
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําภาคเรียนที่  1 / 2560 

 
 
 

รหัสวิชา 3572701  ช่ือรายวิชา พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคา 

       ในการบริการ 

                   Customer behavior, expectation and perception 
                                         of service. 

 

 

 

 

 

อาจารยผูสอน   

             ปริศนา  ม่ันเภา 

 
 
 
 



มคอ. 3 

คํานํา 
 

วิชา “พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาในการบริการ” รหัสวิชา 
3572701 ไดทําการเรียบเรียงอยางเปนระบบครอบคลุมเนื้อหาสาระของคําอธิบายรายวิชา“ความเขา
ใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการรับรูของลูกคาใน
การบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธการตลาด รูปแบบใหมของพฤติกรรมการบริโภค 
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือกลุมเปาหมายขนาดใหญ ความสามารถในการจัดการอารมณ และความ
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคหลากหลายเชื้อชาติ”  เพ่ือใชในการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาหรือผูท่ีสนใจใน
วิชาดังกลาว สามารถอานและทําความเขาใจในเนื้อหาไดดวยตนเอง โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานี้ 

 
แบงเนื้อหาในการเรียนไว 5 สวน ซ่ึงประกอบดวย 15 สัปดาห คือ   
สวนท่ี 1 การวางพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย พ้ืนฐานเก่ียวกับ

พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยผูบริโภค การแบงสวนทางการตลาด กลุมเปาหมาย และการกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  

สวนท่ี 2 ปจจัยภายในบุคคล ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา  
สวนท่ี 3 ปจจัยภายนอกบุคคล ประกอบดวย ปจจัยดานสิ่งกระตุนสินคาและบริการ     ปจจัย

ดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานสังคม และปจจัยดาน
วัฒนธรรม   

สวนท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคและประสบการณ 
สวนท่ี 5 จริยธรรมกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคใน

อนาคต 
นอกจากนี้เปนการเรียนการสอนสําหรับอาจารยและนักศึกษาและเพ่ือการศึกษาสําหรับผูท่ีสนใจ

ท่ัวไป หากมีขอบกพรองประการใดผูเขียนตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ผูเขียนขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวน
เก่ียวของใหการจัดทําในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จ ผูเขียนหวังวาจะอํานวยประโยชนตอการเรียนการ
สอนตามสมควร หากทานท่ีนําไปใชมีขอเสนอแนะ ผูเขียนยินดีรับฟงความคิดเห็น และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 

 
 

 
อาจารยผูสอน   
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป18 4 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค18 6 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ18 6 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา18 7 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล18 12 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน18 25 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา18 25 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 3572701  ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคา 
                                                          ในการบริการ  
                                        (ภาษาอังกฤษ) Customer Behavior in Service and Customer 
                                                           Expectation and Perception 
 2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา  ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   
    อาจารยผูสอน อาจารยปริศนา  ม่ันเภา ตอนเรียน A1 และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    27 พฤษภาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญของความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความ 
คาดหวังและทฤษฎีการรับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธการตลาด รูปแบบใหม
ของพฤติกรรมการบริโภค และความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ีอกลุมเปาหมาย 

  1.2 เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได นอกจากนี้ยัง  
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ 
ทางการจัดการในปจจุบัน 

2.2 เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญท่ีผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพ่ือความถูกตอง 
2.3 เพ่ือใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอรายวิชา พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาใน 

การบริการ  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการเรียน 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ความเขาใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการ

รับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธการตลาด รูปแบบใหมของพฤติกรรมการ
บริโภค ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือกลุมเปาหมายขนาดใหญ ความสามารถในการจัดการอารมณ และ
ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคหลากหลายเชื้อชาติ 

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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45  สอนเสริมเพื่อทดแทน
ชั่วโมงเรียนทีไ่มสามารถ
ทําการสอนไดจริงหรือ
ตามที่ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

- 90 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
  สัปดาหละ 1 ชั่วโมงตอรายบุคคลหรือตามความเหมาะสมโดยประกาศใหผู เรียนทราบ ท้ังนี้
นักศึกษาตองนัดหมายวันเวลาลวงหนาเปนรายบุคคล และนอกจากนั้นยังเพ่ิมชองทางใหนักศึกษา
ติดตอสื่อสารกับผูสอนผานทางโทรศัพทมือถือ Social Media (Line Application) และ e-mail สวนตัวได
ตลอดเวลาตามความเหมาะสม 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

 1.1.1  มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน และสามารถจัดการปญหาความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนท่ีไดรบักับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

           1.1.2 มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
           1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาท่ี เปนสมาชิกท่ีดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 
            1.1.4 มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคัยขององคการและสังคม    

1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นวินัย เคารพและปฏิบัตตามกฎ ระเบียบ
ท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง  
         1.2.2 อภิปรายกลุม 
         1.2.3 กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
    1.3 วิธีการประเมินผล  
         1.3.1 สงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา  
         1.3.2 มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
         1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 
2. ความรู 
    2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 
           2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปน
ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
           2.1.2 มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  2.1.3 มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน
งานอาชีพ 
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2.2 วิธีการสอน 
      2.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ 

PowerPoint เปนตน 
      2.2.2 การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางใน 

การศึกษา 
      2.2.3 การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  
2.3 วิธีการประเมินผล 

      2.3.1  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
                2.3.2  การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม 
                2.3.3  นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
                2.3.4  วิเคราะหกรณีศึกษา 

 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  
         3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง
รวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก 
          3.1.2 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
          3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  
   3.2 วิธีการสอน 
         3.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน รวมท้ังเชิญวิทยากร มาบรรยายใน 
หองใหนักศึกษารับฟง เชน เอกสารประกอบ PowerPoint เปนตน 

3.2.2 การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
3.2.3 การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  

    3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการ 

วิเคราะหแนวคิดในการประยุกต 
3.3.2 ประเมินจากชิ้นงานท่ีสงใหถูกตองตามทฤษฎี 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา   
           4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาท
ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 
  4.1.2 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอ่ืน และปรับตัวเชิงวิชาชีพได 
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  4.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรง
ตามมาตรฐานสากล 
  4.2 วิธีการสอน 
       4.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint  
เปนตน 

4.2.2 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
4.2.3 มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล 

    4.3 วิธีการประเมินผล        
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย 
4.3.2 การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํากิจกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา      

 5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การ
เขียน และการสรุป 
  5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม 
  5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของ
การนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมายและการวิเคราะหขอมูล 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน และทํารายงานโดย 
เนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

5.2.2 นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล       
          5.3.1 การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา 

5.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
5.3.3 การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
5.3.4 การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี    
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอการสอน /  

Learning Outcome 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 • แนะนํารายวิชา 

• ชีแ้จงแนวการเรียนการสอนและ
เกณฑการใหคะแนน 

เรื่อง  “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค” 
1.วัตถุประสงคและความหมาย  
2.ความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค  
3.ประเภทของผูบริโภค  
4.แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค  
5.แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
6.ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค 
7.สรุป 
- Learning Outcome 
เขาใจวิชาพฤติกรรมผูบริโภค ฯ ภาพรวม
กอนเขาศึกษารายละเอียดตอไป 

3 
 

1. แจกเอกสารแผนการสอน 
2. ทดสอบกอนเรียน 
3. บรรยายประกอบ 
4. คนควาเพ่ิมเติมโดยการ
สืบคนบทความวิชาการ 
บทความวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมผูบริโภค ความ
คาดหวังและการรับรูลูกคา
ในการบริการ 
5.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
2.เอกสารบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัย 
 

1.1 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

2. 

ทบทวนความรูจากสัปดาหท่ี 1  
เรื่อง “การวิจัยผูบริโภค” 
1.ความสําคัญของการวิจัยผูบริโภค   
2.ความแตกตางระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
3.กระบวนการวิจัยผูบริโภค 5 ข้ันตอน 
3.จรรยาบรรณในการวจิัยผูบริโภค 
4.สรุป 
 
- Learning Outcome 
เขาใจความสําคัญของการทําวิจัย 

3. 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.นําบทความวิชาการ 
บทความวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมผูบริโภค ความ
คาดหวังและการรับรูลูกคา
ในการบริการ มาเขา
กระบวนการกลุมอภิปราย 
3.แบงกลุม 3-4 คน ทําการ
วิเคราะหขอมูลและสถิติใน
การประมวลการแปล
ความหมาย  
4.ทดสอบหลังเรียน 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสารบทความ
วิชาการหรือบทความ
วิจัย 
 

1.1  ปริศนา  
ม่ันเภา 

3. ทบทวนความรูจากสัปดาหท่ี 2 
เรื่อง “การแบงสวนทางการตลาด การ
กําหนดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ” 
1.หลักเกณฑในการแบงสวนทางการตลาด 
2.กลุมเปาหมาย  
3.การพิจารณาศักยภาพของการตลาด 
4.การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
5.กลยุทธการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 

3. บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

1.PowerPoint 
2.คลิป 

1.1 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

6.การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑใหม 
7.การสรางความแตกตางใหผลิตภัณฑ 
8.สรุป 
 

- Learning Outcome 
เขาใจการแบงสวนทางการตลาด การ
กําหนดเปาหมายและการกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ 
 

4. ทบทวนความรูจากสัปดาหท่ี 3 
เรื่อง “ปจจัยภายในบุคคล” 
1.ปจจัยภายในบุคคล  
2.การรับรู   
3.สวนประกอบของการรับรู 
4.กลไกของการรบัรู 
5.การบิดเบือนในการแปลความหมาย 
6.ภาพลักษณ 
7.ประเภทของภาพลักษณ 
8.การวิเคราะหภาพลักษณของการรับรู
นําไปประยุกตใช เพ่ือกลยุทธทางการตลาด 
9.ทฤษฎีการรับรูของลูกคาในการบริการ 
10.การจัดการความเสี่ยงของผูบริโภค 

3 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.เอกสารเพ่ิมเติม 
4.เขียนแผนผังความคิด 
5.ทดสอบหลังเรียน 
 

1.PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

11.ความเสี่ยงในการรับรู 
12.หลักการสรางการรับรูใหกับลูกคา 
13.สรุป 
 

-Learning Outcome 
ปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมฯ 
 

5. ทบทวนความรูจากสัปดาหท่ี 4  
เรื่อง “การเรียนรูและคานิยม” 
1.ความหมาย  
2.สวนประกอบของการเรียนรู  
3.ทฤษฎีการเรียนรูของลูกคาในการบริการ 
4.คานิยม 
5.ความหมาย  
6.การแปลความหมาย  
7.ลักษณะของคานิยม   
8.ประเภทของคานิยม 
9.คานิยมคนสังคมเมืองกับคนสังคมชนบท  
10.ความสัมพันธระหวางคานิยมกับ
พฤติกรรมการบรโิภค 
11.การวิเคราะหคานิยมนํามาประยุกตใช 
12.สรุป 

3. 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3. แบงกลุม 3- 4 คน 
วิเคราะหและแกปญหาจาก
กรณีศึกษาท่ีแจกใหหนา
หองเรียน  
4.ทดสอบหลังเรียน 
 

1.PowerPoint 
 

1.1 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

 
 
-Learning Outcome 
การเรียนรูและคานิยมสงผลพฤติกรรมฯ 
 

6. ทบทวนความรูจากสัปดาหท่ี 5 
เรื่อง “แรงจูงใจและวิถีชีวิต” 
1.ความหมาย   
2.คุณภาพของแรงจูงใจ  
3.กระบวนการจูงใจ 
4.ประเภทของความตองการ 
5.ลักษณะของความตองการ 
6.ทฤษฎีความตองการและแรงจูงใจ 
7.ทฤษฎีความคาดหวัง 
8.การวิเคราะหความตองการและแรงจูงใจ 
9.วิถีชีวิต 
10.การศึกษาวิถีชีวิต 
11.การวิเคราะหวิถีชีวิตของผูบริโภค 
12.สรุป 
 

-Learning Outcome 
แรงจูงใจและวิถีชีวิตสงผลตอพฤติกรรมฯ 

3. 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.แสดงความคิดเห็นรวมกัน  
4.ทดสอบหลังเรียน   

1.PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

 

7. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 6 
เรื่อง “บุคลิกภาพและอารมณ” 
1.ความหมาย ลักษณะของบุคลกิภาพ 
2.ทฤษฎีบุคลิกภาพ  
3.บุคลิกภาพยี่หอสินคา  
4.การวิเคราะหบุคลิกภาพของผูบริโภค  
5.อารมณ   
6.ความหมาย  องคประกอบ 
7.การแสดงออกทางอารมณ 
8.ประเภทของอารมณ 
9.ความสามารถในการจัดการอารมณ 
10.เทคนิคการจัดการอารมณ 
11.ความสัมพันธระหวางอารมณกับสภาพ
รางกาย 
12.การพัฒนาอารมณ 
13.ผลกระทบของอารมณ 
14.การวิเคราะหอารมณของผูบริโภค 
15.สรุป 
 

-Learning Outcome 

3. ทบทวนความรู เนื้อหา ใน
สัปดาหท่ี 6 
เรื่อง “บุคลิกภาพและ
อารมณ” 
1.ความหมาย ลักษณะของ
บุคลิกภาพ 
2.ทฤษฎีบุคลิกภาพ  
3.บุคลิกภาพยี่หอสินคา  
4.การวิเคราะหบุคลิกภาพ
ของผูบริโภค  
5.อารมณ   
6.ความหมาย  องคประกอบ 
7.การแสดงออกทางอารมณ 
8.ประเภทของอารมณ 
9.ความสามารถในการ
จัดการอารมณ 
10.เทคนิคการจัดการ
อารมณ 
11.ความสัมพันธระหวาง
อารมณกับสภาพรางกาย 

1.PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

บุคลิกภาพและอารมณสงผลตอพฤติกรรมฯ  
 

12.การพัฒนาอารมณ 
13.ผลกระทบของอารมณ 
14.การวิเคราะหอารมณของ
ผูบริโภค 
15.สรุป 
 

-Learning Outcome 
บุคลิกภาพและอารมณสงผล
ตอพฤติกรรมฯ  
 

8. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 7 
เรื่อง “ทัศนคติ”  
1.ความหมาย ลักษณะของทัศนคต ิ 
2.องคประกอบ 
3.หนาท่ีของทัศนคติ         
4.การกอตัวของทัศนคติ 
5.แหลงท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติ 
6.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
7.ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับ
พฤติกรรม 
8.การเปลี่ยนทัศนคติของผูบริโภค 
9.การวิเคราะหทัศนคตินํามาประยุกตใช 

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

1.PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

10.สรุป 
 

-Learning Outcome 
ทัศนคติสงผลตอพฤติกรรมฯ 
 

9. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 8 
เรื่อง “ปจจัยภายนอก” 
1.ความหมาย  
2.ปจจัยกระตุนจากสินคาและบริการ 
3.ปจจัยการเมืองและกฎหมาย  
4.ปจจัยเศรษฐกิจ  
5.ปจจัยเทคโนโลยี 
6.ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือ
กลุมเปาหมายขนาดใหญ 
7.ผลกระทบของเทคโนโลยีตอกลยุทธทาง
การตลาด 
8.ปจจัยสงัคม 
9.ครอบครัว 
10.ความหมาย   โครงสรางของครอบครัว 
11.หนาท่ีของครอบครัว 
12.ชนิดของครอบครวั 
13.ครัวเรือน 

3 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.แบงกลุม 3- 4 คน ทําการ
วิเคราะหและแกปญหาจาก
กรณีศึกษาท่ีแจกใหแลว 
นําเสนอหนาหองเรียน  
4.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

14.ความหมาย  ชนิดของครัวเรือน 
15.วงจรชีวติครอบครัว 
16.บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการ
ซ้ือสินคาและบริการ 
17.อิทธิพลของครอบครัว 
18.การตัดสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
19.กลยุทธในการตัดสินใจของครอบครัว 
20.การวิเคราะหครอบครัวนําไปประยุกตใช 
21.สรุป 
-Learning Outcome 
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรม
ฯ 

10. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 9 
เรื่อง “กลุมอางอิงและชนชั้นทางสังคม” 
1.ความหมายของกลุมอางอิง  
2.ลักษณะของกลุมอางอิง  
3.คุณสมบัติของกลุมอางอิง  
4.ประเภทของกลุมอางอิง   
5.การวิเคราะหกลุมอางอิง 
6.อิทธิพลของกลุมอางอิงท่ีมีตอผูบริโภค 
7.ประโยชนของการใชกลุมอางอิง 
8.ชนชั้นทางสังคม 

3 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.เรียนรูผานการดูวิดีทัศน
เก่ียวของและอภิปราย
ภายในหองเรียน  
4.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

9.ความหมาย ลักษณะของชนชั้นทางสังคม 
10.วิธีการจําแนกชนชั้นทางสังคม 
11.อิทธิพลของชนชั้นทางสังคมท่ีมีตอ
พฤติกรรมผูบริโภค 
12.การวิเคราะหชนชั้นทางสังคมไป
ประยุกตใช 
13.สรุป 
 

-Learning Outcome 
กลุมอางอิงและชนชั้นทางสังคมสงผล
กระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคฯ 
 

11. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 10 
เรื่อง “วัฒนธรรม” 
1.ความหมาย  
2.ประเภทของวัฒนธรรม  
3.ลักษณะของวัฒนธรรม 
4.องคประกอบของวัฒนธรรม  
5.ระดบัวัฒนธรรม 
6.อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีพฤติกรรม
ผูบริโภค 
7.พฤติกรรมผูบริโภคหลากหลายเชื้อชาติใน

3 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.แสดงความคิดเห็นรวมกัน  
4.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
 

1.1 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

อาเซียน 
8.การวิเคราะหวัฒนธรรมนําประยุกตใช 
9.สรุป 
 

-Learning Outcome 
วัฒนธรรมสงผลกระทบตอพฤติกรรม
ผูบริโภคฯ 
 

12. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 11 
เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาและ
บริการ” 
1.ลักษณะการตัดสินใจซ้ือ 
2.เกณฑการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  
3.กระบวนการตัดสินใจ 
4.กระบวนการกอนการซ้ือ 
5.กระบวนการหลังการซ้ือ  
6.การวิเคราะหภายหลังกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 
7.สรุป  
 
 

-Learning Outcome 

3 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.แบงกลุม 3 – 4 คน นํา
กรณีศึกษามาวิเคราะหและ
เตรียมการนําเสนองานหนา
หองเรียน  
4.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
 

1.1, 1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ
สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคฯ 
 

13. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 12 
เรื่อง “จริยธรรมกับความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม” 
1.จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
2.ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3.สรุป 
-Learning Outcome 
เขาใจจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

3 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.เรียนรูผานการดูวิดีทัศน
เก่ียวของและอภิปราย
ภายในหองเรียน  
4.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
 

1.1 ปริศนา  
ม่ันเภา 

14. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 13 
เรื่อง “แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคใน
อนาคต”  
1.แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต 
2.รูปแบบใหมของพฤติกรรมการบริโภค  
3.สินคาในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูบริโภค     
4.การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธ
การตลาด   
5.สรุป 

3 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.แสดงความคิดเห็นรวมกัน  
4.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
 

1.1,1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

-Learning Outcome 
เรียนรูการเกิดพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต
เกิดจากอะไรบาง 
 

15. ทบทวนความรู เนื้อหา ในสัปดาหท่ี 14 
“สรุป ภาพรวมท้ังหมดและนํามา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน” 
1.ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค
หลากหลายเชื้อชาติ 
2.นําทฤษฎีท้ังหมดมาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวัน 
3.สรุป 
 
-Learning Outcome 
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคหลากหลายเชื้อ
ชาต ิ

 1.ทดสอบกอนเรียน 
2.บรรยายประกอบ 
3.เขียนแผนผังความคิด 
4.กลุม 3 – 4 คน ทําการ
นําเสนอรายงานหนา
หองเรียนในวันสุดทายของ
การเรียน 
5.เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
6.ทดสอบหลังเรียน 

1.PowerPoint 
 

1.1,1.2 ปริศนา  
ม่ันเภา 

 สอบกลางภาค 1.30 ชม ทดสอบขอเขียน    

 สอบปลายภาค 1.30 ชม ทดสอบขอเขียน    

หมายเหตุ  :   
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรูที่ได    

(ระบุขอ) 
วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
(รอยละ) 

1 1.1.2, 1.1.3 
4.1.2  

สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมในการ
เรียนรู 

1 - 15 10 

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 

ประเมินผลงานกลุม และการ
นําเสนอผลงาน 

9 - 15 10 

3 1.1.2, 1.1.3,  
2.1.1, 2.1.2 
3.1.1, 3.1.2  
5.1.1, 5.1.2 

ประเมินผลสอบกลางภาค 8 40 

4 1.1.2, 1.1.3,  
2.1.1, 2.1.2  
3.1.2  
5.1.1, 5.1.2 

ประเมินผลสอบปลายภาค 16 40 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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. เอกสารและขอมูลสําคัญ  
ธีรภัทร มกรพันธ. เขาใจใหถึงพฤติกรรมลูกคา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ แมนเนจเมนท มีเดีย, 2538 
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท. การคุมครองผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวังอักษร, 2538 
  

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน 
 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
 แบบประเมินผูสอน  

2. กลยุทธการประเมินการสอน    
 ผลการสอบ 
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มคอ. 3 

3. การปรับปรุงการสอน     
 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนในรายวิชาเดียวกัน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การสอบถามจากนักศึกษา 
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ 
 การตรวจรายงานท่ีเสร็จสิ้น 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยและหรือผูเชี่ยวชาญ 
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