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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 EC434        การวจิยัเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  
                    Survey Research for Economics and Business  
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

รศ.ดร.รุ่งระว ีวีระเวสส์  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี …1…ปี 2560……….. / ชั้นปีท่ี ……4……………. 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC205 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
        10 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิดทฤษฎี กระบวนการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อให้
สามารถส ารวจขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เพื่อ
พฒันาไปเป็นนกัวจิยัท่ีมีจรรยาบรรณในการจริยธรรมเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของสังคม 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
                  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัของการวจิยัท่ีเนน้เทคนิคการท าวจิยัเชิงส ารวจ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนในวชิาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิง ใหส้อดคลอ้งกบั
แนวโนม้การพฒันาความรู้และเคร่ืองมือใหม่ๆ ในการท าวจิยัเชิงส ารวจ และสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจของประเทศ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
                ความหมายของการวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) วธีิการด าเนินการวจิยัและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจโดยใชก้ารสัมภาษณ์ (interview form) การสังเกต (observation) การทดลอง 
(experiment) และแบบสอบถาม (questionnaire) การออกแบบแบบสอบถาม (questionnaire design) การ
สุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นและไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น ประชากรและการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง การลงรหสัของแบบสอบถาม การอา้งอิงทางสถิติแบบใชพ้ารามิเตอร์และไม่ใช้
พารามิเตอร์ การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์แบบสอบถามทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ 
 
     2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 - - - 
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     3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
      6  ช.ม/สัปดาห์ โดยประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาท่ีหนา้ห้องท างาน 

 
หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกสาธารณะ รับผดิชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์
แห่งวชิาชีพ โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆของสังคม 
5. เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
 1.2 วธีิการสอน 

1. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
เชิงส ารวจ  

2. ก าหนดใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการท าวจิยัเชิงส ารวจท่ีสอดแทรกประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
 1.3 วธีิการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีให ้และตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบติัการท าวจิยัเชิงส ารวจ 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในการท าวิจยัเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

1. การวางแผนและออกแบบประเด็นการท าวิจยัเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
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2. การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเชิงส ารวจ 
3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจ 
4. การสร้างแบบสอบถาม 
5. การน าขอ้มูลเขา้ระบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
6. การเขียนรายงานการวิจยัเชิงส ารวจ 

  
      2.2 วธีิการสอน 

1. บรรยายประกอบส่ือการสอน Powerpoint พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
2. ฝึกปฏิบติักิจกรรม เป็นกลุ่ม/รายบุคคล และน าเสนอ 
3. มอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลสถานการณ์รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็น

ท่ีท าวจิยัเชิงส ารวจ  
4. ซกัถามในหอ้ง และใหน้กัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
 2.3 วธีิการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
2. ประเมินจากการอภิปรายซกัถาม แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบติัการท าวิจยัเชิงส ารวจ 
4. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 
5. สอบปลายภาค 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี และสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการท า
วจิยัเชิงส ารวจ 

2. สามารถจดัท าการวิจยัเชิงส ารวจไดท้ั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนออกแบบประเด็นใน
การท าวจิยัเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง การสร้าง
แบบสอบถามการเลือกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจ การน าขอ้มูลเขา้ระบบ การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ และการเขียนรายงานผลการวจิยัเชิงส ารวจ 

 
      3.2 วธีิการสอน 
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1. บรรยายประกอบส่ือการสอน Powerpoint พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
2. ฝึกปฏิบติักิจกรรม เป็นกลุ่ม/รายบุคคล และน าเสนอ 
3. ท าการบา้น 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัในทุกกระบวนการของการท าวจิยัเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  

 
 3.3  วธีิการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
2. ประเมินจากการอภิปรายซกัถาม แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบติัการท าวิจยัเชิงส ารวจ  
4. ประเมินจากรายงานและการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 
5. สอบกลางภาค 
6. สอบปลายภาค 

  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1. มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
2. ภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 
 

      4.2 วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบติั  
2. การน าเสนอผลการปฏิบติังานกลุ่ม  

 

      4.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายซกัถามร่วมกนัในชั้นเรียน 

2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบติัการท าวจิยัเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  

3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 
4. ประเมินจากการท างานเป็นทีม  

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
1. สามารถเลือกใชว้ธีิการทางสถิติต่างๆในการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลจากการวจิยัเชิง

ส ารวจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนรายงาน และการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

พร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้ และพฒันาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   
 5.2 วธีิการสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัในทุกกระบวนการของการท าวจิยัเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

2. มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจาก website และน าขอ้มูลมาใชอ้า้งอิงในการท าวิจยั
เชิงส ารวจ 

3. ฝึกใหน้กัศึกษาน าเสนอผลการปฏิบติัโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 
        5.3  วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากผลงานการฝึกปฏิบติัในกระบวนการวจิยัเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ  

2. ประเมินจากผลการน าเสนอ การอภิปรายซกัถามแลกเปล่ียนกนัในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์        
   ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

   กจิกรรมการเรียน 
   การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบั
การวจัิยเชิงส ารวจ 

     3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

2 บทท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบั
การวจัิยเชิงส ารวจ 

    3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

3 บทท่ี 2 การออกแบบสอบถาม 3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

4 บทท่ี 2 การออกแบบสอบถาม 3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

5-6 บทท่ี 3 การวดัทศันคติ 3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

7 บทท่ี 4 การสุ่มตวัอยา่ง 3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

8 บทท่ี 4 การสุ่มตวัอยา่ง 3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

9-10 บทท่ี 5 การเตรียมข้อมูล 3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

11 บทท่ี 5 การเตรียมข้อมูล 3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

12-13 บทท่ี 6 การวเิคราะห์ข้อมูล
เบือ้งต้น 

3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

14 บทท่ี 6 การวเิคราะห์ข้อมูล
เบือ้งต้น 

3 เอกสารประกอบการสอน รศ.ดร.รุ่งระว ี

15 น าเสนอรายงานเด่ียวการท าการวจิยั
เชิงส ารวจทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 

3 Power Point รศ.ดร.รุ่งระว ี
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

ความรู้และความเขา้ใจ
ตั้งแตบ่ทท่ี 1-10 

-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 
 
 
 
-การท ารายงานและน าเสนอ
รายงาน 

สปัดาห์ท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้
มีการสอบปลายภาค 

 
 
 

สปัดาห์สุดทา้ยของการเรียน
การสอน 

20% 
30% 

 
 
 

40% 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนและ
ความรับผิดชอบในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

การส่งงานตามก าหนดเวลาท่ี
มอบหมาย และการแสดงความ
คิดเห็นในหอ้งเรียน  

ทุกสปัดาห์ 
 

 

10% 
 
 
 

 
 

 

                                                          หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.เอกสารหลกั 
 รุ่งระว ีวีระเวสส์  (2560)  เอกสารประกอบการสอนวชิาการวจัิยเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกจิ.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) การใช้ SPSS for Windows ในเการวเิคราะห์ข้อมูลเวอร์ช่ัน 7.พิมพค์ร้ังท่ี 3. 

โรงพิมพห์า้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี เค แอนด ์เอส โฟโตส้ตูดิโอ  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) การวเิคราะห์สถิติ:สถิติเพือ่การตัดสินใจ. พิมพค์ร้ังท่ี 5. ศูนยห์นงัสือแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  .กรุงเทพ.  
เกียรติสุดา ศรีสุข (2006) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวจัิย . Journal of Measurement and 

Research in Education, Volume 21 Number 1 May 2006. Department of Evaluation and 
Research in Education, Faculty of Education, Chiang Mai University. 

มนตรี พิริยะกุล (2543) เทคนิคการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง . 
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สรชยั พิศาลบุตร (2551) การวจัิยทางธุรกจิ. วทิยพฒัน์. กรุงเทพ. 
Pamela L. Alreck and Robert B. Settle (1995). The Survey Research Handbook. 2nd edition. Irwin 

Peofessional Publishing. U.S.A. 
Priscilla Salant and Don A. Dillman (1994). How to conduct your own survey. John Wiley & Sons, 

Inc. U.S.A. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th  
2) ส านกังานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th 
3) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั http://www.trf.or.th 
4) สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย http://www.tdri.or.th 
5) สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม http://www.ismed.or.th 
6) ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม http://www.smebank.co.th 
7) ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม www.sme.go.th 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
  - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
  - การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - ผลการสอบปลายภาค 
 - ผลการสอบยอ่ย 

- ผลการท ารายงานกลุ่ม และรายงานเด่ียวท่ีไดรั้บมอบหมายไดใ้ชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนไปอยา่ง
ถูกตอ้ง 

3. การปรับปรุงการสอน  
      - ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 - การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขเม่ือส้ินสุดการ
สอน เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
 - ปรับปรุงรายละเอียดของเน้ือหาวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

     - พิจารณาผลการสอบ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เพื่อสอบ
ผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนและผลการเรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    - ปรับปรุงรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบในขอ้ 4 
 


