คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำพื้นฐำน
0909 701 กำรประยุกต์กำรวิเครำะห์ควำมถดถอย
3(3-0-12)
Application in Regression Analysis
การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล และวิธีการทางสถิตินอนพารามิเตอร์สู่ประเด็นงานวิจัยธุรกิจที่มีหลายตัวแปร การสร้าง
การประเมิน และการใช้เหตุผลสาหรับโมเดลความถดถอยเชิงซ้อน การใช้ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์โมเดล
โดยการใช้ความถดถอยไฮราคิคอล การลงรหัสตรงกันข้าม สหสัมพันธ์บางส่วน การเปรียบเทียบการทดสอบ
ที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์
Applications of multivariable regression analysis; canonical correlation
analysis, and nonparametric statistical procedures to business research issues involving multivariate
data; building, evaluating, and validating a multiple regression model; uses
of dummy variables; models analyzing by using hierarchical regression, contrast coding, partial
correlations ; comparing parametric and corresponding nonparametric tests
0909 702 กำรประยุกต์สถิติหลำยตัวแปร
3(3-0-12)
Application in Multivariate Statistics
การประยุกต์วิธีการสถิติหลายตัวแปร เทคนิคการลดข้อมูลและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลาย
มิติในการวิจัยธุรกิจ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ดิสคริมิแนนต์ การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ปัจจัยแบบ การวิเคราะห์กลุ่ม
ระดับการวัดหลายมิติ และการวิเคราะห์คอนจอยต์
Applications of multivariate statistical procedures, data reduction
techniques, and multidimensional relationships analysis in business research; multivariate analysis of
variance; discriminant analysis; logistic regression analysis; factor analysis; cluster analysis;
multidimensional scaling; conjoint analysis

0909 703 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
3(3-0-12)
Qualitative Research
ปรัชญา ข้อสมมติฐาน และหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ การประเมิน การเปรียบเทียบ
และวิธีการในอดีตของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยสนาม การใช้กรณีศึกษา การทดลอง และการทดลองแบบกึ่ง
Philosophy, assumptions and main approaches of qualitative research;
interpretive, comparative, and historical methods in qualitative research; emphasis on documentary
research, participant observation, in depth interview, field study, case study, and experimental and
quasi-experimental approaches
0909 704 กำรประยุกต์โมเดลโครงสร้ำงมูลเหตุและควำมแปรปรวนร่วม
3(3-0-12)
Applications in Causal and Covariance Structure Modeling
การประยุกต์เทคนิคโครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวนร่วมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พฤติกรรมในงานวิจัยธุรกิจ การใช้วิธีการของลิสเรลในการทดสอบการวัดค่าและโมเดลโครงสร้างซึ่งสัมพันธ์กับตัวแปรที่ได้
จากการสังเกตและตัวแปรแฝงโดยตรง
Application of causal structure modeling (CSM) techniques to the
analysis of behavioral data in business research, using LISREL program to examine measurement and
structural models relating to directly observed and latent variables

หมวดวิชำเฉพำะ
วิชำบังคับ

18

หน่วยกิต

0901 701 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทำงกำรบัญชี
3(3-0-12)
Empirical Research Methodology in Accounting
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกาหนด หัวข้อเรื่อง
การกาหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือกเครื่องมือที่จะทาการวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ การตีความ
การเขียนรายงาน การเสนอรายงาน การวิเคราะห์งานวิจัยทางการบัญชีโดยการใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาและ
องค์การ และวิธีการวิจัย ความเข้าใจและการประเมินผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงประจักษ์
การกาหนดและการเขียนโครงร่างงานวิจัย การศึกษาทฤษฎีทางการบัญชีและปรัชญาวิทยาศาสตร์ และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย
Concepts, principles, and importance of research; research type;
setting topic; identifying variables; establishing and testing hypotheses; choosing analysis tools;
building tools and methods for collecting data; analysis and proceeding data; interpreting results;
writing reports; presenting reports; analysis of accounting research
that uses economic, psychological, and organizational theories and research methods; understanding
and evaluating empirical research results and formulating and writing research proposals; the study of
accounting theory and philosophy of science; ethics of researchers
0901 702 สัมมนำกำรวิจัยกำรบัญชีกำรเงิน
3(3-0-12)
Seminar in Financial Accounting Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชีการเงินทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี
กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนว
ทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of financial accounting research in both past and current; with
an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons of
theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of the
research

0901 703 สัมมนำกำรวิจัยกำรบัญชีบริหำร
3(3-0-12)
Seminar in Managerial Accounting Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชีบริหารทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี
กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนว
ทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of managerial accounting research in both past and current;
with an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons
of theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of the
research
0901 704 สัมมนำกำรวิจัยกำรบัญชีนำนำชำติ
3(3-0-12)
Seminar in International Accounting Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชีนานาชาติทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี
กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนว
ทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of international accounting research in both past and current;
with an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons
of theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of the
research

0901 705 สัมมนำกำรวิจัยกำรบัญชีเชิงพฤติกรรม
3(3-0-12)
Seminar in Behavioral Accounting Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชีเชิงพฤติกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน
โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี กรอบแนวคิด
ของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนวทางการวิจัยใน
อนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of behavioral accounting research in both past and current; with
an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons of
theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of the
research
0901 706 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชี
3(3-0-12)
Issues in Accounting and Related Topics
การวิเคราะห์ประเด็นสาคัญร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น การบัญชี
สิ่งแวดล้อมการบัญชีสังคม การบัญชีทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสอบบัญชี
เทคโนโลยีกับการบัญชี จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักบัญชี เป็นต้น ผลกระทบและความสัมพันธ์ที่มีต่อการบัญชีและ
นักบัญชีในปัจจุบันและอนาคต
Analysis of contemporary issues related to accounting, such as environmental
accounting, social accounting, human resource accounting, tax accounting, accounting information
system, auditing, technology and accounting, ethics of accountants; effects and relationships to
accounting and accountants in both current
and future

วิชำเลือก

ไม่น้อยกว่ำ

6 หน่วยกิต

0902 701 สัมมนำกำรวิจัยกลยุทธ์กำรตลำด
3(3-0-12)
Seminar in Marketing Strategy Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านกลยุทธ์การตลาดทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี
กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนว
ทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of marketing strategy research in both past and current; with an
emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons of
theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of the
research
0903 703 สัมมนำกำรวิจัยพฤติกรรมองค์กำร
3(3-0-12)
Seminar in Organizational Behavior Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมองค์การทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี
กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนว
ทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of organizational behavior research in both past and current;
with an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons
of theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of the
research
0903 704 สัมมนำกำรวิจัยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3(3-0-12)
Seminar in Human Resource Management Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทาง
ทฤษฎี กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอ
แนวทางการวิจัยในอนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of human resource management research in both past and
current; with an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis
and critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of
the research future research, and implementation of the research
0903 707 สัมมนำกำรวิจัยกำรจัดกำรกำรประกอบกำร
3(3-0-12)
Seminar in Entrepreneurship Management Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการจัดการประกอบการ
ทั้งในอดีต และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมา
ของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎีกรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝน
การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนวทางการวิจัยในอดีต ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้
Literature review of entrepreneurship management research
in both past and current; with an emphasis on studying knowledge contents from the research,
historical principles and reasons of theories, conceptual framework of researchers, research design
including practiced analysis and critique of the research, presentation and suggestion of future
research, and implementation of the research
0905 701 สัมมนำกำรวิจัยกำรบริหำรกำรเงิน
3(3-0-12)
Seminar in Financial Management Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบริหารการเงินทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี
กรอบแนวคิดของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนว
ทางการวิจัยในอนาคตตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of financial management research in both past and current; with
an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons of
theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation
and suggestion of future research, and implementation of the research

0906 701 สัมมนำกำรวิจัยธุรกิจระหว่ำงประเทศ
3(3-0-12)
Seminar in International Business Research
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน
โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี กรอบแนวคิด
ของผู้วิจัย การออกแบบการวิจัย รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนาเสนอแนวทางการวิจัยใน
อนาคต ตลอดจนการนาผลวิจัยไปใช้
Literature review of international business research in both past and current; with
an emphasis on studying knowledge contents from the research, historical principles and reasons of
theories, conceptual framework of researchers, research design including practiced analysis and
critique of the research, presentation and suggestion of future research, and implementation of the
research
หมวดประสบกำรณ์วิจัย
0901 711 วิทยำนิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดจากความคิดเริ่มแรกและเป็นงานวิจัย
เดี่ยวซึ่งวิทยานิพนธ์นี้จะต้องสะท้อนถึงทั้งความรอบรู้ทางด้านเทคนิคการทาวิจัยและความสามารถใน
การกาหนดปัญหาสาคัญที่ต้องมีการตรวจสอบและการออกแบบการวิจัยที่สามารถกาหนดสมมติฐาน
การวิจัยอย่างสมเหตุผลและสรุปผลการวิจัยอย่างมีเหตุผลสัมพันธ์กับปัญหาที่กาหนดขึ้น
Doctoral Thesis requiring original and independent research
in the major program area. It should reflect not only a mastery of research techniques, but also an
ability to identify an important problem for investigation and to design research that permits the
formulation of reasonable hypotheses and the drawing of logical conclusions related to the problem
identified

