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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิดษุฎบีณัฑติ แขนงวชิาการจดัการธุรกจิและการบรกิาร 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

32902 ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิข ัน้สงูและเศรษฐมติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

Advanced Business Research Methodology and Econometrics 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิวีจิัยธรุกจิขัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในวธิกีารทางเศรษฐมติ ิ

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งตวัแบบและแบบจ าลองทางเศรษฐมติ ิ

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหแ์ละแปลขอ้มูลโดยใชเ้ศรษฐมติ ิ

6. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูใ้นระเบยีบวธิวีจัิยธรุกจิขัน้สงูและเศรษฐมติมิาประยุกตใ์ชใ้นการท าวจัิยธุรกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยขัน้สงู การวจัิยประเภทตา่งๆ การวจัิยแบบผสมผสานระหวา่งการวจัิยเชงิปรมิาณ

และการวจัิยเชงิคณุภาพ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอย

เสน้ตรงเชงิพหุ การวเิคราะหจั์ดกลุ่ม การวเิคราะหจ์ าแนกประเภท การวเิคราะหปั์จจัย การวเิคราะหต์ัวแปรพหุนาม 

การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิทางสถติ ิ 

 วธิีการทางเศรษฐมิติส าหรับการวจัิยธุรกิจ แบบจ าลองทางเศรษฐมิติและขอ้สมมติฐาน System 

Equation Models, Simultaneous Equation Models, Time Series Econometrics และการใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูป

ในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 

32905 การวจิยัและทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Theory in Marketing, Finance and Accounting, and Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวจัิยดา้นการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

 2. เพือ่สรา้งงานวจิัยเบือ้งตน้ดา้นการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ หลักการ และตัวแบบของทฤษฎีทางการตลาด การเงนิ และการบัญช ี

และการบรกิาร 

 4. เพื่อประยุกต์ใชท้ฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญช ีและการบริการ อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์แตล่ะกรณี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักพื้นฐานการวจิัย กระบวนการวจิัย จรรยาบรรณและกฎหมายในการวจิัย การเผยแพร่ ผลงานวจิัย 

การน าทฤษฏดีา้นการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิารมาสรา้งงานวจัิย 

 ตัวแบบ แนวคดิ หลักการ และขอ้สมมตฐิานของทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและการบรกิาร 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎแีละการประยกุตใ์ช ้
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32906 การวเิคราะหแ์ละทฤษฎขี ัน้สูงทางการตลาด การเงนิและการบญัช ี (6 หนว่ยกติ)

และการบรกิาร 

 Analysis and Advanced Theory in Marketing, Finance and  

 Accounting, and Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้ชงิลกึในทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหท์ฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบญัช ี

และการบรกิาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยกุตท์ฤษฎใีนการสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห ์และการประยุกตท์ฤษฎแีละตัวแบบทางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและการบรกิาร 

การบรูณาการทฤษฎทีั่วไปและทฤษฎขีัน้สงู งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและ

การบรกิาร และการวเิคราะหง์านวจิัยเพือ่เกดิองคค์วามรูใ้หม ่

32907 สมัมนาประเด็นการวจิยัทางการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Research Issues Related to Marketing  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยทางการตลาด  

 2. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทางการตลาด ซึง่จะน าไปใชใ้นการ

ก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงร่างการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็นและเนื้อหาสาระทางการตลาดส าหรับการวจัิย หลักการและกระบวนการ

วเิคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวน วเิคราะห ์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางการตลาดเพื่อสรา้งนวัตกรรม

หรอืองคค์วามรูใ้หม่ การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิยและ

การจัดท าเคา้โครงร่างการวจิัยทางการตลาด 

32908 สมัมนาประเด็นการวจิยัทางการเงนิและการบญัช ี (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Research Issues Related to Finance and Accounting  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจัิยทางการเงนิและการบญัช ี

 2. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกับแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทางการเงนิและการบัญช ีซึง่จะน าไปใช ้

ในการก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงร่างการวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการเงนิและการบัญชสี าหรับการวจัิย หลักการและ

กระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวน วเิคราะห ์และสังเคราะหว์รรณกรรมทางการเงนิและ

การบญัชเีพือ่สรา้งนวตักรรมหรอืองคค์วามรูใ้หม ่การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย 

แผนการวจัิยและการจัดท าเคา้โครงร่างการวจัิยทางการเงนิการและการบญัช ี

32909 สมัมนาประเด็นการวจิยัทางการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Research Issues Related to Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยทางการบรกิาร 

 2. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทางการบรกิารซึง่จะน าไปใชใ้นการ

ก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงร่างการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการบรกิารส าหรับการวจัิย หลักการและกระบวนการ

วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวน วเิคราะห ์และสงัเคราะหว์รรณกรรมทางการบรกิารเพือ่สรา้งนวตักรรมหรอื

องคค์วามรูใ้หม่ การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิยและการ

จัดท าเคา้โครงร่างการวจิัยทางการบรกิาร 

32998 ดษุฎนีพินธ ์(การจดัการธุรกจิและการบรกิาร) (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Business and Hospitality Management)  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์

2. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์

3. เพือ่ใหส้ามารถเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์

4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวน วเิคราะห์และสังเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิยในดา้นการก าหนดกลุม่ตัวอย่าง การออกแบบ 

การวัดตัวแปร เครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล และจัดท าโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครื่องมือวจิัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวมรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การสรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และเสนอร่างบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่ การเขยีนเรียบเรยีง และน าเสนอ

รายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์
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32999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติการจดัการธุรกจิและการบรกิาร (6 หนว่ยกติ)  

 Doctoral Professional Experience in Business and Hospitality Management  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ทักษะความเป็นผูน้ า และความสามารถในการแกปั้ญหา 

2. เพือ่เสรมิสรา้งความมมีนุษยส์มัพันธแ์ละความสามารถในการท างาน 

3. เพือ่เพิม่คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

4. เพือ่พัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวางแผนตามหลกัวชิาการ 

5. เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรูท้างวชิาการเพื่อการพัฒนาวชิาชพี และการเป็น

ผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสรา้งวสิัยทัศน์ การพัฒนาความคดิเชงิระบบ การพัฒนาทักษะ การบูรณาการความรูใ้นวชิาชีพ 

การพัฒนาบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและสรา้งวสิัยทัศน์ทีด่ตี่อวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละการสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
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