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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก (Consumer Behavior
Analysis for Retail Business) รหั ส วิ ช า 3671104 เป็น การจัด ทํ า รายละเอีย ดประกอบรายวิช าการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุร กิจ ค้าปลีก ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความสําคัญของผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค และการฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรี ยน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรีย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ที่ ได้ จ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3671104 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก
(Consumer Behavior Analysis for Retail Business)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.นุสรา ลาภภูวนารถ
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อ.นุสรา ลาภภูวนารถ

ตอนเรียน A1 และ B1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
16 พฤศจิกายน 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสํ าคั ญ ของผู้ บ ริโภค การแบ่ งกลุ่ม ผู้บ ริโภค ปั จ จั ย ต่ างๆ ที่ มี อิท ธิพ ลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค และการฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก
Roles and importance of consumers, consumer segmentation, factors influencing
consumer decision making, social and culture factors, individual factors, psychology
factors, consumer decision process for retail business and fieldwork to analyze consumer
behavior in retail business
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การศึกษา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจทางด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ได้
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
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2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การทํารายงานกลุ่ม พร้อมการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
เหมาะสม
 3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ตอบ แลกเปลี่ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงาน “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
สําหรับธุรกิจค้าปลีก”
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจ
 5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
 5.1.3 มี ค วามสามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายและสร้ า งความเข้ าใจ การเขี ย นรายงาน และ
การนําเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 มีความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
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5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผลพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและ
การตลาดสมัยใหม่
- ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
- บทบาทและความสําคัญของพฤติกรรม
ผู้บริโภค
- การพัฒนาแนวคิดการตลาด
- คุณค่าลูกค้า ความพึงพอใจและการจดจํา
- ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีต่อกล
ยุทธ์การตลาด
- ความท้าทายของนักการตลาด
- จรรยาบรรณทางการตลาดและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค ที่มีตอ่ การวางแผนกลยุทธ์
การตลาดได้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1
ดร.นุสรา
ข้อ 2
ลาภภูวนารถ
ข้อ 3
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สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
2

3

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
- รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ
- ปัจจัยทีม่ ีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค ที่เข้ามาใช้บริการในร้านค้าปลีก
ทั้งความต้องการ สินค้า/บริการ ของลูกค้า
กลุ่มต่างๆ ได้
การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก
- การแบ่งส่วนตลาด
- การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
- เกณฑ์ประเมินส่วนตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- การนํากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดไปปฏิบัติ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “6 W 1 H ของ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทํากิจกรรม “ธุรกิจค้าปลีก
เพื่อผู้สูงอายุ”
โดยให้นักศึกษาไปสํารวจความต้องการและเลือกชุมชน
พร้อมนําเสนอในครั้งต่อไป
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “การแบ่งส่วนตลาด
ตามลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้า
ปลีก” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน “6
W 1 H ของ
ผลิตภัณฑ์ใน
ธุรกิจค้าปลีก”

4

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ดร.นุสรา
ข้อ 1
ลาภภูวนารถ
ข้อ 2
ข้อ 3

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

11

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในส่วน
ตลาดที่แตกต่างกัน

4

การวิจัยผู้บริโภค
- การวิจัยผู้บริโภค
- การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ
- กระบวนการวิจัยผู้บริโภค
- จรรยาบรรณในการวิจัยผู้บริโภค

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ให้นักศึกษานําเสนอการสํารวจความต้องการและ
เลือกชุมชน โดยให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมตัดสินใจเลือก 1
ชุมชน เพื่อดําเนินโครงการต่อไป
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Power point
3. ใบงาน “การ
แบ่งส่วนตลาด
ตามลักษณะ
และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค
สําหรับธุรกิจค้า
ปลีก”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาเขียน “โครงร่างการวิจัยผู้บริโภคสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก (งานกลุ่ม) เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 1

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

12

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถออกแบบการวิจัยเพื่อ
อธิบายพฤติกรรม และลักษณะที่สนใจของผุ้
บริโภคได้
5

การจูงใจและความต้องการของผู้บริโภค
- ความหมายของความต้องการ
- ทฤษฎีความต้องการ
- ความหมายของการจูงใจ
- ธรรมชาติของการจูงใจ
- กระบวนการของการจูงใจ
- การจูงใจด้านบวกและด้านลบ
- การจูงใจด้านตุผลและอารมณ์
- การจูงใจและความต้องการของผู้บริโภค
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจ และพฤติกรรมของผุ้
บริโภค รวมถึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากแรงจูงใจ
ประเภทอะไร

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ใบงาน
“โครงร่างการ
วิจัยผู้บริโภค
สําหรับธุรกิจค้า
ปลีก”
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เอกสาร
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประกอบการ
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิชาการ
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “การจูงใจและความ วิเคราะห์
พฤติกรรม
ต้องการของผู้บริโภค”เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
ผู้บริโภค
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2. สื่อการสอน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
Power point
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
3. ใบงาน “การ
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
จูงใจและความ
ต้องการของ
ผู้บริโภค”

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 1
ข้อ 3

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
6

การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
- ความหมายของการรับรู้
- ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค
- พลวัตรของการรับรู้ของผู้บริโภค
- จินตนาการของผู้บริโภค
- ความเสี่ยงของผู้บริโภค
- การจัดการความเสี่ยงของผู้บริโภค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “การรับรู้ของ
ผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน “การ
รับรู้ของ
ผู้บริโภค”

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “การเรียนรู้ของ
ผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยอะไร
ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค และปัจจัย
อะไรที่เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงต่อการ
รับรู้ของผู้บริโภค
7

การเรียนรู้ของผู้บริโภค
- ความหมายของการเรียนรู้
- ส่วนประกอบของการเรียนรู้ของผู้บริโภค
- การวางเงื่อนไขสิ่งเร้า
- การเรียนรู้โดยเงื่อนไขการกระทํา
- การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1
ดร.นุสรา
ข้อ 3
ลาภภูวนารถ

ข้อ 1
ข้อ 3

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

- การวัดการเรียนรู้ของผู้บริโภค
- วิธีการทําให้ผู้บริโภคจําสินค้าได้ง่ายขึ้น
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ เงื่อนไขที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้บริโภคได้ว่าเงื่อนไขที่
เกิดขึ้นเป็นแบบใด
8

บุคลิกภาพของผู้บริโภค
- ความหมายของบุคลิกภาพ
- ความสําคัญของบุคลิกภาพ
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ
- บุคลิกภาพและการเข้าใจความ
หลากหลายของผู้บริโภค
- บุคลิกภาพตราผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่าง
กัน เกิดขึ้นเพราะอะไร

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน “การ
เรียนรู้ของ
ผู้บริโภค”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “บุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
“บุคลิกภาพ
ของผู้บริโภค”

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 1
ข้อ 3

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
9

ทัศนคติของผูบ้ ริโภค
- ความหมายของทัศนคติ
- ความสําคัญของทัศนคติ
- หน้าที่ของทัศนคติ
- ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการกําหนดทัศนคติ
- โมเดลเชิงโครงสร้างของทัศนคติ
- กลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

จํานวน
ชั่วโมง

การสื่อสารและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
- ความหมายของการสื่อสาร
- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- รูปแบบในการสื่อสาร
- การออกแบบการสื่อสารทีจ่ ูงใจ
- การสื่อสารกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
- การสื่อสารกับจรรยาบรรณ

สื่อการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษา “ทัศนคติของ
ผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
“ทัศนคติของ
ผู้บริโภค”

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “การสือ่ สารและ
พฤติกรรมผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรม
แบบไหนได้รับผลมาจากทัศนคติแบบใด
10

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1
ดร.นุสรา
ข้อ 3
ลาภภูวนารถ

ข้อ 1
ข้อ 3

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถออกแบบการสื่อสารที่
ให้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการ
11

วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- ความหมายของวัฒนธรรม
- องค์ประกอบของวัฒนธรรม
- อิทธิพลของวัฒนธรรม
- การเรียนรู้วฒ
ั นธรรม
- พลวัตวัฒนธรรม
- ประโยชน์ของการศึกษาวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมย่อย
- ประเภทของวัฒนธรรมย่อย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรม
ของผู้บริโภคแบบไหนที่ได้รับผลจากปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ใบงาน “การ
สื่อสารและ
พฤติกรรม
ผู้บริโภค”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “วัฒนธรรมกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
“วัฒนธรรมกับ
พฤติกรรม
ผู้บริโภค”

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 1
ข้อ 3

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
12

ชนชัน้ ทางสังคมกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- ความหมายของชนชั้นทางสังคม
- การจําแนกชนชั้นทางสังคม
- เกณฑ์การแบ่งชนชั้นทางสังคมในประเทศ
ไทย
- รูปแบบการดําเนินชีวิตของชนชั้นทาง
สังคม
- ชนชั้นทางสังคมกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- ระดับชนชั้นทางสังคม พฤติกรรมผู้บริโภค
และการประยุกต์ใช้ทางการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรม
ของผู้บริโภคแบบไหนที่ได้รับผลจากปัจจัย
ด้านชนชั้น

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “ชนชั้นทางสังคมกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน“ชน
ชั้นทางสังคมกับ
พฤติกรรม
ผู้บริโภค”

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1
ดร.นุสรา
ข้อ 3
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
13

กลุ่มอ้างอิงกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- ความหมายของกลุ่มอ้างอิง
- ประเภทของกลุ่มอ้างอิง
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด
- ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ออิทธิพลของกลุ่ม
อ้างอิง
- กลุม่ อ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภค
- กลุม่ อ้างอิงกับการสื่อสารทางการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “กลุม่ อ้างอิงกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
“กลุ่มอ้างอิงกับ
พฤติกรรม
ผู้บริโภค”

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “ครอบครัวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค” เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความคิดเห็นกัน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มอ้างอิง
เกิดขึ้นได้อย่างไร และกลุ่มอ้างอิงมีผล
อย่างไรต่อการสื่อสารทางการตลาด
14

ครอบครัวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- ความหมายของครอบครัว
- บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว
- วงจรชีวิตครอบครัว
- บทบาทของบุคคลในครอบครัว
- บทบาทการตัดสินใจซื้อในครอบครัว

สื่อการสอน

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1
ดร.นุสรา
ข้อ 3
ลาภภูวนารถ

ข้อ 1
ข้อ 3

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

19

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากครอบครัว

15

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- การตัดสินใจซื้อ
- กระบวนการตัดสินใจซื้อ
- พฤติกรรมการซื้อของขวัญของผู้บริโภค
- การตลาดสร้างความสัมพันธ์
การนําเสนอผลงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละปัจจัย มีผลต่อ
กระบวนการซื้อได้อย่างไร และสามารถ
ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าใจถึง
กระบวนการซื้อของผู้บริโภค

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. นักศึกษานําเสนอ พร้อมสรุปกิจกรรมธุรกิจค้าปลีก
อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
“ครอบครัวกับ
พฤติกรรม
ผู้บริโภค”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา “กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสําหรับธุรกิจค้าปลีก” เพื่อฝึก
คิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความ
คิดเห็นกัน3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
วิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
“กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก”

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 2
ข้อ 3

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

20

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. การเข้าชั้นเรียน / (1.1.1) (1.1.3)
การตรงต่อเวลา /
(1.1.4)
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรี ย น การส่ ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล

1-15

10%

2. แบบฝึกหัด/
(1.1.1) (1.1.3)
กิจกรรม / งานที่
(1.1.4) (2.1.1)
ได้รับมอบหมาย(งาน (2.1.2) (2.1.4)
เดี่ยวและงานกลุ่ม) (3.1.1) (3.1.3)

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรีย น พฤติ ก รรมการทํ างานเป็ น
ทีม

1-15

15%

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล

7-8

15%

(4.1.1) (4.1.3)
(5.1.2) (5.1.3)
(5.1.4)

3 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ (1.1.1) (1.1.3)
(1.1.4) (2.1.1)
กรณีศึกษา

(2.1.2) (2.1.4)
(3.1.1) (3.1.3)
(4.1.1) (4.1.3)
(5.1.2) (5.1.3)
(5.1.4)
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

3 . ป ระ เมิ น จ าก ก ารวิ เ ค ราะ ห์
กรณี ศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมิ น จากงานที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ปฏิบัติ ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
6 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม
4. รายงานและการ (1.1.1) (1.1.3)
(1.1.4) (2.1.1)
นําเสนอ
(2.1.2) (2.1.4)
(3.1.1) (3.1.3)
(4.1.1) (4.1.3)
(5.1.2) (5.1.3)
(5.1.4)

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ม ) หน้ าชั้ นเรียน การเป็ นผู้ นํ า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร นํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

1-14
15

20%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่
5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
(2.1.1) (2.1.2)
(2.1.4) (3.1.1)

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ขอ้ สอบแบบปรนัยและอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภัทรพร ทิมแดง. (2561). เอกสารประกอบการเรียนการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
2.1 ภัทรพร ทิมแดง. (2559). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสติ .
2.2 นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพ ฯ : ซีวแี อลการพิมพ์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 http://www.marketeer.co.th/
3.2 http://www.brandage.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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