
คำอธบิายรายวชิา อช02018 การขายและการตลาด จำนวน 2 หนว่ยกติ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานที ่3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
 3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  

 
ศึกษาและฝึกทักษะเกีย่วกบัเรือ่งตอ่ไปนี้ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด หลักการจัดการตลาด ระบบการตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูล
ทางการตลาด ความสำคัญ ประเภท หรือแหล่งข้อมูล วิธีการหาข้อมูล และการเก็บข้อมูล รวมทั้งการนำข้อมูล
มาใช้ 

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขาย หลักการขาย ประเภทและลักษณะของการขาย การจัดองค์การ การจัดการและ
ฝึกปฏิบัติการจัดการขาย 

3. ประเภทของงานขาย ประเภทของนักขาย รายได้ของผู้ประกอบอาชีพการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
นักขาย และฝึกปฏิบัติให้เป็นนักขายท่ีดี 

4. พฤติกรรมผู้บริโภคและศิลปะการขาย (การนำเสนอขาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง) และฝึกการใช้ศิลปะการขาย 
5. กลยุทธการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต และการกำหนดราคา กลยุทธ์ส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ตลาดกับการตั้งร าคา กล

ยุทธ์การตั้งราคา รวมทั้งสัญลักษณ์มาตรฐาน (รหัสแท่ง) และฝึกปฏิบัติการกำหนดราคา  
 
การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 

1.   ศึกษาผู้รู้ วิทยากร จากตำราเอกสารหรือจากการปฏิบัติ 
 2.   ดูจากสาธิตการขาย 
 3.   ฝึกปฏิบัติการขาย 
 4.   ปฏิบัติจริงในการขายต่างๆ 
 6.   ฝึกปฏิบัติการกำหนดราคา 
 
การวดัและประเมนิผล 

ประเมินจากสภาพจริงจากกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



รายละเอยีดคำอธบิายรายวชิา อช02018 การขายและการตลาด จำนวน 2 หนว่ยกติ 
ระดบัประถมศกึษา/มธัยมศกึษาตอนตน้/มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานที ่3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
 3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
 

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

1 
 

หลักการตลาด 
 
 
 
 
 
 

อธิบายเกี่ยวกับหลักการ 
ระบบข้อมูล ความสำคัญ 
ประเภทของตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค และสามารถใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดได้ 
 
 

การตลาด หลักการจัดการตลาด 
ระบบการตลาด ตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูล
ทางการตลาด ความสำคัญ 
ประเภท หรือแหล่งข้อมูล วิธกีาร
หาข้อมูล และการเก็บข้อมูล 
รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ 

10 
 
 
 
 

2 หลักการขายเบื้องต้น 
 

อธิบายเกี่ยวกับการขาย 
หลักการขาย ประเภท และ
ลักษณะของการขาย การจัด
องค์การ และสามารถจัดการ
ขายได้ 

การขาย หลักการขาย ประเภท
และลักษณะของการขาย การจัด
องค์การ การจัดการและฝึก
ปฏิบัติการจัดการขาย 
 

10 

3 การขาย 1. มีเจตคติท่ีดี  
2. บอกความสำคัญและ

จรรยาบรรณของนักขายที่
ดีได้ 

 

ศึกษาประเภทของงานขาย 
ประเภทของนักขาย รายได้ของผู้
ประกอบอาชีพการขาย 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
นักขาย และฝึกปฏิบัติให้เป็นนัก
ขายที่ดี 

10 

4 เทคนิคการขาย   อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค 
สามารถใช้ศิลปะการขาย และ
เทคนิคการเจรจา 
ต่อรองได้ 

พฤติกรรมผู้บริโภคและศิลปะการ
ขาย (การนำเสนอขาย เทคนิค
การเจรจาต่อรอง)  
และฝึกการใช้ศิลปะการขาย 

20 

5 การส่งเสริมการขายและการ
โฆษณา 
 

ใช้กลยุทธส่งเสริมการขาย 
การตลาด การโฆษณา และ
การประชาสัมพันธ์ได้ 
 

การฝึกปฏิบัติกลยุทธการส่งเสริม
การขาย การส่งเสริมตลาด การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ 

20 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
ชัว่โมง 

6 การผลิตและการกำหนด
ราคา 
 

อธิบายความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการผลิต การกำหนด
ราคา และสามารถใช้กลยุทธ
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ และการ
ตั้งราคาได้ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต 
และการกำหนดราคา กลยุทธ์
ส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ตลาดกับการ
ตั้งราคา กลยุทธ์การตั้งราคา 
รวมทั้งสัญลักษณ์มาตรฐาน(รหัส
แท่ง)และฝึกปฏิบัติการกำหนด
ราคา 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวเิคราะหห์ลักสตูร 
รายวชิาอช02018 การขายและการตลาด จำนวน 2 หนว่ยกติ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที ่3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
               3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 

หวัเรือ่ง หลักการตลาด 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

อธิบายเกี่ยวกับ
หลักการ ระบบ
ข้อมูล ความสำคัญ 
ประเภทของตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
และสามารถใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดได้ 
 
 

การตลาด หลักการ
จัดการตลาด ระบบ
การตลาด ตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค 
ข้อมูลทางการตลาด 
ความสำคัญ ประเภท 
หรือแหล่งข้อมูล 
วิธีการหาข้อมูล และ
การเก็บข้อมูล รวมทั้ง
การนำข้อมูลมาใช้ 

   

 
หวัเรือ่ง หลักการขายเบื้องต้น 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

อธิบายเกี่ยวกับการ
ขาย หลักการขาย 
ประเภท และ
ลักษณะของการ
ขาย การจัด
องค์การ และ
สามารถจัดการขาย
ได้ 

การขาย หลักการขาย 
ประเภทและลักษณะ
ของการขาย การจัด
องค์การ การจัดการ
และฝึกปฏิบัติการ
จัดการขาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 



หวัเรือ่ง การขาย  
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

การขาย หลักการ
ขาย ประเภทและ
ลักษณะของการขาย 
การจัดองค์การ การ
จัดการและฝึก
ปฏิบัติการจัดการ
ขาย 
 

การขาย หลักการ
ขาย ประเภทและ
ลักษณะของการขาย 
การจัดองค์การ การ
จัดการและฝึก
ปฏิบัติการจัดการ
ขาย 
 

 
 
 
 
 

 

  

หวัเรือ่ง เทคนิคการขาย 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไปเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

อธิบายพฤติกรรม
ผู้บริโภค สามารถใช้
ศิลปะการขาย และ
เทคนิคการเจรจา 
ต่อรองได้ 

พฤติกรรมผู้บริโภค
และศิลปะการขาย 
(การนำเสนอขาย 
เทคนิคการเจรจา
ต่อรอง)  
และฝึกการใช้ศิลปะ
การขาย 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

หวัเรือ่ง การส่งเสริมการขายและการโฆษณา 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

ใช้กลยุทธส่งเสริมการ
ขาย การตลาด การ
โฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ได้ 
 

การฝึกปฏิบัติกล
ยุทธการส่งเสริมการ
ขาย การส่งเสริม
ตลาด การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

  

 
 



หวัเรือ่ง การผลิตและการกำหนดราคา 
 

ตวัชี้วดั เนือ้หา เนือ้หางา่ยนำไป
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(กรต.) 

เนือ้หาที่นำมา 
บรูณาการ 
(พบกลุม่) 

เนือ้หายากมาก
นำมาสอนเสรมิ 

(สอนเสรมิ) 

การผลิตและการ
กำหนดราคา 

การผลิตและการ
กำหนดราคา 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

1 หวัเรือ่ง มารูจ้ักกนักอ่น 
1. การตลาด หลักการจัดการตลาด ระบบ
การตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูล
ทางการตลาด ความสำคัญ ประเภท หรือ
แหล่งข้อมูล วิธีการหาข้อมูล และการเก็บข้อมูล 
รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ 
2. การขาย หลักการขาย ประเภทและลักษณะ
ของการขาย การจัดองค์การ การจัดการและฝึก
ปฏิบัติการจัดการขาย 
3. ศึกษาประเภทของงานขาย ประเภทของนัก
ขาย รายได้ของผู้ประกอบอาชีพการขาย 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย และฝึก
ปฏิบัติให้เป็นนักขายที่ดี 

 
 

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการ 
ระบบข้อมูล ความสำคัญ 
ประเภทของตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค และสามารถใช้ข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับตลาดได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับการขาย 
หลักการขาย ประเภท และ
ลักษณะของการขาย การจัด
องค์การ และสามารถจัดการ
ขายได้  
3. มีเจตคติท่ีดี  
   บอกความสำคัญและ
จรรยาบรรณของนักขายที่ดีได้ 
 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
1. ครูทักทายกล่าวนำ และ
อธิบายเกี่ยวกับหลักการ 
ระบบข้อมูล ความสำคัญ 
ประเภทของตลาด ซึ่งเป็น
เครื่องมือสำคัญในการ
เรียนรู้ กศน. ประกอบด้วย 

1.1 ทักษะการพูด และ
การฟัง 

1.2 ทักษะการจดบันทึก 
เช่น ผังความคิด 

1.3 ทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

1.4 การใช้ทักษะ ข้อ 1.1-
1.3 กับการเรียน กศน. 

 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
1. ผู้เรียนฟังครูอธิบาย
เกี่ยวกับหลักการ ระบบ
ข้อมูล ความสำคัญ 
ประเภทของตลาด ซึ่งเป็น
เครื่องมือสำคัญในการ
เรียนรู้ กศน. ประกอบด้วย 

1.1 ทักษะการพูด และ
การฟัง 

1.2 ทักษะการจดบันทึก 
เช่น ผังความคิด 

1.3 ทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

1.4 การใช้ทักษะ ข้อ 1.1-
1.3 กับการเรียน กศน. 

 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เนต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
15 คะแนน 
-แบบบันทึก 
15 คะแนน 
 



 
 

แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

1   2.  ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถาม ข้อสงสัย ก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป 

3.  ครูกำหนดกติกาเบื้องต้น 
ในการเรียน กศน. ร่วมกับ
ผู้เรียน  

- การปฏิบัติตัวในการเรียน
ให้ประสบความสำเร็จ 
ผู้เรียนต้องใช้ทักษะที่จำเป็น
ตามท่ีได้กล่าวถึงในขั้น
กำหนดสภาพปัญหา (การ
พูด การฟัง จดบันทึก 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง)  

- เข้าร่วมกิจกรรมและ
แสวงหาข้อมูลตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2.  ผู้เรียนซักถาม ข้อสงสัย 
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

3.  ผู้เรียนรับทราบกติกา
เบื้องต้น ในการเรียน กศน. 
ร่วมกับผู้เรียน  

- การปฏิบัติตัวในการ
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 
ผู้เรียนต้องใช้ทักษะที่
จำเป็นตามที่ได้กล่าวถึงใน
ขั้นกำหนดสภาพปัญหา 
(การพูด การฟัง จดบันทึก 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง)  

- เข้าร่วมกิจกรรมและ
แสวงหาข้อมูลตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

  



 
 

แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

1   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้
1.  ครูกำหนดกรอบเนื้อหา
วิชาการขายและการตลาด
ตามใบงานกรอบเนื้อหา 
ตามใบงานที่ 1 

1) กรอบเนื้อหา 
2) ภารกิจ/งานที่ต้อง

ปฏิบัติ/มอบหมาย 
 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้

1.  ผู้เรียนร่วมกำหนดกรอบ
เนื้อหาวิชาการขายและ
การตลาดตามใบงานกรอบ
เนื้อหาทักษะการเรียนรู้ ตาม
ใบงานที่ 1 

1) กรอบเนื้อหา 
2) ภารกิจ/งานที่ต้อง

ปฏิบัติ/มอบหมาย 
 

  

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

1   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้
1.ครูให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป
จากใบงานที่ผู้สอนแจกให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองใน
หัวข้อทีก่ำหนดให้ 3 หัวข้อ 
ได้แก่ 
1.1 หลักการขาย 
1.2 หลักการขายเบื้องต้น 
1.3 การขาย 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม

โดยการจับคู่และให้แต่
ละคู่ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 3 เรื่อง ได้แก่ 

1.1 หลักการขาย 
1.2 หลักการขายเบื้องต้น 

 1.3 การขาย 

ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้
1. ผู้เรียนร่วมกันสรุปจาก

ใบงานที่ผู้สอนแจกให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
ในหัวข้อกำหนดให้ 3 
หัวข้อ ได้แก่ 

1.1 หลักการขาย 
1.2 หลักการขายเบื้องต้น 
1.3 การขาย 

. 2. ผู้เรียนรว่มกับครูสรุป
ข้อดีข้อเสีย จากแผนผัง
ความคิดในกระดาษบรู๊ฟ 
2. ผู้เรียนและครูร่วมสรุป
ความคิดรวบยอดกับผู้เรียน
เกี่ยวกับเนื้อหา 

ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ 
1. ครูและผู้เรียนร่วมกัน

           



ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการนำไปใช้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
  



ใบความรู้ 
หลักการตลาด 

รากฐานของการตลาดมาจากความต้องการ การตลาดมุ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสินค้าและ
บริการ   เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจสูงสุด  ดังนั้นการดำเนินงานทางการตลาดจะเริ่มต้นสำรวจตลาดค้นหาก่อนว่า
ตลาดต้องการอะไรใครคือลูกค้ามุ่งหวังของเราลูกค้าอยู่ที่ไหน  ลูกค้าต้องการซื้ออะไรคุณค่าในสายตาของลูกค้า คืออะไร 
ลูกค้าซื้ออย่างไร เราจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร ต่อจากนั้นจึงพยายามสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และกำหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  นักการตลาดจำเป็นต้องอาศัย
สารสนเทศทางการตลาดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต/ซื้อสินค้าและบริการ  ข้อมูลข่าวสารจากระบบสารสนเทศทาง
การตลาดจะทำให้นักการตลาดรู้ว่าเขาควรผลิตสินค้าอะไร เป็นจำนวนเท่าไร ขนาดใด ราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร จะ
จัดจำหน่ายอย่างไร วิธีการจัดจำหน่ายอย่างไรจึงจะเหมาะสมและควรทำการส่งเสริมการตลาดอย่างไร เมื่อไร ดังนั้นการ
จัดการการตลาดจะสำเร็จได้ด้วยดีต้องอาศัยระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องแม่นยำครบถ้วนตรงตามความต้องการ 
ความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด 
          ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System : MKIS) ประกอบด้วยบุคคล เครื่องมือ
อุปกรณ์และกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือเก็บรวบรวม   คัดเลือกวิเคราะห์ 
ประเมินและเผยแพร่สารสนเทศที่มีความสำคัญ  ถูกต้อง และทันเวลาตามความต้องการของผู้มีหน้าที่ตัดสินใจด้าน
การตลาด เพ่ือปรับปรุงแผนงานการตลาด การนำแผนงานมาปฏิบัติใช้ และการควบคุมกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับ
แผนงานที่กำหนดไว้ 
1. ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการตลาด 
          ในปัจจุบันนักการตลาดจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดมากขึ้น เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
           1. ธุรกิจได้พัฒนาจากตลาดท้องถิ่น (Local) ไปสู่ตลาดระดับชาติ (National) และตลาดโลก 
(Global) ต้องการ (Wants) ผู้ขายจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยตลาดเพ่ือศึกษาลักษณะความต้องการของผู้บริโภค 
          2. ผู้บริโภคได้พัฒนาการเลือกซื้อสินค้าจากที่จำเป็น (Need) มาเป็นเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตนต้องการ 
(Wants) ผู้ขายจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยตลาดเพ่ือศึกษาลักษณะความต้องการของผู้บริโภค 
          3. ในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านอ่ืนแทนการแข่งขันด้านราคา เช่น การแข่งขันในตราสินค้าการสร้าง ความแตกต่าง
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย(Sales Promotion) นักการ
ตลาดจึงต้องการสารสนเทศทางการตลาดเพ่ือจะได้รู้ว่าเครื่องมือการตลาด  ชนิดใดจึงจะมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
           4. ผู้จัดการการตลาดจำเป็นต้องอาศัยระบบสารสนเทศทางการตลาดเพ่ือนำสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาด การวิจัยและการเลือกตลาดเป้าหมายการออกแบบกลยุทธ์การตลาดการวางแผนโปรแกรมการตลาด  
การจัดองค์การ การปฏิบัติการ และการควบคุมความพยายามทางการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน ครัง้ที่ 1 

ค าสั่ง ใหผู้เ้รียน ฝึกปฏิบตัิการส่งเสรมิการขาย การโฆษณาและน าเสนอผลงานพรอ้มปัญหาและวเิคราะหแ์กไ้ขปัญหา 
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แผนการจัดการเรยีนการสอน 



 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2 หวัเรือ่งเรียนรูท้ี่ไหน? 
1. พฤติกรรมผู้บริโภคและศิลปะการขาย (การ
นำเสนอขาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง)  
และฝึกการใช้ศิลปะการขาย 
2.การฝึกปฏิบัติกลยุทธการส่งเสริมการขาย 
การส่งเสริมตลาด การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ 
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต และการ
กำหนดราคา กลยุทธ์ส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ตลาด
กับการตั้งราคา กลยุทธ์การตั้งราคา รวมทั้ง
สัญลักษณ์มาตรฐาน(รหัสแท่ง)และฝึก
ปฏิบัติการกำหนดราคา 

1. อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค 
สามารถใช้ศิลปะการขาย และ
เทคนิคการเจรจา 
ต่อรองได้ 
2. ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย 
การตลาด การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ได้ 
3. อธิบายความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการผลิต การกำหนด
ราคา และสามารถใช้กลยุทธ์
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ และการตั้ง
ราคาได้ 
 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการในการเรยีนรู้  

1.ครูทักทายกล่าวนำ และ
อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค 
สามารถใช้ศิลปะการขาย 
และเทคนิคการเจรจาต่อรอง 
2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถาม ข้อสงสัย ก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป 
3.  ครูกำหนดกติกาเบื้องต้น 
ในการเรียน กศน. ร่วมกับ
ผู้เรียน 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพ
ปัญหาความตอ้งการในการ
เรยีนรู ้ 

1. ผู้เรียนและครูร่วมกัน
กำหนดสภาพความจำเป็นที่
ต้องเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
- เทคนิคการขาย 
- การส่งเสริมการขายและ
การโฆษณา 
- การผลิตและการกำหนด
ราคา 
 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เนต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
15 คะแนน 
-แบบบันทึก 
15 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้
1.  ครูกำหนดกรอบเนื้อหา
วิชาการขายและการตลาด 

1) กรอบเนื้อหา 
2) ภารกิจ/งานที่ต้อง

ปฏิบัติ/มอบหมาย 
 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้

1.  ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
ในหัวข้อที่กำหนดในใบงาน 
เกี่ยวกับ  

 - ความหมาย 
ความสำคัญ ของเทคนิคการ
ขาย 
     -  ความสำคัญการ
ส่งเสริมการขายและการ
โฆษณา 
    - ความสำคัญของการ
ผลิตและการกำหนดราคา 

  

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 1.  ครูให้ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้ที่  1  
เรื่อง เทคนิคการขาย 
เรื่อง การส่งเสริมการขาย
และการโฆษณา 
เรื่อง การผลิตและการ
กำหนดราคา 
2.ครูมอบหมายแบบทดสอบ
และ กรต. วิชาการขายและ
การตลาด 

 ขัน้ที ่3 ปฏบิัตแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 1 ผู้เรียนรว่มกันสรุปจากใบ
งานที่ผู้สอนแจกให้ผู้เรียน
ศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อ
กำหนดให้ 3 หัวข้อ ได้แก่ 
- เทคนิคการขาย 
- การส่งเสริมการขายและ
การโฆษณา 
 - การผลิตและการกำหนด
ราคา 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 
ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
2   ขั้นที่ 4 ประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1.  ครูและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
กิจกรรมการขายและ
การตลาด 

2. ครูให้ผู้เรียนรวบรวม
ผลงานและชิ้นงานในแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
จัดทำแผนผังความคิด เรื่อง 
 - เทคนิคการขาย 
- การส่งเสริมการขายและ
การโฆษณา 
 - การผลิตและการกำหนด
ราคา  

การจัดการความรู้ใน
กระดาษบรู๊ฟ 
3.  ผู้เรียนร่วมกับครูสรุป จาก
แผนผังความคิดใน
กระดาษบรู๊ฟ 
 

  

 
  



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระการประกอบอาชพี  รายวชิา อช02018       การขายและการตลาด  จำนวน   2   หนว่ยกติ 

ครั้งที่ เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 

2    
 

4.  ผู้เรียนแต่ละคู่ออกมาเล่า
เรื่องท่ีร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คู่ละ 1 หัวข้อ ให้
ครอบคลุมทั้ง 3 เรื่อง 
5.  ผู้เรียนและครูร่วมสรุป
ความคิดรวบยอดกับผู้เรียน
เกี่ยวกับเนื้อหา 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการเรยีนรู้  
1. ครูและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการนำไปใช้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ใบความรู้ เทคนิคการขาย 
ความหมายของเทคนิคการขาย เทคนิคการขาย (Selling Technique) คือ วิธีการขายที่พนักงานขาย ใช้ 

ความสามารถส่วนตัวหรือใช้ศิลปะในการชนะใจลูกค้า โดยให้ความรู้สึกว่าลูกค้านั้นมีความสำคัญต่อผู้ขายมาก ให้ความชื่น
ชม ให้ความนับถือและให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าให้มากท่ีสุด พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จในอาชีพขายมีวิธีการใช้
เทคนิคแตกต่างกัน เช่น 

- ความสามารถในการจำชื่อลูกค้าได้แม่นยำแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป็นคนสำคัญและถือเป็นการให้เกียรติยกย่องด้วย 
- ความสามารถในการเลือกคำพูดที่สั้นกะทัดรัด เหมาสะ เช่น ไม่รวยก็สวยได้จิ๋วแต่แจ๋ว ฯลฯ 
- ให้ลูกค้าทดลองฟรี ซื้อไปแล้วไม่ชอบใจเอามาคืนหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นได้เหมาะกับสินค้าออกใหม่ 
- ความสามารถในการทำให้ความฝันของลูกค้ากลายเป็นความจริงได้ เช่น อยากมีบ้าน อยากมีรถ ฯลฯ 
- หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ทำให้เกิดภาพลบ เช่น 

“ผมไม่แน่ใจว่า เรื่องนี้จะพอใจคุณหรือเปล่า” 
“ผมคิดว่าคุณคงไม่ไปให้เจ้าอ่ืนเขาหลอกนะครับ” 
“ถ้าคุณไม่คิดให้ลึกคุณคงไม่ซื้อของยี่ห้อนี้” ฯลฯ 

 
 ขั้นตอนของเทคนิคการขาย 

 
1. การแสวงหารายชื่อลูกค้าอนาคต (Prospecting) เทคนิคข้ันแรกนี้พนักงานขายต้องพยายามหารายชื่อลูกค้า 
อนาคตให้ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

- วิธีโซ่ไม่มีปลายหรือวิธีการ “ปากต่อปาก” เหมาะกับสินค้าสัมผัสไม่ได้ หรือสินค้าพิเศษ เช่น การบริการ
ของหมอ ยาบำรุง 
- ใช้ศูนย์อิทธิพลหรือชมรม สมาคมที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน ฯลฯ 
- วิธีการจัดแสดงสินค้า จะได้รายชื่อจากผู้เข้าชมงาน กรอกประวัติ ฯลฯ 
- วิธีการสังเกตส่วนตัว โดยสังเกตจากลุ่มคนที่พนักงานขายร่วมสังสรรค์ หรือจากสื่อมวลชน จากสถานที่
สำนักงานที่มีกลุ่มคนมากมาย ฯลฯ 

ประโยชน์ของการแสวงหารายช่ือลูกค้าอนาคต 
1) เป็นการประหยัดเวลาที่มีอยู่จำกัดในการเลือกลูกค้าอนาคตว่ามีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากน้อยเพียงใด 
2) เป็นการหาคำตอบว่าลูกค้าอนาคตต้องการสินค้าและบริการประเภทใด ลักษณะใด ที่จะมีประโยชน์ต่อลูกค้า
อนาคตมากที่สุด 
3) เป็นการกลั่นกรองลูกค้าอนาคตว่ามีฐานะหรือรายได้พอที่จะซื้อสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด 

2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ (Preapproach) หมายถึง การเตรียมความพร้อมของพนักงานขายในด้านจิตใจมุ่งม่ัน พร้อม
รับสถานการณ์ทุกรูปแบบอีกทั้งเตรียมตัวด้านร่างกายต้องแต่งตัวสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิกของตนเอง 
ที่สำคัญควรมีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของลูกค้าอนาคตตลอดจนอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการสาธิตและต้องตรวจสอบให้
รอบคอบก่อนออกเดินทางว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วจริงหรือไม่ 
ประโยชน์ของการเตรียมตัวก่อนเข้าพบ 

1) ช่วยกำหนดวิธีการเข้าพบลูกค้าอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
2) ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าพบลูกค้า 
3) ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน เช่น จำชื่อเล่นผิด 

3. การเข้าพบ (Appoach) เป็นขั้นที่พนักงานขายต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าเป็นขั้นที่มีความสำคัญมากท่ีจะกระตุ้นหรือจูงใจ 
ให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจเป็นครั้งแรก (Firstimpression) วิธีการเข้าพบลูกค้ามีเทคนิคและวิธีการหลาย
รูปแบบ ดังนี้ 



1) การเข้าพบด้วยการแนะนำตนเอง 
2) การเข้าพบโดยอ้างถึงบุคคล 
3) การเข้าพบโดยการยกย่อง 
4) การเข้าพบโดยใช้สินค้านำเสนอ 
5) การเข้าพบโดยให้ของตอบแทน 

ประโยชน์ของการเข้าพบลูกค้าอนาคต 
1) เพือ่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบุคลิกภาพของพนักงานขาย 
2) เพื่อให้ลูกค้าประหยัดเวลาอันมีค่าของตนเองแทนการออกไปหาความรู้เอง 
3) เพื่อสร้างความสนใจ ให้ข้อมูลสินค้าใหม่ ๆ 
4) เพื่อให้พนักงานขายทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 
4. การเสนอการขาย (Presentation) เป็นการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยให้เห็นว่าสินค้าและบริการมี
องค์ประกอบ และวิธีการใช้ การนำเสนอขายสินค้าแบ่งออกได้ดังนี้ คือ 
1) การนำเสนอเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 
2) การนำเสนอเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3) การนำเสนอเอให้เกิดความสมบูรณ์ 
4) การนำเสนอเพ่ือขจัดคู่แข่งขัน 

ประโยชน์ของการเสนอขาย 
1) เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของตนเอง 
2) เพ่ือสร้างความเชื่อถือและศรัทธาในกรรมวิธีการผลิต 
3) เพ่ือให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าสินค้าและบริการสนองความต้องการและแก้ปัญหาได้ 
4) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงให้เห็นประโยชน์ในความแตกต่างของสินค้าที่ลูกค้าใช้อยู่เดิม 
5) เพ่ือช่วยให้ลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้าและบริการ 

5. การปฏิบัติต่อข้อโต้แย้ง (Heandling Objection) หมายถึง การขจัดปัญหาหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง
พนักงานขายกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่กำลังเสนอขายเทคนิคในการปฏิบัติข้อโต้แย้งมีดังนี้ 

1) วิธีตอบปฏิเสธโดยตรง 
2) วิธีตอบปฏิเสธทางอ้อม 
3) วิธีตอบโต้การใช้คำถาม 
4) วิธีอธิบายย้อนกลับ 

ประโยชน์ของการปฏิบัติต่อข้อโต้แย้ง 
1) เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
2) เพ่ือสนับสนุนต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
3) เพ่ือสร้างความเชื่อถือ 
4) เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
6. การปิดการขาย (Closing the Sales) เป็นเทคนิควิธีที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ ซื้อสินค้าหรือมีปฏิกิริยาตอบสนอง
อย่างใดอย่างหนึ่ง เทคนิควิธีการปิดการขายมีดังนี้ 
1) การปิดการขายโดยการให้ของแถม 
2) การปิดการขายโดยเสนอทางเลือกให้ตัดสินใจ 
3) การปิดการขายโดยให้โอกาสสุดท้ายเพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า 
4) การเปิดการขายโดยใช้จุดเล็กๆ โดยให้เลือกสี เลือกวันที่จะส่งสินค้า 
5) การปิดการขายโดยการตั้งสมติฐาน เป็นการทึกทักตกลงว่าลูกค้าตัดสินใจแล้ว 

 



ประโยชน์ของการปิดการขาย 
1) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับตัวพนักงานขาย 
2) เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความชัดเจนให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด 
3) เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับยุทธวิธีที่จะใช้กับลูกค้าแต่ละคน 

7. การติดตามผลและบริการหลังการขาย (After Sales Activities) คือ การตรวจสอบว่าสินค้าท่ีขายไปแล้วสร้างความ
พอใจให้แก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด เทคนิควิธีให้บริการหลังการขายมีหลายวิธีดังนี้ 

1) โทรศัพย์สอบถาม                                        5) บริการตรวจสอบสภาพสินค้า 
2) เยี่ยมเยียนด้วยตนเอง                                    6) จัดบริการสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ลูกค้ารู้สึก
สบายตัว 
3) อวยพรในเทศกาลสำคัญ 
4) เชิญร่วมกิจกรรมสำคัญ 
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