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สาขาวิชาการตลาด (01134) 
 

01134111 หลักการตลาด (Principles of Marketing)          3(3-0-6) 

ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ หนาท่ีและปจจัย

ทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสม

การตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องตน 
 

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)          3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคา โดยพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ ท้ังในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการนา

เอาผลท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
 

01134311 การจัดซ้ือ (Purchasing)            3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ ความรับผิดชอบของผูจัดการ                

งานจัดซ้ือความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืนๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการจัดซ้ือ 

การจัดซ้ือแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ               

การกําหนดขนาดของการจัดซ้ือ การเลือกแหลงขาย การทําสัญญาและปญหาแงกฎหมาย              

การวิ เคราะหขอมูลเก่ียวกับการสั่ งซ้ือ ตนทุน ราคา กําไร การลงทุนและการเสี่ยงภัย                            

การเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซ้ือ การเชา 
 

01134312 การจัดการการขาย (Sales Management)          3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การ

รับสมัคร การคัดเลือก การใหค าตอบแทน การสรางขวัญและกําลั งใจ การวางแผน                     

และวิเคราะหการขาย การประเมินผล และการควบคุมการขายโควตาการขาย งบประมาณและ

คาใชจายทางการขาย การประเมินผล และการควบคุมการขาย 
 

01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด (Marketing Ethics)         3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

แนวคิดของจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดของสถาบันทางธุรกิจ ปจจัยท่ี

กําหนดจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดท่ีนําไปใชในการวางแผนกลยุทธ

ทางการตลาด ปญหาและขอโตแยงในการนําจรรยาบรรณทางการตลาดไปปฏิบัติ 
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01134315  การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

 (Marketing for Social and Environment Responsibility) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิด ปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนนความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สวนประสมทางการตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม การใชการจัดการทางการตลาดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคและธุรกิจให

คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

กรณีศึกษา 
 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ การ

พิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การเลือกตัวแทน

จําหนาย การสงเสริมการวางแผน และควบคุม ปญหาและอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ 
 

01134322 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)                            3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ปรัชญา แนวคิด และความสําคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดลอมสําหรับตลาดดิจิทัล การ

กําหนดสวนแบงตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและกําหนดตําแหนงสําหรับตลาดดิจิทัล         

การวิเคราะหลูกคา การสรางสาระหลักและการมีสวนรวมเพ่ือการสื่อสารผานสื่อดิจิ ทัล                    

การจัดการชื่อเสียงในสังคมเครือขายเพ่ือสรางความยั่งยืนของตราสินคา กรณีศึกษา   
 

01134323  การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ (Strategic Marketing Planning)      3(2-2-5) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

แนวคิดในการวางแผน และกลยุทธการจัดการผลิตภัณฑ การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ  การ

พัฒนากลยุทธการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การศึกษา

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการวางแผนกลยุทธการจัดการผลิตภัณฑ 

และการพัฒนาแผนการตลาดของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสวนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ 
 

01134324  การตลาดกีฬา (Sport Marketing)         3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ความรูความเขาใจในการทําการตลาด และกลยุทธการตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ีเก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมกีฬา กลยุทธการใชกีฬาเปนเครื่องมือในการทําการตลาดสําหรับสินคาและ

บริการอ่ืนๆ ท่ีไมอยูในอุตสาหกรรมกีฬา การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ

อ งค ก ร กี ฬ า  ก ารห าผู ส นั บ ส นุ น  ก าร ทํ าต ราสิ น ค าก ารส ง เส ริ ม  ก ารต ล าดสิ น ค า                          



301 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การประชาสัมพันธ การใหสิทธิ์ทางการคา และการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของกับ

กีฬา 
 

01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Policy)        3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา                 

การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ การพัฒนากลยุทธการตลาด เก่ียวกับผลิตภัณฑและราคาให

สอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ท่ีมีตอผลกระทบ

ตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 
 

01134333 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)         3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค การสงเสริมการขายท่ีมุงสูงผูบริโภคคนกลางและพนักงาน

ขาย การติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการสงเสริมการขาย บทบาทของ

ผูสงขาวสาร ผูรับขาวสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด 

และการสงเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

01134341 การจัดการชองทางการตลาด (Marketing Channel Management)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ลักษณะโครงสราง รูปแบบของชองทางการตลาด บทบาทหนาท่ีและพัฒนาชองทางการตลาดแต

ละรูปแบบ สถาบันการตลาด ขอขัดแยงและความรวมมือกันของสถาบันตางๆ การคัดเลือก การ

ประเมินผล การควบคุมชองทางการตลาด ตลอดจนปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลตอการ

จัดการชองทางการตลาด 
 

01134342 การคาปลีก (Retailing)           3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคาปลีก             

การเลือกทําเลท่ีต้ัง การจัดองคการ การจัดงานบุคคล การจัดการสินคา การตั้งราคา วิธีการ

สงเสริมการขายของกิจการคาปลีกและการใหบริการตางๆ ตลอดท้ังระบบการควบคุมดาน

การเงินและแนวโนมของการคาปลีกในอนาคต 
 

01134351 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ          3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communication)   

 พ้ืนฐาน : 01134111 

กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล            

การประชาสัมพันธการตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอ่ืน การสรางการรับรูตราสินคา 

ภาพลักษณตราสินคาและพฤติกรรมการซ้ือ 
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01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ

โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและตลาด

รวมท้ังผูบริโภคและผูมีสวนไดเสีย การตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดคุณคาเพ่ิมโดยใชกลยุทธไดกับไดกล

ยุทธการรักษาลูกคา การหาลูกคาใหม และการดึงลูกคากลับ 
 

01134354 ศิลปะการขาย (Salesmanship)           3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค การศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภค หลักจิตวิทยาเพ่ือการจูงใจซ้ือ วิธีการเขาถึงตลาดเปาหมาย การสราง

คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานขาย เพ่ือเปนพนักงานขายท่ีดี เทคนิคการเจรจาการสราง

มนุษยสัมพันธกับลูกคา ความรูเรื่องสัญญาการซ้ือขาย   

 

01134355 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)          3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายท่ีมุงผูบริโภคคนกลาง และพนักงาน

ขาย การติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการสงเสริมการขาย บทบาทของ

ผูสงขาวสารผูรับสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และ

การสงเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

01134356 การโฆษณา (Advertising)           3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

บทบาท ความสําคัญ  วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัดองคการ                  

การโฆษณา หลักการจัดทําองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ การเลือกสื่อโฆษณา 

การวางแผนรณรงค การจัดทํางบประมาณ การประเมินและวัดผลการโฆษณา กฎหมายและ

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา 
 

01134411 การจัดการการตลาด (Marketing Management)        3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด นโยบายและกล

ยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาด และการสงเสริมการตลาด การ

วิเคราะห การวางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการตลาดในอนาคต 

รวมท้ังการวิเคราะหปญหา และกรณีศึกษาทางการตลาด 
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01134412 การพยากรณการขาย (Sales Forecasting)          3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

หลักทฤษฎี และความสําคัญของการพยากรณการขาย เทคนิคและวิธีการพยากรณ ประเภทของ

ขอมูลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความถูกตองแมนยํา

ของการพยากรณ รวมท้ังการนําผลของการพยากรณไปเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

แผนการตลาด 
 

01134413 การตลาดและการตัดสินใจ (Marketing and Decision Making)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดในการตัดสินใจ ปญหาทางการตลาด การจําแนกและการ

จัดลําดับขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด การเลือกวิธีการแกปญหาและวิธีการตัดสินใจ 

การกําหนดหลักเกณฑทางทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการตัดสินใจทางการตลาด                   การ

ตัดสินใจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการการวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด 
 

01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา (Export-Import Management)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนําเขา กฎหมายและระเบียบขอบังคับ พระราชบัญญัติและ

ขอกําหนดในการสงออกและนําเขา วิธีปฏิบัติและเตรียมการดานเอกสาร การทําสัญญาซ้ือขาย 

วิธีการดานศุลกากรการบรรจุหีบหอ การขนสง การชําระเงินการจัดการ และการจัดหนวยงาน

ของแผนกสงสินคาออกและเขา หนวยงานของทางราชการและสถาบันเอกชนท่ีเก่ียวของกับการ

สงสินคา 
 

01134422 การตลาดบริการ (Service Marketing)          3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจําแนกประเภทพฤติกรรมผูใชบริการ สวนประสม

การตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ีประกอบธุรกิจดานการใหบริการ

และศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง 
 

01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ (Business to Business Marketing)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

หลักการและทฤษฎีรวมถึงกระบวนการของการตลาดธุรกิจสูธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงสินคาและบริการ

ทางธุร กิจและอุตสาหกรรม ความแตกตางของตลาดสินค าผูบ ริ โภคกับสินค าธุร กิจ                 

การวิเคราะหพฤติกรรมของการซ้ือโดยองคกรธุรกิจ การแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมาย 

และการวางตําแหนงสินคาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธของการตลาดธุรกิจ การวางแผนและ

ควบคุมสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเพ่ือ

การวางแผนและการดําเนินการตลาดธุรกิจ 
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01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ           3(3-0-6) 

 (Product Development and Design) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

ความสัมพันธระหวางการตลาด การออกแบบและการผลิตเพ่ือการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ

เขาสูตลาด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดความตองการของลูกคา               การ

ไดมาซ่ึงความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑสถาปตยกรรมผลิตภัณฑ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและ

เพ่ือการผลิต การนําผลติภัณฑเขาสูตลาด การติดตามและการประเมินผล 

 

01134432 กลยุทธราคา (Price Strategy)           3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

แนวคิดดานราคา การบริหาร การต้ังราคาใหมีประสิทธิภาพ ความรูดานเศรษฐศาสตรในการตั้ง

ราคาความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการตั้งราคา บทบาทของตนทุนตอการตัดสินใจตั้งราคาและ

การวิเคราะหความสามารถทางการแขงขันในการทํากําไรทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ การ

ตั้งราคากฎหมายท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการตั้งราคา 
 

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส (Principles of Logistics Management)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป แนวความคิดลอจิ

สติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกส หลักการจัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุคโลกาภิ

วัตน 
 

01134490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)          3(3-0-6) 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด (Research Methods in Marketing)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถามการวิเคราะหและ

ตีความ ขอมูลการใชสถิติสําหรับการวิจัยการเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 
 

01134497 สัมมนา (Seminar)         1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางทางการตลาดในระดับปริญญาตรี 
 

01134498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)       3 

 การศึกษาคนควาทางการตลาดระดับปริญญาตรี และเรียบเรยีงเขียนเปนรายงาน 
 

 


