
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 EC434        การวิจัยเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  
                    Survey Research for Economics and Business  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ …1………….. / ชั้นปีที่ ……4……………. 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC205 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8.  สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
        10 สิงหาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎี กระบวนการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อให้
สามารถส ารวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาไปเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณในการจริยธรรมเหมาะสม ตรงกับความต้องการของสังคม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
                  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของการวิจัยที่เน้นเทคนิคการท าวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนในวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาความรู้และเครื่องมือใหม่ๆ ในการท าวิจัยเชิงส ารวจ และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
                ความหมายของการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจโดยใช้การสัมภาษณ์ (interview form) การสังเกต (observation) การทดลอง 
(experiment) และแบบสอบถาม (questionnaire) การออกแบบแบบสอบถาม (questionnaire design) การ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นและไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น ประชากรและการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง การลงรหัสของแบบสอบถาม การอ้างอิงทางสถิติแบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้
พารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบสอบถามทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ 
 
     2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

45 - - - 
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     3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
      6  ช.ม/สัปดาห์ โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างาน 

 
หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์
แห่งวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม 
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสังคม 
5. เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
 1.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
เชิงส ารวจ  

2. ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงส ารวจที่สอดแทรกประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา 
2. ประเมินจากผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงส ารวจทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย อาทิ การศึกษาดูงานที่  บริษัทไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) และ 
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
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 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในการท าวิจัยเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

1. การวางแผนและออกแบบประเด็นการท าวิจัยเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงส ารวจ 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ 
4. การสร้างแบบสอบถาม 
5. การน าข้อมูลเข้าระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
6. การเขียนรายงานการวิจัยเชิงส ารวจ 

  
      2.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เป็นกลุ่ม/รายบุคคล และน าเสนอ 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลสถานการณ์รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในประเด็น

ที่ท าวิจัยเชิงส ารวจ รวมทั้งการเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย 
4. ซักถามในห้อง และให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
2. ประเมินจากการอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงส ารวจทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 
4. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
5. สอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสมในการท า
วิจัยเชิงส ารวจ 

2. สามารถจัดท าการวิจัยเชิงส ารวจได้ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนออกแบบประเด็นใน
การท าวิจัยเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง
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แบบสอบถามการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ การน าข้อมูลเข้าระบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงส ารวจ 

 
      3.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายประกอบสื่อการสอน Powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เป็นกลุ่ม/รายบุคคล และน าเสนอ 
3. ท าการบ้าน 

4. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการท าวิจัยเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ รวมทั้งการเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย 

 
 3.3  วิธีการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
2. ประเมินจากการอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
3. ประเมนิจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงส ารวจ ทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 
4. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
5. สอบย่อย 2 คร้ัง 
6. สอบปลายภาค 

  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
2. ภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม

ก าหนดเวลา 
 

      4.2 วิธีการสอน 
1. จัดกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
2. การน าเสนอผลการปฏิบัติงานกลุ่ม  

 

      4.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายซักถามร่วมกันในชั้นเรียน 
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2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการท างานเป็นทีม  

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

1. สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติต่างๆในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการวิจัยเชิง
ส ารวจได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนรายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า และพัฒนาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
   
 5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการท าวิจัยเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก website และน าข้อมูลมาใช้อ้างอิงในการท าวิจัย
เชิงส ารวจ 

3. ฝึกให้นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
        5.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากผลงานการฝึกปฏิบัติในกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2. ประเมินจากผลการน าเสนอ การอภิปรายซักถามแลกเปลีย่นกันในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์        
   ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

   กิจกรรมการเรียน 
   การสอนและสือ่ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงส ารวจ 

     3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงส ารวจ 

    3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

3 บทที่ 2 การออกแบบสอบถาม 3 เอกสารประกอบการสอน  
ศ.ดร.ภูมิฐาน 
 

4 บทที่ 2 การออกแบบสอบถาม 3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

5-6 บทที่ 3 การวัดทัศนคติ 3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

7 บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง 3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

8 บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง 3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

9-10 บทที่ 5 การเตรียมข้อมูล 3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

11 บทที่ 5 การเตรียมข้อมูล 3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

12-13 บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น 

3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

14 บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น 

3 เอกสารประกอบการสอน ศ.ดร.ภูมิฐาน 

15 น าเสนอรายงานเดี่ยวการท าการวิจัย
เชิงส ารวจทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 

3 Power Point ศ.ดร.ภูมิฐาน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ความรู้และความเข้าใจ
ตั้งแต่บทที่ 1-10 

-สอบปลายภาค 
 
 
 
-การท ารายงาน 

สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
มีการสอบปลายภาค 
สัปดาห์ท่ี 4 และ 6 

 
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน

การสอน 

40% 
 
 
 

40% 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ฝึกปฏบิัติในช้ันเรียนและ
ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

การรายงานหน้าช้ัน การท า
การบ้าน 

ทุกสัปดาห ์
 

 

20% 
 
 
 

 
 

 

                                                          หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.เอกสารหลัก 
 ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ (2557)  เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยเชิงส ารวจทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กัลยา วานิชย์บัญชา (2544) การใช้ SPSS for Windows ในเการวิเคราะห์ข้อมูลเวอร์ชั่น 7.พิมพ์ครั้งที่ 3. 

โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ  
กัลยา วานิชย์บัญชา (2544) การวิเคราะห์สถิติ:สถิติเพื่อการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. ศูนย์หนังสือแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  .กรุงเทพ.  
เกียรติสุดา ศรีสุข (2006) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย . 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 านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง . 
สรชัย พิศาลบุตร (2551) การวิจัยทางธุรกิจ. วิทยพัฒน์. กรุงเทพ. 
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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 านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th  
2) ส านักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th 
3) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th 
4) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย http://www.tdri.or.th 
5) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.ismed.or.th 
6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.smebank.co.th 
7) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม www.sme.go.th 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  - การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - ผลการสอบปลายภาค 
 - ผลการสอบย่อย 

- ผลการท ารายงานกลุ่ม และรายงานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมายได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนไปอย่าง
ถูกต้อง 

3. การปรับปรุงการสอน  
      - ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา 
 - การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการ
สอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
 - ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     - พิจารณาผลการสอบ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบ
ผลการประเมิน การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและผลการเรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในข้อ 4 
 


