
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

 
450-100 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Social Sciences Research) 
  กำรประยุกต์สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ 
กำรวัดแนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง กำรวัดกำรกระจำย กำร
ทดสอบสมมติฐำน กำรวิเครำะห์อ ำนำจในกำรทดสอบ กำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียวกำรวิ เครำะห์ควำม
แปรปรวนสองทำง กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์และกำรถดถอย
อย่ำงง่ำย สถิติไม่ใช้พำรำ- เมทริก และกำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปและสถิติให้เหมำะสมกับปัญหำและค ำถำมกำรวิจัย 
 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 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการวิจัย 3(3-0-6) 
 ทางการจัดการ 
 (Advanced English Skills for Management 
  Research) 
 แนวคิดทฤษฎีระบบสำรสนเทศกับองค์กำรและ
กำรจัดกำรประเภทของระบบสำรสนเทศกับกำรจัดกำร นัก
บริหำรกับกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ สภำพ
และแนวโน้มควำมส ำคัญของระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำร
เพื่อกำรเติบโตและควำมได้เปรียบขององค์กำร 
 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 ทฤษฎีการจัดการขัน้สูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Theory in Management) 
 มุมมองเชิงทฤษฎีและผลกำรวิจัยเชิงประจักษ์ที่ใช้
ในกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมของ
องค์กำร กลยุทธ์องค์กำร กำรออกแบบองค์กำร และผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำร กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและ
องค์กำรบนพื้นฐำนทำงทฤษฎีองค์กำรที่ส ำคัญ ทฤษฎีกำร
พึ่งพำทรัพยำกร ทฤษฎีสถำบัน และทฤษฎีนิ เวศวิทยำ
ประชำกร กำรปฏิสัมพันธ์เชิงแข่งขันระหว่ำงองค์กำร กำร
ปรับตัวขององค์กำร กำรปรับโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ กระบวนกำร 
และระบบเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมเพื่อท ำให้มีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีก้ำวหน้ำ 
 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 ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การขัน้สูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Theory in Organizational 
 Behavior) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กำร ใน
กำรวิเครำะห์ระดับจุลภำค กำรวิเครำะห์ระดับกลำง และกำร
วิเครำะห์ระดับมหภำค ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกสำขำจิตวิทยำ 
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ และเศรษฐศำสตร์เชิงพฤติกรรม 
กำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล บุคลิกภำพ 
ค่ำนิยม กำรรับรู้ อำรมณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับงำน แรงจูงใจใน
กำรท ำงำน พฤติกรรมกลุ่มและทีมงำน ภำวะผู้น ำ อ ำนำจและ
กำรเมืองในองค์กำร กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง วัฒนธรรม
องค์กำร โครงสร้ำงองค์กำร กำรออกแบบองค์กำร กำรพัฒนำ
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กรอบแนวคิดงำนวิจัยเพื่ออธิบำยและพยำกรณ์พฤติกรรม
องค์กำร ประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กำร 
กำรศึกษำบริบทตำ่งๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กำร 
 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 วิธีวิทยาการวิจัยการจัดการขั้นสงู 1 3(3-0-6) 
 (Advanced Research Methodology in  
 Management 1)  
 ปรัชญำกำรวิจัยทำงกำรจัดกำร กำรทบทวน
เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในกำรวิจัย กำร
ออกแบบกำรวิจัย กำรรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ กำร
พัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัย กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำร
ประเมินและวิพำกย์งำนวิจัย จรรยำบรรณกำรวิจัย 
 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 วิธีวิทยาการวิจัยการจัดการขั้นสงู 2  3(3-0-6) 
 (Advanced Research Methodology in  
 Management 2) 
 ปรัชญำ หลักกำร และกำรออกแบบกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ กำรวิจัยเชิงปริมำณ และกำรวิจัยแบบผสำนวิธี
ทำงกำรจัดกำร กำรออกแบบวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
กำรออกแบบกำรวิจัยที่มีนวัตกรรม กำรสังเครำะห์งำนวิจัย 

กำรอภิปรำยจุดเด่นและจุดด้อยของแบบแผนกำรวิจัย กำร
เผยแพร่งำนวิจยัในระดับชำติและนำนำชำติ 
 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 วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับ 13(3-0-6) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (Advanced Statistical Methods for Data  
 Analysis 1) 
 ศึกษำข้อตกลงเบื้องต้นกำรวิเครำะห์พหุตัวแปร 
กำรวิเครำะห์พหุตัวแปร กำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ กำร
วิเครำะห์ตัวแปรคั่นกลำงและตัวแปรก ำกับ กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนหลำยตัวแปร กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ กำร
วิเครำะห์จ ำแนกประเภท กำรวิเครำะห์จัดกลุ่ม  กำรวิเครำะห์
แคนนอนิคัล กำรวิเครำะห์คอนจอยท์ มัลติไดเมนชันนอล 
สเกลลิ่ง กำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรโครงสร้ำง และฝึก
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
 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 วิธีการทางสถิติขั้นสูงส าหรับ 3(3-0-6) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 2 
 (Advanced Statistical Methods for  
 Data Analysis 2)  
 ศึกษำหลักกำรและกำรประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงใน
ประเด็นกำรวิจัยทำงกำรจัดกำรที่หลำกหลำย ครอบคลุมกำร
วิเครำะห์พหุกลุ่ม กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุระดับ โมเดล
สมกำรโครงสร้ำงพหุระดับ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลระยะยำว 



 

 

กำรอภิปรำยเกี่ยวกับปัญหำกำรจัดกำรข้อมูลที่สูญหำย กำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่กำรแจกแจงไม่เป็นปกติ และฝึกปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
 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) 
 กำ รก ำ หนดประ เ ด็ นปัญหำกำ ร วิ จั ย แล ะ
ควำมส ำคัญ กำรแสดงเส้นทำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
ก ำหนดประเด็นปัญหำกำรวิจัยเพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนด ช่ือ
เรื่อง ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรวิจัย  กำร
น ำเสนอให้เห็นถึงแหล่งข้อมูลส ำหรับเรื่องที่จะท ำวิจัย กำร
ระบุทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดกรอบ
แนวคิดและสมมติฐำนกำรวิจัย 
 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) 
 กำรอภิปรำยวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรวิจัยเชิง
คุณภำพและกำรวิจัยแบบผสม เครื่องมือกำรวิจัย กำรวัดตัว
แปรและทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย กำรเลือกระเบียบวิธีวิจัย
และเครื่องมือกำรวิเครำะหข์้อมูลที่เหมำะสม  กำรพัฒนำโครง
ร่ำงวิทยำนิพนธ์ภำยใต้กระบวนกำรอภิปรำย กำรสำธิต และ

น ำเสนอรำยงำน  เพื่อพัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถในกำร
ก ำหนดรูปแบบและด ำเนินกำรวิจัย ศึกษำดูงำนกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 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 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis) 
 กำรศึกษำเชิงลึกเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำร ครอบคลุมกระบวนกำรวิจัยทั้งหมด ประกอบด้วย 
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวควำมคิดเชิงทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัย ผู้วิจัยแสดงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธี
วิทยำกำรวิจัยกับทฤษฎีกำรจัดกำรได้อย่ำงลึกซึ้งและเป็นกำร
วิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ 
 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 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 กำรศึกษำเชิงลึกเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำร โดยครอบคลุมกระบวนกำรวิจัยทั้งหมด ประกอบด้วย 
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวควำมคิดเชิงทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม สำมำรถแสดงควำมรูค้วำมเข้ำใจใน
วิธีวิทยำกำรกำรวิจัยกับทฤษฎีกำรจัดกำรได้อย่ำงลึกซึ้งและ
เป็นกำรวิจัยที่มีคุณภำพสูงและก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 



 

 

 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) 
 ด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
 (Seminar and  Research Practicum in  
 Organization and Human Resource  
 Management) 
 สัมมนำและปฏิบัติกำรวิจัยในหัวข้อด้ำนองค์กำรและ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ทฤษฎีองค์กำร ทฤษฎีพฤติกรรม
องค์กำร กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
จัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กำรจัดกำรเชิง
เปรียบเทียบ กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ระบบงำนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 
โดยเน้นถึงควำมลึกในประเด็นที่ศึกษำตำมควำมสนใจของแต่ละ
บุคคล ภำยใต้กำรให้ค ำปรึกษำของคณำจำรย์ กำรติดตำม เพื่อ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยของผู้เรียน  
 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) 
 ด้านการจัดการธุรกิจ 

 (Seminar and Research Practicum in  
 Business Management)  
 สัมมนำและปฏิบัติกำรวิจัยในหัวข้อด้ำนกำร
จัดกำรธุรกิจ ควำมรับผิดชอบทำงสังคมของธุรกิจ กำรตลำด 
กำรบริหำรกำรเงิน เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรเชิงประกอบกำร และ
กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ โดยเน้นถึงควำมลึกใน
ประเด็นที่ศึกษำตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคล ภำยใต้กำร
ให้ค ำปรึกษำของคณำจำรย์  กำรติดตำม เพื่ อพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยของผู้เรียน  
 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) 
 ด้านการจัดการภาครัฐ 
 (Seminar and  Research Practicum in  
 Public Management) 
 สัมมนำและปฏิบัติกำรวิจัยในหัวข้อด้ำนกำร
จัดกำรภำครัฐ กำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ ควำมร่วมมือ
ภำครัฐและภำคเอกชน กำรวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ กำร
บริหำรกำรเงินกำรคลัง และธรรมำภิบำลในภำครัฐ โดยเน้น
ถึงควำมลึกในประเด็นที่ศึกษำตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคล 
ภำยใต้กำรให้ค ำปรึกษำของคณำจำรย์ กำรติดตำม เพื่อ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยของผู้เรียน 
 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 
 


