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คํานํา
ขอมูล มคอ. 3 รายวิชาการวิจัยการตลาดนี้ เป(นขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อใหการ
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สอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ ที่จําเป(นสําหรับการ
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รายวิชาอีกดวย
ผูBชCวยศาสตราจารย@น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@
อาจารยผูสอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขBอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3643104
ชื่อรายวิชา (ไทย)
การวิจัยการตลาด
(อังกฤษ) Marketing Research
2. จํานวนหนCวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

รายวิชาบังคับ

4. อาจารย@ผูBรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย@ผูBสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ อภิชาตไตรสรณ
อาจารยผูสอน ตอนเรียน A1 และ B1 ผูชวยศาสตราจารยน้ําผึ้ง ไขวพันธุ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปLที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปWที่ 3
6. รายวิชาที่ตBองเรียนมากCอน (Pre-requisite) (ถBามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตBองเรียนพรBอมกัน (Co-requisites) (ถBามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลCาสุด
1 ธันวาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุCงหมายและวัตถุประสงค@
1. จุดมุCงหมายของรายวิชา
ใหผูเรียนไดศึกษาความสําคัญของการวิจัยการตลาด ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยการตลาด การ
ฝYกปฏิบัติการวิจัยการตลาดโดยการเสนอโครงรางวิจัย กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมุติฐานในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการตัดสินใจดาน
การตลาด
2. วัตถุประสงค@ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจในขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยการตลาด
3. เพื่อใหผูเรียนฝYกปฏิบัติการทําวิจัยพื้นฐานทางดาน
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชเป(นแนวทางในการอาชีพตางๆ ได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท กระบวนการ ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย การออกแบบวิธี
วิจัย เครื่องมือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แหลงขอมูลและประเภทความผิดพลาดของขอมูล สเกลที่ใชวัด
ทัศนคติ ขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การออกแบบสอบถาม การสุม
ตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะหและการแปลผลขอมูล การใชสถิติประยุกตในการวิจัย การสรุปผลและ
การทํารายงานการวิจัย จริยธรรมในการวิจัยการตลาด
Characteristics of communities. Models and roles of community business.
Cooperation networking. Factors influencing success and failure in community businesses.
Marketing management process. Technology and information system management. Social
and environmental management for communities. Practical marketing project with a
community.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชBตCอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝYก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ช.ม. ฝYก
ปฏิบัติ 30 ช.ม.ตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดBวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝYกงาน
ไมมีการฝYกปฏิบัติงาน
75 ช.ม. ตอภาค
ภาคสนาม
การศึกษา หรือ 6 ช.ม.
ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตCอสัปดาห@ที่อาจารย@ใหBคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกCนักศึกษาเป[น
รายบุคคล
- อาจารยประจําวิชาบอกกลาวการใหคําปรึกษาระหวางที่สอน
- อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 6 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาเป(นรายบุคคล
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูBของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตอหนาที่ ตอตนเองและตอผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นและ
มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
1.1.2 มีความพอเพียงเป(นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีความเคารพตอกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
- มีการสอนจรรยาบรรณของนักวิจัยพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และใหทํารายงานการวิจัย
เพื่อที่จะสรางความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยในการทํางานวิจัย และความตรงตอเวลาในการสงงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมตางๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหวางการเรียนการสอนภายในหองเรียนรวมถึง
พิจารณาจากงานและรายงานการวิจัยที่นักศึกษาสงงาน
2. ความรูB
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป(นพื้นฐานที่จําเป(นสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการตลาด การเงิน การผลิต และการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
2.1.3 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความ
เขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power point ประกอบการบรรยาย โดยเปpดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถามประเด็นสงสัย และมีการมอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุม โดยเลือกใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับเนื้อหาแตละบท
- มอบหมายรายงานการวิจัยกลุม และใหมีการรวมอภิปรายงานวิจัยของกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
- การประเมินผลจากงานรายบุคคล/งานกลุม ที่มอบหมายให
- สอบปากเปลารายบุคคล
- การสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
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3. ทักษะทางป\ญญา
3.1 ทักษะทางป4ญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เป(นประโยชนในการ
แกไขป4ญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ๆ
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป(นผล
จากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
- ใหมีการวิเคราะหป4ญหาและประเด็นการวิจัย มีการออกแบบการวิจัยดวยกระบวนการคิดเชิง
ระบบตามกระบวนการในการวิจัย
- มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานการวิจัย พรอมนําเสนอผลการวิจัยหนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาความถูกตองของงานวิจัย ตามกระบวนการและวิธีการทางดานการวิจัยทางการเงินอยาง
ครบถวน
- การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเป(นกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนําผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหป4ญหาของการวิจัย พรอมทั้งมอบหมายงานทั้งรายกลุมและ
รายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานรายบุคคล ประเมินผลจากพฤติกรรมการสงงานตรงเวลาและงานมีคุณภาพ
- รายงานกลุม ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเป(นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลั กคณิ ตศาสตร สถิ ติ และการวิเ คราะหเชิ งปริ มาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนอ
อยางถูกตอง
5.1.4 ความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป(นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
7

มคอ. 3
5.2 วิธีการสอน
- บรรยายและใหแสดงความคิ ด เห็ น การทํ า งานกลุ ม มอบหมายงานโดยศึ ก ษาคนควาจาก
ฐานขอมูลออนไลน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง แลววิเคราะหพรอมกับนําเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และ
ตารางตัวเลข พรอมกับบอกแหลงอางอิง
- นํ า เสนอผลการศึ ก ษาขอมู ล พรอมการวิ เ คราะหและนํ า เสนอในรู ป แบบเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายหลังจากฟ4งการนําเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียน
- งานที่มอบหมายทั้งเป(นงานกลุมและงานรายบุคคล
- ประเมินจากรายงานการเขียน และการนําเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
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.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห@
หัวขBอ/รายละเอียด
ที่
1
ปฐมนิเทศรายวิชา
บทนํา
- ประเภทของการวิจัย
- ขอบเขตของการวิจัยทางธุรกิจ
- จรรยาบรรณนักวิจัย

2

กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ
- หลักการเลือกหัวขอวิจัย
- การเขียนความเป(นมาและ
ความสําคัญของป4ญหา
- การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
- การกําหนดขอบเขตการวิจยั
- การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
Learning Outcome
- นักศึกษากําหนดป4ญหาการวิจัยและ
วัตถุประสงคการวิจัยได

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงคของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
3. บรรยายสวนประกอบตาง ๆ ของรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ
4. ใหนักศึกษาจัดกลุมและมอบหมายใหแตละ
กลุมไปคนหางานวิจัยเกีย่ วกับผลิตภัณฑทีส่ นใจ
จากฐานขอมูลวิจัยตางๆ ที่แนะนํา

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. ตัวอยางรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ

1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษากําหนดป4ญหาการ
วิจัยและวัตถุประสงคการวิจยั จากใบงานที่ให
3. ใหนักศึกษาแตละกลุมนํางานทีไ่ ดรับมอบ
หมายมาอภิปรายและรับคําชี้แนะจากผูสอน
4. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมกําหนด
หัวขอวิจัย ความเป(นมา วัตถุประสงค ขอบเขต
การวิจัย และวรรณกรรม

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. งานรายบุคคลกําหนดป4ญหา
การวิจัยและวัตถุประสงคการ
วิจัย
4. งานของนักศึกษาแตละกลุมที่
ไดรับมอบหมายสัปดาหที่ 1

สอดคลBองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขอ 1

ขอ 1
ขอ 2

ผูBสอน
ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@
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สัปดาห@
หัวขBอ/รายละเอียด
ที่
3
การตั้งสมมติฐาน
- แหลงที่มาของสมมติฐาน
- ความสําคัญและประโยชนของ
สมมติฐาน
- ประเภทและการทดสอบสมมติฐาน
- ความคาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการ
ทดสอบสมมติฐาน
- ขอเสนอแนะในการเขียนสมมติฐาน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษาตั้งสมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐานจากใบงานที่ให
3. ใหนักศึกษานํางานกลุมที่รับมอบหมายมา
อภิปรายและรับคําชี้แนะไปแกไขนําสงในครั้ง
ตอไป

สื่อการสอน
1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. งานกลุมการตั้งสมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐาน
4. งานของนักศึกษาแตละกลุมที่
ไดรับมอบหมายสัปดาหที่ 2

สอดคลBองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขอ 1
ขอ 2

ผูBสอน
ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถตั้งสมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐานได
4

ประชากรและกลุCมตัวอยCาง
- ประชากรและกลุมตัวอยาง
- ขั้นตอนในการสุมกลุมตัวอยาง
- ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ดี
- เทคนิคการสุมกลุมตัวอยาง
- วิธีการสุมกลุมโดยไมใชความนาจะ
เป(นตัวอยางและขอจํากัด
- วิธีการสุมกลุมโดยใชความนาจะเป(น
ตัวอยาง

4

1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษานํางานกลุมที่รับมอบหมายมา
อภิปรายและรับคําชี้แนะไปแกไขนําสงในครั้ง
ตอไป

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. งานของนักศึกษาแตละกลุมที่
ไดรับมอบหมายสัปดาหที่ 3

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@
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สัปดาห@
จํานวน
หัวขBอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
5
ประชากรและกลุCมตัวอยCาง (ตCอ)
4
- ขนาดของกลุมตัวอยาง
- วิธีการกําหนดขนาดตัวอยาง
- ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
- ประโยชนของการเลือกกลุมตัวอยาง

6

การออกแบบการวิจัย
- การเขียนโครงรางงานวิจัย
รูปแบบของโครงรางงานวิจัย

4

7

เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย
- ลักษณะของเครื่องมือที่ดี
- ประเภทของเครื่องมือที่ใชในวิจัย

4

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถจัดทํารางโครงราง
งานวิจัย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษานํางานกลุมที่รับมอบหมายมา
อภิปรายและรับคําชี้แนะไปแกไขนําสงในครั้ง
ตอไป
3. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมกําหนด
ขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางงานวิจัย
กลุม และนําสงในครั้งตอไป
1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษานํางานกลุมทีร่ ับมอบหมายมา
อภิปรายและรับคําชี้แนะไปแกไข
3. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมจัดทําโครง
รางงานวิจัยกลุม และนําสงเพื่อดูความกาวหนา
ในครั้งตอไปโดยกําหนดสงโครงรางงานวิจัยใน
สัปดาหที่ 8
1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยของกลุม (แบบสอบถาม) โดยสามารถ
ขอคําแนะนําในระหวางสัปดาหและใหนําสงใน
ครั้งตอไป
3. ใหนักศึกษานํารางโครงรางงานวิจัยมา
อภิปรายและรับคําชี้แนะไปแกไขนํา สงโครง
รางงานวิจัยฉบับสมบูรณในสัปดาหตอไป

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. งานของนักศึกษาแตละกลุมที่
ไดรับมอบหมายสัปดาหที่ 4

สอดคลBองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขอ 1
ขอ 2

ผูBสอน
ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. ตัวอยางโครงรางงานวิจัย
4. งานของนักศึกษาแตละกลุมที่
ไดรับมอบหมายสัปดาหที่ 5

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. ตัวอยาง (แบบสอบถาม)
4. งานของนักศึกษาแตละกลุมที่
ไดรับมอบหมายสัปดาหที่ 6
5. รางโครงรางงานวิจัย

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@
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สัปดาห@
จํานวน
หัวขBอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
8
เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย
4
- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถจัดทําราง
แบบสอบถาม
- นักศึกษาสามารถจัดทําโครงราง
งานวิจัยฉบับสมบูรณ
9
การรวบรวมขBอมูล
4
- ชนิดและแหลงที่มาของขอมูล
- การประมวลผลและตรวจสอบขอมูล
- การบันทึกขอมูล
- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. บรรยายใหนักศึกษาปฏิบัติในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย (แบบสอบถาม)
2. ใหนักศึกษาแตละกลุมสงโครงรางงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ
3. ใหนักศึกษานํารางแบบสอบถามงานวิจยั กลุม
ที่มาอภิปรายและรับคําชี้แนะไปแกไข นําไป
ปรับแกและสงใหตรวจในระหวางสัปดาห
1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2.ใหนักศึกษานํางานกลุมที่รับมอบหมายมา
อภิปรายและรับคําชี้แนะไปแกไขและสามารถ
นําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บรวบรวมขอมูล

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
4. ตัวอยางแบบสอบถามและไฟล
ขอมูลที่มีการบันทึกขอมูลแลว
5. รางแบบสอบถามงานวิจัยกลุม

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถจัดทํา
แบบสอบถาม
สถิติที่ใชBในการวิจัยทางธุรกิจ
- ระดับของการวัด
- สถิติกับการวิจยั ทางธุรกิจ
- การใชสถิติวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อตั้งคาตามแบบสอบถาม
ของกลุมพรอมบันทึกขอมูลได

1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. บรรยายใหนักศึกษาปฏิบัติในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อตั้งคาตามแบบสอบถาม
ของกลุมพรอมบันทึกขอมูล
3.มอบหมายใหนักศึกษาบันทึกขอมูลที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมในงานวิจัยกลุมดวยโปรแกรม
SPSS และนํามาใหสงในสัปดาหตอไป
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4

สอดคลBองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผูBสอน
ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. แบบสอบถามงานวิจัยกลุม

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
4. แบบสอบถามที่ไดมีการเก็บ
ขอมูลแลว

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@
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สัปดาห@
หัวขBอ/รายละเอียด
ที่
11
สถิติที่ใชBในการวิจัยทางธุรกิจ (ตCอ)
- การทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยประชากร
- การใชโปรแกรมสําเร็จเพื่อการ
ทดสอบสมมติฐานคาเฉลี่ย
- สถิติที่ใชทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาแปรปรวนจากกลุมตัวอยาง
- สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของกลุม
ตัวอยาง
12

การวิเคราะห@ขBอมูล การแปลผล และ
การนําเสนอขBอมูล
- ประเภทของการวิเคราะหขอมูล
- ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูล
- การแปลผลขอมูล
- การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
ลักษณะตารางและการแปลความ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษานําขอมูลที่ไดถูกบันทึกโดย
โปรแกรม SPSS มาใหพิจารณา พรอมกับ
แบบสอบถามที่ไดมีการเก็บขอมูลแลว มาแลก
เปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในการตั้งคาโปรแกรม SPSS จาก
แบบสอบถามที่มีความหลากหลาย
4

1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษานําขอมูลงานวิจัยกลุม
ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาแปลผลขอมูล

สื่อการสอน
1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
4. แบบสอบถามที่ไดมีการเก็บ
ขอมูลแลว

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูล

สอดคลBองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขอ 1
ขอ 2

ขอ 1
ขอ 2

ผูBสอน
ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลได
โดยพิจารณาจากตารางการแปลผล
ขอมูล
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สัปดาห@
หัวขBอ/รายละเอียด
ที่
13
การวิเคราะห@ขBอมูล การแปลผล และ
การนําเสนอขBอมูล (ตCอ)
- การเขียนสรุปผล การอภิปรายผล
และขอเสนอแนะ

14

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสรุปผล อภิปรายผล
และขอเสนอแนะได
การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ@

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
4
1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษานําขอมูลงานวิจัยกลุม 3. ตัวอยางการเขียนสรุปผล
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาแปลผลขอมูล
3. มอบหมายใหนักศึกษานําขอมูลที่ไดการ
เขียนสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูBในการนําเสนอ
งานกลุCมและทบทวนบทเรียน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถจัดทํารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณได

ผูBสอน
ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

4

1. บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณสงพรอมนําเสนอในสัปดาหตอไป
3. สอบปากเปลาความรูวิจยั รายบุคคล

1. บรรยายโดยใช Power Point
2. ตําราวิจัยทางธุรกิจ
3. ตัวอยางรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ

ขอ 2
ขอ 4

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

4

1. การนําเสนอรายงานวิจัยของนักศึกษาแตละ
กลุม พรอมทั้งรวมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู
2. ทบทวนบทเรียน

1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ของนักศึกษาแตละกลุม
2. บรรยายโดยใช Power Point

ขอ 2
ขอ 4

ผศ.น้ําผึ้ง ไขวBพันธุ@

Learning Outcome
- นักศึกษาจัดทํารางรายงานวิจัย
- คะแนนสอบปากเปลารายบุคคล
15

สอดคลBองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขอ 1
ขอ 2

14
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูB
กิจกรรม

ผลการเรียนรูBที่ไดB

วิธีการประเมิน

(ระบุขBอ)
พฤติกรรม
การเรียน

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 4.1.1, 4.1.2

งานกลุม/รายบุคคล
สอบปากเปลา
รายบุคคล
โครงรางงานวิจัย

1.1.1, 1.1.3, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4

รายงานการวิจยั และ
การนําเสนอของ
นักศึกษา
การสอบปลายภาค
รวม

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.4
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1,
5.1.1

ประเมินจากการเขา
หองเรียนและความตั้งใจ
เรียน การสงงานตรงเวลา
ของนักศึกษา
ประเมินผลจากงานที่
มอบหมายให
ประเมินจากโครงราง
งานวิจัย
ประเมินจากรายงานการ
วิจัยและการนําเสนอของ
นักศึกษา
ประเมินจากการสอบโดย
ใชขอสอบปลายภาคแบบ
ปรนัยและอัตนัย

สัปดาห@ที่ สัดสCวนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

10%

3-5

10%

8

15%

14-15

25%

16

40%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตําราหลัก
ปรียนันท ประยูรศักดิ์. (2560). การวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขBอมูลสําคัญ
กุณฑลี รื่นรมย. (2553). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ประสพชัย พสุนนท. (2555). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ : ทyอปพับลิ่งชิ่ง.
3. เอกสารและขBอมูลแนะนํา
- ฐานขอมูล ThaiLis
- เว็บไซตหองสมุดทุกมหาวิทยาลัย
- เว็บไซตของ สกว.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ@การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ@การประเมินการสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตความตั้งใจของผูเรียน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- เมื่อไดผลการประเมินการสอนนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหดี
ยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเนื้อหาที่สอน วิธีการวัดผลและประเมินผล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการตรวจสอบผลงานของนักศึกษา คะแนนสอบ ความประพฤติในการ
เรียนโดยอาจารยผูสอน
- มีการตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบรายวิชาโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปWการศึกษาที่เปpดการเรียนการสอน
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