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Số tín chỉ 2 ECTS  3,5 MSMH IM3025 Học Kỳ áp dụng 
 

HK192 

Số tiết/Giờ Tổng 
tiết 

TKB 

Tổng giờ 
học 

tập/làm 
việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/T
L/ DA 

TTNT DC/TLT
N/ 

LVTN 

SVTH 

 30 97,7 18 12 0 0 18 0 0 66 

Phân bổ tín chỉ   1,2 0,4 0 0 0,4    

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN:  TH: KT: 25% BTL/TL: 20% Thi: 35% 

 
Hình thức đánh 
giá 

- Bài đọc cá nhân hàng tuần, kiểm tra/thảo luận tại lớp  
- Kiểm tra giữa kỳ: Thi viết trên Elearning. Câu hỏi tự luận (VV) 
- Bài tập lớn (bài tập và dự án nhóm): thuyết trình và báo cáo viết 
- Thi cuối kỳ: tự luận và trắc nghiệm (VVTN) 

Thời gian Kiểm Tra: 50 phút 

Thời gian Thi 50 phút 

Môn tiên quyết  Không 

Môn học trước - Tiếp thị  IM1019 hoặc IM2009 

Môn song hành  Không  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào 
tạo 

Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học  Năm 3 

Ghi chú khác  

1. Mô tả môn học 

 
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các lý thuyết, kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu 

dùng.  
Bên cạnh đó, môn học này còn giúp sinh viên biết cách vận dụng lý thuyết đã học vào hoạt 

động marketing ở thực tiễn, cũng như giải quyết được các vấn đề thực tế ở doanh nghiệp liên quan 
đến hành vi người tiêu dùng. 

Môn học còn nhấn mạnh việc hiểu về người tiêu dùng trong toàn cảnh chiến lược doanh nghiệp. 
• Môn học giới thiệu các khái niệm về hành vi, các ứng dụng mang tính chiến lược trong hành 

vi người tiêu dùng. 
• Môn học yêu cầu học viên tìm hiểu thực tế và các ứng dụng về hành vi người mua trong thị 

trường truyền thống và thị trường kinh doanh điện tử.  
• Điều cốt yếu của môn học là minh chứng việc hiểu về hành vi người tiêu dùng có thể hỗ trợ 

ra các quyết định chiến lược. 
 

Course Description: 
The purpose of this course is to provide you with a working knowledge of the major theories 

and research findings in the area of consumer behavior.  
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Besides that, in this course, you should not only be familiar with a large body of consumer 
behavior literature, but you should also be able to apply this knowledge to a variety of marketing 
problems.  

 While the information covered in the class certainly has tactical benefits, the emphasis will 
be on broadly understanding consumers with an eye towards strategic insights. 

• The course introduces a wide range of behavioral concepts, and explores the strategic 
implications of consumer behavior for marketers.  

• The course challenges students to explore the realities and implications of buyer behavior in 
traditional and e-commerce markets.   

• The key to the course is to demonstrate how understanding of buyer behavior can help  
improve strategic decision making. 

2. Tài liệu học tập 

Tài liệu giảng dạy 
1. Consumer Behavior. Buying, having and being, Pearson Education, Inc, 2015 
2. Hoyer Wayne and Macinnis Deborah, Consumer Behavior, 5th ed., Cengage Learning, 2010 
3. Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk, Consumer Behavior, 9th ed., Pearson International 

Edition, 2007 
4. Leon G. Schiffman, Wisenblit and Joseph (2015), Consumer Behavior, 11st ed., Pearson 

Australia Edition; 
 

 
Tài liệu tham khảo 
1. J. Paul Peter and Jerry C. Olson, Consumer Behavior and Marketing Strategy,  Irwin McGraw-

Hill, 2004. 
2. Gordon R. Foxall (2016), Perspectives on Consumer Choice: From Behavior to Action, from 

Action to Agency, 1st ed., Palgrave Macmillan; 
3. David L. Mothersbaugh and Delbert I. Hawkins (2015), Consumer Behavior and Marketing 

Strategy, 13rd ed, McGraw-Hill Education. 
4. Debra L. Stephens (2016), Essentials of Consumer Behavior, 1st ed., Routledge 

 

3. Mục tiêu môn học 

STT Mục tiêu môn học  PLO  
(Level 1) 

PLO 
(Level 2) 

Bloom 

L.O.1 Hiểu tổng quan về hành vi người tiêu dùng PLO3 PLO3.1 B4 

L.O.2 Nhận diện được các vấn đề và tìm thông tin  PLO3 PLO3.1 B4 

L.O.3 Nắm được quá trình đánh giá và ra quyết định mua của 
khách hàng 

PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.4 Hiểu rõ và thực hiện được các hoạt động sau bán hàng PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.5 Phân tích được các thông tin người tiêu dùng PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.6 Nắm được phương pháp và các yếu tố để xác định tâm 
lý người tiêu dùng 

PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.7 Xác định ảnh hưởng của sự đổi mới lên hành vi người 
tiêu dùng 

PLO3 PLO3.3 B5 

 
No Course Goals PLO  

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 

L.O.1 Understanding consumer behavior PLO3 PLO3.1 B4 

L.O.2 Problem recognition and Information search  PLO3 PLO3.1 B4 



  3/6 

L.O.3 Understanding process of judgment and decision 
making of customer  

PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.4 Understanding and doing Post-decision processes 
activities  

PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.5 Analysing consumer information  PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.6 Understanding the method and factors of the 
consumer’s psychology  

PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.7 Defining affect of innovations on consumer behavior  PLO3 PLO3.3 B5 

 

4. Chuẩn đầu ra môn học 

STT Chuẩn đầu ra môn học  PLO  
(Level 1) 

PLO 
(Level 2) 

Bloom 

L.O.1 L.O.1.1. Làm sáng tỏ khái niệm hành vi người tiêu dùng  
L.O.1.2. Làm sáng tỏ được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
người tiêu dùng 
L.O.1.3. Giải thích được vai trò của việc nghiên cứu hành vi 
người tiêu dùng trong hoạt động marketing 

PLO3 PLO3.1 B4 

L.O.2 L.O.2.1. Vận dụng được phương pháp nhận diện vấn đề của 
khách hàng 
L.O.2.2. Phát hiện được các thông tin chính xác từ môi trường 
bên trong và môi trường bên ngoài 

PLO3 PLO3.1 B4 

L.O.3 L.O.3.1. Giải thích được từng bước trong quy trình đánh giá 
của khách hàng, xác định được nhiệm vụ của marketing trong 
từng bước đó  
L.O.3.2. Chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng lên việc chọn lựa 
nhãn hiệu của khách hàng 
L.O.3.3. Chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng lên việc ra quyết 
định mua 

PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.4 L.O.4.1. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu trải nghiệm 
của khách hàng 
L.O.4.2. Chỉ ra được các yếu tố và đánh giá sự hài lòng của 
khách hàng 
L.O.4.3. Áp dụng được các kỹ thuật và nghệ thuật phản hồi 
với khách hàng sau bán  

PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.5 L.O.5.1. Phân tích được các yếu tố cá nhân  
L.O.5.2. Phân tích được yếu tố tầng lớp xã hội và sự ảnh 
hưởng từ gia đình 
L.O.5.3. Phân tích được sự tác động của xã hội đến hành vi 
người tiêu dùng  

PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.6 L.O.6.1. Minh họa được cách động viên người tiêu dùng 
L.O.6.2. Chỉ ra được khả năng và cơ hội từ người tiêu dùng  
L.O.6.3. Chỉ ra được sự nhận thức và thái độ của người tiêu 
dùng 

PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.7 L.O.7.1. Chỉ ra được các ảnh hưởng từ bên trong doanh nghiệp 
L.O.7.2. Chỉ ra được các ảnh hưởng từ bên ngoài doanh 
nghiệp 

PLO3 PLO3.3 B5 
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No Course outcomes PLO  
(Level 1) 

PLO 
(Level 2) 

Bloom 

L.O.1 L.O.1.1. Interpret the consumer behavior concept 
L.O.1.2. Interpret the factors affect to consumer behavior  
L.O.1.3. Explain the roles of research about consumer behavior 
in marketing  

PLO3 PLO3.1 B4 

L.O.2 L.O.2.1. Apply the method to recognise the customers’ 
problems  
L.O.2.2.  Discovering the internal and external information 

PLO3 PLO3.1 B4 

L.O.3 L.O.3.1. Explain every step in process of customer’s 
judgement, defining marketing’s in these steps  
L.O.3.2. Point out the factors influence to the chosen brand of 
customer  
L.O.3.3. Point out the factors influence to buying decision  

PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.4 L.O.4.1. Apply the knowledge from consumer expeience  
L.O.4.2. Point out the factors and assessing customer’s 
satisfaction 
L.O.4.3. Apply the techniques and arts responses to 
dissatisfaction  

PLO3 PLO3.2 B4 

L.O.5 L.O.5.1. Analyze demographic factors   
L.O.5.2. Analyze social class and household influences  
L.O.5.3. Analyze social influences on consumer behavior  

PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.6 L.O.6.1. Illustrate how to encourage consumer  
L.O.6.2. Point out abilities and opportunities from consumer  
L.O.6.3. Point out  perception and attitudes of consumer  

PLO3 PLO3.3 B5 

L.O.7 L.O.7.1. Point out affect from external 
L.O.7.2. Point out affect from internal  

PLO3 PLO3.3 B5 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 

 Sinh viên cần đọc sách giáo trình và làm bài tập đầy đủ. 

 Cách đánh giá : 
 

 ASSESSMENT VALUE (%) LEARNING OUTCOMES 

1. INDIVIDUAL ASSESSMENT 20% LO1-7 

PLO3.1,2,3 
2. MID-TERM EXAMINATION 25% LO1, 2, 3 

3. GROUP PROJECT 30% LO1-7 

4. FINAL EXAMINATION 35% LO1-7 

 

 Đánh giá Giá trị (%) Chuẩn đầu ra 

1. Đánh giá cá nhân 20% LO1-7 

PLO3.1,2,3 
2. Thi giữa kỳ 25% LO1, 2, 3 

3. Dự án nhóm 30% LO1-7 

4. Thi cuối kỳ 35% LO1-7 
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Đánh giá cá nhân 45% 

Thảo luận trong lớp và bài tập về nhà: 20% 

Sinh viên cần đọc, viết và nộp báo bài tập cá nhân trước khi vào lớp. Không chấp nhận việc nộp trễ 

L01: SV tóm tắt, lý giải chức năng của HVNTD và ứng dụng vào hoạt động tiếp thị 

L02: SV phân tích và giải các vấn đề về HVNTD 

Thi giữa kỳ (cá nhân, thi tự luận, 25%) cần đạt LO1, LO2, LO3. Và cần đạt 50% bài thi 

Dự án nhóm: 20% 

Gồm 1 báo cáo viết và báo cáo trình bày. Mỗi nhóm khoảng 5-7 SV cùng chọn 1 đề tài. Báo cáo viết file power point hay file 
word 1500 từ chuẩn  trích dẫn APA 

Báo cáo nhóm (trình bày và báo cáo viết): 10% 

Báo cáo bài tập nhóm: 10% 

SV cẩn đạt learning outcome LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, L06, L07 khi có thể miêu tả và áp dụng lý thuyết HVNTD để phân tích 
và trình bày các vấn đề 

Bài thi cuối kỳ: 35% 

Có khoảng 25 – 35 câu trắc nghiệm, 3 – 5 câu tự luận và giải tình huống 

SV đạt chuẩn đầu ra khi:  

+ LO1, LO2, LO3: trả lời trên 60% câu hỏi 

+ LO3, LO4, LO5, LO6, LO7 phân tích HVNTD trên mức 4: 

1 Rất hạn chế: không thể miêu tả lý thuyết HTVND 

2 Mức chung chung: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, nhưng không áp dụng được  

3 Chi tiết hơn: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, áp dụng được nhưng chưa liên kết được với vấn đề thực tế 

4 Mức khá: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, áp dụng được và liên kết được với vấn đề thực tế 

 

5 Mức tốt: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, áp dụng được nhưng chưa liên kết được với vấn đề thực tế toàn diện 

Sinh viên chỉ được thi cuối kỳ nếu 

Tham gia 70% buổi học  

Và hoàn thành tất cả bài tập 

+ Individual assessment: 45% 

• In-class discussion and home assignments: 20% 

Students are required to read, write and submit individual readings and home assignments as scheduled on BkeL 
(before every class). Late submission is not accepted.  

Students meet the learning outcomes: 

+LO1, if they can summarise, explain CONSUMER BEHAVIOR functions, and apply CONSUMER BEHAVIOR 
theory into marketing activities 

+ LO2, if they can analyse and solve CONSUMER BEHAVIOR issues 

• Mid-term examination (individual, Written answers): 25%, The exam includes written questions and answers. To 
meet  LO1, LO2, LO3. Students meet the LO if they can correctly answer 50% of questions for each LO. 

+ Group project: 20% 
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 Group works includes 01 group project (oral presentation and written report). Each group of 5-7 students is assigned 
topic and date to present as scheduled. The written report is about 1,500 words with APA citation or Power Point. 

• Group project (Oral presentation and written report) : 10% 

• Group assignment (Presentation)   : 10 % 

Students meets the learning outcomes LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, L06, L07 if they can describe the apply suitable 
CONSUMER BEHAVIOR theory to solve the analysed issues, in oral presentation and written report.  

+ Final exam: 35% 
The final exam covers 25-30 multiple-choice questins, and 03-05 short-ansewred, case-study questions It is a closed-
book examination.  

Students meet learning outcomes: 

+ LO1, LO2, LO3, if they can correctly answer 60% of questions for each LO. 

+ LO3, LO4, LO5, LO6, LO7 if they can apply and analyse CONSUMER BEHAVIOR  issues to reach to level 4 and 
above. 

 1 in a very limited level: they cannot mention CONSUMER BEHAVIOR  theory required; 

 2 in a general level: they can mention CONSUMER BEHAVIOR  theory required, but cannot apply in analysing the 
issues 

 3 in more detailed level: they can mention CONSUMER BEHAVIOR  theory reuiqred, can apply in analysing the 
issues, but cannot link the theory to the practical issues. 

 4 in a quite good level: they can mention CONSUMER BEHAVIOR  theory required, can apply in analysing the 
issues, can link the theory to the practical issues 

 5 in a very good level: they can mention CONSUMER BEHAVIOR  theory required, can apply in analysing the issues, 
can link the theory to the practical issues comprehensively 

 
In order to attend final exam, students are required to: 

- Complete all assessments items, 

- Attend at leaset 70 percent of class time. 

6. Dự kiến danh sách cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. TS. Tạ Hùng Anh 
2. ThS. Dương Thị Ngọc Liên 
3. ThS. Mai Thị Mỹ Quyên 

 

7. Thông tin liên hệ 

 
Bộ môn/Khoa phụ trách Tiếp thị và Quản lý – Khoa Quản lý Công nghiệp 

Văn phòng 107B10, 268 Lý Thường Kiệt P.14 Q.10 Tp.HCM 

Điện thoại 38647256 – Ext. 5613 

Giảng viên phụ trách TS. Tạ Hùng Anh 

Email tahunganh@hcmut.edu.vn 

 
 


