
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BI408 การวิจยัธุรกิจระหว่างประเทศ 

. จาํนวนหน่วยกิต 

       หน่วยกิต ( - - ) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัธุรกิจระหว่างประเทศ 

วิชาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาที /   ชนัปีที  

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 SC 911 วิชาสถิติธุรกิจ และ BI304 วิชาการตลาดระดับโลก 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 - 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 วนัที 6 มกราคม  

 

หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 . เพือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกบั การวิจัยทางธุรกิจ โดยเฉพาะทีเกียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ 

 . เพือให้นกัศกึษามีประสบการณ์ในการทําโครงการวิจยัทางธุรกิจ 

 . เพือให้นกัศกึษาสามารถนําประโยชน์จากการทําวิจยัธุรกิจ ไปประยกุต์กบัการทํางาน และหรือ ประกอบอาชีพ 



 

มคอ .   BI408  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- 2 - 

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 . เพือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้กบัการศกึษาวิชาอืนๆ หรือการศกึษาในขนัทีสงูขนึ 

. เพือให้นกัศกึษามีประสบการณ์ ในการประยุกต์งานวิจยัทางธุรกิจ และสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้เป็น

อย่างดี 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

 การศึกษาการทําวิจยัทางธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจยัตวัแปรและสภาวะแวดล้อมทีเกียวข้องต่อการวิจยัฯ โดย

นกัศกึษาจะต้องใช้ความรู้จากวิชาระเบียบวิจยัธุรกิจมาจดัทําโครงการวิจยัฯทีได้รับหมอบหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการของ

นกัศกึษาแต่ละกลุม่ 

ขนึกบัการจดัทํา

โครงการวิจยัของแต่ละ

กลุม่ 

ศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

มากกว่า  ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจําวิชาจดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามนกัหมาย อย่างน้อย  ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.  มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้ อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 

3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4.  มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 

 .  วิธีการสอน 

  1. การบรรยายในห้องเรียน และการเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหาในงานวิจยั  

  2. เน้นการเรียนรู้โดยทํากิจกรรมโครงงานวิจัยธุรกิจ 

  . การอภิปรายและการนําเสนอผลงานวิจยัฯ 
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 .  วิธีการประเมินผล 

  1. การนําเสนอรายงานวิจัย ทงัในส่วนของ Research Proposal และ Final Report 

  2.การสอบปลายภาค 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

. ความรู้เรืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทีจําเป็นสําหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ทีครอบคลุมทัง  

การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีความ รู้และความเข้าใจในสาระสําคัญ เกียวกับกระบวนการทําวิจัยธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผล และการนําไปใช้งาน 

5. มีความ รู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

 .  วิธีการสอน 

  1. การบรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบกบัเอกสารคําสอน 

  2. การให้ข้อเสนอแนะจากการนําเสนอรายงาน 

   การให้คําปรึกษาเป็นรายกลุม่ และตอบข้อซักถามในห้องเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 1. การนําเสนอรายงานวิจัย ทงัในส่วนของ Research Proposal และ Final Report 

 2. การสอบปลายภาค 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

1 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั และมีความคิดทีเป็นระบบ (Systematic Thinking) 

2 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3 สามารถสบืค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซงึสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

4 สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบ มีความกล้าในการตดัสนิใจเลือกทางเลอืก

ทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 .  วิธีการสอน 

  1. การบรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบกบัเอกสารคําสอน 

  2. การให้ข้อเสนอแนะจากการนําเสนอรายงาน 

  . การให้คําปรึกษาเป็นรายกลุม่ และตอบข้อซกัถามในห้องเรียน 
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 .  วิธีการประเมินผล 

 1. การนําเสนอรายงานวิจัย ทงัในส่วนของ Research Proposal และ Final Report 

 2. การสอบปลายภาค  

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

1. สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

2. สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

3. สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 

4. สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

5. มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

  1. การบรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบกบัเอกสารคําสอน 

  2. การให้ข้อเสนอแนะจากการนําเสนอรายงาน 

   การให้คําปรึกษาเป็นรายกลุม่ และตอบข้อซักถามในห้องเรียน  

 .  วิธีการประเมินผล 

 1. การนําเสนอรายงานวิจัย ทงัในส่วนของ Research Proposal และ Final Report 

 2. การสอบปลายภาค 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

1. สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

2. สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอ ย่างถูกต้อง ทังใน รูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

4. สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 .  วิธีการสอน 

  1. การบรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบกบัเอกสารคําสอน 

  2. การให้ข้อเสนอแนะจากการนําเสนอรายงาน 

   การให้คําปรึกษาเป็นรายกลุม่ และตอบข้อซักถามในห้องเรียน 

 .  วิธีการประเมินผล 

 1. การนําเสนอรายงานวิจัย ทงัในส่วนของ Research Proposal และ Final Report 

 2. การสอบปลายภาค 
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หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 -แนะนาํการเรียนการสอน 

-บทที  กลยทุธ์ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

 

3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

2 -บทที  ตวับ่งชีทางเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ 

-นกัศึกษานาํเสนอทีมงานวิจยั 

3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

3 -บทที  การเริมตน้การวิจยั 3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

4 -บทที  การททบทวนวรรณกรรม

และออกแบบการวิจยั 

-นกัศึกษานาํเสนอหวัขอ้ ความ

เป็นมา และวตัถุประสงคข์อง

งานวิจยั 

3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

5 -บทที  เทคนิคการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล 

- นกัศึกษานาํเสนอ วรรณกรรม และ

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

6 -บทที  การวิจยัโดยใชก้ารสาํรวจ

ตวัอยา่ง 

-การนาํเสนอ ขอ้เสนอโครงการวิจยั 

ของนกัศึกษา 

3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

7 -บทที  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

-การนาํเสนอ ขอ้เสนอโครงการวิจยั 

ของนกัศึกษา (ต่อ) 

3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

8 Mid-term - - - 

9 -บทที  การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (1) 

-นกัศึกษารายงานความคืบหนา้ใน

การเกบ็ขอ้มูลและการใหค้าํปรึกษา

รายกลุ่ม 

 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

10 -บทที  การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (2) 

-นกัศึกษารายงานความคืบหนา้ใน

 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

การเกบ็ขอ้มูลและการใหค้าํปรึกษา

รายกลุ่ม 

11 -เรียนรู้ประสบการณ์ธุรกิจ จาก

วิทยากรรับเชิญหรือการให้

คาํปรึกษารายกลุ่ม 

 - ดร.ธีริน วาณิชเสนี หรือ

วิทยากรรับเชิญ (ถ้ามี) 

12 -บทที  การวดัและการสร้างมาตร

วดัขอ้คิดเห็น 

-นกัศึกษารายงานความคืบหนา้ การ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

13 -บทที  การวิเคราะห์ขอ้มูลและ

แปลผลการวิเคราะห์ 

-นกัศึกษารายงานความคืบหนา้ การ

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

14 -บทที  การเขียนรายงานวิจยัธุรกจิ 

-นกัศึกษานาํเสนอรายงานวจิยัฉบบั

สมบรูณ์ 

 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

15 -นกัศึกษานาํเสนอรายงานวจิยัฉบบั

สมบรูณ์ 

-Wrap up course 

3 Slide Presentation และ เอกสารคาํ

สอน 

ดร.ธีริน วาณิชเสนี 

16 Final Exam  - - - 

หมายเหตุ เนือหารายวิชาและกําหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 . , 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.3 

-การนําเสนอ Presentation 

-รายงาน Research Proposal 

6-7 30 

2 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2 

-การนําเสนอ Presentation 

-รายงาน Final Report 

14-15 40 

3 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 -การสอบปลายภาค 16 30 
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หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 -เอกสารคําสอน วิชา BI408 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 -หนงัสอืทีเกียวกบัการวิจยัธุรกิจ หรือ การวิจยัธุรกิจระหว่างประเทศ และระเบียบวิธีวิจยัทวัไป 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 -Grant, R.M. 2010. Contemporary Strategy Analysis 7th Edition, John Wiley & Sons Ltd, Chapter 18. 

-Ghemawat, P. 2007. Redefining Global Strategy, Crossing Borders in a World Where Difference Still Matter, 

Part 1-1, Harvard Business Press 

-The Central Intelligent Agency, CIA Factbook, USA, www.cia.gov  

-กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, FTA Thai-India http://www.thaifta.com/ 18/11/58 

-Suthiwart-narueput, S. 2007, MECN S50; Macroeconomic Models for Management, Lecture Notes, Sasin 

Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, 

-Thompson, Arthur A., Strickland, A.J and Gamble, John E. 2007. Crafting & Executing  

Strategy; The Quest for Competitive Advantage, 15th Edition, McGraw-Hill, New York, 

p. 98-99. 

-วิชิต อู่อน้  การวิจยัและการสืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจ (Business Research and Information Search) โรงพิมพ ์

บริษทั พรินทแ์อทมี (ประเทศไทย) จาํกดั  หนา้ 

-ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และอจัฉรา ชาํนิประศาสน ์  ระเบียบวิธีการวิจยั Research Methodology บริษทัพิมพ์ดี

การพิมพจ์าํกดั  หนา้ 

-วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน ์  วิจยัธุรกิจยคุใหม่ Modern Business Methodology โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  หนา้ 

-สรชยั พิศาลบุตร  วิธีวิจยัเชิงปฏิบติั Research Method: A Practical Guidebook บริษทัพิมพ์ดีการพิมพจ์าํกดั 

377 หนา้ 

 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 -จากการสนทนากลุม่ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน 

 -จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน 

 -จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 -การสงัเกตการณ์การสอน 

 -ผลการสอบ 

 -อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน  

 -มีการวางแผนการปรับปรุงพฒันารายวิชาตามการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

-คณะกรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  

-สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

-ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 -ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


