
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

 

450-100 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

 (Statistics for Social Sciences Research) 

  การประยุกตสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหอำนาจในการทดสอบ การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะหความ

แปรปรวนสองทาง การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย

อยางงาย สถิติไมใชพารา- เมทริก และการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปและสถิติใหเหมาะสมกับปญหาและคำถามการวิจัย 

 Intensive statistics applications to social 

sciences; measures of tendency, dispersion, 

estimation and hypothesis testing; power analyis; 

one-way analysis of variance (ANOVA); two-way 

ANOVA; correlation and simple linear regression 

analyses, nonparametric statistics; the use of 

statistical software packages tailored to specific 

research problems and questions 

 

450-101 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการวิจัย 3(3-0-6) 

 ทางการจัดการ 

 (Advanced English Skills for Management 

  Research) 

 แนวคิดทฤษฎีระบบสารสนเทศกับองคการและ

การจัดการประเภทของระบบสารสนเทศกับการจัดการ นัก

บริหารกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ สภาพและ

แนวโนมความสำคัญของระบบสารสนเทศในการจัดการเพ่ือ

การเติบโตและความไดเปรียบขององคการ 

 Advanced English skills for management 

research; developing skills in reading, synthesizing 

and summarizing key points in English academic 

articles, books, and research papers in the 

management literature; developing skills for 

conducting effective management literature reviews 

and writing research papers 

 

450-130 ทฤษฎีการจัดการขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Theory in Management) 

 มุมมองเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษท่ีใช

ในการอธิบายความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการ กลยุทธองคการ การออกแบบองคการ และผลการ

ดำเนินงานขององคการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและ

องคการบนพ้ืนฐานทางทฤษฎีองคการท่ีสำคัญ ทฤษฎีการ

พ่ึงพาทรัพยากร ทฤษฎีสถาบัน และทฤษฎีนิ เวศวิทยา

ประชากร การปฏิสัมพันธเชิงแขงขันระหวางองคการ การ

ปรับตัวขององคการ การปรับโมเดลธุรกิจ กลยุทธ กระบวนการ 

และระบบเพ่ือตอบสนองตอปจจัยแวดลอมเพ่ือทำใหมีผลการ

ดำเนินงานท่ีกาวหนา 

 Theoretical perspectives and empirical findings 

used to explain relationships among organizational 

environments, organizational strategies, organizational 

designs, and organizational performance; the analysis of 

environments and organizations based on major 

theoretical perspectives; resource dependence 

theory, institutional theory, organizational ecology 

theory; competitive interactions among firms; firms’ 

adaptation; how firms enact business models, 

strategies, processes, and systems in response to 

the environments to enhance firms’ performance 

 

450-131 ทฤษฎีพฤติกรรมองคการขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Theory in Organizational 

 Behavior) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ ใน

การวิเคราะหระดับจุลภาค การวิเคราะหระดับกลาง และการ

วิเคราะหระดับมหภาค ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากสาขาจิตวิทยา 

สังคมศาสตร รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของปจเจกบุคคล บุคลิกภาพ 

คานิยม การรับรู อารมณ ทัศนคติเกี่ยวกับงาน แรงจูงใจใน

การทำงาน พฤติกรรมกลุมและทีมงาน ภาวะผูนำ อำนาจและ

การเมืองในองคการ การจัดการความขัดแยง วัฒนธรรม

เอกสาร 1-4 

 



 

 

องคการ โครงสรางองคการ การออกแบบองคการ การพัฒนา

กรอบแนวคิดงานวิจัยเพ่ืออธิบายและพยากรณพฤติกรรม

องค การ ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลขององค การ 

การศึกษาบริบทตางๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมองคการ 

 Concepts and theories in organizational 

behavior at the micro, meso and macro levels of 

analysis, which draw from the fields of psychology, 

sociology, political science and behavioral 

economics; study of individuals’ behavior; 

personality; values; perceptions; emotions; job 

attitudes; work motivation; group and team 

behavior; leadership, power and politics in 

orgaizations; conflict management; organizational 

culture; organizational structure; organizational 

design; developing conceptual frameworks for 

explaining and predicting organizational behaviors, 

organizational efficiency and effectiveness; study of 

contexts that affect organizational behaviors 

 

450-132 วิธีวิทยาการวิจัยการจัดการขั้นสูง 1 3(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in  

 Management 1)  

 ปรัชญาการวิจัยทางการจัดการ การทบทวน

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ กรอบแนวคิดในการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย การรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือ การ

พัฒนาโครงรางการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การ

ประเมินและวิพากยงานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย 

 Philosophy of research methodology in 

management; review of related literature; research 

conceptual framework; research design; data 

collection and instruments design; research proposal 

development; reporting of research findings; 

research evaluation and critique; ethics in researc 

 

450-133 วิธีวิทยาการวิจัยการจัดการขั้นสูง 2  3(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in  

 Management 2) 

 ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสานวิธี

ทางการจัดการ การออกแบบวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 

การออกแบบการวิจัยท่ีมีนวัตกรรม การสังเคราะหงานวิจัย 

การอภิปรายจุดเดนและจุดดอยของแบบแผนการวิจัย การ

เผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 Philosophy, principles, and design of 

qualitative research, quantitative research and 

mixed method research in management; 

experimental and quasi-experimental research 

design; research design for innovative research; 

research synthesis; discussion of strengths and 

weaknesses of research design; dissemination of 

research at national and international levels 

 

450-134 วิธีการทางสถิติขั้นสูงสำหรับ 13(3-0-6) 

 การวิเคราะหขอมูล 

 (Advanced Statistical Methods for Data  

 Analysis 1) 

 ศึกษาขอตกลงเบื้องตนการวิเคราะหพหุตัวแปร 

การวิเคราะหพหุตัวแปร การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ การ

วิเคราะหตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรกำกับ การวิเคราะห

ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหองคประกอบ การ

วิเคราะหจำแนกประเภท การวิเคราะหจัดกลุม  การวิเคราะห

แคนนอนิคัล การวิเคราะหคอนจอยท มัลติไดเมนชันนอล 

สเกลลิ่ ง การวิเคราะห โมเดลสมการโครงสราง และฝก

ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 A study of multivariate assumptions; 

multivariate analysis multiple regression analysis, 

mediation and moderation analysis; MANOVA; factor 

analysis; discriminant  analysis; cluster  analysis; 

canonical analysis; conjoint analysis; multidimensional 

scaling; structural equation modeling analyses; and 

practicing data analysis by using statistical software 

packages 

 

450-135 วิธีการทางสถิติขั้นสูงสำหรับ 3(3-0-6) 

 การวิเคราะหขอมูล 2 

 (Advanced Statistical Methods for  

 Data Analysis 2)  

 ศึกษาหลักการและการประยุกตใชสถิติข้ันสูงใน

ประเด็นการวิจัยทางการจัดการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมการ

วิเคราะหพหุกลุม การวิเคราะหถดถอยพหุระดับ โมเดล



 

 

สมการโครงสรางพหุระดับ และการวิเคราะหขอมูลระยะยาว 

การอภิปรายเกี่ยวกับปญหาการจัดการขอมูลท่ีสูญหาย การ

วิเคราะหขอมูลท่ีการแจกแจงไมเปนปกติ และฝกปฏิบัติการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 A study of principles and applications of 

currently available multivariate statistical methods 

to various social sciences research issues; 

techniques covered include multiple group 

analysis, multilevel regression analysis, multilevel 

structural equation modeling and longitudinal data 

analysis; discussions of data management problems 

incomplete data, violation of statistical 

assumptions; practicing data analysis by using 

statistical software packages 

 

450-136 สัมมนาการพัฒนางานวิจัย 2(1-2-3) 

 ระดับดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการ 1 

 (Seminar on Doctoral Research  

 Development in Management 1) 

 ก ารก ำห น ด ป ระ เด็ น ป ญ ห าก าร วิ จั ย แ ล ะ

ความสำคัญ การแสดงเสนทางแสดงความสัมพันธระหวางการ

กำหนดประเด็นปญหาการวิจัยเพ่ือนำไปสูการกำหนด ชื่อ

เร่ือง คำถามวิจัย วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย  การ

นำเสนอใหเห็นถึงแหลงขอมูลสำหรับเรื่องท่ีจะทำวิจัย การ

ระบุทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ การกำหนดกรอบ

แนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

 Topics, issues and design of interesting 

research in the past and present as well as future 

research directions in the areas of organizations and 

human resource management, business 

management, and public management 

 

450-137 สัมมนาการพัฒนางานวิจัย 2(1-2-3) 

 ระดับดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการ 2  

 (Seminar on Doctoral Research  

 Development in Management 2) 

 การอภิปรายวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยแบบผสม เคร่ืองมือการวิจัย การวัดตัว

แปรและทดสอบสมมติฐานการวิจัย การเลือกระเบียบวิธีวิจัย

และเคร่ืองมือการวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสม  การพัฒนาโครง

รางวิทยานิพนธภายใตกระบวนการอภิปราย การสาธิต และ

นำเสนอรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถในการ

กำหนดรูปแบบและดำเนินการวิจัย ศึกษาดูงานการประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 Evaluation and critique of research 

designs in the areas of organizations and human 

resource management, business management and 

public management; developing conference 

presentation skills; and publishing in domestic and 

international academic journals   

  

450-138 วิทยานิพนธ 48(0-144-0) 

 (Thesis) 

 การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณดานการ

จัดการ ครอบคลุมกระบวนการวิจัยท้ังหมด ประกอบดวย 

การกำหนดวัตถุประสงค กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี 

ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนางานวิจัย ผูวิจัยแสดงความรูความเขาใจในวิธี

วิทยาการวิจัยกับทฤษฎีการจัดการไดอยางลึกซ้ึงและเปนการ

วิจัยท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

 In-depth investigation into phenomena 

related to management studies; covering all 

research stages including formulating research 

objectives, developing theoretical and conceptual 

frameworks, research methodology, conducting 

data analysis and offering recommendations for 

research improvement; researchers demonstrate 

deep understanding of management sciences and 

creates a new body of knowledge 

 

450-139 วิทยานิพนธ 36(0-108-0) 

 (Thesis) 

 การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณดานการ

จัดการ โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยท้ังหมด ประกอบดวย 

การกำหนดวัตถุประสงค กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี 

ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาอยางเหมาะสม สามารถแสดงความรูความเขาใจใน

วิธีวิทยาการการวิจัยกับทฤษฎีการจัดการไดอยางลึกซ้ึงและ

เปนการวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการและวิชาชีพ 



 

 

 In-depth investigation into phenomena 

related to management studies; covering all 

research stages including formulating research 

objectives, developing theoretical and conceptual 

frameworks and research methodology, conducting 

data analysis and offering recommendations for 

future improvement; researchers demonstrate 

profound understanding of management sciences 

theories, and shows superior quality and advances 

management research and professions 

 

450–140 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 6(0-12-6) 

 ดานองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 (Seminar and  Research Practicum in  

 Organization and Human Resource  

 Management) 

 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัยในหัวขอดานองคการและ

การจัดการทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีองคการ ทฤษฎีพฤติกรรม

องคการ การจัดการความรู การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

จัดการกับการเปลี่ ยนแปลงและนวัตกรรม การจัดการเชิ ง

เปรียบเทียบ การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการระหวางประเทศ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบงานท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูง 

โดยเนนถึงความลึกในประเด็นท่ีศึกษาตามความสนใจของแตละ

บุคคล ภายใตการใหคำปรึกษาของคณาจารย การติดตาม เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการทำวิจัยของผูเรียน  

 Seminar and research practicum in topics 

related to organization and human resource 

management; organizational theory, organizational 

behavior theory; knowledge management; information 

technology management; managing change and 

innovation; comparative management, strategic 

management, international management, human 

resource development, high performance work 

systems (HPWS); emphasis on depth of knowledge 

in the topics of students’ own choosing with the 

advice and supervision of academic advisors in 

order to enhance students’ research skills 

 

450-141 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 6(0-12-6) 

 ดานการจัดการธุรกิจ 

 (Seminar and Research Practicum in  

 Business Management)  

 สัมมนาและปฏิบั ติการวิจัยในหัวขอดานการ

จัดการธุรกิจ ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ การตลาด 

การบริหารการเงิน เศรษฐศาสตรการจัดการ การจัดการโลจิสติกส 

การจัดการการทองเท่ียว การจัดการเชิงประกอบการ และ

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ โดยเนนถึงความลึกใน

ประเด็นท่ีศึกษาตามความสนใจของแตละบุคคล ภายใตการ

ให คำป รึกษาของคณ าจารย  การติดตาม เพ่ื อ พัฒ นา

ความสามารถในการทำวิจัยของผูเรียน  

 Seminar and research practicum in topics 

related to social responsibility, marketing, financial 

management, managerial economics, logistics 

management, tourism management, entrepreneurship 

management, international business management; 

emphasis on depth of knowledge in the topics of 

students’ own choosing with the advice and 

supervision of academic advisors in order to 

enhance students’ research skills 

 

450-142 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 6(0-12-6) 

 ดานการจัดการภาครัฐ 

 (Seminar and  Research Practicum in  

 Public Management) 

 สัมมนาและปฏิบั ติการวิจัยในหัวขอดานการ

จัดการภาครัฐ การบริหารภาครัฐแนวใหม ความรวมมือ

ภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ การ

บริหารการเงินการคลัง และธรรมาภิบาลในภาครัฐ โดยเนน

ถึงความลึกในประเด็นท่ีศึกษาตามความสนใจของแตละบุคคล 

ภายใตการใหคำปรึกษาของคณาจารย การติดตาม เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการทำวิจัยของผูเรียน 

 Seminar and research practicum in topics 

related to new public management, Public-Private 

Partnership,  public policy analysis, fiscal and 

financial systems, and good governance in the 

public sector; emphasis on depth of knowledge in 

the topics of students’ own choosing with the 

advice and supervision of academic advisors in 

order to enhance students’ research skills


