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ค าน า 
 

 
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวการท่องเท่ียวรหสัวชิา

10527206จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2559 

   การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะน าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
 

        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวชิาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม       มหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10527206    วชิา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Marketing for Tourism) 

 
2.จ านวนหน่วยกติ 
     2 หน่วยกิต        2 (2-0-4) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
หมวดทกัษะวชิาชีพ กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
   นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาท่ี1   ระดบัชั้นปวช.3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
   ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
   ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
   หอ้งปฏิบติั1    สาขาวชิาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา10527206     วชิาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว                        จ  านวน  2 หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 3  สาขาวชิาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(
40

) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

จ า
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

น า
ไป
ใช้

(5)
 

วเิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเม

ินค่
า(5

) 

1. ความหมายและความส าคญัของ
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

3 2 2 3 - - 3 3 16 6 4 

2. องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท า
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว  
 

3 3 3 2 - - 3 2 17 5 4 

3. กลยทุธ์การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

5 5 5 4 - - 5 4 28 2 6 

4. เทคนิคการเสนอขายสินคา้การ
ท่องเท่ียว 
 

5 5 5 4 1   - 5 5   30 1 4 

5. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

4 4 5 2 - - 4 2 21 4 4 

6. การเปรียบเทียบส่วนผสมการตลาด 4 5 4 4 - - 5 4 26 3 4 

       7.   ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
 

3 4 2 1 - - 1 2 13 8 4 

8.    สถานการณ์ตลาดท่องเท่ียว   4  2  2  3  -  -  1  4  16 7    6 

            

รวมคะแนน 31 30 28 23 1 - 27 26 167   36 
ล าดับความส าคัญ 1 2 3 6 7 - 4 5    

 
ค าอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา 10907206   ช่ือวชิาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
จ านวนหน่วยกิต  2  หน่วยกิต   จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์   2 ชัว่โมง      36 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน ความหมายและความส าคัญของ
การตลาดเพือ่อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

2. จ าแนกธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. ระบุส่วนประกอบของธุรกิจท่องเท่ียว 
4. คน้ควา้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทนรักษา

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6. แสดงพฤติกรรมถึงความสนใจใฝ่รู้ มีความรัก

สามคัคี  ความซ่ือสัตย ์ ความเป็นประชาธิปไตย 
 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  องค์ประกอบทีส่ าคัญในการท า
การตลาดเพือ่การท่องเที่ยว 

 

1. อธิบายองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท าการตลาด
เพื่อการท่องเท่ียว 

2. จ าแนกองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. ระบุอิทธิพลของการท าการตลาดท่องเท่ียว 
4. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหค้วามตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน 

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6. แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้  

มีความซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 

 
 

1.  
2.  



 

 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  กลยุทธ์การตลาดเพือ่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
 

 
 
 
 
 

1. อธิบายกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

2. จ าแนกกลยทุธ์ระดบัต่างๆ 
3. ระบุรูปแบบกลยทุธ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว 
4. วเิคราะห์กลยทุธ์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว 
5. ปฏิบติังานดว้ยมีวนิยั  รอบคอบ อดทน 
6. แสดงพฤติกรรมมีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้

ประหยดัซ่ือสัตย ์และ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  เทคนิคการเสนอขายสินค้าการ
ท่องเทีย่ว 
 

 

1. อธิบายเทคนิคการเสนขายสินคา้การท่องเท่ียว 
2. ระบุการแสวงหาลูกคา้จากแหล่งต่างๆ 
3. เลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่องเท่ียว 
4. วเิคราะห์กลยทุธ์ท่ีใชก้บัคู่แข่งทางการท่องเท่ียว 
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั  อดทน รอบคอบ

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้  รักสามคัคี 

ซ่ือสัตย ์ มีความมัน่ใจในตนเอง 
 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

1. อธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
ท่องเท่ียว 

2. ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. จ าแนกแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อ

การท่องเท่ียว 
4. สัมภาษณ์แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในรูปแบบ

ต่างๆ  
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้

แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 
6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รับผดิชอบ ประหยดั รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 



 

 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การเปรียบเทยีบส่วนผสม
การตลาด 
 
 

 1. อธิบายการเปรียบเทียบส่วนผสมการตลาด 
 2. ระบุการตลาดและคุณค่าของผูบ้ริโภค 
3. จ าแนกมุมมองทางการตลาดท่องเท่ียวกลุ่มต่างๆ 
4. คน้ควา้ส่วนผสมการตลาดท่ีนิยมใชใ้นธุรกิจ
ท่องเท่ียว                                                                                    
5.ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวนิยั  รอบคอบ  
อดทนและตรงต่อเวลา 

  6.  แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบมีความสามคัคี 
 
 

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน ธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ท่องเทีย่ว 
 
 

1. อธิบายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
2. ระบุกิจกรรมท่ีธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนิยม 
3. จ  าแนกงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจธุรกิจ
ท่องเท่ียว 
4. คน้ควา้ธุรกิจเคร่ือข่ายดา้นการท่องเท่ียว 

 5.  ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน รักษา
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 6.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 
ความประหยดั ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 
 
 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  สถานการณ์ตลาดท่องเทีย่ว 
 

1.  อธิบายสถานการณ์ตลาดเพื่อการท่องเท่ียว 
2.  จ  าแนกความแตกต่างทางสัญชาติของนกัท่องเท่ียว 
3.  ระบุสถานการณ์ตลาดท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
4. คน้ควา้บทความการท าการตลาดท่องเท่ียวใน
ปัจจุบนั 
5. ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวนิยั  รอบคอบ  
อดทนและตรงต่อเวลา 

6.   แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 

 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 
รหัส10527206        วชิาการตลาดเพือ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว      หน่วยกติ   2 (2-0-4) 
ระดับช้ันปวช.3      สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน ความหมายและ
ความส าคัญของการตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1 3 4 3 3 3 3 4 5 3 32 6 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  องค์ประกอบที่
ส าคัญในการท าการตลาดเพือ่การ
ท่องเทีย่ว 

3 5 3 5 4 3 3 3 4 3 36 5 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน กลยุทธ์การตลาดเพือ่
การท่องเที่ยว 

4 5 3 5 4 4 3 3 4 3 38 2 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  เทคนิคการเสนอขาย
สินค้าการท่องเที่ยว 

4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 40 1 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

 
 

3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 37 4 



 

 

 
 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การเปรียบเทยีบ
ส่วนผสมการตลาด 
 

3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 37 3 

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน ธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องกบั
การท่องเที่ยว 
 
 

2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 27 8 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  สถานการณ์ตลาด
ท่องเทีย่ว 
 

2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 30 7 

             
รวม 22 32 29 33 28 24 25 28 33 22   
ล าดับความส าคัญ 7 2 3 1 4  6 5 4   1 7   

 
 
 

 
 
 



 

 

หมวดที ่ 2.  วตัถุประสงค์รายวชิาและสมรรถนะรายวชิา 
 

1. วตัถุประสงค์รายวชิา 

1.   มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

2.  จ  าแนกกลุ่มตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 

3.  มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานอยา่งมีระบบ มีหลกัเกณฑ ์ความคิดสร้างสรรค ์
 

 
2. สมรรถนะรายวชิา 
  1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  2. แสดงความรู้เก่ียวกบันโยบายของภาครัฐและแนวโนม้การตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในอนาคต 
  3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการขายการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการปฏิบติัการอาชีพ 

 
 

3.ค าอธิบายรายวชิา 
    ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานของการขาย และการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ความหมาย 
ความส าคญั  องคป์ระกอบ กลุ่มตลาดเป้าหมาย หลกัการขาย แนวความคิดการขายในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เปรียบเทียบการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ขั้นตอนการเสนอขายสินคา้ใน 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 
นโยบายของรัฐกบัการส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

        

 

 

   
 
 



 

 

 
หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
       36 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
- ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
        72ชัว่โมง 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.มีวนิยั  ตรงต่อเวลา   เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสัตยใ์นการท างานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. ดูแลรักษาทรัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
6. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งค  าถามและตอบค าถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (Learning Center) 
2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสิมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีท าดีและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามส าคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 
 
 



 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ
สังเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบค าถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2. ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1. ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีในทอ้งถ่ินได ้
2. ผูเ้รียนบูรณาการน าความรู้ไปพฒันาตนเองและสังคม ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ใหก้บัสมาชิกในครอบครัวหรือในองคก์รต่างๆได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1. ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2. ผูเ้รียนส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตนไดใ้หเ้ป็นท่ีตอ้งการ
ของชุมชนได ้
3. ผูเ้รียนท างานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน มีความรับผดิชอบและรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  
 

เงื่อนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. ผูเ้รียนมีความรู้กลยทุธ์ในการท าการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. ผูเ้รียนมีความรู้ใความเขา้ใจในขั้นตอนการท าการตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ผูเ้รียนมีวินยั มีความเอาใจใส่ สนใจใฝ่รู้  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานเสร็จ 
   ตามเวลาท่ีก าหนด 
2.  ผูเ้รียนมีความสามคัคี  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  มีความซ่ือสัตยแ์ละห่างไกลยาเสพติด 
 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการขายและการท าการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ความหมายความส าคญั องคป์ระกอบ กลุ่มตลาดเป้าหมาย หลกัการขาย แนวความคิดการขายในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เปรียบเทียบการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ขั้นตอนการเสนอขาย
สินคา้ใน อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปัจจุบนั และแนวโนม้
ในอนาคต นโยบายของรัฐกบัการส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

        
2.2 วธีิการสอน 

               ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ีมีการ
เรียนภาคทฤษฎี แต่จ าเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนอภิปราย คน้ควา้ปฏิบติัควบคู่กนัไป วธีิการสอนท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ 
การสอนแบบActive Learning โดยผูส้อนบรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบ
CO-Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอน
แบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง 
การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2. ประเมินผลเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการน าเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการน าเสนอผลงานและการปฏิบติังาน 
3.2 วธีิการสอน 

1. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ สามารถ 
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหา มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

          2.  การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical      



 

 

Thinking) มีครูเป็นผูน้ าเสนอปัญหาและดูแลใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนใช้
กระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 
                 3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

      2. ประเมินจากผลงานส าเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                 3. ประเมินเม่ือไดผ้า่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 
                 4. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการท างานเป็นทีม เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างานทั้ง  
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. ใหผู้เ้รียนจดักลุ่มตามความสมคัรใจ เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองและส่งเสริม       
      ประชาธิปไตยไปพร้อมๆกนั 
     3. ใหผู้เ้รียนก าหนดความรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดชอบในการด าเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

 



 

 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล   
1. ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการน าเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
5.2 วธีิการสอน 
1. ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจและทนัสมยั 
2. ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลและโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
 
5.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการน าเสนอผลงานหนา้                          
ชั้นเรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานส าเร็จตามท่ีก าหนด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ 

หมายเหตุ 
 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวชิาการตลาด
เพื่อการท่องเท่ียว 
บทที ่1 ความหมายและ
ความส าคัญของการตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1.ความหมายของการตลาด 
2.ความส าคญัของตลาด
ท่องเท่ียว 
3.หลกัการตลาดเบ้ืองตน้ 
ปฏิบัติ   คน้ควา้ธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
 
 
 
 

4 - 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน การวดัผลและ
ประเมินผล 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
5. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น 3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
6. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัการความหมาย
และความส าคญัของการตลาด
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
7.ผูส้อนน าเสนอโดย Power  Point  ให้
ผูเ้รียนศึกษาและสังเกตอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวท่ีมีในประเทศไทย 
8.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบั
นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
9.ใหผู้เ้รียนสืบคน้เก่ียวกบัธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวแบบต่างๆ 
เป็นกลุ่ม 
10. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปรายงานและส่ง
ผูแ้ทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ

 



 

 

รับผดิชอบและเอาใจใส่ในการเรียน 
11. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน               
หากสอบไม่ผา่นใหส้อบใหม่อีกคร้ัง 
12.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ  
13. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนท า
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
14. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
15. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ
บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย กิจกรรม 
ศึกษานอกสถานท่ี 

3-4 บทที ่2 องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ในการท าการตลาดเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
1. ลกัษณะพิเศษของตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. อิทธิพลของการตลาด 
3. องคป์ระกอบของตลาดการ
ท่องเท่ียว 
ปฏิบัติ วเิคราะห์ปัจจยัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - 1. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบัองค์
ในการท าการตลาดเพื่อการท่องเท่ียว 
ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
2.ครูใหผู้เ้รียนเล่าประสบการณ์เก่ียวกบั
ความตอ้งการท่องเท่ียวเป็นรายบุคคล 
3.ผูส้อนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
5. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัในการท าการตลาดเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
6.ผูส้อนน าเสนอโดยPower  Point  ให้
ผูเ้รียนศึกษาและสังเกตองคป์ระกอบ
ทางการตลาดท่องเท่ียว 
7.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบั
องคป์ระกอบทางการตลาด
นกัท่องเท่ียวและมอบหมายใหผู้เ้รียน
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหค้วามตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัตามหวัขอ้

 



 

 

ท่ีก าหนดเป็นกลุ่ม มีผูส้อนคอยให้
ค  าแนะน า 
8. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปรายงานผลการ
อภิปรายกลุ่มโดยส่งตวัแทนน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน
10. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
 12. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนท า
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
13. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
 

5-7 บทที ่3 กลยุทธ์การตลาดเพือ่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. กลยทุธ์ระดบัต่างๆ 
2. กระบวนการบริหารเชิงกล
ยทุธ ์
3. การวางแผนธุรกิจเชิงกล
ยทุธ ์
ปฏิบัติ วเิคราะห์กลยทุธ์ให้
เหมาะกบัธุรกิจท่องเท่ียว 
 
 
 

6 - 1. ทบทวนบทเรียน 
2. ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบักลยทุธ์
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวน าเสนอโดย
Power  Point  ใหผู้เ้รียนศึกษาและ
สังเกตกลยทุธ์การตลาดท่ีมีความ
แตกต่างกนั  
5. ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบั. ผูส้อน
อธิบายเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาด
ท่องเท่ียว 
6. ผูส้อนแจกเอกสารบทความเก่ียวกบั
กลยทุธ์ท่ีธุรกิจท่องเท่ียวเลือกใชใ้ห้
ผูเ้รียนศึกษา 

 



 

 

7. ผูส้อนน าเสนอโดยPower  Point  ให้
ผูเ้รียนศึกษาการเลือกใชก้ลยทุธ์
การตลาดรูปแบบต่างๆ 
8. ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ แนะน าธุรกิจทวัร์
ท่องเท่ียวในประเทศไทยและใหผู้เ้รียน
แต่ละกลุ่มเลือกกลยทุธ์ท่ีธุรกิจ
ท่องเท่ียวน ามาใช ้กลุ่มละ  1 รูปแบบ 
9. แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มโดยใหผู้เ้รียนจบั
กลุ่มเองตามสมคัรใจ 
10. ผูส้อนใหผู้เ้รียนวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล
ต่อการท่องเท่ียวเป็นกลุ่ม ผูส้อนคอยให้
ค  าแนะน า 
11. ผูเ้รียนสรุปรายงานผลการอภิปราย
กลุ่มโดยส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้
ชั้นเรียน 
12.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
กลา้แสดงออกและเอาใจใส่ในการเรียน 
13. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
14.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
15. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนท า
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
16. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
17.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่มและ
รายบุคคล 
 

8-9 
 

บทที ่4 เทคนิคการเสนอขาย
สินค้าการท่องเที่ยว 

4 - 1. ทบทวนบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 



 

 

1 การแสวงหาลูกคา้และการ
พิจารณาคุณสมบติัของลูกคา้ 
2. วธีิการแสวงหาลูกคา้ 
3. กลยทุธ์ท่ีใชก้บัคู่แข่งขนั 
ปฏิบัติ   วเิคราะห์เทคนิคการ
เสนอขายสินคา้การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบกลางภาค 
 

3. น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเทคนิค
การเสนอขายสินคา้การท่องเท่ียว 
น าเสนอโดยPower  Point  ใหผู้เ้รียน
ศึกษาเทคนิคต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว 
5. ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัเทคนิค
การเสนอขายสินคา้การท่องเท่ียว 
6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนวิเคราะห์เทคนิคการ
เสนอขายสินคา้การท่องเท่ียวและ
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนท า
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
13.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
14. แบบประเมินผล 

10-11 
 
 

บทที ่5 พฤติกรรมผู้บริโภค 
1.ปัจจยัภายนอก 
2.ปัจจยัภายใน 
3.แรงจูงใจ 
4. ความจ าเป็น ความตอ้งการ

4 
 

- 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 



 

 

ของผูบ้ริโภค 
ปฏิบัติ  สัมภาษณ์แรงจูงใจ
ของผูบ้ริโภคในการท่องเท่ียว 
 
 
 
 

4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคน าเสนอโดยใชP้ower  Point  
ใหผู้เ้รียนศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ประเทศและต่างประเทศ 
5. ผูเ้รียนสัมภาษณ์แรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียว จากแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ
เป็นกลุ่ม  
6. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
7. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
9. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
10. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
 11. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ
บรรยาย ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่ม 
 
 

12-13 
 

บทที ่6 การเปรียบเทยีบ
ส่วนผสมการตลาด 
1. การตลาดและคุณค่าของ
ผูบ้ริโภค 
2. มุมมองของการตลาดแบบ
ต่างๆ 
3. การสร้างคุณค่า 
4. โซ่คุณค่า 
5. แนวคิดส่วนผสมทาง
การตลาด 
 

4 - 1. ทบทวนบทเรียน 
2. ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัการ
เปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดและ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว  
โดยPower  Point  และแจกเอกสาร  
แผน่พบัขอ้มูลการท่องเท่ียวใหผู้เ้รียน
ศึกษาและสังเกตความแตกต่างใน การ

 
 



 

 

ปฏิบัติ   คน้ควา้ส่วนผสม
การตลาดท่ีนิยมใชใ้นธุรกิจ
ท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 

ใหข้อ้มูล 
6. ผูส้อนน าเสนอวีดีทศัน์ เก่ียวกบั
แนวคิดมุมมองของนกัการตลาดใน
อาชีพต่างๆ  
7. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนกัธุรกิจใน
ประเทศไทยเลือกใช ้สรุปขอ้มูล
รายงานลงในแผน่cd เพื่อน าเสนอใน
สัปดาห์ต่อไป 
8. ผูเ้รียนสรุปรายงานและส่งผูแ้ทน
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
9. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
10. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ
บรรยาย   สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  
คน้ควา้  กิจกรรมเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล 
 

14-15 บทท่ี 7 ธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องกบั
การท่องเที่ยว 
1. ธุรกิจท่ีพกั 
2. ธุรกิจสายการบิน 
3. ร้านอาหาร  
ปฏิบัติคน้ควา้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 

4 - 1. ทบทวนบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
5. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
6. ผูส้อนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
7. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจสืบคน้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

 



 

 

กบัธุรกิจท่องเท่ียว  
8. ผูเ้รียนส่งตวัแทนน าเสนอผลงาน 
หนา้ชั้นเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
10. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
12. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนท า
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
13. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
       ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช ้
วสัดุ ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือมีในทอ้งถ่ินมาท า
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนมากข้ึน  
หลกัความมีเหตุผล 
        ผูเ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
พิจารณาจดัท าแผน่พบัแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวของจงัหวดันครพนมท่ี
น่าสนใจ เพื่อมอบใหก้บันกัท่องเท่ียว    
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
          ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
จดัท าแผน่พบัได ้ 
14. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
15. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
16.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 



 

 

ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 

16-17 บทที่ 8 สถานการณ์ตลาดเพื่อ
การท่องเท่ียว 
1. สถานการณ์การตลาด
ท่องเท่ียวในภูมิภาค 
2. สถานการณ์การท่องเท่ียว
ในประเทศไทย 
3. สถานการณ์ตลาดท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 
ปฏิบัติ คน้ควา้บทความ
เก่ียวกบัสถานการณ์ การ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
ต่างประเทศในปัจจุบนั 
 
 
 
 

4  1. ทบทวนบทเรียน 
2. ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั
สถานการณ์ตลาดเพื่อการท่องเท่ียว
น าเสนอโดยใชส่ื้อPower  Point  ให้
ผูเ้รียนศึกษาสถานการณ์ตลาดเพื่อการ
ท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ 
5. ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจากบริษทั
น าเท่ียวในประเทศไทย 
6. ใหผู้เ้รียนคน้ควา้บทความคน้ควา้
บทความเก่ียวกบัสถานการณ์ การ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
ต่างประเทศในปัจจุบนัเป็นกลุ่ม 
7. ผูเ้รียนส่งตวัแทนน าเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียน 
8. ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปสาระส าคญั
และประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ
บรรยาย ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย คน้ควา้เป็นกลุ่ม 

 

18 สอบปลายภาค 2 - แบบประเมินผล (ขอ้สอบ )  
 

 

 



 

 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค (น าเสนอรายงาน / คน้ควา้/กิจกรรมกลุ่ม)  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สัปดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค 
 

สัปดาห์ท่ี 18 30% 

 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบ  วชิา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ 

         ขอ้มูลจากเอกสาร  ต าราวชิาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
สุพรรณี  อินทร์แกว้.การบริหารการค้าปลกี.กรุงเทพฯ:สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ.กลยุทธ์ุการส่ือสารการตลาด.กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2556 
 ศุภลกัษณ์   อคัรางกูร.พฤติกรรมนักท่องเที่ยว.กรุงเทพฯ:ศูนยห์นงัสือจุฬา,2547 
ฉลวยศรี  พิมลสมพงศ.์การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเทีย่ว.กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 

 
 


