมตงัแต่กระบวนการหาหวัข้อ การนําเสนอหัวข้องานวิจัย การออกแบบและพฒันาเครืองมือทีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู การเลอืกและกําหนดขนาดตวัอย่างทีใช้ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ

สรุปผล จนกระทงัเขียนรายงานการวิจยั  

 เปิดโอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น ซกัถาม แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทีได้จากการทําวิจยั 

และจากบทความทีเคยศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากคะแนนการมีสว่นร่วมในการอภิปรายเรืองทีเกียวกบัวิชาทีเรียนและการเข้าชนัเรียน  

 ประเมินคะแนนผลงานวิจยัของแต่ละกลุ่มย่อย และสอบปลายภาค  

 ประเมินรายงาน การเสนอผลงาน และการตอบข้อซกัถามจากการซกัถามของเพือนรวมชนัเรียนและ

อาจารย์ระหว่างการเสนอผลงาน 
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3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

 สามารถนําความรู้หลกัการ/ทฤษฎีมาประยกุต์ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา แนวทางในการวิจยั

และการปฏิบติังานของตน และพฒันาการปฏิบติังานในอนาคตได้  

 นําข้อมลูทีประเมินสถานการณ์ทีเกิดขนึ ตงัสมมติฐานเหตทุีทําให้เกิดปัญหา เพือหาประเด็นทีจะสร้างแนว

ทางแก้ไขปัญหาหรือป้องกนัปัญหาทีอาจจะเกิดขนึได้ 

      3.2 วิธีการสอน 

 บรรยายหลกัวิชา ทฤษฎี ยกตวัอย่าง แก้โจทย์ปัญหา กรณีศกึษา มอบหมายแบบฝึกหดัเพือจัดทําหลงัเวลา

เรียนให้สามารถนําหลกัวิชาประยทุธ์ใช้กบัโจทย์ปัญหา และมอบหมายงานวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลที

เกียวข้องกบัการดําเนินงานด้านการบญัชีเพือการจดัการ เพือสามารถวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวแนวทาง

แก้ปัญหา การวางแผน ควบคมุ และประเมินการปฏิบติังานขององค์กร  

 เปิดโอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น ซกัถาม แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทีได้จากการปฏิบติังาน

ในองค์กรต่างๆ และจากบทความทีเคยศึกษา 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินรายงานทีเป็นผลงานวิจัยแต่ละกลุ่มคะแนนสอบย่อย และสอบปลายภาค  

 ประเมินรายงาน การเสนอผลงาน และการตอบข้อซกัถามจากการซกัถามของเพือนรวมชนัเรียนและ

อาจารย์ระหว่างการเสนอผลงาน และประเมินโดยกลุม่นกัศกึษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต้องพฒันา  

 สามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน กําหนดภาระหน้าทีและความรับผิดชอบต่องานทีได้รับ

มอบหมายเพือให้งานประสบความสาํเร็จอย่างดี  

 สามารถแก้ปัญหา ปรับตวั รู้สถานนะการเป็นผู้นําและผู้ตามทีดี 

4.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานกลุม่ และจดัให้มีการเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอาจารย์ผู้สอนและสมาชิกในกลุ่ม และจากการสงัเกต 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการวิเคราะห์ข้อมลูในการวางแผน ควบคมุ และประเมินผลการ

ปฏิบติังานขององค์กร 

5.2 วิธีการสอน  

 บรรยายหลกัวิชา ทฤษฎี ยกตวัอย่าง ลงมือปฏิบติั แก้โจทย์ปัญหา กรณีศกึษา มอบหมายแบบฝึกหดัเพือ

จดัทําหลงัเวลาเรียนให้สามารถนําหลกัวิชาประยทุธ์ใช้กบัโจทย์ปัญหา และมอบหมายงานวิจยั เก็บรวบรวม

ข้อมลูทีเกียวข้องกบัการดําเนินงาน เพือสามารถวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวแนวทางแก้ปัญหา การวางแผน 

ควบคมุ และประเมินการปฏิบติังานขององค์กร  
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 เปิดโอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น ซกัถาม แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทีได้จากการปฏิบติังาน

ในองค์กรต่างๆ และจากบทความทีเคยศึกษา 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินคะแนนรายงานวิจยัทีแต่ละกลุม่ย่อยจัดทํา 

 ประเมินรายงาน การเสนอผลงาน และการตอบข้อซกัถามจากการซกัถามของเพือนรวมชนัเรียนและ

อาจารย์ระหว่างการเสนอผลงาน 

 

หมวดที 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 บทนําวิจยั  3 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

2 วิจยัและกรบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  

3 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  

 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

3 ประเภทของงานวิจยั  3 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

 

 

การกําหนดหวัข้องานวิจัย  3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  

 ทํา workshop การเขียนบทที 1 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

5 

 

การกําหนดปัญหา 

วตัถปุระสงค์ 

3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  

 สอบย่อย  

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

6 

 

กลุม่ตวัอย่าง Sampling 

Design  

3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  

 ทํา workshop การเขียนบทที 2 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

 

 

การทบทวนเอกสารและ

งานวิจยั 

3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  

 ทํา workshop การเขียนบทที 3 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

 

 

ตวัแปรและเครืองมือทีใช้ใน

งานวิจยั  

3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint 

  Workshop แบบแบบสอบถาม 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

 

 

วิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 Workshop โปรแกรมสถิติ ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

 

 

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (ต่อ) 3 Workshop โปรแกรมสถิติ ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

11  

 

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (ต่อ) 3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint 

 Workshop โปรแกรมสถิติ 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

21  

   

การเขียนสรุปผล 3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint 

  workshop การเขียนบทสรุป 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

31  การเขียนอธิปรายผล 3  การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  

 workshop การเขียนอภิปรายผล 

ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 
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สัปดาห์ที หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

14 การเสนอผลงานวิจยั  3 นกัศกึษาเสนอผลงาน ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

15 สรุปการเรียนการสอน 3 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint ดร.ฐิติกานท์ สจัจะบตุร 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

 

กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 ความรู้เรืองบทนํางานวิจยั สอบย่อย 4 10% 

2 ความรู้เรืองวิธีวิจยัเชิงปริมาณ สอบย่อย (quiz)  20% 

 เข้าใจการเขียน proposal  นําเสนอ proposal  8 1 % 

4 เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

และอภิปรายผล 

รายงานการวิจัย  14 10% 

5 เข้าใจภาพรวมของการวิจัย สอบปลายภาค  16 50% 

 

 
 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา MR514 การวิจยัทางการตลาด 

 ITunes U  วิชา MR514 การวิจยัทางการตลาด 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 กณุฑล ีเวชสาร. 2551. การวิจยัการตลาด. พิมพ์ครังที 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

 Zikmund, W.G., Babin, B.J., Carr, J.C., & Griffin M. (2013). Business Research Methods. Ninth 

International Edition, South-Western, CENGAGE Learning, Canada.    

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2531. วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์.  พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์และทําปกเจริญผล. 

 สภาวิจยัแห่งชาติ.  2555. จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติทีดี. 

http://www.riclib.nrct.go.th/ebook/Researcher%20Ethics%20Thai.pdf 
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หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ประเมินความเห็นจากนักศกึษา โดยการสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอน

และผู้ เรียน สงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน และใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

กลยุทธ์ทีใช้ในการประเมินการสอน ผู้สอนจะทําการสงัเกตการณ์ การตอบรับจากนักศึกษา และผลการสอบย่อยแต่ละ

ครัง  

 

3. การปรับปรุงการสอน  

ผลการสอบย่อยสามารถประเมินความเข้าใจของนักศกึษาได้ หากนกัศึกษาได้คะแนนจากการสอบน้อย อาจประเมินสว่น

ทีนกัศกึษาไม่เข้าใจได้ สอบถามปัญหาในการเรียนของนกัศกึษา และจากการสงัเกตเพือทําการปรับยทุธวิธีการสอน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

กระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสมัฤทธิ ระหว่างการเรียนการสอน ในรายหัวข้อตามทีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวิชานีจากการสอบถามนกัศกึษา และผลการทดสอบย่อย 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา 

หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนือหาทีสอนและกลยุทธ์การสอนทีใช้ 

และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา สาํหรับใช้ในปีการศกึษาถดัไป 

 

 


