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เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
CS 302 จิตวิทยาผู้บริโภคหลากวัฒนธรรม (Multicultural Consumer Psychology) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิชาเอกบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร. ภัทรา แตงเที่ยง 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคต้น / ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
11 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภค 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการทางจิตวิทยาที่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากการวิจัยไปใช้วิเคราะห์ผู้บริโภคส าหรับงานสื่อสารการตลาดได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     1. เพื่อให้เนื้อหาของรายวิชาสอดคล้องกับรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 
     2. เพื่อให้เนื้อหาของรายวิชาทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้บริโภค การศึกษา
ปัจจัยภายใน การรับรู้ ความจ า บุคลิกภาพ และปัจจัยแวดล้อมทางสัมคม ได้แก่ ค่านิยม ครอบครัว กลุ่ม
อ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค การสื่อสารกับผู้บริโภคที่มีปัจจัยทางจิตวิทยาและวัฒนธรมที่แตกต่างกัน 
กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีเป็นพื้นฐานความคิด ความรู้สึก การตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยส าหรับการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคภายใต้ระบบวัฒนธรรมต่างๆ 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
(3 ชม. * 15 ครั้ง) 

- - 
ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเฉพาะ
ราย 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายท่ีต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการท างานและต่อผู้อ่ืน อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนและเข้าใจมนุษย์ 

1.2 วิธีการสอน 
- อธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าเรียนตรงเวลาและการท ารายงานเด่ียวด้วยตนเอง 
1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- เปรียบเทียบเนื้อหาของรายงานเดี่ยวที่นักศึกษาแต่ละคนส่งมา 
 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
- พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะจิตวิทยาผู้บริโภคหลากวัฒนธรรม 
ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และทันสมัย 

- พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์  
2.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 
- ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาท ารายงานเด่ียว 
2.3 วิธีการประเมินผล 
- เนื้อหาในแบบฝึกหัด 
- เนื้อหาในรายงานเดี่ยว 
- สอบปลายภาค 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ โดยเน้นหนักด้านการสื่อสารเชิงกล
ยุทธ ์

- พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์รวมทั้งสามารถวางแผนหรือแก้ไขปัญหาได้ 
3.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 
- ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาท ารายงานเด่ียว 
3.3 วิธีการประเมินผล 
- พัฒนาการของนักศึกษาในการสรุปเนื้อหาความรู้จากการท าแบบฝึกหัด 
- พัฒนาการของนักศึกษาในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของแต่ละส่วนในรายงานเด่ียว 
- สอบปลายภาค 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
- พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพการสื่อสารการตลาดให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ 
4.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 
- ให้นักศึกษาท ารายงานเด่ียว 
4.3 วิธีการประเมินผล 
- พัฒนาการของนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในการท ารายงานเดี่ยว 
- พัฒนาการของนักศึกษาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่ทันสถานการณ์ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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- พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้รับ
สารที่แตกต่างกันได้ 

5.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 
- ให้นักศึกษาท ารายงานเด่ียว 
5.3 วิธีการประเมินผล 
- พัฒนาการของนักศึกษาในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากการน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการท ารายงานเดี่ยว 

- วิธีการน าเสนอรายงานเด่ียวหน้าชั้นเรียน 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัป
ดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
- ความหมายและความส าคัญของ
การศึกษา 
  พฤติกรรมผู้บริโภค 

3 
เอกสารค าสอน 
Power point 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

2 

- การแบ่งส่วนตลาดและการก าหนด 
  กลุ่มเป้าหมายในงานสื่อสารการตลาด 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
แบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

3 

- ปัจจัยภายใน / ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผล
ต่อ 
  พฤติกรรมผู้บริโภค 
  - ความต้องการและแรงจูงใจ 
  - การรับรู้ 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
แบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

4 
  - การเรียนรู้ 
  - ทัศนคติ 

3 
เอกสารค าสอน 
Power point 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 
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สัป
ดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

แบบฝึกหัด 
 

5 

  - บุคลิกภาพและอัตลักษณ์ของบุคคล 
  - รูปแบบการใช้ชีวิต 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
แบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

6 

- ปัจจัยภายนอก / ปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรม 
  - ครอบครัว 
  - กลุ่มอ้างอิง 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
แบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

7 

  - ระดับชั้นทางสังคม 
  - วัฒนธรรม 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
แบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

8 สอบกลางภาค 

9 

  - วัฒนธรรมย่อย 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
แบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

10 
- แนวคิด ทฤษฎี และแบบจ าลอง เกี่ยวกับ 
  กระบวนการทางจิตวิทยาในการตัดสินใจ
ซื้อ 

3 
เอกสารค าสอน 
Power point 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

11 

- แนวคิด ทฤษฎี และแบบจ าลอง เกี่ยวกับ 
  กระบวนการทางจิตวิทยาในการตัดสินใจ
ซื้อ 
  (ต่อ) 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 
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สัป
ดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

12 

- การวิจัยผู้บริโภค 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
รายงานเด่ียว 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

13 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการวิจัยผู้บริโภค 
  ไปใช้ในงานสื่อสารการตลาด 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
รายงานเด่ียว 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

14 

- กรณีศึกษาเกี่ยวกับการน าการวิจัย
ผู้บริโภค 
  ไปใช้ในงานสื่อสารการตลาด 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
รายงานเด่ียว 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

15 

- กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับ
พฤติกรรม 
  ผู้บริโภค 

3 

เอกสารค าสอน 
Power point 
รายงานเด่ียว 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

16 
- น าเสนอผลงานของนักศึกษา 

3 
รายงานเด่ียว 
 

อาจารย์ ดร. ภัท
รา แตงเที่ยง 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1 

 
 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.3.1.1, 
2.3.1.2 
 

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับปัจจัย
ทางจิตวิทยา

2,3,4,5,6,7,9 
 
 

10% 
 
 



8 
 

 และปัจจัยทาง
สังคมวัฒนธรรม 

  

2 

2.1.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 
2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.4.1.2, 
2.4.1.3, 2.5.1.1, 2.5.1.2 
 

การรายงาน
ความก้าวหน้า
ในการท า
รายงานเด่ียว 
และการน าเสนอ
ผลงาน 

12,13,14,15,16 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.3.1.1, 
2.3.1.2 
 

การสอบปลาย
ภาค 

ตามตารางของ 
มหาวิทยาลัย 

50% 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส านักพิมพ์พัฒนาศึกษา, กรุงเทพฯ, 2538. 
สมจิตร ล้วนจ าเริญ, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพฯ, 2534. 
อดุลย์ จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2539. 
Assael, H. (1995) Consumer Behavior and Marketing Action, South-Western College Publishing. 
Dunn, S. W., Barban, A. M., Krugman, D. M., and Reid, L. N. (1990) Advertising: Its Role in Modern  
 Marketing, The Dryden Press. 
Engel, J. F., Blackwell, R. D., and Miniard, P. W. (1995) Consumer Behavior, The Dryden Press. 
Hawkins, D. I., Best, R. J., and Coney, K. A. (1995) Consumer Behavior: Implications for Marketing  
 Strategy, Irwin. 
Mowen, J. C. (1995) Consumer Behavior, Prentice-Hall. 
Schiffman, L. G. and Kanuk, L. L. (1997) Consumer Behavior, Prentice-Hall. 
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 2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่ม ี

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่ม ี
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรืออ่ืนๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์ปฏิกิริยานักศึกษาระหว่างและหลังการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้จากการท าแบบฝึกหัดและรายงานเดี่ยว 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การท าแบบฝึกหัดทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 
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- การทวนสอบโดยกรรมการประเมินผลการศึกษาประจ าสาขาวิชาได้แก่การพิจารณาข้อสอบและผล
การสอบ 

- การทวนสอบจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า ได้แก่การท าแบบฝึกหัด และรายงานเด่ียว 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออ่ืนๆ 


