
มคอ. 3 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สาขาวชิาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ 

 

หมวดที 1 ข้อมลูทวัไป 

 

1. รหสัและชือรายวิชา  

BK 408 (BK 424) การตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร  

 

2. จาํนวนหน่วยกิต   

 3 หน่วยกติ 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

บรหิารธุรกจิบณัฑติ  

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย ์ดร.สวรส ศรสีุตโต และ อาจารยน์นัทรตัน์ ธรีะกุล 

5.  ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

BA 201 หลกัการตลาด 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 - 

8. สถานทีเรยีน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

5 มกราคม 2559 

 

 

 



 

หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพอืใหม้คีวามรูภ้าคทฤษฎ ีตามคาํอธบิายรายวชิา 

2. เพอืใหม้คีวามรูภ้าคปฏบิตั ิและการประยกุตใ์นธุรกจิ ตามคาํอธบิายรายวชิา 

 

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพอืให้นักศกึษาเรยีนรู้แนวคดิ ทฤษฎี ตวัอย่างและกรณีศกึษาทีเกยีวกบัธุรกจิบรกิาร และ

นวตักรรมบรกิาร รวมถงึสามารถวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

และสามารถทาํการแบ่งส่วนตลาด กําหนดตลาดเป้าหมาย และวางตาํแหน่งทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสม 

2. เพือให้นักศึกษามีความรู้เกียวกับแผนการตลาด สามารถค้นหาข้อมูลและนําข้อมูลมา

วเิคราะห ์และวางแผนการตลาดเกยีวกบัธุรกจิบรกิารได ้

3. เพอืให้นกัศกึษานําองคป์ระกอบของคุณภาพการบรกิาร และแนวคดิความพงึพอใจของลกูค้า

มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกจิบรกิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4. เพอืให้นักศกึษาเขา้ใจและสามารถนําทฤษฎีการรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกค้ามาใช้ในธุรกจิ

บรกิารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

หมวดที 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

ลกัษณะธุรกจิบรกิาร ความแตกต่างระหวา่งสนิคา้และบรกิารประเภทต่างๆ ชองธุรกจิบรกิาร กล

ยทุธ์ทางการตลาด สําหรบัธุรกจิบรกิารทงัทเีป็นองค์การทแีสวงหากาํไร และไม่แสวงหากําไร โดยเลอืก

ประเภทของบรกิารทอียูใ่นความตอ้งการของตลาด และการศกึษาจากกรณีศกึษา 

 

 

 

 

 

 



2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การสอบ การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

42 ชวัโมง 

 

 

6 ชวัโมง - 30 ชวัโมง 

 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

3 ชวัโมง 

 

หมวดที 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทตีอ้งพฒันา 

- การมวีนิยั เคารพและปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของรายวชิาและมหาวทิยาลยั 

- มคีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัจรยิธรรม คุณธรรมทมีคีวามสาํคญัทางธุรกจิ สามารถจดัการปัญหา 

และจรรยาบรรณวชิาชพีทางธุรกจิ 

 

1.2 วธิกีารสอน  

       -  มกีตกิาขอ้ตกลงร่วมกนัก่อนเรมิบทเรยีน  เพอืเสรมิสรา้งการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

เช่น          จาํนวนการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไีดร้บัมอบหมายตามกาํหนด การคดิและทาํ

รายงานดว้ยตนเอง 

- สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม ในการเรยีนการสอน ทงัในการบรรยาย ในการทาํกรณีศกึษา 

รวมทงัในการอภปิรายเกยีวกบัประเดน็ต่างๆ  

- การมอบหมายงานใหน้กัศกึษาทงัทเีป็นงานเดยีว และงานคู ่เพอืฝึกฝนใหเ้กดิคุณลกัษณะดา้น

คุณธรรม จรยิธรรมทพีงึประสงคข์า้งตน้ 

 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

- คะแนนจากการเขา้ชนัเรยีน 



- การสง่งานตามกาํหนดเวลา 

- การนําเนือหาความรูม้าวเิคราะหแ์ละประยกุตไ์ดต้ามงานทรีบัมอบหมายดว้ยตนเอง 

 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรูท้จีะไดร้บั  

       - ประเภทธุรกจิบรกิาร 

          - การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการตลาด และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

          - กลยทุธก์ารแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย และตาํแหน่งทางการตลาด 

- ส่วนประสมการตลาดของธุรกจิบรกิารและการวางแผนการตลาด 

           - การวดัคุณภาพบรกิาร การสรา้งความพงึพอใจ และการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

 

2.2 วธิกีารสอน 

- การบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 

- การมอบหมายกรณีศกึษา การบา้น และรายงาน 

- แสดงขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต เช่นจาก website ขององคก์รธุรกจิบรกิาร จาก Youtube 

 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

 - คะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคดว้ยขอ้สอบทเีน้นทงัหลกัการและการประยกุตใ์ช ้

 - ประเมนิผลสมัฤทธจิากการวเิคราะหก์รณศีกึษา การบา้น และการอภปิราย 

 - ประเมนิผลสมัฤทธจิากการประยกุตเ์นือหาทฤษฏ ี

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทตีอ้งพฒันา 

 - สามารถสบืคน้ ประเมนิขอ้มลู จากหลายแหลง่มปีระสทิธภิาพ เพอืใหไ้ดส้ารสนเทศทเีป็น

ประโยชน์ในการเรยีน 

             - มคีวามคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ และมเีหตุผล คดิอยา่งสรา้งสรรค ์สามารถบรูณาการ

ความรูแ้ละประสบการณ์เพอืใชใ้นการสงัเคราะหป์ระเดน็ทเีกยีวกบัการตลาดของธุรกจิบรกิาร 

- สามารถประเมนิคุณภาพบรกิาร พฒันาแนวทางการสรา้งความพงึพอใจและการสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ใหก้บัธุรกจิบรกิารต่างๆ 



3.2 วธิกีารสอน 

 บรรยาย ตวัอยา่ง กรณีศกึษา การบา้น และรายงาน 

 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 - ประเมนิผลจากเนือหาในการประยกุตแ์ละวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษา แบบฝึกหดั และ รายงาน  

            - ประเมนิผลจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค  

 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา  

- สามารถทาํงานเป็นกลุ่มและมทีกัษะในการทาํงานเป็นทมี รวมถงึรบัฟังความคดิเหน็ซงึกนัและ

กนั 

- สามารถแสดงความคดิรเิรมิและความคดิเหน็เพอืเออืต่อการแกไ้ขปัญหาของทมี 

- มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนือง เพอืพฒันาตนเองและอาชพี 

 

4.2 วธิกีารสอน 

 บรรยาย ตวัอยา่ง กรณีศกึษา และการบา้น 

 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

 - ประเมนิผลจากการเขา้ชนัเรยีนและส่งงานตามกาํหนดเวลา 

-   การตอบและการอภปิราย 

         - ประเมนิผลสมัฤทธขิองงานทไีดร้บัมอบหมาย 

 - การนําเสนอผลงาน 

 

. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตีอ้งพฒันา 

- สามารถเขยีนเนือหาการบา้น ขอ้สอบ รายงานและนําเสนอรายงานไดเ้หมาะสมและเขา้ใจ 

 - สามารถคน้หาขอ้มลูทางการตลาดจากเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

5.2 วธิกีารสอน 

          - การบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ  

          - การบา้นทไีดร้บัมอบหมาย 



 - การวเิคราะหก์รณีศกึษา 

  - ใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการคน้ควา้ เกยีวกบังานต่างๆ ทไีดร้บัมอบหมาย 

 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

           - ประเมนิผลสมัฤทธขิองงานทไีดร้บัมอบหมาย 

- วธิกีารอภปิราย การจดัทาํ และการนําเสนอเนือหาทไีดร้บัมอบหมายและรายงาน 

 

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

 

ครัง

ท ี

หวัข้อการบรรยาย จาํนวน

คาบ/

สัปดาห์ 

กิจกรรม  

สือการสอน 

 แนวคิดเกียวกบัการตลาดบริการ  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย 

  พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการ  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย/

การบ้าน 

 สภาพแวดล้อมทางการตลาด  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย/

กรณีศกึษา 

 การแบง่สว่นตลาด ตลาดเปา้หมาย และการวาง

ตําแหนง่ทางการตลาด 

 บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย/

กรณีศกึษา 

 การจดัการด้านผลิตภณัฑ์   บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย 

 การจดัการด้านราคา  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย/

การบ้าน 

 การจดัการด้านสถานทีและการนาํเสนอบริการ  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย 

 การสือสารการตลาดแบบบรูณาการสําหรับธุรกิจ

บริการ 

 บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย/

การบ้าน  

 การจดัการบคุคลและกระบวนการให้บริการ  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย 

 หลกัฐานกายภาพและสภาพแวดล้อมบริการ  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย/

การบ้าน 

 การบริหารอปุสงค์และความสามารถในการบริการ   บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย 



 คณุภาพบริการและความพงึพอใจของลูกค้า  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย/

การบ้าน 

 การแก้ปัญหาการบริการและการจดัการ

ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า 

 บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย 

14 การวางแผนการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  บรรยาย/ วิเคราะห์/ อภิปราย

กรณีศกึษา/รายงาน 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที  
 

ผลการเรียนรู*้  
 

วิธีการประเมิน  

 
 

กาํหนดเวลา

การประเมิน 
(สปัดาหที์) 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 
 

1 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1, 2.2, 2.3  

3.1, 3.2, 3.3,  
4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 5.3 

การเขา้ชนัเรยีน 

 

 

1-14 5% 

2 

1.1, 1.2, 1.3,  

2.1, 2.2, 2.3  

3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 5.3 

การบา้น 2,8,10,12 10 % 

3 

1.1, 1.2, 1.3,  

2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3 
4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 5.3 

รายงาน 1-14 10 % 

4 

1.1, 1.2, 1.3,  

2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3 
4.1, 4.2, 4.3, 

กจิกรรมในชนัเรยีน 
 

1-14  5 % 



5.1, 5.2, 5.3 

5 

1.1, 1.2, 1.3,  

2.1, 2,2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 5.3 

สอบกลางภาค 8 25% 

6 

1.1, 1.2, 1.3,  

2.1, 2,2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 5.3 

 

สอบปลายภาค 15  45 % 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทแีสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้

 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

- รศ.ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2554). การตลาดบริการ. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ดร. ฉตัยาพร เสมอใจ (2549). การจดัการและการตลาดบริการ.  สํานกัพิมพ์ซเีอ็ดยเูคชนั บมจ. 

- ดร.ชยัสมพล ชาวประเสริฐ ( ). การตลาดบริการ. สํานกัพิมพ์ซีเอ็ดยเูคชนั. บมจ. 

- Zeithaml, V.A. & Bitner, M.J. (1996). Service Marketing. NY: McGraw-Hill 

 

. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

ชอ้มลูจากขา่วธุรกจิและนิตยสารดา้นการตลาดชนันําระดบัประเทศ 

 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

Website ธุรกจิบรกิาร 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 



1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- ผลการวเิคราะหก์รณีศกึษาและการบา้น 

- ความถูกตอ้งของการตอบและการอภปิราย 

- เนือหารายงานทีนักศกึษาสามารถบูรณาการทฤษฏี วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์ได้อย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม 

- ประเมนิคะแนนสอบกลางภาคและปรายภาค 

 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- แบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศกึษา 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  

- ตอ้งมกีารปรบัปรุงการเรยีนการสอนจากผลการประเมนิ  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

- มคีณะกรรมการภายนอกทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา   

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

- มคีณะกรรมการหลกัสตูรดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวชิา

  

 

 

 


