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รหัสวิชา 3572701 ชื่อรายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า
ในการบริการ
Customer behavior, expectation and perception
of service.
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คานา
วิช า “พฤติ กรรมผู้ บ ริ โภค ความคาดหวังและการรับ รู้ของลู ก ค้าในการบริการ” รหั ส วิ ช า
3572701 ได้ทาการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบครอบคลุมเนื้อหาสาระของคาอธิบายรายวิชา“ความเข้า
ใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการรับรู้ของลูกค้าใน
การบริ ก าร การวิ เคราะห์ ผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด รู ป แบบใหม่ ข องพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ความสามารถในการจัดการอารมณ์ และความ
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคหลากหลายเชื้อชาติ ” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจใน
วิชาดังกล่าว สามารถอ่านและทาความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานี้
แบ่งเนื้อหาในการเรียนไว้ 5 ส่วน ซึง่ ประกอบด้วย 15 สัปดาห์ คือ
ส่ ว นที่ 1 การวางพื้ น ฐานความรู้เกี่ ยวกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภค ประกอบด้ว ย พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งส่วนทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 2 ปัจจัยภายในบุคคล ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตวิทยา
ส่วนที่ 3 ปัจจัยภายนอกบุคคล ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นสินค้าและบริการ ปัจจัย
ด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรม
ส่วนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและประสบการณ์
ส่วนที่ 5 จริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคใน
อนาคต
นอกจากนี้เป็นการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์และนักศึกษาและเพื่อการศึกษาสาหรับผู้ที่สนใจ
ทั่วไป หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้การจัดทาในครั้งนี้จนประสบความสาเร็จ ผู้เขียนหวั งว่าจะอานวยประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนตามสมควร หากท่านที่นาไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังความคิดเห็น และขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้ด้วย
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3572701 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) พฤติกรรมผู้บริโภค ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า
ในการบริการ
(ภาษาอังกฤษ) Customer Behavior in Service and Customer
Expectation and Perception
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ประเภทหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปริศนา มั่นเภา ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
27 พฤษภาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสาคัญของความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีความ
คาดหวังและทฤษฎีการรับรู้ของลูกค้าในการบริการ การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อกลยุทธ์การตลาด รูปแบบใหม่
ของพฤติกรรมการบริโภค และความสามารถทางเทคโนโลยีเพี่อกลุ่มเป้าหมาย
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์
ทางการจัดการในปัจจุบัน
2.2 เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสาคัญที่ผู้สอนเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าใน
การบริการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความเข้าใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการ
รับรู้ของลูกค้าในการบริการ การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อกลยุทธ์การตลาด รูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการ
บริโภค ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ความสามารถในการจัดการอารมณ์ และ
ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคหลากหลายเชื้อชาติ
An ability to understand customer behavior theories, expectation theory and
customer perception theory; an analysis of customer for marketing strategies; new modes
of customer behavior; technological ability for large target group; emotional management
ability; and understanding of international customer behaviors.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45

สอนเสริมเพื่อทดแทน
ชั่วโมงเรียนทีไ่ ม่สามารถ
ทาการสอนได้จริงหรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ชั่ ว โมงต่ อ รายบุ ค คลหรือ ตามความเหมาะสมโดยประกาศให้ ผู้ เรี ย นทราบ ทั้ งนี้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งนั ด หมายวั น เวลาล่ ว งหน้ า เป็ น รายบุ ค คล และนอกจากนั้ น ยั ง เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษา
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Social Media (Line Application) และ e-mail ส่วนตัวได้
ตลอดเวลาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
 1.1.3 มีค วามรับผิดชอบในหน้ าที่ เป็น สมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่ อการพัฒ นามี
ภาวะผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
 1.1.4 มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคัยขององค์การและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นวินัย เคารพและปฏิบัตตามกฎ ระเบียบ
ที่เกีย่ วข้องกับการทาธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการป้องกันตนเอง
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการบริการลูกค้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
 2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.1.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็นต้น
2.2.2 การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างใน
การศึกษา
2.2.3 การทาแบบฝึกหัดและวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 การมอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่ม
2.3.3 นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.3.4 วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
 3.1.2 มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน รวมทั้งเชิญวิทยากร มาบรรยายใน
ห้องให้นักศึกษารับฟัง เช่น เอกสารประกอบ PowerPoint เป็นต้น
3.2.2 การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา
3.2.3 การทาแบบฝึกหัดและวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเน้นการ
วิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์
3.3.2 ประเมินจากชิ้นงานที่ส่งให้ถูกต้องตามทฤษฎี
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาท
ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
 4.1.2 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
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 4.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรง

ตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็นต้น
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.3 มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
4.3.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการทากิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุป
 5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม
 5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน และทารายงานโดย
เน้นการนาตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึกหัด กรณีศึกษา
5.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค
5.3.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
5.3.4 การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
 แนะนารายวิชา
 ชี้แจงแนวการเรียนการสอนและ
เกณฑ์การให้คะแนน
เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค”
1.วัตถุประสงค์และความหมาย
2.ความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค
3.ประเภทของผู้บริโภค
4.แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค
5.แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
6.ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค
7.สรุป
- Learning Outcome
เข้าใจวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค ฯ ภาพรวม
ก่อนเข้าศึกษารายละเอียดต่อไป

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. แจกเอกสารแผนการสอน
2. ทดสอบก่อนเรียน
3. บรรยายประกอบ
4. ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการ
สืบค้นบทความวิชาการ
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค ความ
คาดหวังและการรับรู้ลูกค้า
ในการบริการ
5.ทดสอบหลังเรียน

สื่อการสอน
1.PowerPoint
2.เอกสารบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัย

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1
ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา
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สัปดาห์
ที่
2.

3.

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3.
1.ทดสอบก่อนเรียน
2.นาบทความวิชาการ
ทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่ 1
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่อง “การวิจัยผู้บริโภค”
พฤติกรรมผู้บริโภค ความ
1.ความสาคัญของการวิจัยผู้บริโภค
คาดหวังและการรับรู้ลูกค้า
2.ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
ในการบริการ มาเข้า
และเชิงคุณภาพ
กระบวนการกลุ่มอภิปราย
3.กระบวนการวิจัยผู้บริโภค 5 ขั้นตอน
3.แบ่งกลุ่ม 3-4 คน ทาการ
3.จรรยาบรรณในการวิจัยผู้บริโภค
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติใน
4.สรุป
การประมวลการแปล
ความหมาย
- Learning Outcome
4.ทดสอบหลังเรียน
เข้าใจความสาคัญของการทาวิจัย
ทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่ 2
3.
บรรยายโดยผู้สอน
เรื่อง “การแบ่งส่วนทางการตลาด การ
อภิปรายโดยผู้เรียน
กาหนดเป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผลิตภัณฑ์”
ผู้เรียน
1.หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนทางการตลาด
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน
2.กลุ่มเป้าหมาย
3.การพิจารณาศักยภาพของการตลาด
4.การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
5.กลยุทธ์การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์

สื่อการสอน
1.PowerPoint
2.เอกสารบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัย

1.PowerPoint
2.คลิป

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1
ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

1.1

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
6.การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่
7.การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์
8.สรุป

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

- Learning Outcome
เข้าใจการแบ่งส่วนทางการตลาด การ
กาหนดเป้าหมายและการกาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
4.

ทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่ 3
เรื่อง “ปัจจัยภายในบุคคล”
1.ปัจจัยภายในบุคคล
2.การรับรู้
3.ส่วนประกอบของการรับรู้
4.กลไกของการรับรู้
5.การบิดเบือนในการแปลความหมาย
6.ภาพลักษณ์
7.ประเภทของภาพลักษณ์
8.การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของการรับรู้
นาไปประยุกต์ใช้ เพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด
9.ทฤษฎีการรับรู้ของลูกค้าในการบริการ
10.การจัดการความเสี่ยงของผู้บริโภค

3

1.ทดสอบก่อนเรียน
2.บรรยายประกอบ
3.เอกสารเพิ่มเติม
4.เขียนแผนผังความคิด
5.ทดสอบหลังเรียน

1.PowerPoint
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
11.ความเสี่ยงในการรับรู้
12.หลักการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า
13.พานักศึกษาไปนิทรรศรัตนโกสินทร์
14.สรุป

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา
า

-Learning Outcome
ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมฯ
5.

ทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่ 4
เรื่อง “การเรียนรู้และค่านิยม”
1.ความหมาย
2.ส่วนประกอบของการเรียนรู้
3.ทฤษฎีการเรียนรู้ของลูกค้าในการบริการ
4.ค่านิยม
5.ความหมาย
6.การแปลความหมาย
7.ลักษณะของค่านิยม
8.ประเภทของค่านิยม
9.ค่านิยมคนสังคมเมืองกับคนสังคมชนบท
10.ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับ
พฤติกรรมการบริโภค
11.การวิเคราะห์ค่านิยมนามาประยุกต์ใช้

3.

1.ทดสอบก่อนเรียน
1.PowerPoint
2.บรรยายประกอบ
3. แบ่งกลุ่ม 3- 4 คน
วิเคราะห์และแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษาที่แจกให้หน้า
ห้องเรียน
4.ทดสอบหลังเรียน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
12.พานักศึกษาไปบริษัท Call Center
13.สรุป

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

-Learning Outcome
การเรียนรู้และค่านิยมส่งผลพฤติกรรมฯ
6.

ทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่ 5
เรื่อง “แรงจูงใจและวิถีชีวิต”
1.ความหมาย
2.คุณภาพของแรงจูงใจ
3.กระบวนการจูงใจ
4.ประเภทของความต้องการ
5.ลักษณะของความต้องการ
6.ทฤษฎีความต้องการและแรงจูงใจ
7.ทฤษฎีความคาดหวัง
8.การวิเคราะห์ความต้องการและแรงจูงใจ
9.วิถีชีวิต
10.การศึกษาวิถีชีวิต
11.การวิเคราะห์วิถีชีวิตของผู้บริโภค
12.สรุป
-Learning Outcome
แรงจูงใจและวิถีชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมฯ

3.

1.ทดสอบก่อนเรียน
1.PowerPoint
2.บรรยายประกอบ
3.แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
4.ทดสอบหลังเรียน
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
7.
ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 6
เรื่อง “บุคลิกภาพและอารมณ์”
1.ความหมาย ลักษณะของบุคลิกภาพ
2.ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3.บุคลิกภาพยี่ห้อสินค้า
4.การวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้บริโภค
5.อารมณ์
6.ความหมาย องค์ประกอบ
7.การแสดงออกทางอารมณ์
8.ประเภทของอารมณ์
9.ความสามารถในการจัดการอารมณ์
10.เทคนิคการจัดการอารมณ์
11.ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสภาพ
ร่างกาย
12.การพัฒนาอารมณ์
13.ผลกระทบของอารมณ์
14.การวิเคราะห์อารมณ์ของผู้บริโภค
15.สรุป

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3.
ทบทวนความรู้ เนื้อหา ใน 1.PowerPoint
สัปดาห์ที่ 6
เรื่อง “บุคลิกภาพและ
อารมณ์”
1.ความหมาย ลักษณะของ
บุคลิกภาพ
2.ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3.บุคลิกภาพยี่ห้อสินค้า
4.การวิเคราะห์บุคลิกภาพ
ของผู้บริโภค
5.อารมณ์
6.ความหมาย องค์ประกอบ
7.การแสดงออกทางอารมณ์
8.ประเภทของอารมณ์
9.ความสามารถในการ
จัดการอารมณ์
10.เทคนิคการจัดการ
อารมณ์
11.ความสัมพันธ์ระหว่าง
-Learning Outcome
อารมณ์กับสภาพร่างกาย
บุคลิกภาพและอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมฯ
12.การพัฒนาอารมณ์
13.ผลกระทบของอารมณ์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

14.การวิเคราะห์อารมณ์ของ
ผู้บริโภค
15.สรุป
-Learning Outcome
บุคลิกภาพและอารมณ์ส่งผล
ต่อพฤติกรรมฯ
8.

ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 7
เรื่อง “ทัศนคติ”
1.ความหมาย ลักษณะของทัศนคติ
2.องค์ประกอบ
3.หน้าที่ของทัศนคติ
4.การก่อตัวของทัศนคติ
5.แหล่งที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
6.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
7.ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับ
พฤติกรรม
8.การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค
9.การวิเคราะห์ทัศนคตินามาประยุกต์ใช้
10.สรุป

3

1.ทดสอบก่อนเรียน
2.บรรยายประกอบ
3.เขียนแผนผังความคิด
4.ทดสอบหลังเรียน

1.PowerPoint

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

9.

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
-Learning Outcome
ทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมฯ
ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 8
เรื่อง “ปัจจัยภายนอก”
1.ความหมาย
2.ปัจจัยกระตุ้นจากสินค้าและบริการ
3.ปัจจัยการเมืองและกฎหมาย
4.ปัจจัยเศรษฐกิจ
5.ปัจจัยเทคโนโลยี
6.ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่
7.ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาด
8.ปัจจัยสังคม
9.ครอบครัว
10.ความหมาย โครงสร้างของครอบครัว
11.หน้าที่ของครอบครัว
12.ชนิดของครอบครัว
13.ครัวเรือน
14.ความหมาย ชนิดของครัวเรือน
15.วงจรชีวิตครอบครัว

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.ทดสอบก่อนเรียน
1.PowerPoint
2.บรรยายประกอบ
3.แบ่งกลุ่ม 3- 4 คน ทาการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษาที่แจกให้แล้ว
นาเสนอหน้าห้องเรียน
4.ทดสอบหลังเรียน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

10.

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
16.บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการ
ซื้อสินค้าและบริการ
17.อิทธิพลของครอบครัว
18.การตัดสินใจซื้อที่เกิดขึ้นในครอบครัว
19.กลยุทธ์ในการตัดสินใจของครอบครัว
20.การวิเคราะห์ครอบครัวนาไปประยุกต์ใช้
21.สรุป
-Learning Outcome
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ฯ
3
ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 9
เรื่อง “กลุ่มอ้างอิงและชนชั้นทางสังคม”
1.ความหมายของกลุ่มอ้างอิง
2.ลักษณะของกลุ่มอ้างอิง
3.คุณสมบัติของกลุ่มอ้างอิง
4.ประเภทของกลุ่มอ้างอิง
5.การวิเคราะห์กลุ่มอ้างอิง
6.อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อผู้บริโภค
7.ประโยชน์ของการใช้กลุ่มอ้างอิง
8.ชนชั้นทางสังคม
9.ความหมาย ลักษณะของชนชั้นทางสังคม
10.วิธีการจาแนกชนชั้นทางสังคม

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.ทดสอบก่อนเรียน
2.บรรยายประกอบ
3.เรียนรู้ผ่านการดูวิดีทัศน์
เกี่ยวข้องและอภิปราย
ภายในห้องเรียน
4.ทดสอบหลังเรียน

สื่อการสอน

1.PowerPoint

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มัน่ เภา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
11.อิทธิพลของชนชั้นทางสังคมที่มีต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค
12.การวิเคราะห์ชนชั้นทางสังคมไป
ประยุกต์ใช้
13.สรุป

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

-Learning Outcome
กลุ่มอ้างอิงและชนชั้นทางสังคมส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคฯ
11.

ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 10
เรื่อง “วัฒนธรรม”
1.ความหมาย
2.ประเภทของวัฒนธรรม
3.ลักษณะของวัฒนธรรม
4.องค์ประกอบของวัฒนธรรม
5.ระดับวัฒนธรรม
6.อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรม
ผู้บริโภค
7.พฤติกรรมผู้บริโภคหลากหลายเชื้อชาติใน
อาเซียน
8.การวิเคราะห์วัฒนธรรมนาประยุกต์ใช้

3

1.ทดสอบก่อนเรียน
1.PowerPoint
2.บรรยายประกอบ
3.แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
4.ทดสอบหลังเรียน

18

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

9.สรุป
-Learning Outcome
วัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคฯ
12.

ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 11
เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ”
1.ลักษณะการตัดสินใจซื้อ
2.เกณฑ์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
3.กระบวนการตัดสินใจ
4.กระบวนการก่อนการซื้อ
5.กระบวนการหลังการซื้อ
6.การวิเคราะห์ภายหลังกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ
7.สรุป

3

1.ทดสอบก่อนเรียน
1.PowerPoint
2.บรรยายประกอบ
3.แบ่งกลุ่ม 3 – 4 คน นา
กรณีศึกษามาวิเคราะห์และ
เตรียมการนาเสนองานหน้า
ห้องเรียน
4.ทดสอบหลังเรียน

-Learning Outcome
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคฯ

19

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

13.

ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 12
เรื่อง “จริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม”
1.จริยธรรมและจรรยาบรรณ
2.ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.สรุป
-Learning Outcome
เข้าใจจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 13
เรื่อง “แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคใน
อนาคต”
1.แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต
2.รูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการบริโภค
3.สินค้าในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภค
4.การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อกลยุทธ์
การตลาด
5.สรุป
-Learning Outcome

3

1.ทดสอบก่อนเรียน
2.บรรยายประกอบ
3.เรียนรู้ผ่านการดูวิดีทัศน์
เกี่ยวข้องและอภิปราย
ภายในห้องเรียน
4.ทดสอบหลังเรียน

3

1.ทดสอบก่อนเรียน
1.PowerPoint
2.บรรยายประกอบ
3.แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
4.ทดสอบหลังเรียน

14.

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.PowerPoint

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

1.1,1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มั่นเภา

20

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

15.

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
เรียนรู้การเกิดพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต
เกิดจากอะไรบ้าง
ทบทวนความรู้ เนื้อหา ในสัปดาห์ที่ 14
“สรุป ภาพรวมทั้งหมดและนามา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน”
1.ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค
หลากหลายเชื้อชาติ
2.นาทฤษฎีทั้งหมดมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
3.สรุป

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.ทดสอบก่อนเรียน
2.บรรยายประกอบ
3.เขียนแผนผังความคิด
4.กลุ่ม 3 – 4 คน ทาการ
นาเสนอรายงานหน้า
ห้องเรียนในวันสุดท้ายของ
การเรียน
5.เชิญวิทยากรมาบรรยาย
6.ทดสอบหลังเรียน

-Learning Outcome
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคหลากหลายเชื้อ
ชาติ
สอบกลางภาค

1.30 ชม ทดสอบข้อเขียน

สอบปลายภาค

1.30 ชม ทดสอบข้อเขียน

สื่อการสอน

1.PowerPoint

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1,1.2

ผศ ดร.ปริศนา
มัน่ เภา

หมายเหตุ :
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2

3

4

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
1.1.2, 1.1.3
4.1.2
1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2
3.1.2
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2
1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
5.1.1, 5.1.2
1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2
3.1.2
5.1.1, 5.1.2

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
เรียนรู้
ประเมินผลงานกลุ่ม และการ
นาเสนอผลงาน

1 - 15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
(ร้อยละ)
10

9 - 15

10

ประเมินผลสอบกลางภาค

8

40

ประเมินผลสอบปลายภาค

16

40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Schiffman & Kanuk. (2007). Consumer Behavior. 9th edition. U.S.A.: Pearson Education Inc.
Solomon. (2011).Consumer Behavior. 9th edition. U.S.A.: Pearson Education Inc.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธีรภัทร์ มกรพันธ์. เข้าใจให้ถึงพฤติกรรมลูกค้า. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ แมนเนจเม้นท์ มีเดีย, 2538
ดารงศักดิ์ ชัยสนิท. การคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วังอักษร, 2538

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุ่ม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
 แบบประเมินผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการสอบ
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3. การปรับปรุงการสอน
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ
 การตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์และหรือผู้เชี่ยวชาญ
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