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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

2512710   จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค    
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3(2-2-5)   หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ศิลปศาสตร์บัณฑิต  และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน    
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษามคีวามรูแ้ละเข้าใจในจิตวิทยาการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.   เพื่อให้ผู้เรยีนมทีัศนคติที่ดตี่อการใชจ้ิตวิทยาเพื่อการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3.   เพื่อให้นักศกึษาน าความรูท้างจิตวิทยาประยุกต์ใช้กับการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค    

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในภาพรวมของการตลาดและผู้บริโภค  และสามารถน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้กับการท างานร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนอย่างเป็นสหวิชาชีพ  โดยที่นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การต้องน าความรู้ที่ได้ไปสังเคราะห์และน าเสนอในมุมมองของวิชาชีพของตนได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้  การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพและทัศนคติ  บทบาทของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและผู้บริโภค  การประยุกต์ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ได้แก่  การสร้างแรงจูงใจของ
ผู้บริโภค  บุคลิกภาพของผู้บริโภคตามพัฒนาการในแต่ละวัย  ความพึงพอใจของผู้บริโภค การจัดสิ่งเร้าให้
เข้ากับบรรยากาศในการเลือกซื้อ การตั้งราคาทางจิตวิทยา  การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการทางจิตวิทยา  
และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค รวมทั้งความรู้และเทคนิคส าหรับจิตวิทยาการขาย 
 A study of influence factors in decision making of consumer behavior i.e., 
motivation, perception, learning, personality and attitude, roles of psychologist that 
involve marketing and consumer, the application of psychological theories to promote the 
marketing activities for more efficiency i.e., building up consumer motivation, personality 
of consumer in each ages, consumer satisfaction, arrangement of stimulus for buying 
atmosphere, psychological pricing, sale promotion as psychological implement and 
adjustment of consumer attitude, including knowledge and techniques for psychology of 
selling.   
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30  
ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาและในกรณีมีเหตุ

จ าเป็น 

ปฏิบัติ  30  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
75ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทาง  WEB  SITE   ของคณะ/
หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษา 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  6  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์        
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1)    ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 นักศึกษามีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ)  
1.2 นักศึกษาน าหลักการทางจิตวิทยาและใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดย 

ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
   1.3 นักศึกษาเป็นสมาชิกที่ดีภายในชั้นเรียนได้   
          2)    มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  และมีวินัยในตนเอง  เคารพกฎระเบียบ  
ข้อบังคับต่าง ๆ  ของสังคม 
  2.1 นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
ผู้บริโภค     

2.2 นักศึกษามีความรับผิดชอบมีวินัย การรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตน 
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีวินัย ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม รู้จักเสียสละ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต              

3)    มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  3.1 นักศึกษาสามารถน าความรู้ในวิชาจิตวิทยามาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน
นักศึกษาในขณะเรียนได้   
  3.2 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตยและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม    
          4)    มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
  4.1 นักศึกษาเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลมาเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา
พฤติกรรมของผู้บรโิภคอย่างไม่มีอคติ  
  4.2 นักศึกษารู้จักและตระหนักถึงความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษยข์องตนเองและผู้อ่ืน 
    1.2 วิธีการสอน 

    จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ประกอบการบรรยายพร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดย
ให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา  (Case  Study)  เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด รวมทั้งใช้รูปแบบการศึกษาอ่ืนๆ  ร่วมด้วย  ได้แก่ 
          1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion) เป็นการท างานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้   ขั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และขั้นประเมินผล  โดยมีผู้น ากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะมีส่วน
ช่วยให้สมาชิกทุกคนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย  
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การอภิปรายกลุ่มจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม  การมีสัมพันธภาพใหม่ การบูรณาการ
ความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน 

2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน  คือ  จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ   2-6  คน   โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรียนมีทั้งเก่ง   ปานกลาง และอ่อน   นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพ่ือน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ  และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ สมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด 

3) การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มก าหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่ก าหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมที่แตกต่าง
กัน และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์      หลังการแสดงบทบาทสมมติ
จะมีการอภิปรายของกลุ่ม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ดี นักศึกษามีโอกาสศึกษา
วิเคราะห์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่า
ติดตาม  
  4) กรณีตัวอย่าง (cases study) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ๆ น ามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายกันเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้ท าให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักคิด
และพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถ่ีถ้วน รวมทั้งการน าเอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้จะช่วย
ให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ศึกษาต้องมีลักษณะดังนี้ 
                 4.1 เป็นเรื่องจริง 
                 4.2  เป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสฝึกทักษะ 
                 4.3  เป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา 
                 4.4  มีการวิเคราะห์กรณี การวิเคราะห์เป็นหัวใจส าคัญของการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่ง
การวิเคราะห์ควรค านึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุด   
              4.5  มีการอภิปรายกรณ ี
                 4.6  มีการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริง 

5) มีการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นความรับผิดชอบ การ
ตรงต่อเวลา การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 7) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นทั้งในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติภารกิจ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 8) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม  เพื่อเป็นการให้การเสริมแรงกับการท าความดีและเป็นแบบอย่างที่ดี  
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     1.3 วิธีการประเมินผล 
          1)       การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 
3) ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด   
4) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
5) ประเมินจากการทดสอบ 

 6)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
7)       ประเมินผลจากการอภิปรายและการน าเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่เก่ียวข้องกับการตลาด  
8) ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 

                     -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  1 
                     -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  2 
  -  กิจกรรมการทดลองการรับรู้ 

-  การน าเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด  Event  Marketing   
-  การประมวลความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง : กิจกรรม  “ตลาดนัดจิตวิทยา  ครั้งที่  5” 

9) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
     1)        มีความรู้ความเข้าใจรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 

1.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานของพฤติกรรมของผู้บริโภค 
1.2 นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 

ทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   
2)        สามารถจ าแนก  และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 

  1.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติ   

1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคได้ 
3)        มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความเป็นไปได้ของชาติและสังคมโลก 

1.1 นักศึกษามีความสามารถในการเข้าใจและยอมรับกฏระเบียบของชุมชน และ 
วัฒนธรรมที่นักศึกษาอาศัยอยู่ อีกท้ังมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

1.2 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภคในปัจจุบันได้ 

4)        สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการเรียนการสอน  มาใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง   
1.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง รวมถึงการ 
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น าหลักการของการสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยใช้หลักการทางจิตวิทยาเพ่ือการปรับตัวทางสังคมโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการประยุกต์ใช้ในให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและสังคม 
    2.2  วิธีการสอน 

1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion) เป็นการท างานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้   ขั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และขั้นประเมินผล  โดยมีผู้น ากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
ส่วนช่วยให้สมาชิกทุกคนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย  การอภิปรายกลุ่มจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม  การมีสัมพันธภาพใหม่ 
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน 

2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน  คือ  จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ   2-6  คน   โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรียนมีทั้งเก่ง   ปานกลาง และอ่อน   นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพ่ือน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ  และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด 

3) การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มก าหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่ก าหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมที่แตกต่าง
กัน และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออก    พฤติกรรมกล้าแสดงออก   และพฤติกรรมก้าวร้าว
หลังการแสดงบทบาทสมมติจะมีการอภิปรายของกลุ่ม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ดี 
นักศึกษามีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้น่าสนใจและน่าติดตาม  
  4) กรณีตัวอย่าง (cases study) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ๆ น ามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายกันเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้ท าให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลจะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักคิด
และพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถ่ีถ้วน รวมทั้งการน าเอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้จะช่วย
ให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ศึกษาต้องมีลักษณะดังนี้ 
                 4.1 เป็นเรื่องจริง 
                 4.2  เป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสฝึกทักษะ 
                 4.3  เป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา 
                 4.4  มีการวิเคราะห์กรณี การวิเคราะห์เป็นหัวใจส าคัญของการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่ง
การวิเคราะห์ควรค านึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุด   
              4.5  มีการอภิปรายกรณ ี
                 4.6  มีการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริง 
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5) การสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming)  เป็นการอภิปรายที่ใช้กระตุ้นกลุ่มผู้เรียน
เพ่ือหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาที่ก าหนด  ในระยะเวลาสั้นโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม  10-12  คน 
ช่วยกันคิด และหาค าตอบหรือทางเลือก ส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้มากท่ีสุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ แล้ว
ช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทาง 

6) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice)   เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง   เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะส าคัญคือการลงมือปฏิบัติมักด าเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ 
    2.3 วิธีการประเมินผล 

1) สอบปลายภาค   ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์    การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 

2)       การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

3) ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 
4) ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด   
5) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
6) ประเมินจากการทดสอบ 
7)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
8)       ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
9) ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 
           -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  1 
           -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  2 

 -  กิจกรรมการทดลองการรับรู้ 
     -  การน าเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด  Event  Marketing   
     -  การประมวลความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง : กิจกรรม  “ตลาดนัดจิตวิทยา  ครั้งที่  5” 
10) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ  
 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1)       สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
  1.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค   

1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทัศนคติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ  
ที่มีอิทธิพลและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ การรับรู้  การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพและทัศนคต ิ 

1.3 นักศึกษาสามารถสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อ บุคลิกภาพของผู้บริโภคตาม
พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
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2)       สามารถค้นคว้า  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
  1.1 นักศึกษาหาแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภค  โดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3)       สามารถประยุกต์ความรู้  และทักษะของตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 
  1.1 นักศึกษาสามารถน าหลักการทางจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 
  1.2 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  รู้จักควบคุมอารมณ์และป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า   

1.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างเหมาะสม 
 4)        สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.1 นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตจากการน าหลักการทาง 
จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

3.2 วิธีการสอน 
1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion) เป็นการท างานเป็นทีมของสมาชิกโดย

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้   ขั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และขั้นประเมินผล  โดยมีผู้น ากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
ส่วนช่วยให้สมาชิกทุกคนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย  การอภิปรายกลุ่มจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม  การมีสัมพันธภาพใหม่ 
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน 

2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน  คือ  จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ   2-6  คน   โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรียนมีทั้งเก่ง   ปานกลาง และอ่อน   นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพ่ือน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ  และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด 

3) กรณีตัวอย่าง (cases study) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ๆ น ามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายกันเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้ท าให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักคิด
และพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถ่ีถ้วน รวมทั้งการน าเอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้จะช่วย
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ให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ศึกษาต้องมีลักษณะดังนี้ 
                 3.1 เป็นเรื่องจริง 
                 3.2  เป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสฝึกทักษะ 
                 3.3  เป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา 
                 3.4  มีการวิเคราะห์กรณี การวิเคราะห์เป็นหัวใจส าคัญของการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่ง
การวิเคราะห์ควรค านึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุด   
              3.5  มีการอภิปรายกรณ ี
                 3.6  มีการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริง   
  4) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice)   เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง   เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะส าคัญคือการลงมือปฏิบัติมักด าเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ 
    3.3 วิธีการประเมินผล 
 1)  สอบปลายภาค   ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์    การคิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
 2)       การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3)  ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 
 4)  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ    
 5)  ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
 6)  ประเมินจากการทดสอบ 
 7)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 8)       ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
 9)  ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 
             -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  1 
             -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  2 

-  กิจกรรมการทดลองการรับรู้ 
       -  การน าเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด  Event  Marketing   
       -  การประมวลความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง : กิจกรรม  “ตลาดนัดจิตวิทยา  ครั้งที่  5”
 10)  ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 1)       มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น า  และผู้ตามได้ 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ 
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   2.2 นักศึกษามีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการท างาน 
   2.3 นักศึกษามีสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันได้ 
 2)        สามารถริเริ่มสร้างสรรค์  แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวทาง วิธีการ บริหารการจัดการกับ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม  
 3)        มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4)       มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.1 นักศึกษามีความสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภคได้ 
    4.2 วิธีการสอน 

 1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion) เป็นการท างานเป็นทีมของ
สมาชิกโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละ
กลุ่มมีสมาชิกประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้   ขั้นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และขั้นประเมินผล  โดยมีผู้น ากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะ
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้  ยังถือได้ว่าเป็นส่งเสริม
ประชาธิปไตยเพราะมีส่วนช่วยให้สมาชิกทุกคนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเป็น
สมาชิกในสังคมประชาธิปไตย  การอภิปรายกลุ่มจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม  การมี
สัมพันธภาพใหม่ การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน 

2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน  คือ  จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ   2-6  คน   โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรียนมีทั้งเก่ง   ปานกลาง และอ่อน   นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพ่ือน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ  และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สมาชิกทุ กคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด     

3) การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มก าหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่ก าหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมที่แตกต่าง
กัน และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์      หลังการแสดงบทบาทสมมติ
จะมีการอภิปรายของกลุ่ม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ดี นักศึกษามีโอกาสศึกษา
วิเคราะห์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่า
ติดตาม 

4) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice)   เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง   เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธี

ปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะส าคัญคือการลงมือปฏิบัติมักด าเนินการภายหลังการ



11 
 

 

สาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึก
ทักษะ 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

1) การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 
3) ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงาน 
4) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
5) ประเมินจากการทดสอบ 
6)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
7)       ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
8) ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 
           -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  1 
           -  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  2 

   -  กิจกรรมการทดลองการรับรู้ 
     -  การน าเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด  Event  Marketing   
     -  การประมวลความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง : กิจกรรม  “ตลาดนัดจิตวิทยา  ครั้งที่  5” 
9) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
        1)        มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ 
   1.1 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาจากฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ได้ 
   2.2 นักศึกษาสามารถท าสื่ออิเล็กโทรนิส์ต่าง ๆ ประกอบการน าเสนอรายงานเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค  และผลงานต่าง ๆ ได ้
 2)      พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   1.1 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพือ่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   1.2 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการน าเสนอรายงาน 
          3)      สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน โดยการท า
รายงาน และน าเสนอ  และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   1.2 นักศึกษามีความสามารถในการใช้ศัพท์เฉพาะด้านจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
ได้เป็นอย่างด ี
 4)       สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการน าเสนอโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติและมีทักษะการน าเสนอรายงานโดยใช้เครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม 
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          5)      สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและสามารถ
แก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   1.1 นักศึกษาความสามารถด ารงชีวิต  แก้ไข  และป้องกันปัญหาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
   1.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้  ข้อคิด  แนวทางการด าเนินชีวิตของบุคคลตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จในชีวิตมาเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองได้    
    5.2 วิธีการสอน 
           1)        มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
           2)        น าเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 3) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice)   เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง   เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะส าคัญคือการลงมือปฏิบัติมักด าเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           1) ประเมินจากรายงานที่น าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
           2) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 

3) ประเมินจากการปฏิบัติ   เช่น  มอบหมายชิ้นงาน  หรือ  แบบฝึกหัด    
 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 บทที่ 1  บทน า                        
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด 
 
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยใช้กรณ ี
    ตัวอย่าง (cases study) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

2 บทที่ 2  การตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยใช้กรณ ี
    ตัวอย่าง (cases study) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 
 
 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 บทที่ 3  การแบ่งส่วนการตลาด
และเป้าหมาย      
 
  
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการสอน
แ บ บ ร ะ ด ม พ ลั ง ส ม อ ง 
(Brainstorming) 
3.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

4 บทที่ 4  ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการ 
     อภิปรายร่วมกันเป็น   
     กลุ่ม  (Group     
     Discussion) 
3.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

5 บทที่ 5  ราคา (Price) 
 
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการสอน
แบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

6 บทที่ 6  การจัดจ าหน่าย (Place) 
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการ 
     อภิปรายร่วมกันเป็น   
     กลุ่ม  (Group     
     Discussion) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

7 บทที่ 7  การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
 
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการแสดง 
     บทบาทสมมุติ  
     (role-playing) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 
 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

8 บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค    
 
กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 1  :  การน าเสนอ
การส ารวจตลาด     

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการสอน
แบบร่วมมือประสานใจ (Co-
Operative Learning)   
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

9 บทที่ 9 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านแรงจูงใจ 
 
กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 2  :  การน าเสนอ
การส ารวจตลาด     

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการสอน
แบบร่วมมือประสานใจ (Co-
Operative Learning)   
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

10 บทที่ 10 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านการรรับรู้ 
 
กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 3  :  การทดลองการ
รับรู้ 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบัติ 
(Practice) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

11 บทที่ 11 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านการเรียนรู้ 
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการสอน
แบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

12 บทที่ 12 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านบุคลิกภาพ      
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการแสดง 
     บทบาทสมมุติ  
     (role-playing) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 
 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

13 บทที่ 13 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านทัศนคติ        
 
 

3 1.  บรรยายโดยใช้   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  การเรียนรู้โดยการ 
     อภิปรายร่วมกันเป็น   
     กลุ่ม  (Group     
     Discussion) 
3.  การยกตัวอย่างประกอบ 
4.  การถาม-ตอบ 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

14 บทที่ 14 การประยุต์ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการตลาด
และผู้บริโภค             
กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 4  :  การน าเสนอ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
Event  Marketing   

3 1.  นักศึกษาเรียนรู้ด้วย 
     ตนเองและสังเคราะห์ 
     เป็นความรู้ด้วยตนเอง 
     1.1 การเรียนรู้โดยการ  
     ลงมือปฏิบัติ (Practice) 
  

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

15 บทที ่15 การส่งเสริมการขาย
ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา       
 
กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 5  :  การประมวล
ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  
กิจกรรม  “ตลาดนัดจิตวิทยา  
ครั้งที่  5” 

3 1.  นักศึกษาเรียนรู้ด้วย 
     ตนเองและสังเคราะห์ 
     เป็นความรู้ด้วยตนเอง 
     1.1 การเรียนรู้โดยการ  
     ลงมือปฏิบัติ (Practice)  
        

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

16 
 

สอบปลายภาคเรียน 
 

3 1.  จัดสอบปลายภาคเรียน  
     โดย อ.ผู้สอนจัดสอบเอง 
 

ผศ.พัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 3.3 สอบปลายภาคเรียน 16 30% 
2 1.1 – 1.3 

2.1 – 2.3 
3.1 – 3.3 
4.1 – 4.3 
5.1 – 5.3 

การวิเคราะห์  การศึกษาค้นคว้า  
การน าเสนอ รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
 

40% 
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กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

3    1.1– 1.3 
2.1 – 2.3 
3.1 – 3.3 
4.1 – 4.3 
5.1 – 5.3 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม   
 

 
 

   ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
 

30% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     1.  พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด . รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     1.  จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior).  ดร.ปริญ  ลักษิตานนท์ (2544) 
 2.  หลักการโฆษณา (Principle of Advertising).  รศ. ดร. เสรี  วงษ์มณฑา (2546) 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมน าเสนอแนวคิดและความ

คิดเห็นของนักศึกษาได้ดังนี้ 
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

-  ผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การสังเกตการณ์อาจารย์ผู้สอน 
-  การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 

-  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  1 
-  การน าเสนอการส ารวจตลาด  ครั้งที่  2 
-  กิจกรรมการทดลองการรับรู้ 
-  การน าเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด  Event  Marketing   
-  การประมวลความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง   กิจกรรม  “ตลาดนัดจิตวิทยา  ครั้งที่  5” 

-  ผลประเมินการเรียนรู้จากการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-  ผลประเมินการเรียนสอนจากการประเมินการสอนของผู้สอน 
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3. การปรับปรุงการสอน 
         หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

-  การวิจัยในชั้นเรียน 
-  วิเคราะห์จากผลการประเมินการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
-  การตรวจรายงาน  ข้อสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุก  4  ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
-  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 


