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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

        วิชา CS233  ทฤษฎีการจูงใจเพื่องานโฆษณา Persuasive Theory in Advertising 

2. จ านวนหน่วยกิต   

3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

วิชาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

             อาจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

1 / 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    

อาคาร 23  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
University of the Thai Chamber of Commerce 

วิทยาเขต/คณะ/ 
สาขาวิชา  

คณะนิเทศศาสตร์ 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

            การประยุกต์ทฤษฎี ลักษณะและวิธีการจูงใจ โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่องานโฆษณา  องค์ประกอบ
ที่ส าคัญทั้งทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อันมีผลต่อการชักจูง
ใจที่เอื้อประโยชน์ต่องานโฆษณา 
 

 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี ลักษณะและวิธีการจูงใจ โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อ
งานโฆษณา   

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญทั้งมิติทางจิตวิทยาพฤติกรรมผู้บริโภค  และ
มิติด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาดอันมีผลต่อการชักจูงใจที่เอื้อประโยชน์ต่องานโฆษณา 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

              การประยุกต์ทฤษฎี ลักษณะและวิธีการจูงใจ โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่องานโฆษณา  
องค์ประกอบที่ส าคัญทั้งทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อันมี
ผลต่อการชักจูงใจที่เอ้ือประโยชน์ต่องานโฆษณา 

 

                        หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

   (1) สอนจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียน 
   (2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
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     (3) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดี 

     1.2 วิธีการสอน  

   (1) มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการตลาดและการโฆษณา 
   (2) ท างานเป็นกลุ่มและงานรายบุคคล 

     1.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) ประเมินผลจากงานของนักศึกษา 
          (2) ดูแลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มีการตรวจสอบพฤติกรรมในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ 
               อย่างเป็นระบบ 
          (3) ประเมินจากการวางกลยุทธ์การจูงใจที่มีประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ความรู ้
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

   (1) มีความรู้ในกระบวนการการวางแผนกลยุทธ์การจูงใจในการโฆษณา 
   (2) มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การ
วางกลยุทธ์การจูงใจในงานโฆษณาและกระบวนการคิดการตัดสินใจของผู้รับสารโฆษณา 

            

     2.2 วิธีการสอน 

   (1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถามตอบ 
   (2) การมอบหมายงานพร้อมการอธิบายงานโดยละเอียด 
   (3) สอนโดยอภิปรายระดมความคิดเห็นภายในห้องเรียน 
   (4) ให้ทบทวนบทเรียนจากบทเรียน online 

     2.3 วิธีการประเมินผล 

            (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

            (2) ประเมินผลงานนักศึกษา 

          (3) ประเมินผลจากการแบบฝึกหัดการท าโครงงานและการสอบปลายภาคเรียน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  (1) สามารถเสนอผลงาน ที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
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  (2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ไปสู่การฝึกประสบการณ์จริง และการ 
       ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  (3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด 
       ประสิทธิผล 

    3.2 วิธีการสอน 

  (1) แนะน าการทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์การจูงใจในการโฆษณา 
  (2) แนะน าการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์การจูงใจในการโฆษณา 

    3.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษาส่งมา 
          (1) ประเมินผลจากการสอบวัดผล 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้ 
      อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
 (2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 
 (3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการท างานและการบริหาร 

   4.2 วิธีการสอน 

 (1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายวิชาชีพ 
 (2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
 (3) สอนโดยใช้ภาคปฏิบัติ 

   4.3 วิธีการประเมินผล 

          (1) ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษาส่งมา  
          (2) ให้ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้แก้ไขอีกครั้ง 
           
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (1) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    5.2 วิธีการสอน 

 (1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการสื่อสาร 
 () บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ   

    5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาส่งมา ทั้งในแง่คุณภาพ และการตรงต่อเวลา 
 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด สื่อการสอน/เอกสาร
ประกอบ 

จ านวน 
ชม. 

ผู้สอน 

1. การโฆษณา  ความหมายและความส าคัญ  
การโฆษณาในรูปแบบของการสื่อสารเพื่อ
เพื่อการจูงใจ การศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคในทางการโฆษณา 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

2.  ทฤษฎีการจูงใจเพื่องานโฆษณา  แบบแผน
ของการจูงใจ 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

3.  กระบวนการจูงใจในสินค้าความเกี่ยวพัน
ต่ า 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

4. ทฤษฎีการซ้ า (Repetition)   การจูงใจด้วย
ความเคยชินจากการเปิดรับสาร 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

5. การจูงใจด้วยการใช้เหตุผลและข้อโต้แย้ง -บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

6. การจูงใจด้วยจุดจูงใจเชิงอารมณ์ แนวคิด  
เทคนิค ข้อดีข้อเสีย 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

7. วิธีการใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ประเภท -บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 3 ดร.อัญชลี 



6 
 

Drama Story และ Demonstration lernign iTune-U) 

8. วิธีการใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ประเภทตลก
ขบขัน  และการใช้เสียงดนตรี 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

9. วิธีการใช้จุดจูงใจเชิงอารมณ์ประเภท การ
ใช้ความน่าร าคาญ  การใช้อารมณ์อบอุ่น
ซาบซึ้ง  การใช้ความกลัว 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

 ดร.อัญชลี 

10. การใช้ผู้รับรองหรือผู้น าเสนอสินค้าในงาน
โฆษณา 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

11. ทฤษฎีการการรับรอง (Endorsement) 
และทฤษฎีแหล่งของข่าวสาร 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

12. การวางแผนกลยุทธ์การใช้ผู้รับรองสินค้า
ในงานโฆษณา 

-บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

13. แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจใน
งานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

 บทเรียนออนไลน์ (Hybrid 
lernign iTune-U) 

3 ดร.อัญชลี 

14. นักศึกษาน าเนอโครงงาน สไลด์น าเสนอผลงาน 3 ดร.อัญชลี 

15. สรุปและทบทวนเนื้อหา สไลด์น าเสนอผลงาน 3 ดร.อัญชลี 

 
 
• ต ารา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material) 
 
เอกสารประกอบการเข้าฟังบรรยายวิชา  

 Shaughnessy John O and  Jackson Nicolas. 2004. Persuasion in Advertising. 
Routledge.USA 

 Tellis Gerard J. 2004. Effective Advertising Understanding When, How, and Why 

Advertising Works. University of Southern California, Sage Publishing. USA  
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 นริส พิเชษฐพันธ์. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสินค้าไทยที่ใช้ Spoke-character ใน

การโฆษณา. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 พรทิพย์ สัมปัตตะวณิช. 2546. แรงจูงใจกับการโฆษณา. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

• การวัดและประเมินผล  
- แบบฝึกหัด  ทดสอบย่อย                ร้อยละ (percentage) 20 
- สอบปลายภาค (Final Examination)           ร้อยละ (percentage) 40 
- งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย (Assigned Tasks/Projects)   ร้อยละ (percentage)    30 
- การเข้าชั้นเรียน (Attendance) (ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ)     ร้อยละ (percentage)    10 

   
• เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 
 
KOTLER. PHILIP. 2009. Marketing an Introduction. Pearson Education Indochina LTD. 
GEORGE E. BELCH & MICHAEL A. BELCH. 2015. Advertising and Promotion 9/E an Integrated 

Marketing Communications Perspective. Mc Graw Hill Education. 
 


