
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

  
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา HLI๔๒๐๑  

รายวิชา การวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวชิา การจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก   

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   TAH๔๒๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Research in Hospitality Industry 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓(๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
๓.๒  ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาบังคับ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  อาจารย ์ดร.นรนิทร ์ยืนทน 
 ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารย ์ดร.นรนิทร ์ยืนทน 
                                                        

๕.  สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ช้ัน ๔ อาคาร ๓๖ 
 E – Mail: nick.as.teacher@gmail.com 

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   
๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๑/๒๕๖๔  ช้ันปีที่ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๑๗๒ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 

 

mailto:nick.as.teacher@gmail.com
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๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
 
๙. สถานที่เรียน   วิทยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมและบริการ   
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง วันที ่๑๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับการวจิัยในด้านโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยการใช้ตัวอย่างที่ใกล้ตัวนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  ระเบียบวิธีวจิัย การทบทวนเอกสาร การก าหนดรูปแบบการวจิัย การก าหนดวัตถุประสงคแ์ละสมมติฐาน ประชากร 
การสรา้งแบบสอบถาม วิธีการสุ่มตัวอย่าง สถติิที่ใช้ในการวจิัย การเขยีนโครงการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึก
ข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความเชื่อถือได้ของข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย การเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลการวจิัย โดยเน้นการวจิัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรกิาร 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๖ 
(๓ คาบ X ๑๒ สัปดาห์) 

- ๓ 
(๓ คาบ X ๑ สัปดาห์) 

๖ 
(๓ คาบ X ๒ สัปดาห์) 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๑ อาคาร ๓๗  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐-๙๓๑๕-๙๙๕๓-๖ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่าน E-Mail: nick.as.teacher@gmail.com 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่าน Facebook สาขา : Hotel Managing SSRU 
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หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  พัฒนาผูส้อนใหม้ีความซือ่สัตย์ต่อจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 (๒)  มีทัศนคติที่ดใีนการท างานวิจยั 
 (๓)  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ของนักวจิยั 
 (๔) มีวนิัยในการท างานวิจยั 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑) ให้ผูส้อนแบง่กลุ่มท ารายงานและเลือกโรงแรมหรอืที่พักลักษณะอื่นๆ ตลอดจนสิ่งที่เก่ียวข้องกับงาน 
ด้านโรงแรมและธุรกิจที่พักและรับผิดชอบในแตล่ะขั้นตอน 
(๒)  ให้นักศึกษารว่มกันวิเคราะห์วา่จรรยาบรรณของนักวจิัยควรมีอะไรบา้ง 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการวางแผนวิจัยและการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
(๒)  ประเมนิจากผู้ที่เข้าเรียนตรงเวลา 
(๓)  ประเมินจากกมีีส่วนรว่มในการวเิคราะห์จรรยาบรรณของนักวจิัย 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  การทบทวนวรรณกรรม การตั้งหัวข้อการวิจยั การตัง้วัตถุประสงค์ การออกแบบสอบถาม การเก็บ

ข้อมูล กาประมวลผลขอ้มลู การท ารายงานการวจิัย และสถติิในการท างานวิจัย 
 (๒)  สามารถบูรณาการความรูว้ิชาอื่นกับงานวิจยั 
 (๓   สามารถออกแบบกระบวนการวจิัยได ้

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยายและอภิปรายในช้ันเรยีน และน าเสนอรายงาน 
(๒)  มอบหมายงานกลุ่มและเดี่ยว 
(๓) ลงพืน้ทีภ่าคสนาม 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบ

ค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลการศึกษาค้นควา้ การท ารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวเิคราะห์ กรณศีึกษา 

และการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทั้งฝึกปฏิบัติและภาคสนาม 
(๓)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้งผลการประเมินผูส้อนปลายภาคเรียน 
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๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  พัฒนาความสามารถในการคิด การวเิคราะห์ทางการวิจัย 
 (๒)  ประยุกต์ทฤษฎีจากวชิาต่างๆเพื่อการวจิัยได้ 
 (๓)  สามารถใช้สถติไิดอ้ยา่งถูกต้อง 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  มอบหมายให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นวา่ท าไมตอ้งท าวิจยัเรื่องนัน้ๆ 
(๒)  การสะท้อนความคดิเห็นของผู้สอนและผู้เรยีนต่อหัวขอ้ในการท าวิจยัของนักศึกษา 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
ผู้เรยีนสามารถคิด วิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  พัฒนาทักษะในการสรา้งสัมพันธภาพระหว่างผู้เรยีนกบัผู้สอนและระหวา่งผู้เรียนด้วยกัน ตลอดจนการ
สรา้งความสัมพนัธ์ระหว่างตัวผู้ท าวิจัยและกลุ่มประชากรตวัอย่างในพืน้ที่วจิัย 
 (๒)  พัฒนาการเรยีนรูด้้วยตนเองและความรับผดิชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายให้ท ารายงานกลุ่ม 
(๒) น านักศึกษาลงพืน้ที่วจิัยในสถานที่จริง 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
    (๑)  สงัเกตุพฤติกรรมการสรา้งสมัพันธภาพของผู้เรยีนทีม่ตี่อผู้สอนและระหวา่งผู้เรยีนดว้ยกันเอง 

(๒)  รายงานที่น าเสนอ 
(๓)  การส่งงานตรงตอ่เวลา 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ทักษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต การใช้ห้องสมุดและการอา้งองิแหล่งข้อมูล 
 (๒)  ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้การใช้ POWER POINT 
 (๓)  ทักษะในการสื่อสารเพื่อให้มาซึ่งขอ้มลูในการท าวิจัย 
 (๔)  ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลการวจิัย 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  มอบหมายให้ผูเ้รียนคน้หาเอกสารที่เก่ียวข้อง งานวิจยัต่างๆ และข้อมูลอา้งอิงในการท ารายงานทาง

อินเตอรแ์ละหอ้งสมุด 
(๒)  มอบหมายให้น าเสนอรายงานโดยใช้การใช้ POWER POINT 
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(๓)  น านักศึกษาลงพืน้ที่วจิยัเพื่อเผชิญกับกลุ่มตัวอย่างประชากรอย่างแท้จรงิ 
(๔)  เชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมลู 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การน าเสนอรายงาน 
(๒)  การท ารายงาน 
(๓)  การเขา้ร่วมอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มลู 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑-๒ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

เบือ้งต้นในโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

๘ ๑. แนะน าตัวผู้สอนและผู้เรียน  

๒. อธิบายค าอธิบายรายวชิา กิจกรรม

การเรียนการสอน การวัดผลและการ

ประเมินผล  

๓. ซักถามและตอบค าถาม 

๔. บรรยายผ่านโปรแกรม Ppt. 

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

 

๓ ประเภทของการวจิัยทางสังคมศาสตร์ 

การทบทวนวรรณกรรมและการ

ก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย  

๔ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint   

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน          

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๔ การก าหนดวัตถุประสงคก์ารวจิยั 

กรอบแนวคิด และแนวคดิทฤษฎ ี

สมมติฐานการวจิัย  

๔ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน  

๓.นักศกึษาตัวแทยอบรมในโครงการ

บริการวิชการ   

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๕ แบบสอบถามในการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 

๔ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน  

 

อ.นรินทร์ ยนืทน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๕-๖ ระเบียบวธีิการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๔ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน  

๓.วดิิทัศน์จากเวปไซต ์

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๗ แบบสอบถามในการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 

๔ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายรวมกัน  

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๘ สอบกลางภาค ๓ อัตนัย  

๙ สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย ๔ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายรวมกัน  

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๑๐-๑๑ การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตพิรรณา ๔ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายรวมกัน  

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๑๒-๑๔ การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS ๔ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint 

๒. ซักถามและอภปิรายรวมกัน  

๓.วดิิทัศน์จากเวปไซต ์

๔.อภิปรายตามกรณีศึกษาที่ก าหนด 

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๑๕-๑๖ การอา้งอิงและการจัดท าบรรณานุกรม 

การน าเสนอรายงานผลการวจิัย 

๔ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. นักศกึษาน าเสนอข้อมูล 

หนา้ห้อง Power point 

อ.นรินทร์ ยนืทน 

 

๑๗ สอบปลายภาค ๓   

 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 
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(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑ พฤติกรรมและการมีส่วนรว่มใน

ห้องเรียน 

ทุกสัปดาห ์ - 

๒.๑, ๕.๑ การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

๘,๑๗ ๒๐ 

๒๕ 

๑.๑, ๒.๑,๓.๑,๔.๑ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ ๑๖ ๕๕ 

 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
 ๑.หลักการวิจัยเบือ้งต้น วีรยา ภัทรอาชาภัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ ๒๕๓๙ 

 ๒.หลักการวิจัยเบือ้งต้น อ านวย เลิศชยันตี วทิยาลัยครูจัทรเกษม กรุงทพฯ ๒๕๒๗ 

 ๓.หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สุวรรณ สุวรรณเวโช ไทยวัฒนาพานิช กรุงเทพฯ ๒๕๑๘ 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ๑.หลักการวิจัยและเสนอผลงานทางการวิจัยวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุวิทย์ อารีกุล บูรพาสาสน์  
กรุงเทพฯ 

 ๒.การวิจัยเบือ้งต้น กรองแก้ว หวังนิเวศนก์ุล ภาควิชาสถิตปิระยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื กรุงเทพฯ ๒๕๔๖ 
๓.หลักการวิจัยเบือ้งตน้ นิภา ศรีไพโรจน์ ศกึษาพร กรุงเทพฯ ๒๕๓๑ 

  

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑ สนทนาร่วมกันระหว่างผู้เรยีนกับผูส้อนให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นตอ่เนือ้หารายวิชา 
 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ๒.๑ สังเกตจ านวนครัง้การเขา้ร่วมช้ันเรยีนของผู้เรียน 
 ๒.๒ ดูจากผลการสอบชั้นเรยีน 
๓. การปรับปรุงการสอน 

     ๓.๑ ส ารวจความคดิเหน็ของผู้เรยีนในช่วงผลายเทอมเพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรุงการสอน  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
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     ๔.๑ ให้ผูเ้ช่ียวชาญสอบถามความคดิเหน็ของนักศึกษาเกี่ยวกับวชิาการวัดและประเมนิผลวิชานี้  

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 ไม่ม ี
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเชิงตวัเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา   HLI

๓๒๐๒ ชื่อ

รายวิชา  

การวิจัย

เบื้องต้นเพื่อ

ธุรกจิโรงแรม

และที่พัก 

Introduction 

Research for 

Hotel and 
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 ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

Lodging 

Business  


