
 มคอ. 3 

 

มคอ3 หนา้ 1 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

  

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ   

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

1. รหัสและชือรายวชิา  

BA302  ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ 

2. จํานวนหน่วยกติ   

3  หน่วยกิต  (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ทุกสาขาวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

                ผูช่้วยศาสตราจารยอ์จัฉราพรรณ ลีฬพนัธ ์

                 อาจารย ์ นิติพนัธุ์  นิยติวฒัน์ชาญชยั 

                 อาจารย ์ ดลยา  จาตุรงคกุล 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 8 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

SC911  สถิติธุรกิจ 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทเีรียน 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

26 มกราคม  
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพือใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงความหมายและประเภทของการวิจยั 

2. เพือใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงขนัตอนการทาํวิจยั 

3. เพือใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงประเภท แหล่งขอ้มูล รวมถึงเครืองมอืและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. เพือใหน้กัศึกษาทราบถึงวิธีการเขียนโครงร่างงานวิจยั 

5. เพือใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงวิธีการเขียนรายงานและหลกัการนาํเสนองานวิจยั 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา   

                                      - 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการทาํวิจยั วิธีการจดัทาํโครงร่างของงานวิจยั  วิธีการเขียนรายงาน

และเทคนิคการนาํเสนองานวิจยั  และเขียนโครงร่างงานวิจยั 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อ

ภาคการศึกษา 

 

- 

 

                  - 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตวัเอง  ชวัโมงต่อ

สัปดาห์ 

6 x 15 = 90 ชวัโมง 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชนัเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตาม

ความตอ้งการ  ชวัโมงต่อสัปดาห์ ซึงจะตอ้งมีการนัดหมายล่วงหน้า นอกจากนันนกัศึกษาสามารถ

ติดต่อทางอีเมลล ์
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หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

. .  ความซือสัตยสุ์จริต ซือตรงต่อหนา้ทีต่อตนเองและผูอื้นไม่อดัเอาเปรียบ อดทนเสียสละและ 

เพียรพยายาม 

. .  มีความเคารพต่อกฏระเบียบขอ้บังคบัต่างๆขององค์กรและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวมและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.2 วิธีการสอน  

. .  บรรยาย ตามหวัขอ้ทีระบุในประมวลการสอน 

1.2.2 มอบหมายงานวิจยักลุ่มให้ศึกษาคน้ควา้ และนาํมาส่งตามกาํหนด 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

. .   พิจารณาจากคุณภาพงานวิจยัทีผูเ้รียนเเต่ละกลุ่มนาํมาส่ง 

1.3.2      พิจารณาเรืองการส่งงานทนัตามกาํหนดเวลา 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

2.1.1 ความรู้ความเขา้ในสาระสําคญัเกียวกับวิธีการวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการทาํวิจัย วิธีการ

จดัทาํโครงร่างของงานวิจยั  วิธีการเขียนรายงานและเทคนิคการนาํเสนองานวิจยั   

 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 บรรยายพร้อม  นาํเสนอตวัอย่างทีเกียวขอ้งกบัหัวขอ้ และอภิปรายร่วมระหว่างผูส้อนและ

ผูเ้รียนในประเด็นการศึกษาวิจยัหวัขอ้ต่างๆ 

2.2.2     มอบหมายงานวิจยักลุ่มใหศ้ึกษาคน้ควา้ และนาํมาส่งตามกาํหนด 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค / ปลายภาค  ดว้ยขอ้สอบ 

. .2 พิจารณาจากความถูกตอ้งในการทาํแบบฝึกหดั 

2.3.3      พิจารณาความสามารถในการอธิบายและนาํเสนองานวิจยักลุ่ม 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

3.1.1 สามารถสืบคน้ จาํแนก วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

3.2 วิธีการสอน 

. .  มอบหมายให้ทาํการวิจยัเกียวกบัธุรกิจโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูก้าํหนดหัวขอ้ทีจะศึกษาเอง 

. .  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการทาํงาน  และร่วมกนัอภิปรายผล 

3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 สอบปลายภาค สอบกลางภาคและทดสอบย่อย 

. .  ประเมินผลงานวิจยัทีแต่ละกลุ่มศึกษา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

. .  ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่มและบริหารงานในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.1.2     ความสามารถในการคิดและนาํเสนอความเห็นอย่างสร้างสรรค ์

4.2 วิธีการสอน 

. .  ผูส้อนอธิบายถึงหลักการในการทาํวิจยัแก่ผูเ้รียนพร้อมทงัยกตวัอยา่ง การทาํวิจยัในธุรกิจ

ต่างๆ 

. .  มอบหมายงานวิจยัใหท้าํเมือเรียนจบแต่ละขนั 

. .  ผูส้อนนาํงานวิจยัมานําเสนอในหอ้งเรียน  และให้ผูเ้รียนร่วมกนัวิเคราะห์ อภิปรายถึงความ

สอดคลอ้งและความแตกต่างจากสิงทีไดเ้รียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

. .  ทดสอบย่อย  สอบกลางภาคสอบปลายภาค 

. .  ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงานการวิจยัทีไดรั้บมอบหมาย 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

. .  ผูเ้รียนสามารถใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ขอ้มูล  และแปลงให้อยูใ่นรูปรหัส  และประมวลผลได้

อย่างถูกตอ้ง 

. .2 ผูเ้รียนสามารถสือสารเพือสร้างความเขา้ใจผา่นการเขียนรายงานและนาํเสนอดว้ยวาจา 

5.1.3     ผูเ้รียนสามารถในเทคโนโลยสีารสนเทศในการทาํงานได ้
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5.2 วิธีการสอน 

. .  ผูส้อนอธิบายถึงหลกัการประมวลผลขอ้มูลแก่ผูเ้รียน  พร้อมทงัยกตวัอยา่งการทาํวิจยัธุรกิจ

ในประเด็นต่าง ๆ 

. .  มอบหมายให้ผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มูลในประเด็นทีศึกษาวิจยัจากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

. .  มอบหมายให้ผูเ้รียนนาํเสนอผลการคน้ควา้ผา่นการเขียนรายงานและนาํเสนอทางวาจา 

5.3 วิธีการประเมินผล 

. .  ประเมินผลจากความถูกตอ้งงานวิจยัทีมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มรับผิดชอบ 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  

1 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการ

วิจยั 

3 แบ่งกลุ่ม นาํเสนอหัวขอ้เรืองทีจะทาํวิจยั+ประเด็นปัญหา

สาํคญั+คาํตอบทีตอ้งการ+กลุ่มคนทีจะสอบถาม เพือ

นาํเสนอ เป็นรายงานที 1 ส่ง ครังที 3 ของการเรียน 

/Power Point 

2 กระบวนการทาํวิจยัในเชิง

ปริมาณ 

3 Power Point 

3 กระบวนการทาํวิจยัในเชิง

ปริมาณ 

3 เขียนวตัถุประสงค ์ คาํถาม ทีตอ้งการทราบจาก

วตัถุประสงค ์

ตวัแปรและคาํนิยาม ใหท้าํเป็นรายงานที  ส่งครังที  ของ

การเรียน /Power Point 

4 การวดัและมาตรของ 

ตวัแปร 

3 ส่งรายงานที  / Power Point 

5 การออกแบบการวิจยั –การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  

(ทุติยภูมิ) 

3 ) หาขอ้มลูทีเกียวขอ้ง ส่ง เป็นรายงานที  ส่ง ครังที  

ของการเรียน /Power Point 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  

6 การออกแบบการวิจยั –การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  

(ปฐมภูมิ) 

3 ) ให้เขียนแบบสอบถาม เป็น รายงานที   ส่งครังที  

ของการเรียน 

7 การออกแบบการวิจยั – 

เครืองมือ 

3 ) ส่งรายงานที  /Power Point 

8 การออกแบบการวิจยั –

ตวัอยา่งและวิธีการสุ่ม

ตวัอยา่ง 

3 ) ส่งรายงานที  

) เขียนวิธีการสุ่มตวัอยา่ง เป็นรายงานที   ส่งครังที  

ของการเรียน  /Power Point 

9 การเขยีนขอ้เสนอ

โครงการวิจยั 

 ) ส่งรายงานที   

) ออกเก็บรวบรวมขอ้มูล 

) เขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัเป็นรายงานที  ส่งครังที  

ของการเรียน /Power Point 

10 การนาํเสนอขอ้มลู  ) ส่ง รายงาน ที   

) ให้ ทาํตาราง Dummy ใส่ขอ้มูล เป็นรายงาน ที  ส่ง

ครังที  ของการเรียน /Power Point 

11 การประมวลผล  ) ส่งรายงานที  ตาราง Dummy 

) นาํขอ้มูลลงตารางพร้อมการอธิบายตาราง เป็นรายงาน

ที  ส่งครังที  ของการเรียน /Power Point 

12 การเขยีนรายงาน

ผลการวิจยั 

 ) ส่งรายงานที  ตารางขอ้มูลพร้อมคาํอธิบาย 

) เขียนสรุปและขอ้เสนอแนะ เป็นรายงานที  ส่งครังที 

 ของการเรียน  /Power Point 

13 สถิติในการวิจยั  ) ส่งรายงาน รวมเล่มผลการวิจยัเพือส่งตรวจก่อนทาํเล่ม

สมบูรณ์ ส่งครังที  ของการเรียน/Power Point 

14 การวิจยัเชิงคุณภาพ  ) ส่งรวมเล่มทียงัไม่ไดท้าํเล่มสมบูรณ์เผอืมีแกไ้ข 

) ทาํเล่มสมบูรณ์ผลการวิจยั ส่งครังที  ของการเรียน/

Power Point 

15 สรุป  ) ส่งเล่มงานวิจยัฉบบัสมบูรณ ์
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  

 สอบปลายภาค   

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท ี ผลการเรียนรู้* วธีิการประเมิน กาํหนดเวลา

การประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

 
. . - . .2 

- ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปรายในชนั

เรียน 

- พิจารณาการส่งงานตามกาํหนด

ทนัเวลา 

ทุกสัปดาห์  

 

 

20% 

 

    2.1.1-2.1.5 

-ทดสอบยอ่ยในชนัเรียน 

 

ทุกสัปดาห์  

 

20% 

 

 3.1.1-3.1.3     

- ทดสอบย่อยในชนัเรียน 

- พิจารณาความถูกตอ้งของผลการ

คน้ควา้วิจยั 

สัปดาห์ที2,4,6  

20% 

4 

4.1.1-4.1.4 

--อภิปรายกลุ่มในชนัเรียน 

- สังเกตจากการทาํงานร่วมกนัเป็น

ทีม 

 

ทุกสัปดาห์ 

 

 

20% 

5 

5.1.1-5.1.2 

- ทดสอบย่อย 

-ประเมินผลจากการนาํเสนอ

รายงานการวิจยัทีไดรั้บมอบหมาย 

สอบปลายภาค 

 

สัปดาห์ที12-15 

 

 

20% 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

. ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์วิษณุ  เหลืองลออ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

1. Research Methods For Business : A Skill-Building : Uma Sekaran and Roger Bougie 

2. การเลือกใชส้ถิติทีเหมาะสมสาํหรับการวิจยั : ดร.ศิริชยั  กาญจนวาสี และคณะ 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

ภาษาไทย 

นราวดี โทนชยั.  21 มีนาคม 2548.  “แบบทดสอบ-มาคน้หาแรงจูงใจในการทาํงานกนัเถอะ” โพสต์ 

Today: c3. 

นราศรี  ไววนิชกุล และชูศกัดิ อุดมศรี.  2548.  ระเบียบวธิวีจิัยธุรกจิ.  พิมพค์รังที 16.  กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นิภา  ศรีไพโรจน.์  2527.  หลกัการวจัิยเบืองต้น.  กรุงเทพมหานคร: ศึกษาพร. 

บุญชม  ศรีสะอาด.  2535.  การวิจยัเบืองต้น.  พิมพค์รังที 2  แกไ้ขเพิมเติม.  กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็น

เตอร์การพิมพ.์ 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ.์  2547.  ระเบียบวิธกีารวจิัยทางสังคม.  พิมพค์รังที 7.  กรุงเทพมหานคร: 

จามจุรีโปรดกัท.์ 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2543.  วธีิการวจัิยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  พิมพค์รังที  8.  

กรุงเทพมหานคร: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พิชิต  ฤทธิจรูญ.  2547.  ระเบียบวิธกีารวจัิยทางสังคมศาสตร์.  พิมพค์รังที  2.  กรุงเทพมหานคร: เฮา้ส์ 

ออฟ เคอร์มีสท.์ 

เพญ็แข  แสงแกว้.  2541.  การวิจัยทางสังคมศาสตร์.  พิมพค์รังที  3.  กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ภทัรา  นิคมานนท.์  2544.  การวิจัยการศึกษาและสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: อกัษราพิพฒัน.์ 

มนสั  สุวรรณ.  2544.  ระเบียบวิธีวจัิยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

มูลนิธิรามาธิบดี.  ม.ป.ป.  คู่มือนีช่วยชีวิตคุณได้ : ง่วงอย่าขับ.  ม.ป.ท. 

วรัญญา  ภทัรสุข.  2546.  ระเบียบวิธีวจัิยทางสังคมศาสตร์.  พิมพค์รังที 2.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิษณุ  เหลืองลออ. 2548.  การวิจัยการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ทีพีเอ็น เพรส. 

วิเชียร  เกตุสิงห์.  2534.  คู่มือการวจิัย : การวิจัยเชิงปฎบิัต.ิ  กรุงเทพมหานคร:  ม.ป.ท. 

พจนานุฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  พิมพค์รังที .  กรุงเทพมหานคร: 

รวีวรรณ  ชินะตระกูล.  2542.  การทาํวจัิยทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: ที พี พรินท.์ 
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สิน  พนัธุพิ์นิจ.  2544.  เทคนิคการวจิัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: ธเนศวร พริ นติ ง (1991). 

สุภางค ์ จนัทวานิช.  2539.  วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ.  พิมพค์รังที 6.  กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สุวิมล  ติรกานนัท.์  2542.  ระเบียบวิธกีารวจิัยทางสังคมศาสตร์:แนวทางสู่การปฎบิัต.ิ  กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.  ปรับปรุงครังล่าสุด 22 สิงหาคม 2545.  [ออนไลน์]  

เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.nrct.go.th/~research/ethics.html 

อุทุมพร  (ทองอุไทย) จามรมาน.  2530.  การสุ่มตวัอย่างทางการศึกษา เล่ม 2.  กรุงเทพมหานคร: 

โครงการตาํราวิทยาสาสตร์อุตสาหกรรม. 

 

ภาษาต่างประเทศ 

Aaker; Kumar; and Day, George S.  2004.  Marketing Research.  8th ed.  New Jersey: John Wiley 

Sons. 

Churchill, Gilbert A. and Brown, Tom J.  2004.  Basic Marketing Research, 5E.  Ohio: South-

Western, Thomson. 

Malhotra, Naresh K.  2002.  Basic Marketing Research: Applications to Contemporary Issues.  

International ed.  New Jersey: Pearson Education. 

Kinnear, Thomas C, Taylor, James Ronald.  1996.  Marketing Research: An Applied Approach. 5th ed. 

New York : Mc Graw-Hill. 

Taro, Yamane.  1973.  Statistic : An Introductory Analysis.  New York, Harper and Row. 

Sekaran, Uma  2003.  Research Methods For Business : A Skill-Building Approach.  4th ed.  New York: 

John Wiley & sons, Inc. 

Zikmund, William G.  2003.  Business Research Methods.  7th ed.  Ohio: Thomson Learning. 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ผูเ้รียนเขา้ประเมินผลการสอนและการจดัการเรียนการสอนผา่นระบบการประเมิน on line ของ

มหาวิทยาลยั 
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 การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างผูเ้รียนและอาจารยผู์ส้อน 

 การส่งงานทนัตามกาํหนด 

. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ประเมินผลจากการทาํคะแนนของผูเ้รียน 

 ประเมินผลจากคุณภาพของรายงานผลการวิจยัทีนักศึกษาแต่ละกลุ่มจดัทาํขึน 

 พิจารณาขอ้เสนอแนะทีไดรั้บจากนกัศึกษา 

. การปรับปรุงการสอน  

 นาํขอ้มูลประเมินการสอนรายวิชามาปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

 ผูส้อบมีการวดัผลโดยทดสอบยอ่ยในแต่ละคาบเรียน 

 พิจารณาถึงผลงานการทาํงานวิจยั  และทาํคะแนนรายวิชาของผูเ้รียน 

 จัดให้มีคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู ้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การ

ตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 

. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 ผูส้อนร่วมในรายวิชาได้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนเพืออภิปรายถึงปัญหาและรูปแบบการ

จดัการเรียนการสอน 

 พฒันารูปแบบการสอนและรายละเอียดวิชาใหมี้คุณภาพมากขึน 
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