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รหัสวิชา     MKT 1101 
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ญาณัญฎา  ศิรภัทร์ธาดา  โทร.081-6802222 
e-mail    yananda_nam@hotmail.com                             จ านวนหน่วยกิต 3(3-0) 
**********************************************************************************
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิชาหลักการตลาดเป็นวิชาท่ีศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของการตลาด ที่มี
ต่อองค์กรธุรกิจ  สังคม และระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงหน้าที่ทางการตลาดอ่ืนๆ แนวความคิดหลักทาง
การตลาด วิวัฒนาการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การ
วิจัยตลาด  ปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดธุรกิจ การก าหนด
ตลาดเป้าหมายทางการตลาด  การวางต าแหน่งทางการตลาด  แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจ  ความหมายและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากและสัญลักษณ์รหัสแท่ง  
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  วัตถุประสงค์ในการก าหนด
ราคา  อุปสงค์และการคาดคะเนต้นทุน การเลือกวิธีการก าหนดราคา ราคาขั้นสุดท้าย และการปรับแต่ง
ราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย ระดับช่องทาง การค้าส่ง การค้าปลีก และการกระจายตัวสินค้า 
กระบวนการติดต่อสื่อสาร ขั้นตอนการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ผลัก 
กลยุทธ์ดึง  ลักษณะ ประเภทของบริการ กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ  การให้บริการหลังการขาย  
แนวโน้มการตลาดในอนาคต การตลาดระดับโลก การตลาดฐานข้อมูล การตลาดบนเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนจริยธรรมทางการตลาด  
วัตถุประสงค์ 
 1.บอกความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการตลาดที่มีต่อองค์กร สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจได้ 
 2.บอกถึงองค์ประกอบ และปรัชญาพื้นฐานของการตลาดขั้นตอนการส่งเสริมการตลาด
ได้ 
 3.อธิบายถึงหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสารการตลาดได้   
 4.อธิบายถึงความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
และธุรกิจได้   

5.เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้าน
การตลาด แนวโน้มการตลาดในอนาคต การตลาดระดับโลก และชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที/่
สัปดาห์ 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อ การวัดและการประเมิน 

1 แจกแผนบริหารการสอน ตรวจสอบ แนะน า ผู้สอนและผู้เรียน แผนบริหารการสอน/ สังเกตการให้ความร่วมมือของ
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สาเหตุเดิม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แผ่นใส ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 
2 บทบาทการตลาดในองค์กรและสังคม บรรยาย/อภิปราย       

ตั้งประเด็นค าถาม 
เกมส์ 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
ส่ือส่ิงพิมพ์/รูปภาพ 

สังเกตการให้ความร่วมมือของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

3 แนวความคิดการบริหารการตลาด บรรยาย/อภิปราย         
ตั้งประเด็นค าถาม 
เกมส์ 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 

สังเกตการตอบค าถาม/การ
แสดงความคิดเห็น/การ
วิเคราะห ์

4 ระบบสารสนเทศทางการตลาด และ
การวิจัยตลาด 

บรรยาย/อภิปราย         
ตั้งประเด็นค าถาม 
เกมส์ 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 
 
 

5 การก าหนดการแย่งส่วนการตลาด 
และการเลือกตลาดเป้าหมาย 

บรรยาย/อภิปราย 
ใช้ค าถาม 
 MIND MAPPING        

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

6 พฤติกรรมการซ้ือ และผลิตภัณฑ์ บรรยาย/อภิปราย 
ระดมความคิด 
ชมวีดิทัศน ์
 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
ส่ือวีดิทัศน ์
 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น
และการสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

7 สอบกลางภาค บรรยาย/อภิปราย 
เกมส์ 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มย่อย
ของผู้เรียน/การแสดงความ
คิดเห็น 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทดสอบ/เฉลยและอภิปราย
แลกเปลี่ยน 

แบบทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการท า
แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

9 การก าหนดราคา บรรยาย/อภิปราย 
NOTE CHECKING 
PAIR 
 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มย่อย
ของผู้เรียน/การแสดงความ
คิดเห็น/การจับประเด็นส าคัญ
ของเนื้อหาหน่วยการเรียน 

10 ช่องทางการจัดจ าหน่าย บรรยาย/อภิปราย 
ใช้ค าถามเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้QUESTION AND 
ANSWER PAIR 
เกมส์ 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มย่อย
ของผู้เรียน/การแสดงความ
คิดเห็น/การจับคู่ถาม-ตอบ 
ประเด็นส าคัญของเนื้อหา
หน่วยการเรียน 
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11 การส่งเสริมการตลาด บรรยาย/อภิปรายเกมส์  
JICSAW 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น
และการสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

12 การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ บรรยาย/อภิปราย MIND 
MAPPING 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

13 จริยธรรมทางการตลาด  
 

บรรยาย/อภิปรายเกมส์ เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

14 การตลาดบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ บรรยาย/อภิปราย ROLE 
PLAYING 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น
และการสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

15 แนวโน้มการตลาดในอนาคต 
การตลาดระดับโลก การตลาด
ฐานข้อมูล 

บรรยาย/อภิปราย CASE 
STUDY 

เอกสาร/ต ารา 
บัตรกิจกรรม 
ใบงาน 
 

สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น
และการสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

16 สอบปลายภาคเรียน ทดสอบ/เฉลยและอภิปราย
แลกเปลี่ยน 

แบบทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการท า
แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ
ผู้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

        

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

 1.การวัดผล 
 -จิตพิสัย การเข้าเรียนและความตั้งใจ       10% 
 - กิจกรรมน าเสนอหน้าชั้น        10  % 
                       - กิจกรรมเสนอแนะ            10  % 

- สอบกลางภาค<MIDTERM>           30  % 
 - สอบปลายภาค<FINAL>            40  % 
     รวม                      100 % 

2.การประเมินผล (ตัดเกรด) 

86 ขึ้นไป  = A 85 - 81 = B+ 
76 – 80 = B 71 – 75 = C+ 
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66 – 70 = C 65 – 69 = D+ 
60 – 64 = D ต่ ากว่า 60  = E 

เอกสารที่นักศึกษาต้องอ่าน 

 ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา , 2549 
               

เอกสารที่นักศึกษาควรอ่าน 

 พัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต  หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แม็ค จ ากัด , 2544 
  

******************************************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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Frequencies 
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คะแนนสอบ1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 1 3.3 3.3 3.3 

12 3 10.0 10.0 13.3 

13 1 3.3 3.3 16.7 

14 3 10.0 10.0 26.7 

15 4 13.3 13.3 40.0 

16 4 13.3 13.3 53.3 

17 2 6.7 6.7 60.0 

18 1 3.3 3.3 63.3 

19 1 3.3 3.3 66.7 

21 2 6.7 6.7 73.3 

23 3 10.0 10.0 83.3 

36 1 3.3 3.3 86.7 

44 1 3.3 3.3 90.0 

46 1 3.3 3.3 93.3 

50 1 3.3 3.3 96.7 

52 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Statistics 

               คะแนนสอบ1  

N Valid 30.00 

Missing .00 

Mean 21.20 

Median 16.00 

Mode 15.00a 

Std. Deviation 11.80 

Minimum 11.00 

Maximum 52.00 

Sum 636.00 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

คะแนนสอบ1 30 21.2000 11.79538 2.15353 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

คะแนนสอบ1 9.844 29 .000 21.20000 16.7955 25.6045 
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