
มคอ.3 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 451312  การวิจัยเบ้ืองต้น 
   Introduction to Research Methods  

2. จํานวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาที่ 1/2560  ช้ันปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  451201  สถิติวิเคราะห์ 2 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
  27 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ทางด้านสถิติไปใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถและนําทฤษฎีทางด้านสถิติไปใช้  และมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทความสําคัญของการวิจัยที่มีต่อด้านตางๆ เช่นธุรกิจ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าการวิจัยเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ช่วยในการตัดสินใจภายใต้ภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ    
3.  เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงประเภทของการวิจัย และสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
4.เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการทําวิจัยอย่างมีหลักการและถูกต้องตามขั้นตอน ทั้งแหล่งข้อมูล  

เครื่องมือและการประมวลผล 
5. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆท่ีเหมาะสมในการประมวลผลข้อมลูทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านธุรกิจ และโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ      
6. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอผลงานการวิจัย ได้อย่างมีหลักการ
และถูกต้องตามข้ันตอน  เพ่ือขยายผลงานการวิจัยให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

 
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย  ประเภทของงานวิจัย ประโยชน์ของงานวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย  

การกําหนดและประเด็นของการวิจัย  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การ
สร้างแบบสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย    
2.     จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

อธิบายเพ่ิมเติมในส่วน
ที่ยังไม่เข้าใจตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

 

มีการฝึกทําแบบฝึกหัด
ภายในช่ัวโมง 
 

ศึกษาด้วยตนเองไม่
น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 
 

 



3.    จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

มีการจัดตารางเวลาการเข้าพบเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์โดยมี
การประกาศให้นักศึกษาทราบ และนักศึกษาสามารถเข้าพบเพ่ือปรึกษาได้นอกช่วงตารางเวลาที่ประกาศ
ตามความเหมาะสม 

 
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

- มีคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเสยีสละ 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ 

- เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน 

- -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับวิธีการวิจัย  

- ให้นักศึกษาทํารายงานและนําเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ในเรื่องลักษณะทั่วไปของงานวิจัย  ประเภทของงานวิจัย ประโยชน์ของงานวิจัย ขั้นตอน
การทําวิจัย  การกําหนดและประเด็นของการวิจัย  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าง
แบบสอบถาม การสร้างแบบสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมลู  การเขียนรายงานการ
วิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย    

 
 
 



2.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 

- นําเสนอรายงาน  
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการําวิจัย วิเคราะห์โจทย์ โดยนําทฤษฎีทางสถิติที่เก่ียวข้องมาใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายให้นักศึกษาทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษา 

- วิเคราะห์กรณีศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง และนําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลให้

เหมาะสมกับการวิจัยเบ้ืองต้น 
 

4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 มีการฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยการซักถาม และฝึกความรับผิดชอบโดยกําหนดให้
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายภายเวลาที่กําหนดไว้ 
4.2 วิธีการสอน 
 มีการซักถาม และมอบหมายงานเพ่ือฝึกให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
 รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

 -      ฝึกฝนการคิดคํานวณ วิเคราะห์โจทย์โดยใช้ทฤษฎีสถติิที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 



- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและการ
นําเสนอในช้ันเรียน 

- พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และทํารายงานโดยเน้นการนําตัวเลขและ
สถิติที่เก่ียวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
5.3  วิธีการประเมิน 
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
   

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/ รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรยีน 
การสอน สื่อทีใ่ช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

     1 ภาพรวมของการวิจัย  ประเภท ประโยชน์ 
ปัญหาและ อุปสรรคในการทาํวิจัย   

3 บรรยาย  
รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

     2 ขั้นตอนการทําวิจัย การกําหนดและ
ประเด็นของการวิจัย   

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

    3 แหล่งข้อมูล  วิธีสํารวจข้อมูล ขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสม 

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

    4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบ
สัมภาษณ ์

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

   5 กระบวนการวิจัยและการดําเนินงานทาง
สถิติ 

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

 
รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

   6 กระบวนการวิจัยและการดําเนินงานทาง
สถิติ 

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

 
รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 



    7 การเขียนโครงงานการวิจัย 3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

 

รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 
 

8 รายงาน/ทบทวน 3 บรรยาย /รายงาน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

9 สอบกลางภาค    

10 การเขียนโครงงานการวิจัย (ต่อ) 3 รายงาน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

   11 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือใน
การรวบรวมข้อมูล 

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

   12 การประมวลผลข้อมูล การสร้างคู่มือลง
รหัส โปรแกรมสําเร็จรูป  

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

   13 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมาย 

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

   14 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมาย (ต่อ) 

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

  15 การเขียนรายงานการวิจัย และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย    

3 บรรยาย / ทํา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

  16 รายงาน/ทบทวน 3 บรรยาย / รายงาน รศ. ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

  17-18 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17-18 

30% 
40% 

2  รายงานและการส่วนร่วมในช้ัน
เรียน 

8, 16 30% 
 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
  ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยเบ้ืองต้น 
 

2. เอกสารและขอ้มูลที่สาํคัญ 
            เอกสารที่เก่ียวข้องจะเป็นผู้แต่งท่านใดก็ได้ขอให้มีเน้ือหาที่เก่ียวข้อง และให้ใช้วิจารณญาณใน
การอ่านและศึกษา 
 1.  กุณฑลี    เวชสาร;  การวิจัยการตลาด  ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544 
  2.  สรชัย   พิศาลบุตร  ; วิธวิีจัยเชิงปฏิบัติการ ; บริษัท  วิทยพัฒน์  จํากัด,  2549 
 3.  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ ; การวิจัยธุรกิจ    Information  Business  System,2541 
           4.  Donald  H.  McBurney / Theresa L. White ,  Research  Methods , THOMSON  
Wadswort, 2007 
  

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
- 

   
หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถทําได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
ห้องเรียน 
 
 
 
 



4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการ
ให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  


