
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 1633114  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
     User Requirement and Behavior  
2. จํานวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์บรรพต  พิจิตรกําเนิด 
5. ภาคการศกึษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555  ช้ันปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 28 พฤษภาคม 2555 
 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิค วิธีการศึกษาพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนสามารถสร้างเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีแนวความคิดในการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ อันเป็น
พ้ืนฐานของการเตรียมความพร้อมในการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองต่าง ๆ อาทิ การบริการ 
การพัฒนาระบบ การพัฒนาโปรแกรม และอ่ืน ๆ  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาความต้องการสารสนเทศ การแสวงหา ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ใช้สารสนเทศของบุคคลในสังคม วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ 
เรียนรู้ถึงอุปสงค์ และอุปทานที่มีต่อสารสนเทศ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างเครื่องมือ เทคนิคในการ
เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ แก้ปัญหาและนําไปประยุกต์ใช้ได้ตรงตามลักษณะของผู้ใช้แต่ละสภาวการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกึ 
 

สอนเสรมิ ปฏบิัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
จําเป็นของนักศึกษาเป็น
รายกรณี 

ฝึกปฏิบัติจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบ
การศึกษาด้วยตนเอง 

นักศึกษาต้องศึกษาด้วย
ตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ รวมเป็น 90 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกน่กัศึกษาเป็นรายบคุคล 
 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงช่วงเวลาให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา สัปดาห์
ละ 8 ช่ัวโมง เป็นอย่างน้อย โดยจัดเวลาให้ในวันจันทร์ เวลา 12.00 – 16.00 น. และวันอังคาร เวลา 9.00-
10.30 น. ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ ห้อง 1101/2 (หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
อาคาร 1 หรือโทรศัพท์ 0-2244-5360 
 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
           - เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อโครงงานที่มอบหมาย  
  - มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
  - เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติงาน  
  - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  - ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา  
  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
  - มีวินัยในการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม  
  - ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กร 
 1.2 วิธีการสอน 
           - ยกตัวอย่างสถานการณ์ตัวอย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน  
  - อภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง 
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 1.3 วิธีการประเมินผล 
           - พิจารณาจากการส่งงานตามกําหนดระยะเวลา 
  - พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน 
  - สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม 
   
2. ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
           - ความรู้ตามเน้ือหา ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อ
สารสนเทศต่าง ๆ  
  - การสร้าง และการแสวงหาเครื่องมือเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 2.2  วิธีการสอน 
            - บรรยายประกอบสถานการณ์ตัวอย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน  
  - อภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง 
  - ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม และความต้องการของ
ผู้ใช้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
           - พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน 
  - พิจารณาผลการทดสอบปลายภาคการศึกษา 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  กระบวนการคิดอย่างมีระบบ โดยอาศัยกระบวนการผังความคิด (mind mapping) อันจะ
ทําให้นักศึกษาเกิดความคิดเช่ือมโยงสิ่งที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
 3.2 วิธีการสอน 
  อาจารย์ให้นักศึกษาทําโปรเจคเป็นงานกลุ่ม เพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับประเด็นที่
นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์คอยให้คําแนะนําและให้คําปรึกษา 
 3.3 วธิีการประเมินผล 
          - พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน 
  - สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม 
  - นักศึกษาประเมินตนเอง 
   
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมาย 
  - พัฒนาการทํางานเป็นทีมงาน โดยมีความเป็นผู้นําและผู้ร่วมงานที่ดี 
  - พัฒนามนุษยสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกัน 
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 4.2 วิธีการสอน 
  - จัดกิจกรรมเสริมในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนให้นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
  - มอบหมายงานกลุ่มและทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาทํางานได้กับ
ผู้อ่ืนได้ 
  - กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุ่ม อย่างชัดเจน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  - พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน 
  - สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม 
  - นักศึกษาประเมินตนเอง 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  - นักศึกษาฝึกฝนการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ โดยอาศัยสถิติเชิง
บรรยาย ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คํานวณทางสถิติ 
  - นักศึกษานําเสนอ โดยอาศัยเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 
  นักศึกษาเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือนําเสนอโปรเจคหน้าช้ัน
เรียน และตอบข้อซักถามของเพ่ือนร่วมช้ันหากมีข้อสงสัย 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  - พิจารณาผลงานที่นักศึกษาได้นําส่งผู้สอน 
  - สังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม 
  - นักศึกษาประเมินตนเอง 
 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ที ่
หัวขอ้/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีนการสอน    

สือ่ทีใ่ช ้(ถ้าม)ี 
ผูส้อน 

1 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ 

3 - อธิบายและช้ีแจงรายละเอียด
ของรายวิชา และวิธีการเรียน
การสอน  
- บรรยาย 
- การตอบคําถามและอภิปราย
ในช้ันเรียน 

อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 

2-3 
 

หน่วยที่ 2 กระบวนการทาง
จิตวิทยาของผู้ใช้ 

6 
 

- บรรยาย 
- การตอบคําถามและอภิปราย
ในช้ันเรียน 

อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 

 
4 หน่วยที่ 3 ความต้องการและ

แรงจูงใจ 
3 - บรรยาย 

- การตอบคําถามและอภิปราย
อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 
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ในช้ันเรียน 
5-6 หน่วยที่ 4 กระบวนการ

ตัดสินใจ 
6 - บรรยาย 

- การตอบคําถามและอภิปราย
ในช้ันเรียน 

อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 

7-8 หน่วยที่ 5 พฤติกรรมและการ
แสวงหาสารสนเทศ 

6 
 

- บรรยาย 
- การตอบคําถามและอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- นําเสนอประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้ 

อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 

 

9-11 หน่วยที่ 6 เทคนิคและ
เครื่องมือเข้าถึงความต้องการ
ของผู้ใช้และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 

15 - บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติออกแบบเคร่ืองมือ
เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ 
- นําเสนอเคร่ืองมือที่ออกแบบ
เพ่ือเข้าถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ 

อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 

12-14 หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ความ
ต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 

6 - บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้ใช้ 
- นําเสนอผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการและความพึงพอใจ 

อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 

15 หน่วยที่ 8 กรณีศึกษา
พฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้ใช้ 

3 - บรรยาย 
- การตอบคําถามและอภิปราย
ในช้ันเรียน 

อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 

16 สอบปลายภาค 3   
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน 

สปัดาหท์ี ่
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 - นักศึกษาสามารถกําหนด
ประเด็นในการศึกษาพฤติกรรม
และความต้องการของผู้ใช้ได้ 
- นักศึกษาสามารถออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ความต้องการและความพึง
พอใจของผู้ใช้ได้ 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ความต้องการและความพึง

ผลการนําเสนอ
ผลงาน 

8, 11, 14 50% 
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พอใจของผู้ใช้ได้ 
2 ความรู้ทางวิชาการ สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
9 
16 

40% 
 

3 ความมีคุณธรรมจริยธรรม สังเกตพฤติกรรมใน
ช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์ 10% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ โดย อาจารย์บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และ วีนัส อัศวสิทธิถาวร. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วังอักษร. 
ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์. (2549). คู่มือสํารวจความพึงพอใจลูกค้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
สรชัย พิศาลบุตร. (2549). สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทําได้ง่ายนิดเดียว. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์. 
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : วิรัตน์ 

เอ็ดยูเคช่ัน. 
Adam, Jack A. (1976). Learning and Memory: an introduction. Homewood: The Dorsey 

Press. 
Baron, Robert A. and Byrne, Donn. (1975). Social psychology : understanding human 

interaction. 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon. 
Blackwell, Roger D. and other. (2001). Consumer Behavior. 9th ed. Phil : Hartcourt College 

Publishers. 
David, Loudon. and Deller, Bitta Albert J. (1988). Consumer Behavior: concepts and 

applications. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 
Engel, James F., Blackwell, Roger D. and Miniard, Paul W. (1995). Consumer Behavior. 8th 

ed. Chicago: The Dryden Press. 
Fishbein, Matin. and Ajzen, Leck. (1975). Belief attitude: intention and behavior: an 

introduction to theory and research. Reading: Addison-Wesley. 
Glenn, Walters C. (1978). Consumer Behavior: theory and practice. 3rd ed. Homewood : 

Richard D. Irwin. 
Schilffman, Leon G. and Kanuk, Leslie Lazar. (1991). Consumer Behavior. 4th ed. 

Englewood Chiffs : Prentice-Hall. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน  
 - การสนทนาพูดคุยกับนักศึกษา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 - การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 - การนําผลทั้งในด้านการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และการประเมินการสอน มา
วิเคราะห์ แล้วนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอน ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ดําเนินการตลอดภาคการศึกษา ด้วยวิธีการสอบถามจากนักศึกษา ประเมินจากผลการเรียน 
และผลงานของนักศึกษา โดยการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการด้วยการต้ังคณะกรรมการของหลักสูตรมา
ดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ดําเนินการมาทุกขั้นตอน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ดําเนินการปรับปรุงเน้ือหา ตํารา เอกสารประกอบการสอนอย่างสมํ่าเสมอ และหรือ
ดําเนินการตามระยะเวลาที่ทางหลักสูตรกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 


