
 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  หลักการตลาด  20200203 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เล่มนีเ้ป็น

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  โดยมุ่งเนน้การฝึกทักษะใน

ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  

เพื่อให้นักเรียนนักศกึษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา    3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  ด้านจติ

พิสัย  และดา้นจติพิสัย 
 

 

 

 

 

                นางสาวเกษมสขุ  บญุญา  

              สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 ๑.  ด้านความพรอ้ม  ๑๐ % 

  1.1  เวลาเรยีนต้องไม่น้อยกว่า   80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง ได้  IA) 

  1.2  การมาเรียนที่มเีวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ  

  1.3  การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4  มเีครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2.  ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70% 

  2.1  ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้  I) 

  2.2  ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 

  2.3  ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้  I) 

  2.4  ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

 3.  ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม  จริยธรรม)  20% 

  3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝรู่้ 

  3.2  การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน 

  3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4  การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์ 

 4.  การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  A 

  4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79  B+ 

  4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74  B 

  4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69  C+ 

  4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64  C 

  4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59  D+ 

  4.7  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54  D 

  4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

 

     (นางสาวเกษมสุข  บุญญา)                      (......................................................)  

          อาจารย์ประจ าวิชา                                            ตัวแทนนกัศึกษา  

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 1 คาบที ่ 1-3 ชื่อหน่วย ความรู้พืน้ฐานทางการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

ปัจจุบันการตลาด (MARKETING) มบีทบาทส าคัญตอ่องค์การธุรกิจต่างๆ เนื่องจากเป็นการติดต่อเกี่ยวกับ “คน” และ

การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว เป็นลักษณะการตลาดแบบไร้พรมแดน ผู้ท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจได้น้ันตอ้งศึกษาและ

มคีวามรู้ทางด้านการตลาดเป็นอยา่งด ีและสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการตลาดไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์
 

สาระการเรียนรู ้
1. ลักษณะท่ัวไปของการตลาด 

2. ความหมายของการตลาด 

3. องคป์ระกอบหรือส่วนประกอบทางการตลาด 

4. ความส าคัญของการตลาด 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะทั่วไปของการตลาดได ้

2. บอกความหมายของการตลาดได ้

3. อธิบายองค์ประกอบหรือส่วนประกอบทางการตลาดได้ 

4. บอกความส าคัญของการตลาดได ้

5. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนช้ีแจงการเรียนการสอนวชิาหลักการตลาด และกล่าวถึงความรู้ท่ัวไปของการตลาดเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์

กับเนื้อหาการเรียนการสอน และแจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายลักษณะทั่วไปของการตลาด ความหมายของการตลาด องคป์ระกอบหรือส่วนประกอบทางการตลาด

และความส าคัญของการตลาด โดยใชส้ื่อแผ่นใสและยกตัวอย่างประกอบ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมโดยการซักถาม 

 

 



4. ผู้เรียนจับคู่เพื่อนคู่คิดเพื่อระดมสมองร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

 ผู้เรียนเตรียมผลิตภัณฑ์มา 1 ชิ้น 

 อภิปรายถึงลักษณะทั่วไปของการตลาด 

 ปัญหาของผลิตภัณฑ์ในตลาด 

 องคป์ระกอบของผลิตภัณฑท่ี์ควรศกึษา 

 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ทุกคู่ออกมาสรุปหนา้ชัน้เรียน 

6. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผล 

7. มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่เพื่อปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

8. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปขอ้มูลท่ีได้ไปศึกษาค้นควา้ โดยผู้สอนสุม่ผู้เรียน 2-3 คน ให้ออกมาสรุปหนา้ชัน้และการน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน 

9. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 1 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 1 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 1  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 1 คาบที ่ 4-6 ชื่อหน่วย ความรู้พืน้ฐานทางการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

ปัจจุบันการตลาด (MARKETING) มบีทบาทส าคัญตอ่องค์การธุรกิจต่างๆ เนื่องจากเป็นการติดต่อเกี่ยวกับ “คน” และ

การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว เป็นลักษณะการตลาดแบบไร้พรมแดน ผู้ท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจได้น้ันตอ้งศึกษาและ

มคีวามรู้ทางด้านการตลาดเป็นอยา่งด ีและสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการตลาดไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์
 

สาระการเรียนรู ้
5. การสร้างอรรถประโยชนท์างการตลาด 

6. การพัฒนาแนวทางการศกึษาทางการตลาด  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

5. อธิบายการสร้างอรรถประโยชนท์างการตลาดได้ 

6. อธิบายการพัฒนาแนวทางการศกึษาทางการตลาดได ้

7. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนทดสอบผู้เรียนก่อนศึกษาและผู้เรียนกล่าวถงึประสบการณ์การซื้อสินค้าจากห้างสรรพสนิค้าและร้านคา้

สะดวกซื้อโดยท่ัวๆ ไป  เพื่อเปรียบเทียบวา่แตกต่างกันอยา่งไรและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนเข้าสู่

เนื้อหาการเรียนการสอนของสัปดาห์นี ้(ผู้สอนแนะน ารูปแบบการเรียนการสอนและแจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง) 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายการสร้างอรรถประโยชนท์างการตลาดและการพัฒนาแนวทางการศกึษาทางการตลาดโดยใช้สื่อ

แผ่นใสประกอบการน าอภิปราย 

3. ผู้สอนแจกกระดาษ A4 ให้ผู้เรียนเขียนอรรถประโยชนท์างการตลาดและแนวทางการศกึษา    ทางการตลาดจาก

แนวความคิดของผู้เรียนเอง แลว้ให้ทุกกลุ่มระบุว่าเกี่ยวข้องกับการตลาด และมีลักษณะอยา่งไรบ้าง  

4. สุ่มผู้เรียนออกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

5. เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถาม 



6. ผู้สอนแนะน าโดยถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ค้นพบ หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และชี้ให้เห็นลักษณะของการปฏบัิติ

กิจกรรมในครัง้นี้จะมีรูปแบบเป็นรายกลุ่มให้ผู้เรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม

เดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ 

7. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผล 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่เพื่อปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

9. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปข้อมูลท่ีได้ไปศึกษาค้นควา้ และผู้สอนอธิบายเพิ่มเตมิในส่วนท่ีไม่ได้กล่าวถึง เนน้ให้สามารถ

น าไปใชใ้นอาชพีต่อไปได ้

10. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 1 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 1 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

 

 

 

 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 1  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 2 คาบที ่ 7-9 ชื่อหน่วย แนวความคิดและสิ่งแวดลอ้ม 

ทางการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

ในการด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จนั้น นักการตลาดต้องมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงให้กจิการสามารถอยู่รอดและเจรญิเตบิโตอยา่งมั่นคง ไมว่า่สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดก็ต้องมแีนวคิดและหาวธีิการท่ีจะผสมผสานกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดความสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้ได ้ ซึ่งนักการตลาดต้องน าความรู้ในเร่ืองแนวความคิดและสิ่งแวดลอ้มทางการตลาดมาเป็น

เครื่องมือในการวางแผนงานการตลาด 
 

สาระการเรียนรู ้
1. แนวความคิดทางการตลาด 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายแนวความคิดทางการตลาดได ้

2. อธิบายสว่นประสมทางการตลาดได ้

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้เรียนเล่าประสบการณ์การซื้อสินค้าในหา้งเทสโก้โลตัส และห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลหรืออื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน  แลว้

ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบวา่มีลักษณะใดบ้างท่ีแตกต่างกันหรืออย่างไรนอกจากนั้นจะเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียน

เข้าสูเ่นื้อหาการเรียนการสอน (แนะน ารูปแบบการเรียนการสอนและแจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในสัปดาห์นี้) 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายแนวความคิดทางการตลาด ของการโฆษณาสบูเ่ด็กชนิดหนึ่งซึ่งใชแ้นวคิดวา่ “เด็ก” และการโฆษณา

น้ าดื่มโพลาลสิซึ่งใช้แนวคิด “สรีระผู้หญงิ” 

3. ผู้สอนสรุปแนวความคิดจากการโฆษณาผลิตภัณฑท้ั์งสองชนดิวา่เป็นการใชแ้นวความคิดทางการตลาดแบบใด ซึ่ง

แนวความคิดทางการตลาดน้ันม ี2 แบบคือ แบบเก่าและแบบใหม่ โดยอภปิรายเพิ่มเตมิในแตล่ะแบบให้ผู้เรียนฟังจน

เข้าใจ 



4. สุ่มผู้เรียนให้ออกมาวิเคราะห์แนวคิดทางการตลาดจากภาพโฆษณาที่ผู้สอนเตรียมไว้ให ้

5. ผู้สอนอภปิรายสว่นประสมการตลาดโดยยกตัวอยา่งผลิตภัณฑน์มตราหมี และให้ผู้เรียนช่วยกันให้รายละเอยีดต่างๆ 

จนครบ 

6. ผู้เรียนปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

7. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปแนวความคิดทางการตลาดและสว่นประสมทางการตลาดโดยให้     ผู้เรียนน าภาพ

โฆษณาของผลิตภัณฑ์มาคนละ 1 ชิ้น แลว้ตัง้ค าถามให้ผู้เรียนตอบวา่ภาพโฆษณานัน้ๆ กล่าวถึงแนวความคิด

ทางการตลาดแบบใดบ้างและมสี่วนประสมทางการตลาดอยา่งไร 

8. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 



5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 2 คาบที ่ 10-12 ชื่อหน่วย แนวความคิดและสิ่งแวดลอ้ม 

ทางการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

 
ในการด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จนั้น นักการตลาดต้องมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงให้กจิการสามารถอยู่รอดและเจรญิเตบิโตอยา่งมั่นคง ไมว่า่สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดก็ต้องมแีนวคิดและหาวธีิการท่ีจะผสมผสานกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดความสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้ได ้ ซึ่งนักการตลาดต้องน าความรู้ในเร่ืองแนวความคิดและสิ่งแวดลอ้มทางการตลาดมาเป็น

เครื่องมือในการวางแผนงานการตลาด 
 

สาระการเรียนรู ้
2. ส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

3. สิ่งแวดลอ้มทางการตลาด 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. อธิบายสว่นประสมทางการตลาดได ้

3. อธิบายสิ่งแวดลอ้มทางการตลาดได ้

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้เรียนกล่าวถงึส่วนประสมทางการตลาดอีกคร้ัง โดยผู้สอนยกตัวอยา่งครมีไวท ์เพอร์เฟกต ์ของ   โอลอีอนล ์และ

ให้ผู้เรียนอภปิรายวา่อะไรคือ 4P’s ของผลิตภัณฑช์ิ้นนี ้เพื่อเชื่อมโยงเข้าสูเ่นื้อหาของสัปดาห์นีอ้กีครัง้หนึ่ง 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้เรียนน าผลิตภัณฑช์นิดใดชนิดหนึ่งมา 1 ชิ้น ยกเวน้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสิ่งเสพย์ติดหรือไมเ่หมาะสม 

3. สุ่มผู้เรียนมาอภปิรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับ 4P’s ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4. ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 

5. ปฏบัิตติามใบงาน 



ขั้นสรุปและการประยุกต ์

6. สุ่มผู้เรียนออกมาแสดงความคดิเห็นว่าได้รับประโยชนอ์ะไรบ้างตอ่การได้รู้จักกับ 4P’s และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้

ได้มากน้อยเพยีงใดตอ่ผู้เรียน 

7. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 2 คาบที ่ 13-15 ชื่อหน่วย แนวความคิดและสิ่งแวดลอ้ม 

ทางการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

ในการด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จนั้น นักการตลาดต้องมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงให้กจิการสามารถอยู่รอดและเจรญิเตบิโตอยา่งมั่นคง ไมว่า่สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดก็ต้องมแีนวคิดและหาวธีิการท่ีจะผสมผสานกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดความสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้ได ้ ซึ่งนักการตลาดต้องน าความรู้ในเร่ืองแนวความคิดและสิ่งแวดลอ้มทางการตลาดมาเป็น

เครื่องมือในการวางแผนงานการตลาด 
 

สาระการเรียนรู ้
4. การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. อธิบาย การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคได ้

5. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนและผู้เรียนกล่าวถงึความหลากหลายของสินค้าและบริการท่ีมีจ าหนา่ยอยูท่ั่วไปในปัจจุบัน พร้อมยกตัวอยา่ง

ให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑใ์ดสามารถครองตลาดได้นานท่ีสุดแสดง

วา่มีขอ้ดหีลายประการท่ีท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจซึ่งตรงกันข้ามกับผลิตภัณฑท่ี์ผู้บริโภคไมไ่ด้ให้ความสนใจก็จะ

ครองตลาดอยูไ่ด้ไม่นานนัก เพื่อเชื่อมโยงเข้าสูเ่นื้อหาการเรียนการสอน (แจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในสัปดาห์นี)้ 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายเกี่ยวกับการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และอุปสรรคพร้อมยกตัวอยา่งประกอบการน าอภิปราย 

โดยใชส้ื่อแผ่นใส 

 

 

 

 



3. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ประมาณ 4-5 คน  ตามความสมัครใจ และปฏบัิตดิังนี ้

 เตรียมป้ายฉลากของบรรจุภัณฑจ์ านวน  1 ชิ้น 

 เตรียมตราสินคา้จากบรรจุภัณฑจ์ านวน 1 ชิ้น 

 เตรียมผลิตภัณฑ์จ านวน 1  ชิ้น  

 ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ SWOT เกี่ยวกับป้ายฉลาก ตราสินคา้ และผลิตภัณฑ ์

4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนใชเ้วลากลุ่มละ 5 นาที 

5. ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ตัง้ค าถามและรว่มแสดงความคิดเห็น 

6. ปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

7. ผู้สอนและผู้เรียนสรุป โดยการสุ่มผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันอยา่งไรบ้าง 

8. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 2  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 3 คาบที ่ 16-18 ชื่อหน่วย การแบ่งสว่นตลาดและการเลอืก 

ตลาดเป้าหมาย 
 

 

แนวคดิ 

ในการด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จนั้น นักการตลาดต้องมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงให้กจิการสามารถอยู่รอดและเจรญิเตบิโตอยา่งมั่นคง ไมว่า่สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดก็ต้องมแีนวคิดและหาวธีิการท่ีจะผสมผสานกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดความสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้ได ้ ซึ่งนักการตลาดต้องน าความรู้ในเร่ืองแนวความคิดและสิ่งแวดลอ้มทางการตลาดมาเป็น

เครื่องมือในการวางแผนงานการตลาด 
 

สาระการเรียนรู ้
1. การแบ่งสว่นตลาด 

2. หลักเกณฑ์ในการแบ่งสว่นตลาดผู้บริโภค 

3. หลักเกณฑ์ในการแบ่งสว่นตลาดอุตสาหกรรม 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายการแบ่งสว่นตลาดได ้

2. อธิบายหลักเกณฑ์ในการแบ่งสว่นตลาดผู้บริโภคได ้

3. อธิบายหลักเกณฑ์ในการแบ่งสว่นตลาดอุตสาหกรรมได ้

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนและผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับตลาดและการตลาดวา่แตกต่างกันหรือไม ่ ผู้เรียนเข้าใจอย่างไรบ้างให้ผู้เรียนแสดง

ความคิดเห็นตามท่ีเข้าใจสภาพท่ีแท้จริง แจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้สอนแนะน าการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิบาย สิ่งท่ีต้องสอนแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียน

ซักถามประเมินการเรียนรู้ดว้ยวธีิใดวิธีหน่ึง 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายเกี่ยวกับการแบ่งสว่นตลาด หลักเกณฑ์ในการแบ่งสว่นตลาดผู้บริโภคและหลักเกณฑ์ในการแบ่งสว่น

ตลาดอุตสาหกรรม โดยใชส้ื่อแผ่นใสประกอบการน าอภิปราย และใชค้ าถามกระตุน้ให้ผู้เรียนตอบ 

3. ผู้เรียนน าภาพการแบ่งสว่นตลาดมาประกอบการน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 
4. ปฏบัิตติามใบงาน 



 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

5. ผู้เรียนและผู้สอนสรุป โดยให้สุม่ผู้เรียน  1-2  คน ตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอน และการน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน 

6. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 
2. แผ่นใส 
3. ใบงาน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 3 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 3 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 3  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 3 คาบที ่ 19-21 ชื่อหน่วย การแบ่งสว่นตลาดและการเลอืก 

ตลาดเป้าหมาย 
 

 

แนวคดิ 

ในการด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จนั้น นักการตลาดต้องมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงให้กจิการสามารถอยู่รอดและเจรญิเตบิโตอยา่งมั่นคง ไมว่า่สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดก็ต้องมแีนวคิดและหาวธีิการท่ีจะผสมผสานกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดความสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้ได ้ ซึ่งนักการตลาดต้องน าความรู้ในเร่ืองแนวความคิดและสิ่งแวดลอ้มทางการตลาดมาเป็น

เครื่องมือในการวางแผนงานการตลาด 
 

สาระการเรียนรู ้
4. การเลอืกตลาดเป้าหมาย 

5. กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้น า ผู้ท้าชิง ผู้ตามและธุรกิจรายยอ่ย 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. การเลอืกตลาดเป้าหมาย 

5. กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้น า ผู้ท้าชิง ผู้ตามและธุรกิจรายยอ่ย 

6. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนกล่าวถงึลักษณะของตลาดที่ทุกคนรูจ้ักอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการศึกษาเนือ้หาของสัปดาห์นี้

เกี่ยวกับการแบ่งสว่นตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้น า ผู้ท้าชิง ผู้ตามและธุรกิจราย

ย่อย แจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของสัปดาห์นี ้

2. ผู้สอนแนะน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนคู่คิด” เพื่อสง่เสริมให้ใชค้วามคิดและความร่วมมอืร่วมใจในการ

ท างาน 
 

ขั้นสอน 

3. ผู้สอนอภปิรายเนื้อหาการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ โดยใชส้ื่อแผ่นใส พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

4. ผู้เรียนมสี่วนร่วมโดยการตอบค าถาม 

5. ผู้เรียนจับคู่โดยนับ 1-2  และศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้น า ผู้ท้าชิง ผู้ตามและธุรกิจรายยอ่ย 

6. ผู้เรียนทุกคู่น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

7. ผู้เรียนรวบรวมผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล 



8. ผู้เรียนปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

9. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน โดยสุ่มผู้เรียนให้ตอบค าถาม 
10. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 
2. แผ่นใส 
3. ใบงาน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 3 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 3 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 3  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 4 คาบที ่ 22-24 ชื่อหน่วย พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

 

แนวคดิ 

องคก์ารธุรกิจที่มุง่หวังก าไร จะตอ้งพยายามขายสนิค้าให้ได้มาก  ๆ เพราะหากธุรกิจมียอดขายสูง หมายถงึรายได้รวมของ

กิจการยอ่มสูงตามไปดว้ย การท่ีจะขายสินค้าให้ได้มากๆ นัน้ สินค้าจะตอ้งสามารถสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งด ี

โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นการตลาดแบบมุง่ลูกค้าเป็นส าคัญ จึงตอ้งพยายามผลิตสินค้าให้ผู้บริโภคพงึพอใจมากท่ีสุด ดังนัน้

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับเจ้าของกิจการหรือนักการตลาด เพื่อจะได้ทราบถึงความ

ตอ้งการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค เมื่อทราบความต้องการของผู้บริโภค การด าเนนิการตลาดท่ีมุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคก็

ง่ายขึน้ ท าให้สินค้าขายง่ายขึน้และท าให้กจิการสามารถสรา้งยอดขายได้ง่ายขึน้น่ันเอง 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ลักษณะของผู้บริโภค 

2. ทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์

3. การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายลักษณะของผู้บริโภคได ้

2. บอกทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมาสโลวไ์ด ้

3. วเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได ้

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้เรียนอภปิรายค าว่า “ลูกค้า” และ “ผู้บริโภค” ท่ีผู้เรียนคุ้นเคยกับค าสองค านีต้ามความเข้าใจของผู้เรียน เพื่อ

เชื่อมโยงไปสู่ค าว่า “พฤตกิรรมของผู้บริโภค” ตอ่ไป (ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของสัปดาห์นี)้ 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายลักษณะของผู้บริโภค ทฤษฎลี าดับขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์และการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค ด้วยสื่อแผ่นใส 

3. ผู้เรียนอภปิรายแรงจูงใจที่เป็นเหตุผลท าให้เกิดการตัดสนิใจซื้อโดยยกตัวอยา่งประกอบ 

4. ผู้สอนยกตัวอยา่งประเภทแรงจูงใจในการตัดสนิใจซื้อดังนี ้



 แรงจูงใจเกิดจากเหตุผล พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ 

 แรงจูงใจเกิดจากอารมณ์ พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ 

 แรงจูงใจเกิดจากตัวผลิตภัณฑ ์พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ 

 แรงจูงใจเกิดจากการอุปถัมภ ์พรอ้มตัวอยา่งภาพประกอบ 

5. น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

6. ผู้เรียนคนอ่ืนๆ สังเกตการณแ์ละสรุปลักษณะการน าเสนอของแต่ละคน 

7. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผล 

8. ผู้เรียนปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

9. ผู้สอนสรุปประเภทแรงจูงใจในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคโดยใชส้ื่อภาพการโฆษณาประกอบการสรุป 

10. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 4 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 4 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 



4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 4  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 4 คาบที ่ 25-27 ชื่อหน่วย พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

 

แนวคดิ 

องคก์ารธุรกิจที่มุง่หวังก าไร จะตอ้งพยายามขายสนิค้าให้ได้มาก  ๆ เพราะหากธุรกิจมียอดขายสูง หมายถึงรายได้รวมของ

กิจการยอ่มสูงตามไปดว้ย การท่ีจะขายสินค้าให้ได้มากๆ นัน้ สินค้าจะตอ้งสามารถสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งด ี

โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นการตลาดแบบมุง่ลูกค้าเป็นส าคัญ จึงตอ้งพยายามผลิตสินค้าให้ผู้บริโภคพงึพอใจมากท่ีสุด ดังนัน้

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับเจ้าของกิจการหรือนักการตลาด เพื่อจะได้ทราบถึงความ

ตอ้งการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค เมื่อทราบความต้องการของผู้บริโภค การด าเนนิการตลาดท่ีมุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคก็

ง่ายขึน้ ท าให้สินค้าขายง่ายขึน้และท าให้กจิการสามารถสรา้งยอดขายได้ง่ายขึน้น่ันเอง 
 

สาระการเรียนรู ้
4. กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

5. แบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. อธิบายกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคได ้

5. บอกแบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภคได ้

6. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้เรียนกล่าวถงึขั้นตอนท่ีจะตัดสนิใจซื้อโดยเขียนขัน้ตอนบนกระดานหนา้ชัน้เรียน และสรุปเป็นขอ้ๆ เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ในการศึกษาเนือ้หาในสัปดาห์นี้ (ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง) 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายเกี่ยวกับกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค และแบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภค โดยใชส้ื่อแผ่นใส

ประกอบการน าอภิปราย 

3. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ประมาณ 4-5 คน โดยความสมัครใจ และก าหนดให้ปฏบัิตดิังนี ้

 น าแผ่นโฆษณาของผลิตภัณฑโ์ทรทัศน์ วดีีโอ ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ(แตล่ะกลุ่มเลอืก   ชนดิเดียว) 

 ผู้มีอิทธิพลและบทบาทต่อการตัดสินใจซือ้คอืใคร 

 วัฏจักรชีวิตบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอย่างไร ยกตัวอยา่งประกอบด้วย 



4. ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 

5. ผู้เรียนปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

6. ผู้เรียนและผู้สอนชว่ยกันสรุปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในคร้ังน้ี โดยผู้เรียนอภปิรายสรุปถึง

นักการตลาดท าไมจึงศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภคและจะน าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างไรได้บ้าง 

7. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 4 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 4 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 4  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 5 คาบที ่ 28-30 ชื่อหน่วย จรรยาบรรณของนักการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

นักการตลาดเป็นผู้ประกอบการอาชีพทางธุรกิจ จะตอ้งมีแนวทางในการปฏบัิตงิานเพื่อให้เหมาะสมกับอาชพี มคีวาม

สอดคล้องกับศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีความมรีะเบียบวนิัยในการท างานมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคที่มกีารแขง่ขันอยา่ง

มากในปัจจุบัน และมีการเรียนรู้สิ่งตา่ง  ๆเพื่อให้อาชพีของตนมคีวามเจรญิก้าวหนา้ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

2. ประโยชนแ์ละความส าคัญของจรรยาบรรณ 

3. จรรยาบรรณของนักการตลาด 

4. ความหมายของจรยิธรรม 

5. อุปสรรคต่อจรรยาบรรณและจรยิธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายของจรรยาบรรณได ้

2. อธิบายประโยชนแ์ละความส าคัญของจรรยาบรรณได ้

3. อธิบายจรรยาบรรณของนักการตลาดได้ 

4. บอกความหมายของจริยธรรมได้ 

5. อธิบายอุปสรรคต่อจรรยาบรรณและจรยิธรรมได้ 

6. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนกล่าวถงึความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืนในสังคมพร้อมให้ผู้เรียนยกตัวอยา่งหน้าท่ีท่ีได้ปฏบัิตใิน

ชวีติประจ าวัน และถามความรู้สกึที่แท้จริงในการกระท า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเช่ือมโยงไปสู่เนื้อหาการ

เรียนการสอน (ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในสัปดาห์นีใ้ห้ผู้เรียนทราบ) 

 

 

 
 



ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักการตลาด โดยใชส้ื่อแผ่นใสประกอบ และยกกรณีศึกษาของบริษัทบุหร่ี

แห่งหนึ่งขึน้มาศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 

3. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ประมาณ 4-5 คน โดยความสมัครใจ และก าหนดให้ปฏบัิตดิังนี ้

 ผู้เรียนศึกษาค้นควา้และก าหนดกรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักการตลาด รวมท้ัง      จริยธรรมและ

คุณธรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 

 บทลงโทษหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. แตล่ะกลุ่มน าเสนอโดยวิธีการจับฉลากเรียงล าดับก่อน-หลัง ไวล้่วงหนา้ และใชเ้วลากลุ่มละ 15 นาที 

5. ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ประเมินผลเพื่อนตา่งกลุ่ม 

6. ผู้เรียนปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

7. ผู้เรียนและผู้สอนชว่ยกันสรุปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในคร้ังน้ีตอ้งการให้  ผู้เรียนได้ศึกษา 

และยังท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นอกีด้วย  

8. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 5 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 5 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 5 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 5  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 6 คาบที ่ 31-33 ชื่อหน่วย ผลิตภัณฑ ์
 

 

แนวคดิ 

ผลิตภัณฑเ์ป็นองค์ประกอบตัวแรกของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งกิจการสามารถควบคุมได ้ เป็นสิ่ง

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคให้ได้รับความพงึพอใจ อันได้แก ่ สินค้า บริการ สถานท่ี องคก์ร บุคคล หรือ

ความคิด ผลิตภัณฑจ์ึงประกอบไปด้วย ตราสินคา้ คุณภาพ  ลักษณะ การออกแบบ ส ีกลิ่น รสชาติ ขนาด บรรจุภัณฑ์ ฉลาก เป็น

ต้น 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ความหมายของผลิตภัณฑ ์

2. องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์

3. ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายของผลิตภัณฑไ์ด ้

2. บอกองค์ประกอบของผลิตภัณฑไ์ด ้

3. อธิบายประเภทของผลิตภัณฑไ์ด้ 

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนกล่าวถงึแนวความคิดทางการตลาดแบบใหม ่ และให้ผู้เรียนยกตัวอยา่งประกอบ นอกจากนั้นผู้เรียนได้

อภิปรายลักษณะของผลิตภัณฑ์ในความหมายท่ีผู้เรียนรู้จักและคุ้นเคยท่ีสุดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้น าไปสู่การเรียน

การสอนต่อไป 

2. ผู้สอนแนะน ารูปแบบการเรียนการสอน และแจ้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในสัปดาห์นี ้
 

ขั้นสอน 

3. ผู้สอนอภปิรายเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑแ์ละยกตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม ่ โดยใชส้ื่อแผ่นใสและยกตัวอย่าง

ประกอบการเรียนการสอน 

 

4. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 



5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าผลิตภัณฑม์าจ านวน 1 ชิ้น เพื่อน าเสนอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑต์ามเนื้อหาที่ได้ศึกษามาแล้ว

ข้างตน้ ใชเ้วลากลุ่มละ 5 นาที 

6. ตัวแทนกลุ่มออกมาถามค าถามหนา้ชัน้เรียน 

7. ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ร่วมกันตอบค าถามดังกล่าว และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

8. ปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

9. ผู้เรียนและผู้สอนชว่ยกันสรุปเป็นขอ้ความรู้ โดยการซักถามด้วยข้อค าถามท่ีผู้สอนเป็นผู้ก าหนดขึน้เองตามความ

เหมาะสมตอ่ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

10. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

 

 

 

 

 

 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 6 คาบที ่ 34-36 ชื่อหน่วย ผลิตภัณฑ ์
 

 

แนวคดิ 

ผลิตภัณฑเ์ป็นองค์ประกอบตัวแรกของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งกิจการสามารถควบคุมได ้ เป็นสิ่ง

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคให้ได้รับความพงึพอใจ อันได้แก ่ สินค้า บริการ สถานท่ี องคก์ร บุคคล หรือ

ความคิด ผลิตภัณฑจ์ึงประกอบไปด้วย ตราสินคา้ คุณภาพ  ลักษณะ การออกแบบ ส ีกลิ่น รสชาติ ขนาด บรรจุภัณฑ์ ฉลาก เป็น

ต้น 
 

สาระการเรียนรู ้
4. ส่วนประสมของผลิตภัณฑ ์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. อธิบายสว่นประสมของผลิตภัณฑไ์ด ้

5. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสนิค้าตา่งๆ ที่มใีนท้องตลาด 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายและเสนอแนะเกี่ยวกับสว่นประสมของผลิตภัณฑ ์โดยใชส้ื่อแผ่นใสพร้อมยก       ตัวอยา่งประกอบ 

3. ผู้เรียนน าสินคา้มาคนละ 1 ชิ้น 

4. ผู้เรียนจับคู่สนทนาเกี่ยวกับสว่นประสมของสินค้าชนิดน้ัน 

5. ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

6. ผู้เรียนปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

7. ผู้เรียนและผู้สอนสรุปส่วนประสมของผลิตภัณฑร่์วมกันอีกคร้ังเพื่อให้เกิดการเข้าใจมากขึ้น 

8. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 
 

 
 



สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 6 คาบที ่ 37-39 ชื่อหน่วย ผลิตภัณฑ ์
 

 

แนวคดิ 

ผลิตภัณฑเ์ป็นองค์ประกอบตัวแรกของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งกิจการสามารถควบคุมได ้ เป็นสิ่ง
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคให้ได้รับความพงึพอใจ อันได้แก ่ สินค้า บริการ สถานท่ี องคก์ร บุคคล หรือ
ความคิด ผลิตภัณฑจ์ึงประกอบไปด้วย ตราสินคา้ คุณภาพ  ลักษณะ การออกแบบ ส ีกลิ่น รสชาติ ขนาด บรรจุภัณฑ์ ฉลาก เป็น
ต้น 
 

สาระการเรียนรู ้
5. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
6. วงจรชวีติผลิตภัณฑ ์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5. บอกสว่นประกอบของผลิตภัณฑไ์ด ้
6. อธิบายวงจรชวีติผลิตภัณฑ์ได ้
7. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑโ์ดยน า “แป้งเย็นยี่ห้อโพรเทคส์ เฮอร์เบ้ิล ” จ านวน 1 กระป๋อง 
มาใชเ้ป็นตัวอยา่งในการทบทวนคร้ังน้ี และตัง้ค าถามตา่งๆ เชน่ความรู้ท่ัวไป  ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ และอื่นๆ  
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการศึกษาของสัปดาห์นี ้

 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑแ์ละส่วนประกอบของผลิตภัณฑ ์โดยใชส้ื่อแผ่นใส พรอ้มยกตัวอย่าง 
3. ให้ผู้เรียนน าภาพโฆษณาสนิค้ามาคนละ 1 ชิ้น 
4. ผู้เรียนจับคู่เพื่อนร่วมคิด ปรึกษาหารอืเกี่ยวกับภาพโฆษณาสินคา้ที่น ามาว่าตรงกับวงจรชีวิต  ผลิตภัณฑช์ว่งใด  มี

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑอ์ย่างไรบ้าง 
5. ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหนา้ชัน้ 
6. ผู้เรียนทุกคนรว่มแสดงความคิดเห็น และให้ขอ้เสนอแนะ 
7. ปฏบัิตติามใบงาน 
8. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผลงาน 



ขั้นสรุปและการประยุกต ์

9. ผู้เรียนและผู้สอนชว่ยกันสรุปตามเนื้อหาการเรียนการสอนอกีครัง้ 
10. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 
2. แผ่นใส 
3. ใบงาน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 6  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 7 คาบที ่ 40-42 ชื่อหน่วย ราคา 
 

 

แนวคดิ 

วัตถุประสงค์ของการด าเนนิธุรกิจคือตอ้งการก าไรจากการด าเนนิงาน การประกอบธุรกิจต้องมกีารลงทุน จากนั้นก็ต้อง

มกีารขายผลิตภัณฑ ์ เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้ โดยรายได้ท่ีได้มานัน้ต้องครอบคลุมตน้ทุนและก าไร การก าหนดราคาผลิตภัณฑจ์ึงเป็น

เร่ืองส าคัญอยา่งยิ่งส าหรับธุรกิจ ท่ีจะต้องมกีารพจิารณาเป็นอยา่งดี ซึ่งการตัง้ราคาผลิตภัณฑข์องแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน 

ขึน้อยูก่ับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ หรือแมแ้ตบ่างครัง้ในธุรกิจเดียวกัน การตัง้ราคาผลิตภัณฑแ์ตล่ะประเภทยังมีวัตถุประสงค์ท่ี

แตกตา่งกัน ดังนัน้การต้ังราคาจึงเป็นเร่ืองท่ีละเอยีดอ่อน จะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งถี่ถ้วน ก่อนท่ีจะตัดสนิใจ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ความหมายของราคา 

2. วัตถุประสงค์ในการตัง้ราคา 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกความหมายของราคาได ้

2. อธิบายวัตถุประสงค์ในการตัง้ราคาได ้

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑโ์ดยน า “แป้งเย็นยี่ห้อโพรเทคส์ เฮอร์เบ้ิล ” (กระป๋องเดิม) มาใช้

เป็นตัวอยา่งในการทบทวนคร้ังน้ี และตัง้ค าถามตา่งๆ เกี่ยวกับเร่ืองราคาของสนิค้าชนดินี้  และอื่นๆ  เพื่อให้เกิด

ความเชื่อมโยงในการศึกษาของสัปดาห์นี ้
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายเร่ืองความหมายของราคา และวัตถุประสงค์ในการตัง้ราคา โดยใชส้ื่อแผ่นใส พรอ้มยกตัวอย่าง 

3. ให้ผู้เรียนน าภาพโฆษณาสนิค้ามาคนละ 1 ชิ้น 

4. ผู้เรียนจับคู่เพื่อนร่วมคิด ปรึกษาหารอืเกี่ยวกับภาพโฆษณาสินคา้ที่น ามาว่าเกี่ยวข้องกับความหมายของราคา  และ

วัตถุประสงค์ในการตัง้ราคาหรือไม ่อย่างไรบ้าง 

5. ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

6. ผู้เรียนทุกคนรว่มแสดงความคิดเห็น และให้ขอ้เสนอแนะ 



7. ปฏบัิตติามใบงาน 

8. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผลงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

9. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนอีกคร้ัง 

10. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 7 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 7 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 7 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 7  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 7 คาบที ่ 43-45 ชื่อหน่วย ราคา 
 

 

แนวคดิ 

วัตถุประสงค์ของการด าเนนิธุรกิจคือตอ้งการก าไรจากการด าเนนิงาน การประกอบธุรกิจต้องมกีารลงทุน จากนั้นก็ต้อง

มกีารขายผลิตภัณฑ ์ เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้ โดยรายได้ท่ีได้มานัน้ต้องครอบคลุมตน้ทุนและก าไร การก าหนดราคาผลิตภัณฑจ์ึงเป็น

เร่ืองส าคัญอยา่งยิ่งส าหรับธุรกิจ ท่ีจะต้องมกีารพจิารณาเป็นอยา่งดี ซึ่งการตัง้ราคาผลิตภัณฑข์องแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน 

ขึน้อยูก่ับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ หรือแมแ้ตบ่างครัง้ในธุรกิจเดียวกัน การตัง้ราคาผลิตภัณฑแ์ตล่ะประเภทยังมีวัตถุประสงค์ท่ี

แตกตา่งกัน ดังนัน้การต้ังราคาจึงเป็นเร่ืองท่ีละเอยีดอ่อน จะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งถี่ถ้วน ก่อนท่ีจะตัดสนิใจ 
 

สาระการเรียนรู ้
3. วธีิการต้ังราคา 

4. นโยบายและกลยุทธ์ดา้นราคา 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. ตัง้ราคาได ้

4. อธิบายนโยบายและกลยุทธ์ดา้นราคาได ้

5. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนและผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีผู้เรียนมคีวามรู้และประสบการณ์เร่ืองราคาของสนิค้าใน

ท้องตลาดปัจจุบันอยูบ้่างในชวีติประจ าวันของบุคคลทั่วไป แลว้ให้ผู้เรียนบอกความส าคัญและปัจจัยของราคา

ใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดในความคิดเห็นของผู้เรียน 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายวธีิการต้ังราคา นโยบายและกลยุทธ์ดา้นราคา และยกตัวอยา่งลักษณะธุรกิจต่างๆ ว่าแตล่ะธุรกิจ

ด าเนนิการต้ังราคาตามนโยบายอยา่งไรบ้าง 

3. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ประมาณ 4-5 คน ตามความสมัครใจ 

4. ตัวแทนกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลากว่าจะได้ธุรกิจประเภทใด ซึ่งก าหนดดังนี ้

 ธุรกิจขายประกันชวีติ 

 ธุรกิจขายรถยนต์ 



 บริษัทสายการบิน 

 ธุรกิจขายเครื่องส าอาง 

 ธุรกิจเสริมความงาม 

5. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมสมองวเิคราะห์ว่าธุรกิจนั้นๆ ควรมกีารตัง้ราคาหรือนโยบายและกลยุทธ์ดา้นราคาอย่างไร

บ้าง 

6. ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน และผู้เรียนคนอ่ืนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 

7. ปฏบัิตติามใบงาน 

8. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผลงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

9. สุ่มผู้เรียนสรุปวธีิการต้ังราคาของกิจการท่ัวไปและเพื่อให้เกิดทักษะและน าไปประยุกตใ์ชต้อ่ไป 

10. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 7 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 7 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 7 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 



4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 7  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 8 คาบที ่ 46-48 ชื่อหน่วย การจัดจ าหนา่ย 
 

 

แนวคดิ 

กิจกรรมอยา่งหนึ่งท่ีธุรกิจจะมองข้ามเสียไมไ่ด ้ คือการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคหรือ ผู้ใชท้าง

อุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกว่ากิจกรรมการจัดจ าหน่าย ซึ่งการจัดจ าหนา่ยนัน้เป็นสว่นหนึ่งของส่วนประสมการตลาดที่นักการตลาด

จะตอ้งพิจารณาอยา่งถี่ถ้วน การเลอืกช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีเหมาะสม เป็นการช่วยลดตน้ทุนของธุรกิจ ชว่ยให้ผลิตภัณฑถ์ึง

มอืผู้ซือ้ได้ตรงเวลาและมีประสิทธิภาพ ท าให้ธุรกิจได้รับความเชื่อถอื และท าให้เป็นขอ้ได้เปรียบด้านการแข่งขันอกีด้วย 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ความหมายของช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

2. สถาบันคนกลางทางการตลาด 

3. หนา้ที่ของสถาบันคนกลางในชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายความหมายของช่องทางการจัดจ าหนา่ยได ้

2. อธิบายสถาบันคนกลางทางการตลาดได ้

3. อธิบายหน้าท่ีของสถาบันคนกลางในช่องทางการจัดจ าหนา่ยได ้

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้เรียนเคยศึกษามาบา้งแล้ว ผู้สอนยกตัวอยา่งการซื้อขนม  ขบเคีย้ว “เลย”์ 

ราคา 28 บาทจ านวน 1 ถุง แลว้แถมราคา 6  บาทให้อีก 1 ถุง (ลักษณะซือ้ 1 แถม 1) และถามผู้เรียนวา่การกระท า

ลักษณะเชน่นีเ้ราเรียกว่าอะไร ให้ผู้เรียนอภปิรายในห้องเรียนร่วมกับทุกๆ คน 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายความหมายของช่องทางการจัดจ าหนา่ย สถาบันคนกลางทางการตลาด และหนา้ที่ของสถาบันคน

กลางในช่องทางการจัดจ าหนา่ย โดยใชส้ื่อแผ่นใส และยกตัวอย่างประกอบการน าอภิปราย 

3. สุ่มผู้เรียนบางคู่ให้ออกมาอภิปรายหน้าช้ันเรียนพร้อมสื่อความหมายท่ีท าให้เพื่อนๆ ในห้องเรียนเข้าใจได้งา่ยขึน้กวา่

การอภิปรายอยา่งเดียว 

4. ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ รว่มแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ 

5. ปฏบัิตติามใบงาน 



ขั้นสรุปและการประยุกต ์

6. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป โดยก าหนดตัวอยา่งการส่งเสริมการขายขึ้น  2-3 ตัวอยา่ง เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้น

การศึกษาและการท างานต่อไป 

7. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 8 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 8 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 8  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 8 คาบที ่ 49-51 ชื่อหน่วย การจัดจ าหนา่ย 
 

 

แนวคดิ 

กิจกรรมอยา่งหนึ่งท่ีธุรกิจจะมองข้ามเสียไมไ่ด ้ คือการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคหรือ ผู้ใชท้าง

อุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกว่ากิจกรรมการจัดจ าหน่าย ซึ่งการจัดจ าหนา่ยนัน้เป็นสว่นหนึ่งของส่วนประสมการตลาดที่นักการตลาด

จะตอ้งพิจารณาอยา่งถี่ถ้วน การเลอืกช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีเหมาะสม เป็นการช่วยลดตน้ทุนของธุรกิจ ชว่ยให้ผลิตภัณฑถ์ึง

มอืผู้ซือ้ได้ตรงเวลาและมีประสิทธิภาพ ท าให้ธุรกิจได้รับความเชื่อถอื และท าให้เป็นขอ้ได้เปรียบด้านการแข่งขันอกีด้วย 
 

สาระการเรียนรู ้
4. การกระจายสนิค้า 

5. การค้าสง่ 

6. การค้าปลีก 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. อธิบายการกระจายสนิค้าได ้

5. อธิบายการค้าสง่ได ้

6. อธิบายการค้าปลีกได ้

7. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนความรู้เดิมจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้งา่ยขึน้ในเร่ืองวัตถุประสงค์และความหมายของ

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย คนกลาง ฯลฯ เหลา่นีเ้ป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การกระจายสนิค้าท่ีจะศกึษาในสัปดาห์นี ้

ผู้เรียนจะเกดิการเรียนรู้ได้เร็วขึน้ 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้สอนอภปิรายการกระจายสนิค้า ผู้คา้ส่ง และผู้คา้ปลกี โดยใชส้ื่อแผ่นใสพร้อมยกตัวอยา่งประกอบ 

3. ผู้เรียนวเิคราะห์ลักษณะของกิจกรรมแต่ละประเภทตามขอ้ท่ี 2 น าความรู้ท่ีได้ศึกษา มาสรุปเป็นขอ้ความรู้ และ

เสนอหนา้ชัน้เรียนตามท่ีผู้สอนสุม่เลอืกประมาณ 2-3 คน 

4. ผู้เรียนทุกคนรว่มเสนอแนะและแสดงขอ้คดิเห็น 

5. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผลงาน 



6. ปฏบัิตติามใบงาน 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

7. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปร่วมกัน เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจวธีิการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการจัดจ าหนา่ยวา่ควรจะ

ท าอย่างไรเขาจึงจะพอใจและพึงพอใจในสนิค้าของบริษัทได้นานท่ีสุด และสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านได้ตอ่ไป 

8. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 8 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 8 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 8  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 

รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 9 คาบที ่ 52-54 ชื่อหน่วย การสง่เสริมการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

การสง่เสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

และเป็นการกระตุ้นชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิค้านัน้ดว้ยกิจกรรมการซือ้พืน้ท่ีหรือเวลาในสื่อโฆษณาเพ่ือให้ผู้บริโภค

รู้จักและอยากใชส้ินค้า การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดใีนระยะยาว การจัดรายการสง่เสริมการขายเพื่อ

กระตุน้ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือให้ขายสินค้า ตลอดจนการสง่พนักงานขายไปตติต่อจ าหนา่ยสนิค้าในตลาดเพื่อการโนม้นา้วและ

จูงใจให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซือ้ได้เร็วขึน้ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. การโฆษณา 

2. การประชาสัมพันธ์ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายการโฆษณาได ้

2. อธิบายการประชาสัมพันธ์ได้ 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   

ความกตัญญูกตเวที 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนทบทวนการส่งเสริมการขายอีกคร้ัง โดยยกตัวอยา่งสินค้า “ยาก าจัดยุงเชลท้อคล์” แถมผงซักฟอกบรีส 

จ านวน 1 ซอง ส าหรับลูกค้าผู้ซือ้ ซึ่งเป็นการจูงใจอกีแบบหนึ่ง หรือเมื่อซือ้ยาสีฟันยี่ห้อ “ใกล้ชิด” คุณจะได้รับแถม

จาน 1 ใบ เหลา่นีเ้ป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะการส่งเสริมการขายท่ีแขง่ขันกันในตลาดปัจจุบัน 
 

ขั้นสอน 

2. ผู้เรียนประมาณ 3-5 คน แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายดว้ยการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์ จากภาพโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ท่ีผู้สอนน ามาเพื่อใชเ้ป็นสื่อการสอนในสัปดาห์นี ้

3. ผู้สอนเสนอแนะเพิ่มเตมิในหัวข้อท่ีผู้เรียนไม่ได้กล่าวถึง บางประเด็น 

4. ผู้เรียนทุกคนรว่มเสนอแนะและแสดงขอ้คดิเห็น 

5. ปฏบัิตติามใบงาน 

 

 

 



ขั้นสรุปและการประยุกต ์

6. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปร่วมกัน โดยให้ผู้เรียนช่วยกันต้ังค าถามแล้วครูสุ่มเลอืกผู้เรียนคนอ่ืนๆ ตอบ เป็นการ

แลกเปลี่ยนขอ้คดิเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านได้ตอ่ไป 

7. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. แผ่นใส 

3. ใบงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 9 

5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 8 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช ้

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 9  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
รหัสวิชา 20200203 วิชา หลักการตลาด 

หน่วยที ่ 9 คาบที ่ 55-57 ชื่อหน่วย การสง่เสริมการตลาด 
 

 

แนวคดิ 

การสง่เสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
และเป็นการกระตุ้นชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิค้านัน้ดว้ยกิจกรรมการซือ้พืน้ท่ีหรือเวลาในสื่อโฆษณาเพ่ือให้ผู้บริโภค
รู้จักและอยากใชส้ินค้า การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดใีนระยะยาว การจัดรายการสง่เสริมการขายเพื่อ
กระตุน้ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือให้ขายสินค้า ตลอดจนการสง่พนักงานขายไปตติต่อจ าหนา่ยสนิค้าในตลาดเพื่อการโนม้นา้วและ
จูงใจให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซือ้ได้เร็วขึน้ 
 

สาระการเรียนรู ้
3. การสง่เสริมการขาย 
4. การขายโดยใช้พนักงานขาย  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. อธิบายการสง่เสริมการขายได้ 
4. อธิบายการขายโดยใชพ้นักงานขายได ้
5. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในดา้น

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   
ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนกล่าวถงึ การซือ้ขายสินค้าท่ีมีของแถม  การลด การแลก การแจก การแถม เหลา่นีเ้ป็นต้น ล้วนมคีวาม
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายท้ังสิ้น ซึ่งผู้เรียนเล่าประสบการณ์ของแตล่ะบุคคลท่ีเคยพบเห็นมาให้เพื่อนๆ ฟัง  
และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในชัน้เรียน 

 

ขั้นสอน 

2. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ออกเป็น 5-6 คน โดยให้หัวหนา้กลุ่มนับหมายเลข  1 ถึง 5-6  และให้ศึกษาเร่ืองการสง่เสริมการ
ขายและการขายโดยใชพ้นักงาน 

3. ประการท่ีหน่ึงให้แต่ละกลุ่มน าผลิตภัณฑม์า 1 ชนิด โดยผลิตภัณฑน์ัน้ๆ ต้องมกีารสง่เสริมการขายประกอบด้วย และ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

4. ประการท่ีสองให้กลุม่ผู้เรียนแสดงบาทบาทสมมตใินการขายโดยใชพ้นักงานขายของสนิค้าชนดิใดชนดิหนึ่งท่ีผู้เรียน
ก าหนดขึน้เอง และน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

5. น าผลงานสง่ผู้สอนเพื่อประเมินผล 
6. ปฏบัิตติามใบงาน 



ขั้นสรุปและการประยุกต ์

7. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปผลโดยการก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนยกตัวอย่างการโฆษณาสินคา้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การขายเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันตอ่ไป 

8. ผู้เรียนสรุปการสง่เสริมการขายโดยการตอบค าถามของผู้สอน  
9. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวชิา หลักการตลาด (20200203) ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 
2. แผ่นใส 
3. ใบงาน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล 
3. สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 9 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เครื่องมอืวัดผล 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 9 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศกึษา ร่วมกันประเมิน  

(ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑผ์า่นใบงาน คอื พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หนว่ยท่ี 9  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึน้ไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 
 

 


