
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
         HQ402 ระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือการทอ่งเท่ียว  
  ( Research Methodology for Tourism)                                 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
      3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      อาจารย์ พนิตธิชา  คงเจริญ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
      ภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 4 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
      คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
      วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.1  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้พืน้ฐานและแนวคดิ รูปแบบ 
กระบวนการและขัน้ตอนการวิจยัด้านการทอ่งเท่ียวได้ 
 1.2 เพ่ือให้นกัศกึษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็วิจยัท่ีสนใจ 
ตลอดจนก าหนดวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคดิการวิจยัได้ 
 1.3  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบการวิจยั โดยการก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และเลือกใช้สถิตท่ีิเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูได้  
 1.4 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัโดยอิงแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้ 
 1.5 เพ่ือให้นกัศกึษาเขียนรายงานการวิจยัและน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
 1.6 เพ่ือให้ปลกูฝังให้นกัศกึษามีจรรยาบรรณนกัวิจยั และใช้ผลการวิจยัในเชิงสร้างสรรค์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจ  
และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคดิเก่ียวกบัการวิจยัด้านการทอ่งเท่ียว รูปแบบ กระบวนการและขัน้ตอนการวิจยั 
การก าหนดประเดน็ปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การก าหนดวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคดิ 
การออกแบบการวิจยั การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิตท่ีิใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู การอภิปรายและสรุปผลการวิจยั ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยั 
และการน าเสนอผลงานการวิจยั 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
45 - - 90 

          



 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
     3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
    4.1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        (1)  มีความซ่ือสตัย์ สจุริต และสามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        (2)  มีทศันคตท่ีิดีตอ่อาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน  
และการปฏิบตัตินตอ่ผู้ อ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 
        (3)  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดี 
และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา มีภาวะผู้น า และเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 
        (4)  มีวินยัในการท างาน  และปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
    4.1.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        (1)  ก าหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และท ารายงาน 
        (2)  สอนคณุธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
        (3)  สอนโดยใช้กรณีศกึษาและอภิปรายร่วมกนั 
        (4)  สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณ 
        (5)  การบรรยายพิเศษโดยผู้ มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาตา่งๆ 
        (6)  การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผู้สอน 
    4.1.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        (1)  ผลการสอบในวิชาคณุธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 
        (2)  สงัเกตการแสดงพฤตกิรรมระหวา่งผู้ เรียนร่วมกนัและกบัผู้สอนทกุคน 
        (3)  ท างานเป็นกลุม่ และรายงานผลงาน 
        (4)  ก าหนดหวัข้อทางคณุธรรม จริยธรรมให้พดูแสดงออก 
        (5) 
 ผลการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยองค์กรท่ีผู้ เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  4.2   ความรู้ 
    4.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1)  มีความรู้ในสาขาวิชาการทอ่งเท่ียวทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัอิยา่งกว้างขวาง  
เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัตอ่สถานการณ์โลก 



 

        (2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
        (3)  มีความรู้ในกระบวนการ 
และเทคนิคการวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอ่ยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 
    4.2.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1)  การบรรยายภายในชัน้เรียน และการถาม-ตอบ 
        (2)  มอบหวัข้อเร่ืองให้ค้นคว้าและท ารายงานทัง้เด่ียวและกลุม่ 
        (3)  ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกบัการท างานจริง ภาคปฏิบตั ิ
        (4)  อภิปรายเป็นกลุม่ 
โดยให้ผู้สอนตัง้ค าถามตามระบบการสอนยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
        (5)  การศกึษานอกสถานท่ีและท ารายงาน 
        (6)  สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบตักิาร 
        (7)  สอนโดยการตวิ (Tutorial Group) 
    4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1)  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบตั ิโดยการสอบยอ่ย และให้คะแนน 
        (2)  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนปลายภาค 
        (3)  ประเมินผลจากการท างานท่ีได้รับมอบหมายและรายงาน 
        (4)  ประเมินจากรายงานวิจยัท่ีให้ค้นคว้า 
  4.3   ทักษะทางปัญญา 
    4.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1)  สามารถประมวล และศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา  ข้อโต้แย้ง 
และสงัเคราะห์ได้อยา่งถกูต้องตามหลกัการ และตามขัน้ตอนเชิงวิทยาศาสตร์ 
รวมทัง้หาแนวทางปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมทัง้เชิงกว้างและเชิงลกึ 
        (2)  สามารถสาธิตทกัษะในการแก้ปัญหาท่ีใช้เหตผุลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
        (3)  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบตั ิ
ไปสูก่ารฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบตังิานจริงตามสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
        (4)  สามารถประยกุต์ใช้นวตักรรมจากภาคธุรกิจ  และจากศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องมาพฒันาทกัษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
    4.3.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1)  กรณีศกึษาเก่ียวกบัธุรกิจการทอ่งเท่ียว และการวิจยั 



 

        (2)  การอภิปรายเป็นกลุม่ 
        (3)  การท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเก่ียวกบัการพฒันา 
        (4)  การบรรยายโดยผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบการท่ีมีความส าเร็จในอาชีพ 
        (5)  ก าหนดให้มีรายวิชาท่ีต้องใช้ทกัษะการค านวณ     
     4.3.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1)  ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมายให้ท า 
        (2)  การสอบข้อเขียน 
        (3)  การเขียนรายงานการวิจยั 
  4.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะส
ม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
        (2)  สามารถพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง  
และตรงตามมาตรฐานสากล 
        (3)  สามารถจดัการกบัทรัพยากรเพ่ือการท างานและการบริหาร 
    4.4.2  
 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด
ชอบ 
        (1)  บรรจเุนือ้หาความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในรายวิชาชีพ 
        (2)  มอบหมายงานเป็นกลุม่ยอ่ย และแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
โดยหมนุเวียนกนัในกลุม่ 
        (3)  สอนโดยใช้กรณีศกึษา 
    4.4.3  
 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) 
 ประเมินจากผลงานของกลุม่และผลงานของผู้ เรียนในกลุม่ท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 
        (2)  ประเมินตนเอง และประเมินซึง่กนัและกนั (peer) 
        (3)  ใช้ประวตัสิะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
        (4)  สงัเกตพฤตกิรรมในการเรียน 
        (5)  ใช้ผลการประเมินจากการลงภาคสนามเก็บข้อมลูวิจยั 



 

  4.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศในการฟัง การพดู การอา่น    การเขียน 
และการสรุปประเดน็ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ        
             (2)  สามารถส่ือสารกบัชาวตา่งชาตไิด้อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และวฒันธรรม 
        (3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสาร  
รู้จกัเลือกรูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ือง และผู้ ฟังท่ีแตกตา่งกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
           (4)  สามารถใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิตใินการประมวล  
การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู 
    4.5.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) 
 ทดสอบระดบัความสามารถทางภาษาในการตดิตอ่กบัคนไทยและตา่งชาตโิดยการสอบข้อเขียนและการสมัภา
ษณ์ 
        (2)  จดัห้องปฏิบตักิาร ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการทอ่งเท่ียว  การโรงแรม 
หรือสายการบนิ ฯลฯ 
        (3)  ฝึกให้น าเสนอผลงานท่ีค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
        (4)  บรูณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือขา่ย  และซอฟต์แวร์หรือส่ือตา่งๆ 
ในทกุรายวิชาท่ีสามารถท าได้ 
        (5)  ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
    4.5.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)  ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปลา่ 
        (2)  ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
        (3)  ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
        (4)  ประเมินผลจากการสรุปหวัข้อท่ีมอบหมายให้ค้นคว้า 
        (5)  ตัง้ค าถามแล้วสงัเกตวิธีการตอบ  
        (6)  ประเมินผลจากการวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งท่ีให้อา่นในห้องเรียน 
 
 



 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.   แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา  
- 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวิจยัเพ่ือก
ารทอ่งเท่ียว (ความหมาย ประเภท) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณีศกึษา  
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

2 รูปแบบ กระบวนการ 
และขัน้ตอนการวิจยัเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณีศกึษา  
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

3 การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ีย
วข้อง 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

4 การก าหนดประเดน็ ปัญหา 
และวตัถปุระสงค์ 
และการก าหนดสมมตฐิานส าหรับการ
วิจยัเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. ฝึกปฏิบตักิ าหนดปัญหา 
และก าหนดวตัถปุระสงค์ 
และสมมตฐิานการวิจยั 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

5 การก าหนดตวัแปรในการวิจยัเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณีศกึษา  
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 การออกแบบการสุม่ตวัอยา่งส าหรับก
ารวิจยัเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณีศกึษา  
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

7 การออกแบบการวดัตวัแปร             
(การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัเพ่ื
อการทอ่งเท่ียว)    (1) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. กรณีศกึษา  
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

8 การออกแบบการวดัตวัแปร             
(การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัเพ่ื
อการทอ่งเท่ียว)     (2) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
ฝึกปฏิบตักิารออกแบบการส
ร้างเคร่ืองมือวิจยั 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

9 สอบกลางภาค   คณะกรรมการคุ
มสอบ 

10 น าเสนอโครงร่างวิจยั (research 
proposal) ( บทท่ี 1 - 3)    

3 1.การน าเสนอ 
2.การอภิปราย ซกัถาม 
และวิพากษ์เชิงให้ข้อเสนอแ
นะ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 
และคณาจารย์ใ
นสาขา 

11 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยั 
ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. การใช้กรณีตวัอยา่ง 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

12 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลูส าหรั
บการวิจยัเพ่ือการทอ่งเท่ียว 
(วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรู
ป SPSS for Windows)     (1) 
- วิเคราะห์สถิตเิชิงบรรยาย 
(descriptive statistics) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
ฝึกปฏิบตักิารวิเคราะห์ข้อมลู 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

13 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลูส าหรั
บการวิจยัเพ่ือการทอ่งเท่ียว 
(วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรู
ป SPSS for Windows)     (2) 
- วิเคราะห์สถิตเิชิงสรุปอ้างอิง 
(inferential statistics) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
ฝึกปฏิบตักิารวิเคราะห์ข้อมลู 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14 การเขียนสรุป อธิปรายผล 
และการเขียนรายงานการวิจยั 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. ฝึกปฏิบตักิารเขียนสรุป 
อภิปราย 
และเขียนรายงานวิจยั 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

15 น าเสนอผลงานวิจยั (กลุม่) 3 1. การน าเสนองาน 
2. 
ซกัถามและอภิปรายร่วมกนั 
3. 
ประเมินงานวิจยัและการน าเ
สนอ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญ 

16 น าเสนอผลงานวิจยั (กลุม่)  (ตอ่) 3 1. การน าเสนองาน 
2. 
ซกัถามและอภิปรายร่วมกนั 
3. 
ประเมินงานวิจยัและการน าเ
สนอ 

อาจารย์พนิตธิชา  
คงเจริญรี 

17 สอบปลายภาค  เนือ้หาสปัดาห์ 1- 16 คณะกรรมการคุ
มสอบ 

 
 
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 
สัดส่วนข

อง 



 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบปลายภาค 
 

17 
         40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
กิจกรรมในชัน้เรียน 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
 

50% 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 ชศูรี วงศ์รัตนะ. (2549). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจยั : แนวทางสูค่วามส าเร็จ. กรุงเทพฯ : ไทเนรมิตกิจ  
             อินเตอร์ โปรเกรสซฟิ.           
 ณรงค์ โพธิพฤกษานนัท์. (2556). ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริน้ท์ จ ากดั. 
 อศัวิน แพงพิกลุ.  (2556). ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 จลุสารการทอ่งเท่ียว ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียว และวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทย และตา่งประเทศ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 www.tourismthailand.org 



 

 www.mots.go.th 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
พฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน  
และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลยั 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อปุสรรค  
แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 2.  การวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ  
 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ  1 มาประมวล  เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง  
วิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึ ษา 
เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั  ปรับวิธีการเรียนการสอน  
และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


