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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/

ภาควิชา  

คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวิชา  

BX 301 พฤติกรรมผูบ้รโิภค       

2. จาํนวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกิต ( - - ) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

บริหารธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ จริยา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  

6. รายวิชาทต้ีองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

BA 201 หลกัการตลาด 

7. รายวิชาทต้ีองเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 - 

8. สถานทเีรียน    

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

25 มกราคม 2559 
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพือใหน้กัศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัความหมายและความสาํคญัของ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีมต่ีอตนเองทงัในฐานะทีเป็นผูบ้ริโภคและในฐานะผูว้างกลยุทธ์ทาง

การตลาด 

2. เพือใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจถึงกระบวนการการเกิดพฤตกิรรมผูบ้ริโภคปัจจยั 

แวดลอ้มภายนอก ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นจิตวิทยาภายในทีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. เพือใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทงัก่อน

การซือ ขณะซือ และหลงัจากการซือ 

4. เพือใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงลกัษณะและพฤตกิรรมการตดัสินใจซือของผูซื้อประเภททีเป็น

องคก์ร 

5. เพือใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในบทบาทของภาครฐั 

องคก์รเอกชน องคก์รอิสระ และองคก์รธุรกิจ 

6. เพือใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้พนืฐานเกียวกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคไปประยกุตใ์ชใ้นการ

วิจยัผูบ้ริโภคและความรู้เกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจ ซงึจะมีการปรับปรุงและพฒันาพร้อมหลกัสตูร 

 

 

หมวดท ี3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

                ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นจิตวิทยาส่วนบุคคลทีส่งผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทงัทีเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย และผูบ้ริโภคประเภทองคก์าร โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฏี

ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์มาวิเคราะห์ เพือทาํความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซือของ
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ผูบ้ ริโภค การประยุกต์ความรู้เกียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด การกําหนด

กลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 ชวัโมง     สปัดาห์ละ  ชวัโมง 

 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

นกัศึกษาสามารถติดตอ่ผู้สอน เพือขอคําปรึกษา หรือคําแนะนําทางวิชาการ ผา่นทาง 

-อีเมล 

-Line 

-โทรศพัท์ 

-ห้องพกัอาจารย์ อาคาร  ชัน  

 

 

หมวดท ี4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทต้ีองพัฒนา 

 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษาด้านคณุธรรม จริยธรรม ทีต้องพฒันาให้สมัฤทธิ ผลการ 

เรียนรู้ดงัตอ่ไปนี 

( )  มีความซือสตัย์สุจริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเองและตอ่ผู้อืน ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อืนและมีความ

สํานึกรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 ( ) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กร และสงัคม 

 .  วิธีสอนทจีะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
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(1) ให้นกัศึกษาเข้าเรียนผา่นระบบอยา่งสมําเสมอ และมีการมอบหมายงานให้ส่งตามเวลาทีกําหนด 

(2) สอดแทรกการปฏิบติัตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั และสงัคม ผ่านทางเนือหา

ในบทเรียน  

1.3 วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียนผา่นระบบอยา่งสมําเสมอ  

(2) ประเมินผลจากสง่งานตามทีได้มอบไว้อยา่งครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลา 

2 ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีจะได้รับ 

           นักศกึษาเขา้ใจความรูพ้นืฐานเกยีวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและนําไปประยุกต์ใชใ้นการวจิยั

ผูบ้รโิภคและความรูเ้กยีวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไปใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

การวางตําแหน่งทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

2.2 วิธีสอน 

(1) มีการบรรยายเนือหาทีครอบคลมุคําอธิบายรายวิชา ทงัในรูปแบบการนําเสนอทฤษฏี  

เพือให้ผู้ เรียนมีพืนฐานความรู้ทีดี และการวิเคราะห์ทฤษฏีร่วมกบัข้อมลูทางการตลาดและกรณีศกึษาที

เกียวข้องกบัทฤษฏี  เพือชีให้เห็นถึงการนําทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

(2) มีการมอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้มปีระสบการณ์การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึง 

นําไปสูก่ารได้รับความรู้ทีนอกเหนือจากความรู้ทีได้จากห้องเรียน 

2.3 วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากผลสมัฤทธิ ของงาน 

(2) ประเมินผลจากผลการสอบของนกัศกึษา 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทต้ีองพัฒนา 

มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทีได้จากการเรียนการสอนในชนัเรียน และความรู้ทีได้ 

จากการค้นคว้าด้วยตนเอง นํามาใช้คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ เสนอทางเลือกกลยทุธ์การตลาดทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ และทําการตดัสินใจเลือกทางเลือกทีดีทีสุด  

3.2 วิธีสอน 
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(1) มีการมอบหมายงานทีส่งผลให้ผู้เรียนมีการสืบค้นข้อมลูเพิมเติม เพือให้เกิดการ 

เรียนรู้หรือค้นคว้าด้วยตนเอง ซงึเป็นทีมาของความรู้ทีนอกเหนือจากการได้รับจากห้องเรียนเท่านนั 

(2) มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล โดยการบูรณาการความรู้ที 

ได้จากบทเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง และประสบการณ์  

(3) มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเสนอทางเลือกกลยทุธ์การตลาดและการตดัสินใจเลือก 

ทางเลือกทีดีทีสุดทีได้มาจากพืนฐานความรู้และประสบการณ์ทีผา่นการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3.3 วิธีประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

(1) ประเมินผลจากงานทีมอบหมาย  

(2) ประเมินผลจากผลการสอบของนกัศกึษา 

4 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องการพัฒนา 

(1) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีของตน 

(2) มีความสามารถในการเสนอความคิดเห็นผ่านรายงานแผนการตลาดและกรณีศกึษา 

4.2 วิธีสอน 

มีการมอบหมายงานทงังานยอ่ยและงานหลกั 

4.3 วิธีประเมิน 

ประเมินจากความรับผิดชอบจากการส่งงานทีมีคุณภาพและตรงตามเวลาทีได้รับมอบหมาย 

5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทต้ีอง

พัฒนา 

มคีวามสามารถสอืสารเพอือธบิายและสรา้งความเขา้ใจอย่างถูกต้อง  ทงัในรูปแบบ 

การเขยีนรายงานแผนการตลาด  

5.2 วิธีสอน 

(1) มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตเุป็นผล โดยการบรูณาการความรู้ที 

ได้จากการเรียนในชนัเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง และประสบการณ์  

(2) มีการมอบหมายงานให้ผู้ เรียนเขียนแผนกลยทุธ์การตลาด  
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5.3 วิธีประเมิน 

ประเมินจากรายงานแผนการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการนําเสนอรายงาน 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 

วนั/เดือน/ปี หวัข้อทีต้องศึกษา งานทีมอบหมาย คะแนน 

1  พฤติกรรมผูบ้รโิภคกบัจุดเรมิตน้และ

การประยุกต์ใช้เชงิกลยุทธ ์

  

2  การวจิยัผูบ้รโิภค กจิกรรมในชนัเรยีน  

3   การแบ่งสว่นตลาด กจิกรรมในชนัเรยีน  

4  การจงูใจ กจิกรรมในชนัเรยีน  

5  บุคลกิภาพ กจิกรรมในชนัเรยีน  

6  การรบัรูข้องผูบ้รโิภค กจิกรรมในชนัเรยีน  

7  การเรยีนรู ้ กจิกรรมในชนัเรยีน  

8  สอบกลางภาค ไม่มกีารสอบ  

  ทศันคต ิ กจิกรรมในชนัเรยีน  

  การสอืสารและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค กจิกรรมในชนัเรยีน  

11  อทิธพิลของกลุ่มอา้งองิและครอบครวั กจิกรรมในชนัเรยีน  

12  ชนชนัทางสงัคมและพฤติกรรม

ผูบ้รโิภค 

กจิกรรมในชนัเรยีน  

13  อทิธพิลของวฒันธรรมทมีต่ีอ

พฤติกรรมผูบ้รโิภค 

กจิกรรมในชนัเรยีน  

 

14  อทิธพิลของผูบ้รโิภคและการ

แพร่กระจายนวตักรรม 

กจิกรรมในชนัเรยีน 

ส่งรายงานฉบบั

สมบูรณ์ 

 

 

15  การตดัสนิใจของผูบ้รโิภค กจิกรรมในชนัเรยีน  

16  สอบปลายภาค   

  รวม  100 คะแนน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท ี 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

กําหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ท)ี 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

 

. ,1.2,1.3,3.1,

3.2,3.3,4.1,4.2,

4.3,5.1,5.2,5.3 

โครงงาน  30 

      2 

 

. ,1.2,1.3,4.1,

4.2,4.3 

 

กรณีศกึษา  20 

 

 

2.1,2.2,2.3,3.1,

3.2,3.3 

 

สอบปลายภาค   

* ระบุผลการเรียนรู้หวัข้อยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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. ตาํราและเอกสาร 

      นภวรรณ คณานุรกัษ์. เอกสารประกอบการสอนวชิาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค. ปีการศกึษา  

อศัน์อุไร  เตชะสวสัด.ิ เอกสารประกอบการสอนวชิา พฤติกรรมผูบ้รโิภค. ปีการศกึษา 2545 

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์. พฤติกรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ พฒันศกึษา, 2538 

Hawkins, Del I., Best, Roger J.and Coney, Kenneth A.Consumer Behavior : Building 

Marketing Strategy. 8th ed. New York : McGraw-Hill, Inc. 2001 

Mowen, John C.and Minor, Michael. Consumer Behavior. 5th ed. New Jersey : Prentice-

Hall, Inc. 1998 

Schiffman, Leon G.and Kanuk, Leslie L. Consumer Behavior. 7th ed. New Jersey : 

Prentice-Hall, Inc. 2000 

Neal, Cathy M., Quester, Pascale Genevieve., Hawkins, Del I. Consumer Behavior: Implication 

for Marketing Strategy. 4th ed. Boston, MA : McGraw-Hill, 2004. 

Hawkins, Del I., Mothersbaugh, David L., Best, Roger J. Consumer Behavior: Building 

Marketing Strategy. 10th ed. Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2007. 

 

 

. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

 - 

 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 - 

 

 

 

 

 

 

หมวดท ี7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  จากการสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 

-  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

-  จากการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  การสังเกตการณ์สอน 

-  ผลการสอบ 

-  อาจารยผู์ส้อนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

-  อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการจดัการเรียนการสอนเพอืร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง    

    พฒันารายวิชา 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

-  คณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบกบัการวดัและ

ประเมินผลรายวิชา  

- นกัศึกษาประเมินเพือทวนสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ 
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