
 

รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    3102113   การวิเคราะห์พฤติกรรมผูร้ับสาร    
          (Analysis of Audience Behavior) 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ ดร. จริยา  รุกขพันธ์ุ 
    สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง 325 อาคาร 2 ช้ัน 3                
    โทร.  081-9121776 E-mail.  Klinjan.j@gmail.com  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     12 พฤศจกิายน 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายพฤติกรรมของผูร้ับสารในกระบวนการสื่อสาร 
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1.2 เพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการวิจัย และได้ฝึกปฏิบัติในการการวิจัย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม  
     ผูร้ับสาร 
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพฤติกรรมผู้รับสารซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ  
     กระบวนการสื่อสาร 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
    เพื่อปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความเปลีย่นแปลงทางวิชาการ ทางสังคม  เพิ่มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 
    3102113   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร                 3(2-2-5) 
     (Analysis of Audience Behavior) 
  วิธีการและกระบวนทัศน์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้รับสารในกระบวนการ
สื่อสาร  ข้อดีและข้อด้อยของแต่ละวิธีการสร้างเครื่องมือสําหรับงานวิจัย เพื่อการวิเคราะห์ผู้รับสาร ความ
เข้าใจในผู้รับสาร ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
  Methods and paradigms in describing audience behavior in the 
communication process; advantages and disadvantages of research tools for audience 
analysis; recognizing audiences in order to improve the efficiency and productivity of the 
communication process.  
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

ทฤษฎี 30 ช่ัวโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

ฝึกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 75 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 
     นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําได้ตลอดเวลาด้วยตนเองหรือวิธีสื่อสารที่
สะดวก ดังนี้ 
 โทรศัพท ์ 081-9121776   
 ห้องทํางาน อาคาร 3 ช้ัน 2  ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

        1.1.3 มีภาวะผู้นํา ผู้ตาม ทํางานเป็นทีม 
        1.1.4  เคารพสิทธิ รบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
         1.1.5  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม 
   1.1.6   สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาการใช้วิชาชีพ 
         1.1.7   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
   1.2 วิธีการสอน 
          1.2.1 ปลูกฝังใหผู้้เรยีนมีวินัย ตรงต่อเวลา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในชั้น
เรียน เช่น เปิด-ปิดไฟ พัดลม แอร์  เป็นต้น 

1.2.2 ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการทําการบ้าน งานที่มอบหมาย และการเข้าสอบโดยไม่ทุจริตต่อ               
กฏระเบียบ 

1.2.3 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง  แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
แนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม 

1.2 วิธีการประเมนิผล 
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทําฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง และ

ตรงเวลา 
1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสมและสรา้งสรรค์ 
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู ้
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
              2.1.1  บูรณาความรู้ในสาขาวิชา  
        2.1.2  ติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ 
            2.1.3  ความรู้ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
            2.1.4 มคีวามรู้ในแนวลึก รู้กว้างในศาสตร์ของสาขาวิชา 
              2.1.5 มีการทดสอบมาตรฐานของข้อสอบทุกรายวิชา 
    2.2  วิธีการสอน 
          2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง และมีการถาม – ตอบ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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2.2.2 มอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
2.2.3 ฝึกปฏิบัติเขียนวิจัยจริง 
2.2.4 รายงานเดี่ยว  
2.2.5 การนําเสนองาน 

   2.3 วิธีการประเมนิผล 
          2.3.1 สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎีและสามารถทําได้จริง 

2.3.2 รายงานและแบบฝึกหดั 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
          3.1.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
       3.1.2  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 
      3.1.3  สามารถรวบรวม  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ 
     3.1.4   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
   3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 มอบหมายให้ต้ังปัญหาการวิจัยและเขยีนโครงการวิจัย 

3.2.2 มอบหมายแบบฝึกหัด 
3.2.3 มอบใหค้้นคว้าตัวอย่างงานวิจัย 

   3.3 วิธีการประเมนิผล 
3.3.1 ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัดและงานที่ค้นคว้า 
3.3.2 สอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            4.1.1  สามารถสื่อสารกับกลุม่คนหลากหลาย และสามารถสื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
    4.1.2   สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
    4.1.3  สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.4  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
    4.1.5  สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
       4.1.6  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     

    4.2 วิธีการสอน 
           4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลมอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทความเป็นผู้นําหรือผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม 
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    4.3 วิธีการประเมนิผล 
           4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเอง และประเมินโดยเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน 
 4.3.2 ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษานําเสนอ 
 4.3.3 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
           5.1.1  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นต่อการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 
     5.1.2  สามารถเสนอแนะนําประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคทางสถิติ            
         5.1.3  การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
       5.1.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลาย และเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
5.2.2 ฝึกภาคปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่ใช้ในวิชาชีพและทันสมัย 

 5.2.3 มอบหมายงานให้ผู้เรียนเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยศึกษาและคน้คว้าจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น อินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.2.4 นําเสนอรายงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร  
 5.3.2 ประเมินการนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวขอ้/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

- ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา 
- มอบหมายงานต่างๆ 
- การประเมินผล 
โดยนักศึกษามส่ีวนร่วมในการวางแผน 

4 
 
 

-เอกสารประกอบการ
เรียน 
 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

2 
 

: บทนํา  
- ความหมายของผู้รับสารและการวจิัย 
- ประโยชน์ของการวจิัยพฤติกรรมของผู้รับ
สาร 

4 
 

- บรรยาย  
 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ขั้นตอนของการวิจัย 
- การวจิัยพฤตกิรรมผู้รับสาร 
- จรรยาบรรณของการวิจัย 

3 
 
 

การกําหนดหวัข้อการวิจยั 
- การกําหนดปญัหาการวิจัย 
- ที่มาของปัญหาการวจิัย 
- การกําหนดหวัข้อการวจิัย 

4 
 
 

- บรรยาย ฝึกปฎิบัต ิ
 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

4 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วขอ้ง 
- หลักการเลือกเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพฤติกรรมผู้รับสาร 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การอ้างองิเอกสารและงานวจิัย 

4 
 

- บรรยาย ฝึกปฎิบัต ิ อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

5 
 

การออกแบบการวิจัยพฤตกิรรมผู้รับสาร 
- การกําหนดวตัถุประสงค์  
- การกําหนดสมมติฐานการวิจยัพฤตกิรรม
ผู้รับสาร 
- การกําหนดตวัแปร 

4 - บรรยาย ฝึกปฎิบัต ิ
 
 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- ประชากรของการวจิัย 
- ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
- การสุ่มตัวอย่าง 

4 - บรรยาย ฝึกปฎิบัต ิ อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

7 การสร้างเครือ่งมือที่ใชใ้นการวจิัย 
- ลักษณะของเครื่องมือการวิจยัที่ด ี
- ประเภทเครือ่งมือการวิจยั 

4 - บรรยาย เรยีนรู้จาก
ประสบการณต์รง 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

8 การลงพื้นทีใ่นการวิเคราะห์ผู้รบัสาร 4 - บรรยาย เรยีนรู้จาก
ประสบการณต์รง 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

9 นําเสนอสื่อให้ชมุชน  4 - บรรยาย เรยีนรู้จาก
ประสบการณต์รง 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวขอ้/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

10 ประเมินผล แก้ไขสื่อ 4 - บรรยาย  
- ฝึกปฏิบัติ  เรยีนรู้จาก
ประสบการณต์รง 
 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

11  การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การรายงานผลการวิจยัด้วยตาราง 
- การเขียนรายงานผลการวจิัย 

4 - บรรยาย  
- ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จาก
ประสบการณต์รง 
 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

12 การอภิปรายผลการวจิัย 
- การสรุปผลการวิจัย 
- การอภิปรายผลการวิจยั 
- การให้ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั้งตอ่ไป 

4 - บรรยาย  
- ฝึกปฏิบัติ 
 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

13 ให้ขอ้แนะนําการเขยีนรายงานผลการวิจัย 4 -ตรวจงานและให้
ข้อเสนอแนะ 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

14 นําเสนอผลการวิจัย 4 -ตรวจงานและให้
ข้อเสนอแนะหน้าชั้น
เรียน 

อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

15 การนําไปใช้ในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูร้ับ
สาร 

4 การนําเสนอผลการวจิัย อ.ดร.จริยา 
    รุกขพันธุ ์
         
 

16 สอบปลายภาค 3 ทดสอบ  

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมที ่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที ่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

1 1.1.1,1.1.4,2.1.1,2.1.3  เข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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กิจกรรมที ่ ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

 การมีส่วนร่วม    

2 
 

3.1.1,3.1.3,4.1.1, 
4.1.35.1.2,5.1.3 

ตรวจผลงานจากการ
ฝึกปฎิบัติ ผลงานและ
ค้นคว้า 
การนําเสนอ
ผลการวิจัย 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

50% 
 

3 2.1.1,2.1.3,3.1.1,3.1.3 สอบปลายภาค 16 40% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    กาญจนา  แก้วเทพ. (2541). การวิเคราะห์สื่อ : แนวคดิและเทคนิค.  กรุงเทพฯ:                      
บริษัทอินฟินิต้ีเพรส จํากัด. 
    ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ. (2542). การวิเคราะห์ผู้รับสาร. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
     องอาจ  นยัพัฒน์. (2549). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สามลดา. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
     - ตัวอย่างรายงานการวิจัยเรื่องต่างๆและการศึกษาพฤติกรรมผู้รับสาร 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
 - 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   ในการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  มีดังนี้ 

- สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
   ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
- ผลการเรียนของนักเรียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรงุการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- ปรับปรุงวิธีการสอน 
- ปรับปรุงวิธีการฝึกปฎิบัติ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 -  ข้อสอบทฤษฎีและปฏิบัติ 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    -    ปรับปรุงรายวิชาทุก  3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบมาตราฐานผลสมัฤทธ์ิ 
    -    เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมมุมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ในการแกปั้ญหา 
 


