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ค ำน ำ 
 

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เป็น
ชุดเสริมการเรียนรู้ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารและการค้าชายแดน การตลาด ผลิตภัณฑ์
สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย  ธุรกิจการค้าชายแดน  การก าหนดราคาและอัตรา
แลกเปลี่ยน ค าศัพท์และการสนทนาเก่ียวกับการซื้อขายสินค้า  ส าหรับนักศึกษา กศน. และ
ประชาชนท่ัวไปได้ศึกษา  โดยครู กศน. จะให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา 
กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ท้ัง
การท างาน การเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน 
ท่ีมีพื้นท่ีชายแดนติดต่อกัน  ท่ีสามารถน ามาใช้ในการสื่อสาร  และการประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ท่ีมั่งคั่งและมั่นคง เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  และประชาคมโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณส านักงาน กศน. จังหวัด และ
สถานศึกษาในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ท่ีให้ความร่วมมือด าเนินการพัฒนา     
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนส าเร็จลุล่วงและสามารถน าสู่การปฏิบัติได้  

 

                                     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                                หน้า 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
รำยละเอียดชุดกำรเรียนรู้                                                                              
ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้  
แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกำรเรียนรู้ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกำรเรียนรู ้                                                                    
หน่วยที่ 1.  การสื่อสารและการค้าชายแดน                                                   

แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบข่ำยเนื้อหำ 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 1                                                 
เร่ืองท่ี 1.1  กำรสื่อสำรและกำรค้ำชำยแดน                                     
เร่ืองท่ี 1.2  รูปแบบกำรค้ำชำยแดน                                               
เร่ืองท่ี 1.3  ค ำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรค้ำชำยแดน                
กิจกรรมหน่วยที่ 1                                                          
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 1                                           
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมหน่วยท่ี 1      

หน่วยที่ 2.  การตลาด 
แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบข่ำยเนื้อหำ 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 2 
เร่ืองท่ี 2.1  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรตลำด 
เร่ืองท่ี 2.2  กลยุทธ์กำรตลำด  
เร่ืองท่ี 2.3  ส่วนประสมทำงกำรตลำด  
เร่ืองท่ี 2.4  ค ำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตลำด  
กิจกรรมหน่วยที่ 2 

              แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 2 
              เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  และกิจกรรมหน่วยท่ี 2 
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หน่วยที่ 3.  ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบข่ำยเนื้อหำ 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 3 
เร่ืองท่ี 3.1  ผลิตภัณฑ์สินค้ำ 
เร่ืองท่ี 3.2  กำรจัดจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 

             เร่ืองท่ี 3.3  ค ำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  
กิจกรรมหน่วยที่ 3 
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 3 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  และกิจกรรมหน่วยที่ 3 

หน่วยที่ 4.  ธุรกิจการค้าชายแดน 
แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบข่ำยเนื้อหำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 4 
เร่ืองท่ี 4.1  ธุรกิจกำรค้ำและประเภทของร้ำนค้ำปลีก 
เร่ืองท่ี 4.2  ควำมหมำยของกำรค้ำส่ง 
เร่ืองท่ี 4.3  กลยุทธ์ตลำดกำรค้ำส่ง 
เร่ืองท่ี 4.4  ค ำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจกำรค้ำ  
กิจกรรมหน่วยที่ 4 
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 4 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  และกิจกรรมหน่วยที่ 4 

หน่วยที่ 5.  การก าหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน 
แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบข่ำยเนื้อหำ 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 
เร่ืองท่ี 5.1  กำรก ำหนดรำคำ 
เร่ืองท่ี 5.2  รูปแบบกำรก ำหนดรำคำ 
เร่ืองท่ี 5.3  ค ำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับสกุลเงินและอัตรำแลกเปลี่ยน 

            กิจกรรมหน่วยที่ 5 
           แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 
           เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมหน่วยท่ี 5 
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หน่วยที่ 6. ค าศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา้ 
            แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบข่ำยเนื้อหำ 
            แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6 
            เร่ืองท่ี 6.1  ค ำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้ำและของท่ีระลึก 
 เร่ืองท่ี 6.2  ค ำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับอำหำร เครื่องดื่ม และผลไม ้
 เร่ืองท่ี 6.3  ประโยคท่ีใช้ในกำรซื้อสินค้ำ 
 เร่ืองท่ี 6.4  ประโยคท่ีเก่ียวกับกำรซื้อขำยสินค้ำเครื่องไฟฟ้ำ 
            เร่ืองท่ี 6.5  บทสนทนำเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินค้ำ 
           กิจกรรมหน่วยท่ี 6 
            แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 
            เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมหน่วยท่ี 6 
            แบบทดสอบหลังเรียนชุดกำรเรียนรู้ 
            เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดกำรเรียนรู้ 
 
บรรณานุกรม 
คณะผู้จัดท า 
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ค ำอธิบำยชุดกำรเรียนรูด้้วยตนเอง 

 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เร่ือง  การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  
เป็นชุดเสริมการเรียนรู้  ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การสื่อสารการค้าชายแดน  การตลาด  
ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย ธุรกิจการค้าชายแดน  การก าหนดราคา
และอัตราแลกเปลี่ยน ค าศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า  เพื่อการ
ประกอบอาชีพธุรกิจการค้าบริเวณชายแดนไทย  กัมพูชา  ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา  
เป็นการฝึกทักษะ  การใช้ศัพท์ธุรกิจการค้าภาษาอังกฤษและภาษาเขมร  เพื่อการ
ประกอบอาชีพการค้าบริเวณชายแดนไทย กัมพูชา  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

จุดประสงค์ 

1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ   การสื่อสารการค้าชายแดน  การตลาด  ผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย  ธุรกิจการค้าชายแดน การก าหนดราคาและอัตรา
แลกเปลี่ยน  ค าศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า   เพื่อประกอบอาชีพการ
ค้าขายบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชาได้ถูกต้อง 

2. ให้ผู้เรียนสามารถใช้ค าศัพท์   ส านวน  ประโยคง่าย ๆ  ท่ีเก่ียวกับการประกอบ 
อาชีพการค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ได ้

 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ประกอบด้วยเนื้อหา  6  หน่วยการเรียนรู้  ใช้
เวลาเรียนท้ังหมด  36  ชั่วโมง แบ่งออกได้  ดังนี ้
 

รำยละเอียดชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรื่อง  กำรสื่อสำรกำรค้ำบริเวณชำยแดนไทย - กัมพูชำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวน  36  ชั่วโมง 
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	 1.	ให้ผูเ้รยีนมีความรูค้วามเข้าใจ			การส่ือสารการค้าชายแดน		การตลาดผลติภณัฑ์

สินค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 	 	 ธุรกิจการค้าชายแดน	 	การก�าหนดราคาและอัตรา	

แลกเปลี่ยน	 	 -	ค�าศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซ้ือขายสินค้า	 	 	 เพื่อประกอบอาชีพ												

การค้าขายบริเวณชายแดนไทย	–	กัมพูชาได้ถูกต้อง

	 2.	ให้ผู้เรียนสามารถใช้ค�าศัพท์			ส�านวน		ประโยคง่าย	ๆ 		ที่เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพการค้าบริเวณชายแดนไทย	–	กัมพูชา	ได้

ขอบข่ายเนื้อหา

	 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง		ประกอบด้วยเนื้อหา		6		หน่วยการเรียนรู้		ใช้เวลาเรียน

ทั้งหมด		36		ชั่วโมง	แบ่งออกได้		ดังนี้
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หน่วยที่ 1.  กำรสื่อสำรและกำรค้ำชำยแดน                6  ชั่วโมง 
เร่ืองท่ี 1.1  การสื่อสารและการค้าชายแดน 

                 เร่ืองท่ี 1.2  รูปแบบการค้าชายแดน 
      เร่ืองท่ี 1.3  ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการค้าชายแดน 
หน่วยที่ 2.  กำรตลำด                   6  ชั่วโมง 
     เร่ืองท่ี 2.1  ความหมายและความส าคัญของการตลาด 

 เร่ืองท่ี 2.2  กลยุทธ์การตลาด 
 เร่ืองท่ี 2.3  ส่วนประสมทางการตลาด 
 เร่ืองท่ี 2.4   ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการตลาด  

หน่วยที่ 3.  ผลิตภัณฑ์สินค้ำและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย              6  ชั่วโมง 
    เร่ืองท่ี 3.1  ผลิตภัณฑ์สินค้า 
    เร่ืองท่ี 3.2  การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
    เร่ืองท่ี 3.3  ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้า 
                                  และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
หน่วยที่ 4.  ธุรกิจกำรค้ำชำยแดน                 6  ชั่วโมง 

 เร่ืองท่ี 4.1  ธุรกิจการค้าและประเภทของร้านค้าปลีก 
 เร่ืองท่ี 4.2  ความหมายของการค้าส่ง 
 เร่ืองท่ี 4.3  กลยุทธต์ลาดการค้าส่ง 
 เร่ืองท่ี 4.4  ค าศัพทท่ี์เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้า  

หน่วยที่ 5.  กำรก ำหนดรำคำและอัตรำแลกเปลี่ยน               6  ชั่วโมง                            
     เร่ืองท่ี 5.1  การก าหนดราคา 
                เร่ืองท่ี 5.2  รูปแบบการก าหนดราคา 
                เร่ืองท่ี 5.3  ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 
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หน่วยที่ 6.  ค ำศัพท์และกำรสนทนำเกี่ยวกับกำรซ้ือขำยสินค้ำ              6  ชั่วโมง 
     เร่ืองท่ี 6.1  ค าศัพท์เก่ียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและของท่ีระลึก 
     เร่ืองท่ี 6.2  ค าศัพท์เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ 
     เร่ืองท่ี 6.3  ประโยคท่ีใช้ในการซื้อสินค้า 
                เร่ืองท่ี 6.4  ประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเครื่องไฟฟ้า   

    เร่ืองท่ี 6.5  บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
  

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้
1.  ศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  การสื่อสารการค้าบริเวณ

ชายแดนไทย – กัมพูชา  ส าหรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  และประชาชนท่ัวไป 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน   และให้ท าการศึกษาด้วยตนเอง  จ านวน  36  
ชั่วโมง 
 2.  ฝึกการออกเสียงฝึกทักษะ  ค าศัพท์  ส านวน  และประโยคพื้นฐานท่ัวไปมี
ศัพท์ภาษาอังกฤษและการออกเสียงภาษาเขมร จากแผ่นวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
ท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพการค้าชายแดน 

3.  เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้   ให้มีการพบกลุ่ม  โดยครู กศน. ให้
ค าแนะน าในการเรียนชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และให้ความรู้เพิ่มเติม 
  

กำรวัดและประเมินผล 
1.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดการเรียน 
2.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ในแต่ละหน่วยการเรียน ท้ัง 6  หน่วย

การเรียน 
3.  กิจกรรมท้ายหน่วย  จ านวน 6  หน่วยการเรียน 
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ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง  การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา 
ประกอบด้วย  

1.  เนื้อหาในชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จ านวน 6  หน่วยการเรียนรู้ 
2.  สื่อวีดิทัศน์ การออกเสียงค าศัพท์ภาษาเขมร 

 3.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ของชุดการเรียนรู้ 
 4.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แต่ละหน่วยการเรียน 
 5.  กิจกรรมท้ายหน่วยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 

1.  วิธีการศึกษาด้วยตนเอง 
 การศึกษาด้วยตนเองมีความแตกต่างจากการศึกษาโดยช้ันเรียนเป็นอย่างมาก  
นักศึกษาจะต้องฝึกตนเองโดยการอ่านเนื้อหาในชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทุกหน่วย
ตามล าดับในการศึกษาแต่ละหน่วย นักศึกษาควรใช้เวลาในการศึกษาหน่วยละ 6 ชั่วโมง 
หรือ 1  หน่วยภายใน 1 สัปดาห์  และศึกษาค าศัพท์จากวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  การ
ออกเสียงภาษาเขมรในแต่ละหน่วยให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาได้ดีขึ้น  และผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมการออกเสียงค าศัพท์ภาษาเขมร 
หน่วยท่ี 1 – หน่วยท่ี 6 จาก youtube.com/results?search query = ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว 
 

2.  การประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ก่อนท่ีนักศึกษาจะเริ่มศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  นักศึกษาจะต้องท า
แบบทดสอบก่อนเรียนของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาประเมินความ
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ  ก่อนศึกษาว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด  แล้วจึงศึกษาเนื้อหาใน
หน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เมื่อศึกษาจบแล้วนักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบหลังเรียน 
เพื่อทดสอบตนเองว่ามีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเพียงใด  โดยมีแบบทดสอบของชุดการ
เรียนด้วยตนเอง แบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ตรวจค าตอบจากเฉลย
ด้านล่างของแบบทดสอบ  และแบบทดสอบของแต่ละหน่วยการเรียน จ านวน 10 ข้อ 

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรื่อง  กำรสื่อสำรกำรค้ำบริเวณชำยแดนไทย - กัมพูชำ 
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นักศึกษาควรใช้เวลาไม่เกิน  15  นาที  ตรวจเฉลยแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียน  เพื่อ
ประเมินผลเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังเรียนว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่   และ
นักศึกษาจะได้กลับไปทบทวนในเนื้อหาท่ียังไม่เข้าใจ  หากผู้เรียนท าคะแนนได้ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  ขอได้โปรดศึกษาในเรื่องนั้นซ้ าอีกจนกว่าสามารถท าคะแนนเพิ่มขึ้น 
 

3.  การศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการท ากิจกรรม 
 3.1  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   เรื่อง  การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย  
กัมพูชา  เป็นชุดการเรียนท่ีประกอบด้วย  เอกสารชุดการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของชุดการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วยการ
เรียน  กิจกรรมท้ายหน่วยของหน่วยการเรียน  สื่อวีดิทัศน์การออกเสียงค าศัพท์ภาษาเขมร  
ซึ่งสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ในเล่ม
ประกอบด้วยเนื้อหา 6  หน่วยการเรียน  โดยใช้เวลาในการศึกษาตลอดชุดการเรียน 36 
ชั่วโมง 
 3.2  ศึกษาค าแนะน าการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เพื่อทราบขอบข่ายเนื้อหา
ของชุดการเรียน  และวิธีการศึกษา  จะได้วางแผนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
 3.3  ในการศึกษาแต่ละหน่วยการให้ปฏิบัติดังนี้  

3.3.1  แบบทดสอบก่อนเรียน  ของชุดการเรียน  จ านวน 30  ข้อ แล้วตรวจ
เฉลยท่ีให้ไว้ท้ายแบบทดสอบ 

3.3.2  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยการเรียน  จ านวน 10  ข้อ แล้ว
ตรวจเฉลยท่ีให้ไว้ท้ายหน่วยการเรียน  

3.3.3  อ่านและท าความเข้าใจเอกสารชุดการเรียน  ก่อน 1 รอบ 
  3.3.4  อ่าน แนวคิด  วัตถุประสงค์  ขอบข่ายเนื้อหา  ในแต่ละหน่วยให้
เข้าใจเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละหน่วยนั้นมีจุดเน้นอะไร 
  3.3.5  อ่านเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนให้เข้าใจ  และศึกษาค าศัพท์  จากสื่อ 
วีดิทัศน์ ในแต่ละหน่วยการเรียน  การออกเสียงภาษาเขมรท่ีแนบมากับสื่อเอกสาร
ประกอบชุดการเรียน จนมีความเข้าใจ  และพูดออกเสียงภาษาเขมรได้ 
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  3.3.6  ท าแบบทดสอบหลังเรียน  และกิจกรรมท้ายหน่วยทุกหน่วยการ
เรียน  โดยมีแนวตอบท้ายหน่วยการเรียน 

3.3.7  ท าแบบทดสอบหลังเรียน  ของชุดการเรียน จ านวน 30  ข้อ  แล้ว
ตรวจเฉลยท่ีให้ไว้ท้ายแบบทดสอบ 

3.3.8  เมื่อศึกษาจบแล้วหากยังไม่เข้าใจในเนื้อหาให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจ
ด้วยตนเองในเร่ืองนั้น ๆ  เพราะอาจมีรายละเอียดและแง่มุมต่าง ๆ  ท่ีจะท าให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชี้แจง: จงอ่ำนค ำถำมต่อไปนี้ และเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 
 

1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการค้าชายแดน 
ก.  การซื้อขายสินค้าครั้งละมาก ๆ 
ข.  สินคา้ที่ขายตามแนวชายแดน  
ค.  การซื้อขายสินค้าครั้งละไม่มาก  

  ง.  สินค้าท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค 
2. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา มีลักษณะ 

อย่างไร 
        ก.  การซื้อขายสินค้าราคาถูก 
        ข.  การซื้อขายระหว่างคนนอกพื้นที่ 
        ค.  การซื้อขายระหว่างคนในพื้นท่ีชาย 

   แดนด้วยกัน 
        ง.  การซื้อขายสินค้าท่ีมีย่ีห้อ 
3. Sale on Consignment License หมายถึง 

       ก.  การค้าแบบขายฝาก  
            ข.  การค้าแบบเงินสด  
        ค.  การค้าแบบต่างตอบแทน 
        ง.  การน าติดตัวไปบริโภค 
4. การค้าต่างตอบแทน หมายถึง 
        ก.  Balance Trade   
        ข.  Sale on Consignment License 
        ค.  Consumer Trade 
        ง.  Cash 
 
 

5. เปีย นึจ จกัม ตาม ปรม แดน คือข้อใด 
       ก.  การค้าผ่านแดน 
       ข.  การค้าชายแดน 
       ค.  ลักษณะพิเศษ 
       ง.  จุดผ่านแดน 
6. ธุรกิจท่ีมีให้เกิดการน าสินค้าหรือบริการจาก

ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หมายถึงข้อใด 
        ก.  พ่อค้าคนกลาง 
        ข.  การบริโภค 
        ค.  การขนส่ง 
        ง.  การตลาด 
7. Marketing คือข้อใด 
        ก.  การตลาด 
        ข.  การซื้อ 
        ค.  การขาย 
        ง.  การจ าหน่าย 
8. ข้อใดไม่เป็นการส่งเสริมทางการตลาด 

        ก.  ใบปลิว 
        ข.  นิตยสาร 
        ค.  การจัดประชุม 
        ง.  ผิดทุกข้อ 
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9. การ ซแวง ย็วล ปี ตี พซา คือข้อใด 
ก.  การส่งเสริมการขาย 

 ข.  การตลาด 
 ค.  การก าหนดเป้าหมาย 
 ง.  การจ าหน่าย 
10. กา พซ็อบ พซายป็วงรีก ตี พซา 
 ก.  การบริการกลยุทธ์ 

ข.  การขายผ่านสื่อ   
ค.  การส่งเสริมทางการตลาด   
ง.  การตลาด 

11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
       ก.  ผลิตภัณฑ์หลัก 
       ข.  ผลิตภัณฑ์รอง 
       ค.  จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ 
       ง.  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
12. Core  Product คือข้อใด 
       ก.  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
       ข.  ผลิตภัณฑ์รอง  
       ค.  จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ 
       ง.  ผลิตภัณฑ์หลัก   
13. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
       ก.  ผลิตภัณฑ์ มี 5 ประเภท 
       ข.  ผลิตภัณฑ์ มี 4 ประเภท 
       ค.  ผลิตภัณฑ์ มี 3 ประเภท 
       ง.  ผลิตภัณฑ์ ม ี2 ประเภท 
 

14. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือข้อใด 
    ก.  Product  Feature 
    ข.  Core Product 
  ค.  Product Attribute 
    ง.  Product Benefit 
 15. ข้อใดคือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
        ทางตรง 
     ก.  ผู้ผลิต > ผู้ค้าส่ง > ผู้บริโภค 
    ข.  ผูผ้ลิต > ผู้ค้าปลีก > ผูบ้ริโภค 
    ค.  ผูผ้ลิต > ผู้ค้าปลีก > ผูค้้าส่ง 
     ง.  ผู้ผลิต > ผู้บริโภค 
16. ข้อใดคือรูปแบบของการค้าปลีก 
  ก.  การค้าท่ัว ๆ ไป 
  ข.  การค้าปลีกท่ีต้องอาศัยหน้าร้าน 
  ค.  การค้าปลีกท่ีไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน 
  ง.  การค้าปลีกท่ีไม่ต้องอาศัยและ 
                  อาศัยหน้าร้าน 
17. ร้านค้าสะดวกซื้อ คือข้อใด 
  ก.  Specialty Store 
  ข.  Small Retailer 
  ค.  Convenience Store 
  ง.  Supermarket 
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18. ข้อใดคือประเภทผู้ค้าส่ง 
       ก.  การขายฝาก 
       ข.  การขายไม่ผ่านคนกลาง 
       ค.  การขายสินค้าโดยตรง 
       ง.  นายหน้าและตัวแทน 
19. Broker and Agents หมายถึง 
       ก.  ตัวแทนหรือนายหน้า 
       ข.  ร้านค้าส่ง 
       ค.  ร้านค้าส่งเต็มรูปแบบ 
       ง.  ร้านค้าจ ากัดบริการ 
20. เนี๊ยะ ล็วก ดม คือข้อใด    
  ก.  ผู้ค้าปลีก 
  ข.  ผูค้้าส่ง 
  ค.  ผู้จัดจ าหน่าย 
  ง.  การขายตรง 
21. รูปแบบการก าหนดราคาข้อใดถูกต้อง 
      ก.  การก าหนดราคาภายใต้ภาวการณ์ 
               แข่งขันสมบูรณ ์
      ข.  การก าหนดราคาให้สูงกว่าราคา 
              ตลาด 
      ค.  การก าหนดราคาไม่ต้องค านึงถึง 
              คุณภาพสินคา้ 
      ง.  การก าหนดราคาไม่ต้องค านึงถึง 
              ผู้บริโภค 

22. การตั้งราคาโดยบวกต้นทุนผันแปรเป็นวิธี 
      ราคาจากข้อใด 
  ก.  คิดจากต้นทุนของสินค้า 
  ข.  คิดจากราคาขายสินค้า 
  ค.  คิดจากก าไร 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
23. 4,000 เรียลมีค่าเท่ากับกี่ดอลล่าร์อเมริกา 

    ก.  4 ดอลล่าร์อเมริกา 
    ข.  3 ดอลล่าร์อเมริกา 
   ค.  2 ดอลล่าร์อเมริกา 
   ง.  1 ดอลล่าร์อเมริกา     

24. เงินเรียลเป็นสกุลเงินของประเทศใด 
       ก.  เวียดนาม 
      ข.  กัมพูชา 
          ค.  ลาว 
     ง.  อินโดนีเซีย 
25. สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คือข้อใด 

       ก.  เงิน 
     ข.  สมุดบัญชีธนาคาร 
    ค.  รถยนต์ 
    ง.  ทองค า 

26. พัดลมไฟฟ้า หมายถึงข้อใด 
ก.  Electric Fan   
ข.  Electric Pan 
ค.  Electric Pot   
ง.  Toaster 

( 15 )



 27. ตูระซับได คือข้อใด 
ก.  เครือ่งเล่นดีวีดี 
ข.  ของท่ีระลึก 
ค.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ง.  โทรศัพท์มือถือ 

28. ของท่ีระลึกคือข้อใด 
ก.  Ceramic Doll 
ข.  Souvenir 
ค.  Reed Mat 
ง.  Basket 
 

29. บายซาย คือข้อใด 
ก.  ข้าวสาร 
ข.  ขา้วสวย   
ค.  ขา้วผัด  
ง.  ข้าวผัดไก่ 

30. กุยเตียวตึก คือข้อใด 
ก.  ก๋วยเตี๋ยวน้ า  
ข.  ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 
ค.  ก๋วยเตี๋ยว 
ง.  ถูกทุกข้อ 

  

( 16 )



( 17 )

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ข้อที่ 1 ก ข้อที่ 16 ง 
ข้อที่ 2 ค ข้อที่ 17 ค 
ข้อที่ 3 ก ข้อที่ 18 ง 
ข้อที่ 4 ก ข้อที่ 19 ก 
ข้อที่ 5 ข ข้อที่ 20 ข 
ข้อที่ 6 ง ข้อที่ 21 ก 
ข้อที่ 7 ก ข้อที่ 22 ก 
ข้อที่ 8 ง ข้อที่ 23 ง 
ข้อที่ 9 ข ข้อที่ 24 ข 
ข้อที่ 10 ค ข้อที่ 25 ก 
ข้อที่ 11 ข ข้อที่ 26 ค 
ข้อที่ 12 ง ข้อที่ 27 ง 
ข้อที่ 13 ง ข้อที่ 28 ข 
ข้อที่ 14 ก ข้อที่ 29 ข 
ข้อที่ 15 ง ข้อที่ 30 ก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 หน่วยที่ 1 

กำรสื่อสำรและกำรค้ำชำยแดน 
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หน่วยที่

การส่ือสารและการค้าชายแดน 1
  

 
 
 
แนวคิด 

การค้าชายแดนของไทยกับประเทศ  เพื่อนบ้านมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการท่ีประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น  รวมถึงความร่วมมือ  และการตกลงทางการค้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มูลค่า
การค้าระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การสื่อสารจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรู้ค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน  ซึ่งสามารถติดต่อค้าขายชายแดนได้  ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้คนท่ี
อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนท่ีสามารถสื่อสาร  และให้ความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ  
มากขึ้นอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย 
1.  อธิบายความหมายการสื่อสารการค้าชายแดน 
2.  ศึกษารูปแบบการค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ได้ 
3.  ศึกษาศัพท์เกี่ยวกับการค้าชายแดนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมรได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1.1  การสื่อสารและการค้าชายแดน 
            เร่ืองท่ี 1.2  รูปแบบการค้าชายแดน  
 เร่ืองท่ี 1.3  ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการค้าชายแดน  รูปแบบการค้าชายแดน 
        และช่องทางการค้า 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
1. ศึกษาเอกสารเนื้อหา เรื่องท่ี 1.1 – 1.3 ด้วยตนเอง 

หน่วยท่ี 1 
  

  การสื่อสารและการค้าชายแดน 
 

2. ศึกษาค าศัพท์และการออกเสียงภาษาเขมร จากสื่อวีดิทัศน์  ในเรื่องท่ี 1.3
ประกอบ 

3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามเอกสารชุดการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
3. กิจกรรมท่ี 1 
4. รูปภาพ 

 

การประเมินผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ท ากิจกรรมท้ายหน่วยที่ 1  
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
เมื่ออ่าน แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 1 แล้วให้ท า

แบบทดสอบก่อนเรียน  ศึกษาเอกสารชุดการเรียน  และสื่อวีดิทัศน์
ค าศัพท์ภาษาเขมรในเรื่องที่ 1.3  พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง  
และเมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนแล้วให้ท ากิจกรรมในหน่วยที่ 1 และ
แบบทดสอบหลังเรียน 
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2. ศึกษาค าศัพท์และการออกเสียงภาษาเขมร จากสื่อวีดิทัศน์  ในเรื่องท่ี 1.3
ประกอบ 

3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามเอกสารชุดการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
3. กิจกรรมท่ี 1 
4. รูปภาพ 

 

การประเมินผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ท ากิจกรรมท้ายหน่วยที่ 1  
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
เมื่ออ่าน แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 1 แล้วให้ท า

แบบทดสอบก่อนเรียน  ศึกษาเอกสารชุดการเรียน  และสื่อวีดิทัศน์
ค าศัพท์ภาษาเขมรในเรื่องที่ 1.3  พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง  
และเมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนแล้วให้ท ากิจกรรมในหน่วยที่ 1 และ
แบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1. 
ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. การสื่อสารทางการตลาดข้อใดถูกต้อง 
                 ก.  การโฆษณากับการขาย 
                  ข.  กระบวนการถ่ายทอดกับการ 
                          โฆษณา 
                  ค.  การขายกับประสบการณ์ 
                  ง.  กระบวนการสื่อสารกับกระบวน 

               การตลาด 
2. การค้าชายแดนมีลักษณะอย่างไร 

               ก.  การค้าท่ีมีเขตพรมแดนติดต่อกัน 
               ข.  เป็นสินค้าจ าเป็นท่ีใช้ใน 
                           ชีวิตประจ าวัน    
               ค.  การซื้อขายท่ีมีมูลค่าครั้งละไม่  
                           มากนัก      
               ง.  ถูกทุกข้อ 

3. ลักษณะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ม ี
    การค้ากี่ลักษณะ 

               ก.  2 ลักษณะ 
              ข.  3 ลักษณะ 
                ค.  4 ลักษณะ 
                 ง.  5 ลักษณะ 

4. จุดผ่านแดนถาวรและจดุผ่อนปรน 
    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีก่ีจังหวัด 

               ก.  3  จังหวัด  
               ข.  4 จังหวัด 
                ค.  5 จังหวัด 
            ง.  6 จังหวัด 

 5. รูปแบบการค้าชายแดนมีกี่ประเภท 
    ก.  6 ประเภท  
    ข.  7 ประเภท 

        ค.  8 ประเภท 
        ง.  9 ประเภท 
 6. ช่องทางการค้าท่ีมีการน าสินค้าเข้าเฉพาะอย่าง 
       คือช่องทางใด 
         ก.  จุดผ่านแดนชั่วคราว 
         ข.  จุดผ่อนปรนทางการค้า 
         ค.  จุดผา่นแดนถาวร 
         ง.  ช่องทางการค้าแบบธรรมชาติ 
 7. การค้าแบบขายฝาก คอืข้อใด 
         ก.  Cash  
         ข.  Balance Trade 
         ค.  Sale on Consignment License 
         ง.  Consumer Trade 
 8. Balance Trade  หมายถึง 
         ก.  การค้าแบบเงินสด 
         ข.  การค้าแบบขายฝาก 
         ค.  การค้าแบบต่างตอบแทน 
         ง.  น าติดตัวไปบริโภค    
9. การค้าชายแดนภาษาเขมร คือข้อใด 
         ก.  เปีย นึจ จกัม ตาม ปรม แดน 
         ข.  เปีย นึจ จกัม ชลอง แดน 
         ค.  จรอก  อเจินไต 
         ง.  เลี๊ยะ คนะ ปิ เซ๊ะ 
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10. จุดผ่านแดนถาวรภาษาเขมร คือข้อใด 
          ก.  การ ล็วก โด 
          ข.  เล๊ียะคนะปิเซ๊ะ 
          ค.  จรอก  อเจินไต 
          ง.  จรอก บ็อน เดาะ อาซ็อน 
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ความหมายของการสื่อสาร            

การสื่ อสาร (Communication)    ห ม ายถึ ง   ก ระบ วน ก าร ถ่ ายท อ ด
ข่าวสาร   ข้อมูล ความรู ้ ประสบการณ์  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  ความต้องการจากผู้ส่งสาร  
โดยผ่านสื่อต่าง ๆ   ท่ีอาจเป็นการพูด  การเขียน  สัญลักษณ์อื่นใด     การแสดงหรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆไปยังผู้รับสาร  ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารท่ีแตกต่าง
กันไป  ตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร    โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน 
 

การสื่อสารการตลาด  คืออะไร  
การสื่อสารการตลาด  คือ  การน าการสื่อสาร  และการตลาดมาร่วมกันท า

ให้มีรูปแบบเป็นกระบวนการท่ีผสมผสานกันระหว่างกระบวนการส่ือสาร  และ
กระบวนการทางการตลาดไว้ด้วยกันอย่างลงตัว   โดยการสื่อสารการตลาดถูกท า
ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการท าการตลาด  สร้างการรับรู้  ความเข้าใจ  ให้กับผู้บริโภค  
โดยการสื่อสารทางการตลาดสามารถท าได้ด้วยการ  ใช้ค าพูด  รูปภาพ  หรือสร้าง
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสท้ัง 5  เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค  กระตุ้นการ
ขายให้เพิ่มมากขึ้น  และสร้างความจงรักภักดีให้กับตราสินค้า  ซึ่งถือว่ามีบทบาท
ส าคัญมากส าหรับการท าการตลาด 

 

เครื่องมือการท าการตลาด  ที่ส าคัญ  
1. การโฆษณา   คือกิจกรรมทางการตลาดท่ีจัดท าขึ้นมาเพื่อ  สนับสนุนการ

ขาย  เพิ่มก าไร  แนะน าผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในตลาด  
2. การประชาสัมพันธ์   เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง

อย่างท่ีนับวันจะยิ่งมีบทบาทมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ หรือสินค้าทั้งทางตรง  และทางอ้อม  

3. การสื่อสารการตลาดทางตรง   เป็นการท าการตลาดโดยการติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง  ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค  หรือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  

เรื่องที่ 1.1  การสือ่สารและการคา้ชายแดน 
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4. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด   เป็นการท าการตลาด  เพื่อจูงใจเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการขายท่ีเร็วขึ้น  

5. สื่อสารแบบส่วนตัว   หรือการสื่อสารโดยพนักงาน  เป็นการสื่อสารทาง
การตลาดแบบใช้พนักงานขาย  มักจะถูกใช้กับสินค้าท่ีมีรายละเอียดการใช้งาน  
หรือวิธีการใช้งานที่ซับซ้อน  

6. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด    การสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดสามารถเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค  หรือกลุ่มเป้าหมาย
ได้  การสื่อสารทางการตลาดถูกท าขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการท าการตลาด   ในเรื่อง
ของการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  ให้กับผู้บริโภคนี้จึงเป็นสิ่งท่ีคุณไม่ควรพลาด
หากต้องการท าให้ธุรกิจของคุณด าเนินต่อไปได้อย่างยาวนาน 

 

การค้าชายแดน  คืออะไร 
การค้าชายแดน   เป็นการค้าในรูปแบบต่าง  ๆ ของประชาชน   หรือ

ผู้ประกอบการค้าท่ีมีภูมิล าเนาหรือพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  ได้ท าการ
ซื้อขาย  แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันโดยมีมูลค่าครั้งละไม่มากนัก   ส่วนใหญ่จะ
เป็นสินค้าจ าเป็นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่นสินค้าอุปโภค  สินค้าเกษตร  สินค้าท่ี
หาได้จากธรรมชาติ  เป็นต้น  

 

โดยท่ัวไปการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีอยู่  2  ลักษณะ คือ 
1.  มีลักษณะท้ังในรูปแบบการค้าชายแดนท่ีแท้จริง  คือ  เป็นการซื้อขาย

ระหว่างคนในพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่บริเวณจังหวัดชายแดน 
2.  มีรูปแบบคล้ายกับการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งไม่ได้มีการท าการค้าขาย

เฉพาะกลุ่มผู้ค้าภายในพื้นท่ีบริเวณจังหวัดชายแดนเท่านั้น   แต่ประกอบด้วยผู้ค้า
จากส่วนกลาง และท่ีอื่น ๆ เข้ามาด าเนินการค้าขายผ่านชายแดน 
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                            จุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  
 

กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยท่ีมีพรมแดนติดต่อกันหลายด้าน  โดย
ทิศเหนือติดกับไทย 4  จังหวัด  ได้แก่  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  และ
บุรีรัมย์  ทิศตะวันตกติดกับไทย 3  จังหวัด  ได้แก่  สระแก้ว  จันทบุรี  และตราด  
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย  มีจุดการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา คือ  จุดผ่านแดน
ถาวร   และจุดผ่อนปรนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ  4  จังหวัด   ได้ แก่ 
อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร ์ และบุรีรัมย์  ในภาคตะวันออก 3  จังหวัด  ได้แก ่ 
ตราด  จันทบุรี  และสระแก้ว  โดยจุดการค้าผ่านแดนท้ังหมดนี้มีจุดการค้าที่ส าคัญ 
คือ  ตลาดโรงเกลือ  ท่ีตั้งอยู่ท่ีจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก  อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงท่ีสุด   

การค้าชายแดนได้ด าเนินมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง  ผ่านเส้นทางท่ีเคย
ใช้อยู่แต่เดิมเมื่อครั้งยังไม่ได้แบ่งเขตแดน  หรืออาณาเขต  ท่ีเรียกกันว่า “ช่องทาง
การค้าตามธรรมชาติ” หรือ  ท่ีเรียกกันว่า  “จุดผ่อนปรนทางการค้า” 

จุดการค้าชายแดน  จุดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา  มีจุดผ่านแดน/จุดผ่อน
ปรน   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี 4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร ์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
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                                  จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 
จุดผ่านแดนถาวร  
 1.  ช่องจอม อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ - โอรเสม็ด อ าเภอส าโรง  
จังหวัดอุดรมีชัย  
 2.  ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ - อัลลองเวง  จังหวัดอุดรมีชัย  
 

จุดผ่อนปรน  
 ช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสะเตียบกวาง อ าเภอ
จอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร 
  

จุดผ่อนปรน อื่น ๆ  
จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน  ท่ีประชาชนมีการติดต่อซื้อขายระหว่างหมู่บ้าน  คือ 
 1.  ช่องตาเฒา่  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ -  จังหวัดพระวิหาร  
 2.  ช่องสายตะกู  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์- บ้านจุบโกกีอ าเภอส าโรง  
จังหวัดอุดรมีชัย  
 3.  ช่องกร่าง อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ - บานทะมอโดน  อ าเภอ
บันเตียกัมบึน  จังหวัดอุดรมีชัย  

 

 

9



ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

                
 
รูปแบบการค้าชายแดน  ได้แก่ 

1.  น าติดตัวไปบริโภค (Consumer Trade) เป็นการซื้อ - ขายกัน ระหว่าง
ประชาชนในบริเวณแนวชายแดนของท้ังสองประเทศ   ส่วนมากจะเป็นสินค้า
ประเภทอุปโภคบริโภค ซึ่งจะด าเนินการซื้อ - ขายกันทุกวัน  
 2.  การค้าแบบเงินสด (Cash) เป็นการซื้อ - ขายกันในบริเวณชายแดนท่ีใช้
เงินสด และมีการส าแดง  และเสียภาษี ณ ด่านศุลกากรท่ีควบคุมพื้นท่ีนั้น ๆ   ผู้ซื้อ
จะเป็นผู้ส าแดงตามระเบียบศุลกากร  และมีการเก็บสถิติข้อมูลทางการค้า 
 3.  การค้าแบบขายฝาก (Sale on Consignment License) เป็นการค้าแบบ
การให้สินเชื่อซึ่งกันและกัน  การค้ารูปแบบนี้ต้องอาศัยความเชื่อใจกัน  ซึ่งพ่อค้า
ชายแดนมีความสามารถในการติดต่อกับพ่อค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน   ดังนั้น ผู้ท่ี
ต้องการจะไปลงทุนท าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องติดต่อกับพ่อค้าชายแดน  
เพราะเขาจะรู้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดีในการค้า  และสามารถให้สินเชื่อแก่กันได้ 
 4.  การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade) 
                 4.1 Import License คือ  กรณีท่ีพ่อค้าในประเทศต้องการซื้อสินค้า  และ
น าสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก็จะต้องส่งสินค้าของในประเทศออกไป
ก่อน  จากนั้นเมื่อมีการน าสินค้าเข้าและสินค้าออกในมูลค่าท่ีเท่ากัน   แล้วก็จะได้ 
License  เมื่อพ่อค้าท่ีท าการค้าได้ License แล้ว ก็จะน า License ท่ีได้ไปสั่งสินค้า
น าเข้าได้  ในมูลค่าท่ีเท่ากันกับท่ีส่งสินค้าออก  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยท่ีนิยม
ใช้วิธีการค้ารูปแบบนี้  คือ   สหภาพเมียนม่าร์ นิยมใช้มากกว่า   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และประเทศกัมพูชา 
             4.2 Border Trade Agreement  เป็นรูปแบบการค้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
เสนอ โดยกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม JTC (Joint Trade Committee)  และ
กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม  JCC   ท้ังสองหน่วยงานของไทย             
จะประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทุกปี  เพื่อเจรจาเรื่องการค้าท่ีค้าขายผ่านบริเวณ

เรื่องที่ 1.2  รูปแบบการค้าชายแดน 
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ชายแดน  ให้เป็นการค้าท่ีถูกต้องและมีรูปแบบท่ีตรงกัน  แต่ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้  เนื่องจาก  สหภาพเมียนม่าร ์ ยังไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการค้ารูปแบบนี้ 
     5.  การค้าแบบหักบัญชี (Account Trade หรือ Counter Trade)  เพื่อให้การค้า
ชายแดนเป็นการค้าท่ีถูกต้อง  จึงคิดรูปแบบการค้าโดยการเปิดบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่ง  
โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ  หากผู้ค้าคนใดจะท าการค้าต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ค้า  
และด าเนินการสั่งของเข้ามา แล้วไปตัดหรือหักบัญชีภายหลัง  แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว 
     6.  การค้าแบบสากล (Normal Trade)  เป็นการค้าแบบมาตรฐานสากล  
โดยใช้วิธีการเปิด L/C เป็นรูปแบบการค้าท่ีนิยมใช้แพร่หลาย 
 

ช่องทางการค้าชายแดน 
1.  ช่องทางการค้าแบบธรรมชาติ (Natural Pass)  เป็นช่องทางท่ีประชาชน

ใช้เดินทางผ่านเข้า-ออก ไปมาค้าขายกัน  บางด่านถือเอาช่องทางธรรมชาติมาเป็น
จุดผ่อนปรน  และจุดผ่านแดนถาวร 

2.  ช่องทางอนุมัติเฉพาะของศุลกากร (ตามมาตรา 5 ทวิ พ.ร.บ. ศุลกากร 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2480)  ช่องทางนี้เป็นช่องท่ีอ านวยความสะดวกทางการค้าชายแดน  
ท่ีท าให้ปริมาณการค้า  และมูลค่าการค้าขายสูงขึ้น 

3.  จุดผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Crossing Point)  เป็นช่องทางท่ีขอ
อนุมัติการน าเข้าสินค้าเฉพาะอย่าง  เมื่อเสร็จแล้วก็จะปิดช่องทางการน าเข้า 
 4.  จุดผ่อนปรนทางการค้า (Check Point Border Trade)  เป็นจุดท่ีมีการ
นัดหมายกันตามเวลาเพื่อท าการค้า  เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีจะอนุมัติ
ให้เปิด  โดยค าเสนอของกรมศุลกากรร่วมกับต ารวจตรวจคนเข้าเมือง  จะมีเวลาใน
การเปิด – ปิดเป็นเวลา 
     5.  จุดผ่านแดนถาวร (Permanent Crossing Point)  เป็นจุดผ่านท่ีเป็น
ทางการถูกต้องตามหลักสากล  โดยมีด่านศุลกากรก ากับดูแล เช่นเดียวกับท่าเรือ 
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ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เร่ืองดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมร
จากสื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 
 

การค้าชายแดน   ពាណិជ្ជកម្មតាម្ព្រំដែន 
(Border Trade)   เปียนึจ จกัม ตาม ปรม แดน 

 

การค้าผ่านแดน         ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែន 
(Border Through Trade) เปียนึจจกัม ชลอง แดน 

 

ลักษณะพิเศษ   លកខណះរិសេេ 

(Special Characteristics) เล๊ียะ คนะ ปิ เซ๊ะ 
 

จุดผ่านแดนถาวร               ព្រកអរិន្ត្នៃយ៍ 
(Permanent Crossing Point)  จรอก  อเจินไต 

 

   จุดผ่อนปรน          ព្រកបស ដ្ ះអាេនន 
(Check Point)                           จรอก บ็อนเดาะ อาซ็อน 

 

การซื้อขาย   ការលក់ែូរ 
(Trading)   การ ล็วก โด 

 

การแลกเปลี่ยน   ការបដូរ 
( Exchange)   การ ปโด 
 

เรื่องที่ 1.3  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคา้ชายแดน  
รูปแบบการค้าชายแดนและช่องทางการค้า 
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เงินตราต่างประเทศ  រូបិយប័ណណបរសេេ 
(Foreign Currency)  รู ปิยะบัน บอระเต๊ะ 
สินค้า    ផលិតផល 

(Goods)    พเลิต ตะพอล 
 

รูปแบบการค้าชายแดน  រូបភារន្តនពាណិជ្ជកម្មព្រំ ដែន 
(Border Trade Model) รูปเพียบ นึย เปีย นึจ จะ กัม ปรมแดน 
 

น าติดตัวไปบริโภค  ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ 

(Consumer Trade)  เปีย นึจ จะ กัมล็วก  เรียย 
 

การค้าแบบเงินสด   ការលក់សោយរង់ព្ាក់េេធ 
(Cash)    การล็วกเรียย ดอย จ็อง ปร๊ะซ็อต 
 

การค้าแบบขายฝาก   ការលក់ដបបបញ្ចំ  
(Sale on Consignment License)   การล็วก แบบ บ็อญจ า 
 

การค้าแบบต่างตอบแทน ការពាណិជ្ជកម្មសោយមានតុលយភារ 

(Balance Trade)  การ เปีย นึจจะกัม ดอย เมียนด็ลยะเพียบ 
 

การค้าแบบหักบัญชี  ការពាណិជ្ជកម្មសោយមានការេូទាត់ 
(Account Trade)  การ เปีย นึจจะกัม ดอย เมียน การตูต็วต 
 

การค้าแบบสากล   ពាណិជ្ជកម្មសាកល 

(Normal Trade)     การ เปีย นึจจะกัม ซาก็อล 
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      ช่องทางการค้าแบบธรรมชาติ  រសបៀង 
      (Natural Pass)     ระ เบียง 
 

ช่องทางอนุมัติเฉพาะของศุลกากร  ព្រកអនៃរជាតិរំសពាះរ័នធគយ 

(Customs Pass) จรอก อ็อน ตระเจียต จ็อม ป๊ัว ป็วนโกย 
 

จุดผ่านแดนชั่วคราว   ព្រកបស ដ្ ះអាេនន 
(Temporary Crossing Point)             จรอก บ็อนเดาะ อาซ็อน 

    

จุดผ่อนปรนทางการค้า   ព្រកបស ដ្ ះអាេនន 
(Check Point Border Trade)  จรอก บ็อนเดาะ อาซ็อน 

 

จุดผ่านแดนถาวร   ព្រកអនៃរជាតិ 
 (Permanent Crossing Point)  จรอก อ็อนตระเจียต 
 
                                                                                                                         

กรมศุลกากร    នាយកោា នរ័នធគយ 
 

(Customs Department)  เนีย ยั๊ว กัด ทาน ป็วนโกย 
 

ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ប ូលិេអសនាៃ ព្បសេេន៍ 
(Immigration Police)   โปลิ ๊อ็อนโตปรอเว็ 

เวลาเปิด-เวลาปิด   សមា ងសបើកបិេស្វើការ 
(Opening and Closing Time)  โมง เบิก เบิต ทเวอ กา 

 

ท่าเรือ     កំរង់ដផ 
(Sea Port)    ก็อม ป็วง แพ 
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1.  แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม  ให้ศึกษาเนื้อหาเรื่องท่ี 1.1 – 1.2  กลุ่มละ 1 เรื่อง  
     แล้วส่งตัวแทนออกมาสรุป 
2. จงอธิบายความหมายต่อไปนี ้

2.1 การคา้ชายแดน  หมายถึง
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
2.2  รูปแบบการค้าชายแดน  มีกี่แบบ 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
2.3  ให้เขียนศัพท์การค้าชายแดนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 
 การค้าผ่านแดน     

...................................................................................................................... 
 จุดผ่อนปรน 

………………………………………………………….............................. 
 การซื้อขาย 
...................................................................................................................... 

 การค้าแบบเงินสด
...................................................................................................................... 

 การค้าแบบขายฝาก 
………………………………………………………………..…………… 
 การค้าแบบสากล
...................................................................................................................... 

กิจกรรมหน่วยที่ 1. 
 

กจิกรรม หน่วยที ่1
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1. 
 

ค าชี้แจง : จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1. การสื่อสารทางการตลาดจัดท าขึ้นเพื่ออะไร 
   ก.  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
   ข.  การขายสินค้าทางตรง 
   ค.  สร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ลูกค้า 
   ง.  เพื่อลดต้นทุนทางตลาด 

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการค้าชายแดน 
   ก.  การซื้อขายสินค้าครัง้ละมาก ๆ 
   ข.  สินค้าท่ีขายตามแนวชายแดน  
   ค.  การซื้อขายสินค้าครัง้ละไม่มาก  

    ง.  สินค้าท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค 
3. การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา มีลักษณะ 

อย่างไร 
     ก.  การซื้อขายสินค้าราคาถูก 
     ข.  การซื้อขายระหว่างคนนอกพื้นที่ 
     ค.  การซื้อขายระหว่างคนในพื้นท่ีชาย 

แดนด้วยกัน 
     ง.  การซื้อขายสินคา้ที่มีย่ีห้อ 
4. จังหวัดใดท่ีมีจุดผ่านแดนถาวร 
    ก.  สุรินทร ์
    ข.  ชัยภูม ิ
    ค.  บุรีรัมย์ 
        ง.  นครราชสีมา  
5. ข้อใดคือรูปแบบการค้าชายแดน 
     ก.  การค้าส่ง 
     ข.  การค้าปลีก 

   

   ค.  การค้าแบบเงินสด 
    ง.  การค้าขายตรง 
6. สินคา้ที่ผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวมากท่ีสุด

ได้แก ่
    ก.  สินค้าราคาแพง 
    ข.  สินคา้ราคาถูก 
    ค.  สินคา้ปลอดภาษี 
    ง.  สินค้าเฉพาะอย่าง 

7. Sale on Consignment License หมายถึง 
    ก.  การค้าแบบขายฝาก  

        ข.  การค้าแบบเงินสด  
     ค.  การค้าแบบต่างตอบแทน 
     ง.  การน าติดตัวไปบริโภค 
8. การค้าต่างตอบแทน หมายถึง 
     ก.  Balance Trade   
     ข.  Sale on Consignment License 
     ค.  Consumer Trade 
     ง.  Cash 
9. เปีย นึจ จกัม ตาม ปรม แดน คือข้อใด 
    ก.  การค้าผา่นแดน 
    ข.  การค้าชายแดน 
    ค.  ลักษณะพิเศษ 
    ง.  จุดผา่นแดน 
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10. จรอก  อเจินไต คือข้อใด 
      ก.  จุดผ่านแดนถาวร 
      ข.  ลักษณะพิเศษ 
          ค.  การซื้อขาย   
          ง.  จุดผ่อนปรน 
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ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

 
  

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ง 2. ง 3. ก 4. ข 5. ก 6. ก 7. ค 8. ค 9. ก 10. ค 
 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ค 2. ก 3. ค 4. ก 5. ค 6. ง 7. ง 8. ก 9. ข 10. ก 
 
3. แนวตอบกิจกรรม หน่วยที่ 1. 

1. ไม่มีแนวเฉลยกิจกรรม 
2. ตอบ 

2.1  ตอบ   การค้าในรูปแบบต่าง ๆ  ของประชาชนหรือผู้ประกอบการค้าท่ีมีภูมิล าเนา
หรือ พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ท าการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างกัน 

2.2 ตอบ  มี 6  แบบ  1)  น าติดตัวไปบริโภค 
     2)  การค้าแบบเงินสด 
     3)  การค้าแบบขายฝาก 
     4)  การค้าแบบต่างตอบแทน 
     5)  การค้าแบบหักบัญชี 
     6)  การค้าแบบสากล 
          2.3  ตอบ 1)  border Through Trade    ภาษาเขมร   เปียนึจจกัม ชลอง แดน 
          2)  Permanent Crossing Point  ภาษาเขมร   จรอก  อเจินไต 
         3)  Check Point      ภาษาเขมร   จรอก บ็อนเดาะอาซ็อน 
                     4)  Trading       ภาษาเขมร   การ ล็วก โด 
          5)  Cash         ภาษาเขมร   การ ล็วก เรียย ดอย จ็อง ปร๊ะซ็อต 
          6)  Sale on Consignment License ภาษาเขมร   การ ล็วก แบบ บ็อญจ า 
         7)  Normal Trade          ภาษาเขมร    การ เปีย นึจ จะกมั ซาก็อล 
 

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  และกิจกรรม หน่วยที่ 1 
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หน่วยที่ 2 
การตลาด 
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แนวคดิ 

การตลาดเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญของความส าเร็จ  และความก้าวหน้าใน
การด าเนินธุรกิจและจากสภาวการณ์ปัจจุบัน  การค้าชายแดนของประเทศไทยเป็นธุรกิจมีการ
แข่งขันกันสูง  การตลาดยิ่งมีบทบาทมากขึ้น  การค้าชายแดนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรู้
ความหมายของการตลาด  โดยเฉพาะการค้าขายบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณชายแดน  ท่ีสามารถสื่อสารและให้ความร่วมมือระหว่างกันใน
ด้านต่าง ๆ มากขึ้นอีกด้วย 

 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของการตลาดได้ 
 2.  อธิบายกลยุทธ์การตลาดได้ 
 3.  อธิบายส่วนประสมของการตลาดได้ 

4.  อธิบายแปลค าศัพท์เกี่ยวกับการตลาดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมรได้ 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ือง 2.1  ความหมายและความส าคัญของการตลาด 
 เร่ือง 2.2  ความหมายกลยุทธ์การตลาด 
 เร่ือง 2.3  ความหมายส่วนประสมของการตลาด 

เร่ือง 2.4  ค าศัพท์เกี่ยวกับ  การตลาด  กลยุทธ์การตลาด  และส่วนประสมของ 
                การตลาด  ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 2
การตลาด 

 

หน่วยที่

การตลาด2
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กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
1. ศึกษาเอกสารเนื้อหา  เร่ืองท่ี 2.1 – 2.4 ด้วยตนเอง 
2. ศึกษาค าศัพท์และการออกเสียงภาษาเขมร จากสื่อวีดิทัศน์  

ในเรื่องท่ี  2.4 ประกอบ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามเอกสารชุดการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
3. กิจกรรมท่ี 2 
4. รูปภาพ 

 

การประเมินผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ท ากิจกรรมท้ายหน่วยที่ 2  
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
เมื่ออ่าน แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 2 แล้ว  ให้ท า

แบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเอกสารชุดการเรียน  และสื่อวีดิทัศน์  ค าศัพท์
ภาษาเขมรในเรื่องที่ 2.4  พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่องและเมื่อ
ศึกษาจบหน่วยการเรียนแล้วให้ท ากิจกรรมในหน่วยที่ 2 และแบบทดสอบ
หลังเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 2 
ค าชี้แจง : จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. การตลาด หมายถึงอะไร 
        ก.  การกระท ากิจกรรมต่าง ๆในธุรกิจท่ี 4 ท า

ให้เกิดการน าสินค้าหรือบริการจาก 
               ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค 

ข.  ธุรกิจท่ีต้องมีการซื้อขายสินค้าหรือ 
      บริการซึ่งไม่ใช่การให้กันเปล่าๆ 
ค.  การเคลื่อนไหวของสินค้าหรือ 
      บริการมีการเปลี่ยนมือจากผู้ผลติ 

โดยถือว่าเป็นผู้ขายให้กับผู้บริโภค 
ง.  ถูกหมดทุกข้อ 

2. การตลาดมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
อย่างไร 
   ก.  การตลาดช่วยให้ประชากรมี    

 รายได้สูงขึ้น   
   ข.  การตลาดไม่ท าให้เกิดการ 

หมุนเวียน ของปัจจัยการผลิต 
   ค.  การตลาดไม่ท าให้เกิดการ 
         เปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ 

        ง.  การตลาดไม่ท าให้เกิดการแข่งขัน 
3. กลยุทธ์การตลาด  หมายถึง 

   ก.  ก าหนดตลาดเป้าหมายและการ ก าหนด
ส่วนประสมการตลาด 

   ข.  การก าหนดส่วนประสม การตลาด 
   ค.  การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
   ง.  ผิดทุกข้อ 

4. ก าหนดตลาดเป้าหมายสามารถแบ่งเป็นกี่กลุ่ม 
   ก.  4 กลุ่ม 
   ข.  3 กลุ่ม 
   ค.  2 กลุ่ม 
   ง.  1 กลุ่ม 

5. ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยก่ี
องค์ประกอบ 

   ก.  4 องค์ประกอบ 
   ข.  3 องค์ประกอบ 
   ค.  2 องค์ประกอบ 
   ง.  1 องค์ประกอบ 

6. ผลิตภัณฑ์  หมายถึง 
         ก.  สินค้าท่ีไม่รวมเง่ือนไขต่าง ๆ 
         ข.  สินค้าท่ีไม่สามารถจับต้องได้ 
         ค.  สินค้าท่ีสามารถตอบสนอง 
              ความต้องของตลาดได ้

   ง.  ผิดทุกข้อ 
7. ข้อใดเป็นการส่งเสริมทางการตลาด 
         ก.  ใบปลิว  
         ข.  นิตยสาร 
         ค.  การจัดประชุม 
         ง.  ถูกทุกข้อ 
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8. การตลาด  คือข้อใด 
        ก.  Business   
        ข.  Services 
        ค.  Company  
        ง.  Marketing       
9. การตลาด  ภาษาเขมรอ่านว่า 
         ก.  ตุม นิญ 
         ข.  เซ วา กัม 
         ค.  เนี๊ยะ บอริโพก 
         ง.  การ ซแวง ย็วล ปี ตี พซา 

10. การส่งเสริมทางการตลาด  ภาษาเขมรอ่านว่า 
          ก.  กา แจก จาย 
          ข.  กา โค ซนา  เปีย นึจ จะกัม 
          ค.  การ ล็วก ดอย เพนี๊ย ะเงีย ล็วก 
          ง.  กา พซ็อบ พซายป็วงรีก ตี พซา 
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การตลาด  
การตลาด   คือ  การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในธุรกิจท่ีมีให้เกิดการน าสินค้าหรือ

บริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค  หรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ  โดยได้รับความพอใจขณะเดียวกันก็
บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ  จากค าจ ากัดความดังกล่าว  จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่กระท านั้น
เป็นเรื่องของธุรกิจท่ีต้องมีการซื้อขายสินค้า   หรือบริการซึ่งไม่ใช่การให้กันเปล่า ๆ 
โดยเฉพาะจะมีการเคลื่อนไหวของสินค้า  หรือบริการ มีการเปลี่ยนมือจากผู้ผลิต  โดยถือว่า
เป็นผู้ขายให้กับผู้บริโภค  หรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการในฐานะเป็นผู้ซื้อสินค้า 
                                         
บทบาทและความส าคัญของการตลาด 
 
 การตลาดเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ    องค์การ   ท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดจนบุคคลต่าง ๆ อีกมากมาย   การด าเนินการด้านการตลาดจะส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวางท้ังในแง่ของผลดีหรือประโยชน์ท่ีได้รับ    และผลกระทบด้านผลเสียท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ   ซึ่งพอจ าแนกความส าคัญของการตลาดได้  ดังต่อไปนี ้

 

1.  ความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและบุคคล 
      การด ารงชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคท้ังหลาย  ในปัจจุบันจะหลีกเลี่ยงการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดได้ยากมาก  ผู้บริโภคต้องท ากิจกรรมในการซื้อ
สินค้าและบริการต่าง ๆอยู่ตลอดเวลา  หากสินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีผลิตขึ้นมานั้นไม่มี
ระบบตลาดเข้ามาจัดการสินค้าและบริการต่าง ๆ  จะไม่ถึงมือผู้บริโภค  ผลท่ีตามมาก็จะท า
ให้ประชาชนและสังคมได้รับความเดือดร้อน   สภาพเศรษฐกิจก็จะไม่เจริญเติบโต  ความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจก็จะไม่เกิดขึ้น   จึงกล่าวได้ว่าการตลาดมี
ความส าคัญท่ีมีต่อสังคมและบุคคล  ดังนี ้

เรื่องที่ 2.1  ความหมายและความส าคัญของการตลาด 
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  1.1  การตลาดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล  การท่ีนักธุรกิจ
พยายามจัดหาสินค้าและบริการลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีความแปลกใหม่   หรือเอื้ออ านวยความ
สะดวกสบายให้กับผู้บริโภคมากขึ้น  รวมท้ังความพยายามชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อหาไป
อุปโภคบริโภคมากขึ้น  ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล
และเก่ียวข้องไปถึงสังคม 

 1.2  การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ  ของประชากรในสังคมให้
สูงขึ้น  มาตรฐานการครองชีพของประชากรในชุมชนหน่ึง ๆ จะดีมากน้อยเพียงใดดูได้จาก
รายได้เฉลี่ยต่อหัวกับดูจากสภาพความเป็นอยู่ท่ัว ๆ ไปของประชาชนในชุมชนนั้น  ๆ  ว่า
ด ารงชีวิตประจ าวันกันอย่างไร  จากการท่ีประชากรมีรายได้มากขึ้น  มีอ านาจซื้อสูงขึ้น  จึง
ท าให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาสินค้าเพื่อสนองความต้องการของคนเรามากขึ้น  จึงเป็นสาเหตุท าให้
เกิดสินค้าอุปโภคบริโภค  เครื่องทุ่นแรง  เครื่องจักรกลต่าง ๆ ท่ีท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนเราสะดวกสบายขึ้น  ประชาชนมีเวลาว่างจากภารกิจประจ าวันมากขึ้น  การติดต่อสื่อสาร
และการคมนาคมก็จะสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 
  1.3  การตลาดท าให้เกิดลักษณะการครองชีพต่าง ๆ แก่บุคคลเพิ่มมากขึ้นการ
ปฏิบัติงานทางการตลาดทุกวันนี้   มีกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย  เมื่อมีกิจกรรมใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นก็ย่อมต้องการแรงงานส าหรับปฏิบัติงานเหล่านั้น    ท าให้เกิดการสร้างงานอาชีพใหม่ 
ขึ้นในตลาดมากมาย เช่น ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งสินค้า งานวิจัย การโฆษณา การประกันภัย ฯลฯ 
 

2.  ความส าคัญของการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
     การตลาดท าให้เกิดระบบการซื้อขายสะดวกรวดเร็ว  ผู้ซื้อผู้ขายติดต่อสัมพันธ์กันได้

ตลอดเวลาการปฏิบัติการต่าง ๆ  ทางการตลาดก็มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากมาย 
ดังนี ้

 2.1  การตลาดช่วยให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น  มีการผลิตสินค้า  และบริการ
มากขึ้นกล่าวคือ  การท่ีผู้ผลิต ผลิตสินค้าต่าง ๆ ออกมาจ าหน่ายแล้วมียอดจ าหน่ายสูงผู้ผลิตก็จะ
เพิ่มก าลังการผลิตมากขึ้น  ท าให้มีการซื้อมากขึ้นจึงเกิดการท างานเพิ่มขึ้นด้วย  ประชากรก็
จะมีรายได้สูงขึ้น  มีผลให้อ านาจซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้วย  ถ้ามองในภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า  การตลาดท าให้รายได้ประชากรสูงขึ้น 
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 2.2  การตลาดท าให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต   การตลาดท าให้
สินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีผลิตออกจ าหน่ายได้ปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น  การขยายตลาดในวงกว้างส่ง
สินค้าไปขายในท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ท าให้มีความต้องการปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิต
มากขึ้น ได้แก่  วัตถุดิบ  เงินทุน  แรงงาน  พืชผลทางการเกษตร  ท่ีดิน  การหมุนเวียนใช้
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงขึ้น  
  2.3  การตลาดช่วยสร้างความต้องการในการหมุนเวียน   การขยายด้านการ
ผลิตท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด  เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีมี
คุณภาพสูงขึ้น  ท าให้ผู้บริโภคมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกมากขึ้น 
  2.4  การตลาดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจาก
ธุรกิจต่าง ๆ แข่งขันกันมากขึ้น  มีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา   มีการ
ส่งเสริมการตลาดมากขึ้น   ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก   หากสินค้ามีมากเกินความ
ต้องการของผู้บริโภคท าให้ธุรกิจต้องมีต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น   จนผู้ผลิตบางรายต้องเลิก
กิจการหากเลิกกิจการหลาย ๆ ราย  การผลิตอาจจะลดลงจนไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ตลาด  สินค้าราคาก็จะสูงขึ้น  ท าให้ค่าของเงินลดลงมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ  
 
 
 
 
 
 

                                                           
ตลาดโรงเกลือ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 
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กลยุทธ์การตลาด (Marketing  Strategy)  ซึ่งประกอบด้วย  ก าหนดตลาดเป้าหมาย
และการก าหนดส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย   เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมายท่ีก าหนดให้ได้รับความพอใจสูงท่ีสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  ก าหนดตลาดเป้าหมาย   (Target Market) คือ  การก าหนดกลุ่มลูกค้า (Customer 
Segment) หรือการก าหนดตลาด (Market) ท่ีประกอบด้วยผู้มุ่งหวังท่ีธุรกิจต้องการน าสินค้า
และบริการของตนไปตอบสนองกลุ่มลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง   คือผู้มีความต้องการสินค้าผู้มี
อ านาจซื้อ (Purchasing Power) ผู้ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ (Authority to Buy) มีอิสระ
ในการซื้อ  ตลอดจนมีอายุ  รายได้  รสนิยม  และการศึกษาเหมาะสมกับสินค้าที่ขาย  เป็นต้น
ซึ่งผู้มุ่งหวังดังกล่าวสามารถแบ่งได้  2  กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ 
              1.1  บุคคลธรรมดาในตลาดผู้บริโภค  (Consumer  Market) หมายถึง  บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีซื้อสินค้าไปเพื่อการบริโภคเองภายในครัวเรือน (Household) หรือเพื่อการ
บริโภคส่วนตัว  ไม่ได้น าไปท าการซื้อขายอีกบุคคลเหล่านี้จะถูกเรียกว่า  ผู้บริโภคคนสุดท้าย 
(Final Consumer) กลุ่มนี้จะซื้อสินค้าท่ีเกิดจากความต้องการท่ีจ าเป็น   และตามความอยาก
ได้ของตนเอง  อาจซื้อสินค้าด้วยอารมณ์  และปริมาณซื้อคราวละไม่มากนัก  จึงมักชอบซื้อ
จากร้านค้าปลีกท่ีมีบริการอื่น ๆ ด้วย 

เรื่องที่ 2.2  กลยุทธก์ารตลาด 
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             1.2  ผู้ท่ีซื้อเป็นสถาบันหรือองค์การในตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) ผู้ซื้อ
ประเภทนี้ คือ  หน่วยงานท้ังเอกชนและรัฐบาล  ท้ังท่ีต้องการแสวงหาก าไรและไม่ต้องการ
แสวงหาก าไรซึ่งต้องการซื้อสินค้าไป  เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  เรียกว่า  ผู้ผลิตใช้เพื่อ
การขายต่อ (เรียกว่าคนกลางทางการตลาดได้แก่พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก) ใช้เพื่อการให้การ
บริการ  เรียกว่า ผู้ให้บริการ  หรือใช้เพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เรียกว่า  ฝ่ายจัดซื้อ 
ซึ่งบุคคลท้ัง 4 กลุ่ม นี้จะถูกเรียกว่า  ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User)  หรือผู้ใช้ท่ีเป็น
สถาบัน (Institute  User) ผู้ซื้อในกลุ่มนี้จะซื้อสินค้าโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นอีก
ต่อหนึ่งซึ่งเรียกอุปสงค์ประเภทนี้ว่า  อุปสงค์แบบต่อเนื่อง (Derived Demand) 
 2.  การก าหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  เมื่อสามารถก าหนดตลาด
เป้าหมายท่ีจะขายสินค้าได้อย่างชัดเจนแล้ว  ธุรกิจจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมในการซื้อ
สินค้าของตลาดเป้าหมายแต่ละตลาดในเร่ืองต่าง ๆ  ได้แก ่ สินค้าท่ีต้องการซื้อ (What) เวลา
ท่ีต้องการซื้อ (When)  สถานท่ีซื้อ  (Where)  เหตุท่ีซื้อ (Why)  วิธีการซื้อ (How)  จากนั้น
ธุรกิจต้องท าการก าหนดส่วนประสมการตลาดออกมาในภาพรวมท่ีเรียกว่า  โปรแกรม
การตลาด (Marketing Program) ท่ีเป็นแบบส าเร็จรูป (Package) อย่างเหมาะสมเพื่อการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ 
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ส่วนประสมทางการตลาด 
การก าหนดส่วนประสมการตลาด   หมายถึง  การก าหนดปัจจัยทางการตลาด 

(Marketing Factors)  ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์  ราคาของผลิตภัณฑ์  ระบบการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมการตลาดเพื่อตอบสนอง  กระตุ้นความต้องการของตลาดเป้าหมาย  
และให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ส่วนประสมทางการตลาดมี 4  องค์ประกอบ  ดังต่อไปนี ้

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง  สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมายให้เป็นท่ีพอใจ  ซึ่งรวมถึงสิ่งท่ีลักษณะทางกายภาพ  และสิ่งท่ีไม่
มีลักษณะทางกายภาพ  ได้แก ่ สินค้าพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ  บริการ  ความคิด  สถานท่ี  บุคคล 
กิจกรรม  และองค์การ  เป็นต้น  
 2.  ราคา (Price)  หมายถึง  มูลค่าสินค้าและบริการในรูปของตัวเงิน  หรือเป็นสิ่งท่ีผู้
ซื้อต้องจ่ายส าหรับการได้มาซึ่งบางสิ่ง  ราคาสินค้าท่ีธุรกิจก าหนดต้องมีความสอดคล้องกับ
ส่วนประสมการตลาดอ่ืน ๆ  และสอดคล้องกับต้นทุน  ตลอดจนสอดคล้องกับคุณภาพของ

เรื่องที่ 2.3  ส่วนประสมทางการตลาด 
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สินค้าท่ีเสนอขาย  สอดคล้องกับรายได้และสถานภาพของผู้ซื้อ  สภาวะเศรษฐกิจความ
จ าเป็นในการใช้ความสามารถในการใช้ทดแทนกันของสินค้าชนิดอื่น   
                3.  การจัดจ าหน่าย (Place)  หมายถึง  การเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีเป็นการเคลื่อนย้าย
ทางกายภาพ   และการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิต   หรือผู้ขายไปยังตลาด
เป้าหมายด้วยช่องทางสถาบันทางการตลาดท่ีเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพได้แก่  ร้านค้า
ส่ง  ร้านค้าปลีก  ตัวแทนจ าหน่าย  ผู้ประกอบการคลังสินค้าและขนส่ง  สถาบันการเงิน  
สถาบันประกันภัย  และธุรกิจโฆษณา  เป็นต้น   
              4.  การส่งเสริมทางการตลาด   (Promotion) หมายถึง   การติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด (Marketing Communication) ระหว่างผู้ท่ีต้องการขายสินค้ากับตลาดเป้าหมาย  
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล  แจ้งให้ทราบ  กระตุ้นหรือเตือนความจ า  ตลอดจนสร้างเจตคติ 
และพฤติกรรมการซื้อ  ให้เป็นไปตามท่ีธุรกิจต้องการ  การส่งเสริมการตลาด (Promotional 
Mix)  ซึ่งประกอบด้วย  
 4.1  การโฆษณา (Advertising)  เป็นการสื่อสารการเสนอขายความคิด  และธุรกิจ
ท่ีเป็นเจ้าของสินค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  การโฆษณาใช้สื่อ (Media)  ท่ีสามารถเข้าถึงผู้รับ
สารในคราวละมาก ๆ ได้แก่  โทรทัศน์  วิทยุ  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  เอกสารโฆษณา  แผ่น
ปิด  ใบปลิว  เป็นต้น 
 4.2  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  คือกิจกรรมท่ีกระตุ้นความสนใจให้
ผู้บริโภคคนสุดท้ายทดลองใช้สินค้า  หรือซื้อสินค้า  ได้แก่  การลดราคา  การแลก  การแจก
ตัวอย่าง  การแถม  การให้คูปอง  การสาธิตสินค้า  การแข่งขัน  และการชิงโชค  การจัด
แสดงสินค้า  การแข่งขันการขาย  การจัดประชุม  การให้ส่วนลดและส่วนยอมให้การ
ฝึกอบรม  และการใช้อุปกรณ์ช่วยขาย  เป็นต้น 
              4.3  การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นการเสนอ
ความคิดและการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าโดยไม่ใช้ บุคคล   เพื่อส่งเสริมให้ เกิด
ความสัมพันธ์และเกิดเจตคติท่ีดีระหว่างธุรกิจกับชุมชน   ได้แก่  การจัดท ารายงานประจ าปี
เพื่อแจกกับประชาชนท่ัวไป  การจัดประชุมสัมมนา  การเป็นผู้รับสนับสนุนการประกวด
ทางศิลปะวัฒนธรรม  และการแข่งขันกีฬา  การช่วยเหลือชุมชนและสังคม  เป็นต้น 
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                4.4  การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดอีกวิธี
หนึ่งท่ีนิยมกันมาก  โดยการเผชิญหน้าระหว่างพนักงานขายกับตลาดเป้าหมายเพื่อการเสนอ
ขายสินค้า 
            4.5  การตลาดทางตรงและการตลาดเชื่อมตรง (Direct Marketing and Online 
Marketing) การตลาดทางตรง  เป็นการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะรายท่ีเป็น
เป้าหมาย  เพื่อให้ได้รับการตอบสนองในทันทีทันใด  ส่วนการตลาดเชื่อมตรงเป็นการ
สื่อสารทางการตลาดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมตรงระหว่างผู้บริโภค  และผู้ขายด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่าง ๆ  
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ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เร่ืองดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ 
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 

 

การตลาด   ការស្វែងយល់ពីទីផ្សារ 
(Marketing)   การ ซแวง ย็วล ปีตี พซา 

  
  สินค้า    ទំនិញ 
  (Product)   ตุม นิญ 
 

การบริการ   សវវាកម្ម 
  (Service)   เซวากัม 
 

ผู้บรโิภค   អ្នកប្រសោគ 
  (Consumers)   เนี๊ยะ บอร ิโพก 
 

กลยุทธ์การตลาด  យុទធសាស្តវរទីផ្សារ 
(Marketing  Strategy)  ยุท ท ะซ๊ะ ตี พซา 

 

  ก าหนดตลาดเป้าหมาย  កំណត់ទិវសៅ 
  (Target Market)  ก็อม น็อต ตึ ๊เดา 
 

ผู้มีอ านาจซื้อ   អ្នកមានវម្តថោព 
  (Purchasing Power)  เนีย๊ะเมียนสมัตทะเพียบ 

 

เรื่องที่ 2.4  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด 
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ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ  អ្នកមានវិទិធវសប្ម្ច 
(Authority to Buy)   เนี๊ยะ เมียน เซิ๊ต ซ็อม เร็จ 

 

  ผู้บริโภคคนสุดท้าย  អ្នកររិសោគចុងសប្កាយ 
  (Final Consumer)  เนี๊ยะบอริโพก จงกรอย 
  ราคา     តម្ម្ៃ 

(Price)    ต็อมไล 
 

การส่งเสริมทางการตลาด ការផ្សសពែផ្សាយពប្ងីកទីផ្សារ 
  (Promotion)   กาพ ซ็อบ พซาย ป็วง รีก ตี พซา 
 

การโฆษณา   ការសោវនាពាណិជ្ជកម្ម 
  (Advertising)   กาโค ซนา เปีย นึจ จะกัม 
 

  การขายโดยพนักงานขาย ការលក់សោយោន ក់ងារលក់ 
  (Personal Selling)  การ ล็วก ดอย เพนี๊ยะ เงีย ล็วก 
 

  สินค้าน าเข้า   ទំនិញនាំចូល 
  (Imported Goods)  ตุม นิญ น็วมโจล 
     

การขายทางโทรศัพท์  ការលក់ដូវតាម្ទូរវ័ពទ 
  (Telemarketing)  การ ล็วก โด ตาม ตูระซัพ 
 

  การขายผ่านสื่อ  ការលក់តាម្សារពត៌មាន 
  (Media Selling)  การ ล็วก ตาม พซา ปอ ตาเมียน 
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  การขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ការលក់តាម្អ្ុិនធឺសណត 
  (Internet Selling)           การ ล็วก ตาม อิน เทอ เนต 
 

  บรรจุภัณฑ์   វិចខ្ចរ់ 
  (Package)   วึจ ขจ็อบ 
 

ผลิตภัณฑ์   ផ្សលិតផ្សល 
  (Product)   พเลิตตะพ็อล 
 

ราคา    តម្ម្ៃ 
  (Price)    ต็อมไล 
 

การจัดจ าหน่าย   ការស្ចកចាយ 

  (Place)    กา แจก จาย 
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1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ศึกษาเนื้อหาเรื่องท่ี 2.1 - 2.3    แล้วส่งตัวแทน
ออกมาสรปุสาระส าคัญเร่ือง 
2. ให้นักศึกษาอธิบายและตอบค าถามต่อไปนี้ 

2.1  จงอธิบายความหมายของค าว่า  “การตลาด”  (Marketing) 
........................................................................................................................
...................................................................................................................... 
2.2   ตลาดท าให้เกิดงานอาชีพใหม่ ๆ  ไดแ้ก่อะไรบ้าง  
............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................................................................... 
2.3   Marketing  Mix  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง. 
............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................................................................... 
2.4   Promotion  Mix  ประกอบไปด้วยเครื่องมือก่ีชนิด  อะไรบ้าง 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 

3. ให้เขียนค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการตลาด เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมรมา  5 ค า 
3.1  สินค้า  
3.2  การตลาด 
3.3  ราคา      
3.4  การจัดจ าหน่าย   

3.5  ผลิตภัณฑ ์   
  

 
 
 

กิจกรรม หน่วยที่ 2 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 2 
            ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามต่อไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1. ธุรกิจท่ีมีให้เกิดการน าสินค้าหรือบริการจาก

ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หมายถึงข้อใด 
  ก.  การตลาด 
  ข.  การบริโภค 
  ค.  การขนส่ง 
  ง.  พ่อค้าคนกลาง 
2. ประชากรมีรายได้สูงขึ้นมีการซื้อสินค้ามากขึ้น

จะมีผลดีต่อระบบใดในตลาด 
  ก.  ระบบค้าส่ง 
  ข.  ระบบนายทุน 
  ค.  ระบบเศรษฐกิจ 
  ง.  ระบบสินเชื่อ 
3. การก าหนดตลาดเป้าหมายและการ ก าหนด

ส่วนประสมการตลาด หมายถึงข้อใด 
  ก.  การโฆษณา 

ข.  การส่งเสริมการขาย 
   ค.  ก าหนดพันธกิจ 
       ง.  กลยุทธ์การตลาด 

4. การก าหนดตลาดเป้าหมายข้อใดถูกต้อง 
 ก.  การก าหนดสินค้า 
 ข.  การก าหนดท าเลขาย 
 ค.  การก าหนดราคาขาย 
 ง.  การก าหนดกลุ่มลูกค้า 
 

5. ข้อใดคือองค์ประกอบของส่วนประสม 
     ทางการตลาด 
 ก.  ราคา 
 ข.  ผลิตภัณฑ ์
 ค.  การจัดจ าหน่าย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
6. สินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดได้เราเรียกว่า 
  ก.  สินค้าน าเขา้ 
  ข.  สินคา้ส่งออก 
  ค.  เคมีภัณฑ ์
  ง.  ผลิตภัณฑ ์
7. ข้อใดเป็นการส่งเสริมทางการตลาด 
  ก.  การโฆษณา 
  ข.  การก าหนดราคา 
  ค.  การก าหนดผู้ซื้อ 
  ง.  การก าหนดสินค้า 
8.  Marketing คือข้อใด 
  ก.  การตลาด 
  ข.  การซื้อ 
  ค.  การขาย 
  ง.  การจ าหน่าย 
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9. การ ซแวง ย็วล ปี ตี พซา คือข้อใด 
 ก.  การส่งเสริมการขาย 
 ข.  การจ าหน่าย 
 ค.  การก าหนดเป้าหมาย 
 ง.  การตลาด 
 

10. กา พซ็อบ พซายป็วงรีก ตี พซา 
 ก.  การขายผ่านสื่อ   

ข.  การบริการ 
ค.  กลยุทธ์การตลาด 
ง.  การส่งเสริมทางการตลาด   
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1. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ง 2. ก 3. ก 4. ค 5. ก 6. ค 7. ง 8. ง 9. ง 10. ง 

 

2. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ก 2. ค 3. ง 4. ง 5. ง 6. ง 7.ก 8.ค 9. ง 10. ง 

 
3. แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่  2 
      ข้อ 1. ไม่มีแนวตอบในกิจกรรม 
      ข้อ 2.  ตอบ   

2.1  การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจท่ีมีให้เกิดการน าสินค้าหรือบริการจาก 
       ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ 
2.2  งานโฆษณา  งานประกันชีวิต  งานวิจัย 
2.3   1)  ผลิตภัณฑ์   3)  การส่งเสริมทางการตลาด   

  2)  ราคา 4)  การจัดจ าหน่าย   
2.4      5 ชนิด คือ 

  1)  การโฆษณา                 
2)  การส่งเสริมการขาย  

  3)  การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์  
4)  การขายโดยพนักงานขาย 
5)  การตลาดทางตรงและการตลาดเชื่อมตรง    

    ข้อ  3. ตอบ    
3.1)  สินค้า (Product)     ตุม นิญ 
3.2)  การตลาด (Marketing)   การ ซแวง ย็วล ปีต ีพซา  
3.3)  ราคา (Price)     ต็อมไล  

 3.4)  การจัดจ าหน่าย (Place)      กา แจก จาย  

3.5)  ผลิตภัณฑ ์(Product)    พเลิต ตะพ็อล 
 

เฉลย - แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน  และกิจกรรมหน่วย ที ่2 
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หน่วยที่ 3 
 ผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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แนวคิด 

การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา  มีผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีมีความหลากหลาย  ท้ังสินค้าใหม่และ
สินค้ามือสอง  ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพหลายระดับราคาขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี   พื้นท่ีค้าขายนั้นมีความ
เหมาะสม  ฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจการค้าจะต้องศึกษาถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้า   และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า  เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการด้าน
การค้า  

 

จุดประสงค ์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายผลิตภัณฑ์สินค้าได้ 
 2.  อธิบายการจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
 3.  อธิบายค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็น 
                 ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรได ้
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี 3.1  ผลิตภัณฑ์สินค้า 

 เร่ืองท่ี 3.2  การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 เร่ืองท่ี 3.3  ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 
 

หน่วยท่ี 3 
ผลิตภณัฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

หน่วยที่

ผลติภณัฑ์สินค้าและช่องทางการจดัจ�าหน่าย3
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กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
1. ศึกษาเอกสารเนื้อหา เรื่องท่ี 3.1 – 3.3 ด้วยตนเอง 
2. ศึกษาค าศัพท์และการออกเสียงภาษาเขมร จากสื่อวีดิทัศน์ ในเรื่องท่ี 3.3 

ประกอบ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามเอกสารชุดการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
3. กิจกรรมท่ี 3 
4. รูปภาพ 

 

การประเมินผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ท ากิจกรรมท้ายหน่วยที่ 3 
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เมื่ออ่าน แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 3  ให้ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเอกสารชุดการเรียน  และสื่อวีดิทัศน์ค าศัพท์
ภาษาเขมรในเรื่องที่ 3.3  พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง  และ
เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนแล้วให้ท ากิจกรรมในหน่วยที่  3  และ
แบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 
ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึงข้อใด 
        ก.  สินค้าท่ีผลิตขึ้น 
    ข.  สินค้าท่ีสามารถจ าหน่ายได้ 
    ค.  สิ่งท่ีนักการตลาดน าเสนอและเป็น 
             สิ่งท่ีต้องการของตลาดได้ 
    ง.  สินค้าอุปโภคบริโภค 
2. ผลิตภัณฑ์หลัก  คือข้อใด 
    ก.  Core  Product  
    ข.  Product  Benefit 
    ค.  Product  Feature 
    ง.  Product  Attribute 
3. ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็นกี่

ประเภท  
    ก.  3  ประเภท 
    ข.  4 ประเภท  
    ค.  5  ประเภท 
    ง.  6  ประเภท 
4. ประเภทของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญแ่บ่งออกเป็นก่ี

ประเภท 
     ก.  1  ประเภท  
     ข.  2  ประเภท  
     ค.  3  ประเภท   
     ง.  4  ประเภท 

 5. ข้อใดไม่ใชผ่ลิตภัณฑ์บริโภค 
     ก. รถยนต์ 
     ข.  กระเป๋า  
     ค.  ประกันชีวิต 
     ง.  ข้าว   
 6. การจัดจ าหน่าย คือข้อใด 
   ก.  การย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปตลาดเป้าหมาย  
   ข.  การขนย้ายสินค้า 
   ค.  การขายสินค้าถึงผู้ซื้อโดยตรง 
   ง.  การขายสินค้าโดยไมผ่่านช่องทางใด 
7. ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ามีกี่ช่องทาง 
     ก.  1 ช่องทาง 
     ข.  2 ช่องทาง 
     ค.  3 ช่องทาง 
     ง.  4 ช่องทาง 
8. ช่องทางการจัดจ าหน่าย ภาษาเขมรอ่านว่า 

   ก.  อะเตะเทะจ็วน 
   ข.  ชมวย กันดาล 
   ค.  มัช เชี๊ยะโยบาย การ แจก จาย 
   ง.  กรม ฮุน พเลิต 
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9. คเลียง สต็อก ตุมนิญ  หมายถึง 
     ก.  คลังสินค้า 
     ข.  บรรจุภัณฑ์  
     ค.  ธนาคาร 
     ง.  บริษัทขนส่ง 
 
 

10. การช าระเงิน  ภาษาเขมร หมายถึง 
     ก.  การ จ็อมนาย ปร๊ะ 
         ข.  เคลียง สต็อก ตุมนิญ 
       ค.  การ เดิก จนจูนตุมนิญ 
     ง.  การ เรี๊ยะซา ตุมนิญ 
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 ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง  ทุกสิ่งท่ีนักการตลาดน ามาเสนอกับตลาดเพื่อเรียกร้อง
ความสนใจเพื่อการได้กรรมสิทธิ์  หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค  ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ของการของตลาดได้ 
 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Product Component)  หรือสิ่งท่ีต้องพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์
เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์   ท่ีนักการตลาดต้องน ามาก าหนดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์  ในการตอบสนองความต้องการของตลาด  โดยสามารถแบ่งได้  ดังนี ้

1.  ผลิตภัณฑ์หลัก  (Core  Product)  บริษัทต้องมีความรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีตอบสนองความต้องการ
ของบริโภคได้   ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องมีความชัดเจนว่าเป็น  สบู่บ ารุงผิว  กาแฟทรีอินวัน  น้ ายาล้าง
จาน  รถยนต์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในเมือง  รถยนต์ขนาดกลางส าหรับครอบครัว ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์ท่ีขายเป็น
สินค้า   บริการ บุคคล  สถานท่ีหรือแนวความคิด  ต้องก าหนดลงไปให้แน่ชัด 
 2.  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์  (Product  Attribute)  เราต้องทราบว่า     ผลิตภัณฑ์นั้นผลิต
มาจากอะไร  มีคุณสมบัติอย่างไร   ลักษณะทางกายภาพ ขนาด จุดเด่น  ความงาม ความ
คงทน  ด้านรูปร่าง  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตัวของมันเอง 
 3.  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (Product  Feature) เราต้องรู้ว่าสินค้าของเรามีอะไรเด่นเป็น
พิเศษกว่าสินค้าอื่น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ใช้สินค้าของเรา เช่น แป้งเด็กจอห์นสัน มีส่วนประกอบ
ท่ีสามารถป้องกันผดผื่นได้ถึง 2 เท่า   ไส้กรอกเรซิน ช่วยลดความกระด้างของน้ า  ฯลฯ 
 4.  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์   (Product  Benefit)  ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะ
สับสนระหว่างจุดเด่นผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์    ซึ่งจะแตกต่างกัน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์  คือ  สิ่งท่ีอยู่ในตัวสินค้า  ส่วนสิ่งท่ีเป็นผลประโยชน์แก่ลูกค้าท่ีเกิดขึ้นใน
ความรู้สึกของลูกค้า  เรียกว่า  ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์  ตัวอย่าง  เช่น  ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิกส์   คอนเซนเทรท  จุดเด่น คือ  มีท่อต่อน้ ายาพิเศษเพื่อน้ ายาจะตรงผ่านหนังศีรษะ
และซึมซาบเข้าสู่เส้นผมได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง   ส่วนประโยชน์ท่ีได้รับ คือ   ท าความ
สะอาดผมและหนังศีรษะท าให้รากผมแข็งแรง  ฯลฯ  
 
 

เรื่องที่  3.1  ผลิตภณัฑ์สินค้า 
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ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
 4.1 ผลประโยชน์ ท่ี ผลิ ตภัณฑ์ พึ งมี  (Defensive Benefit) หรือผลิ ตภัณฑ์ หลั ก 
(Core  Product)  หมายถึง  ประโยชน์หลัก หรือประโยชน์พื้นฐานท่ีผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้าแต่
ละชนิด  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีผู้ซื้อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ  เช่น  ลิปสติกนอกจากจะมีสี
สวยแล้วต้องสร้างความหวัง (สวย) ให้แก่ผู้ซื้อด้วย  นาฬิกาต้องบอกเวลาท่ีเท่ียงตรง  รถยนต์
ต้องเป็นพาหนะในการเดินทางซึ่งมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายตามสมควรสบู่ต้อง
สามารถท าความสะอาดให้ร่างกายได้ 

4.2  ผลประโยชน์พิเศษ (Extra  Benefit)  ท่ีท าให้เหนือกว่าคู่แข่งขันเพื่อท าให้ชนะคู่
แข่งขัน  เช่น  ส่วนผสม (Raw Design) สี(Color)  การหีบห่อ (Packaging)   ตรา (Brand)   รส (Taste)  
กล่ิน (Smell)  และอุปกรณ์เพิ่มเติม (Accessories)  เป็นต้น   
 4.3   ผลประโยชน์ เสริม  (Fringe  Benefit)  ท่ีท าให้สินค้ าแตกต่ างไปจากคู่ แข่ งขันหรือ
หมายถึง  ประโยชน์เพิ่มเติมท่ีผู้ซื้อได้รับนอกเหนือจากสินค้าปกติ   เช่น  การบริการหลังการขาย 
(After Sales Service)  การรับประกันความเสียหาย  (Guarantees)  การซ่อม  (Repairs)  การ
ขนส่ง  (Delivery)   การให้สินเชื่อ  (Credit)  การมีอะไหล่ (Spare  Parts)  การซื้อคืน (Trade –
In)  ชื่อเสียงและคุณธรรมของบริษัท (Corporate  Image and  Ethics)  และการมีตราสินค้าท่ีมี
ชื่อเสียง (Well – know  Brand  Name)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ประเภท ต่าง ๆ 
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ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ  ผลิตภัณฑ์บริโภค  และผลิตภัณฑ์  

อุตสาหกรรม 
1.  ผลิตภัณฑ์บริโภค (Consumer Product) หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ท่ี

ซื้อมาโดยผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย  มีวัตถุประสงค์ในการซื้อไปใช้เพื่อบริโภคโดยส่วนตัวหรือ
ซื้อมาเพื่อบริโภคในหน่วยของครัวเรือน  เป็นต้น 

2.  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product) หมายถึง  สินค้าหรือบริการท่ีบุคคล
หรือองค์กรธุรกิจซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต  แปรรูป  หรือใช้ในการประกอบธุรกิจ  
ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค (Consumer Product) 
1.  ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อบ่อยครั้ง เช่น 

ผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาล้างจาน  ยาสีฟัน  แชมพูสระผม  เป็นต้น 
 

             
 
                                      ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค 
  
2.  ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น  เสื้อผ้า  กระเป๋า  รองเท้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น 
3.  ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ หมายถึง  สินค้าหรือบริการท่ีมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ฉพาะตัว เน้น 

ชื่อเสียง  ตรายี่ห้อ  เช่น  เครื่องประดับ  เครื่องแต่งกายท่ีเน้นตรายี่ห้อ  อาหารเสริมสุขภาพ  เครื่อง
บันทึกเสียงท่ีเน้นตรายีห่้อ  เป็นต้น 
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                                         ตัวอย่าง  ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ 
 

4. ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ หมายถึง  สินค้าหรือบริการท่ีผู้บริโภคอาจจะรู้หรือไม่รู้จักก็
ได้ เช่น  ประกันภัย  ประกันชีวิต 

                     
ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม 

1.  วัตถุดิบ หมายถึง  สินค้าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  หรือเกิดจากการท าเกษตรกรรม 
2.  วัสดุและชิ้นส่วน หมายถึง   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเป็นชิ้นส่วนส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  วัสดุประกอบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ 
3.  สิ่งติดตั้ง หมายถึง  สินค้าประเภททุน มีความส าคัญในกระบวนการผลิตมีอายุการ

ใช้งานนานมูลค่าสูง เช่น  เครื่องจักร  อาคาร ฯลฯ 
4.  อุปกรณ์ประกอบ หมายถึง  เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบการด าเนินการผลิต โดย

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 
5.  วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง  สินค้าท่ีใช้ในการด าเนินงานซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น  

มูลค่าต่ า  ผู้ซื้อใช้ความพยายามในการซื้อน้อย 
6.  บริการ หมายถึง  ธุรกิจท่ีสร้างความสะดวกสบายไม่มีตัวตนไม่สามารถจับต้องได้ 
  

 
 
 
                                                     
                                                          ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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การจัดจ าหน่าย 
การจัดจ าหน่าย (Distribution)  หมายถึง  การเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีเป็นการเคลื่อนย้าย

ทางกายภาพและการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย  ไปยังตลาดเป้าหมาย
ด้วยช่องทางสถาบันทางการตลาด  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

 

การจัดจ าหน่ายประกอบดว้ย  
      1.  คนกลาง (Middleman) 

- พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middlemen) 
- ตัวแทนคนกลาง (Agent Middlemen)  

      2.  ธุรกิจท่ีท าหน้าท่ีกระจายสินค้า 
      3.  ธุรกิจท่ีให้บริการทางการตลาด 
      4.  สถาบันการเงิน 
 

ความหมายของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

            ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Channel of Distribution) หมายถึง  กระบวนการในการ
จัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ (และอาจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์)  จากผู้ผลิต
ไปจนถึงผู้บริโภค 
 

จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
           จ านวนระดับช่องทางการจัดจ าหนา่ย หมายถึง  จ านวนระดับคนกลางภายในเส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์
และหรือกรรมสิทธิ์ในผลิตภณัฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังตลาดมีดว้ยกัน  2  ประเภท  คือ 
 

 1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง  ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง หมายถึง การขาย
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค  หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง หรือ  

 

ช่องทางศูนย์ระดับ               ผู้ผลิต > ผู้บริโภค          
                                             ผูผ้ลิต > ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
 

เรื่องที่ 3.2  การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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           2.  ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม 
           ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม หมายถึงเส้นทางท่ีสินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้อง
ผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค 
          ช่องทางการจัดจ าหน่ายหนึ่งระดับ    ผู้ผลิต > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค 
          ช่องทางการจัดจ าหน่ายสองระดับ    ผู้ผลิต > ผู้ค้าส่ง > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค 
          ช่องทางการจัดจ าหน่ายสามระดับ    ผู้ผลิต > ตัวแทน > ผู้ค้าส่ง > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย  
1.  การพิจารณาด้านตัวผลิตภัณฑ์ (Product Considerations) 
2.  การพิจารณาด้านตลาด (Market Considerations) 
3.  การพิจารณาด้านคู่แข่งขัน (Competition Considerations) 
4.  พิจารณาคนกลาง (Middlemen Considerations) 
5.  การพิจารณาทางด้านบริษัท (Company Considerations) 
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ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เร่ืองดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ 
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 

 

ผู้ผลิต        ក្រុមហ ៊ុនផលិត 
  (Manufacturer)  กรม ฮุนพเลิต     

  คนกลาง     ឈ្មួយរណ្ដា ល 

  (Middleman)   ชมวย กันดาล 
   

  ช่องทางการจัดจ าหน่าย មជ្យោបាយការចែរចាយ 

  (Marketing Channels)  มัชเชี๊ยะโยบาย การ แจกจาย 
 

คนกลางในรูปแบบร้านค้า ឈ្មួញរណ្ដា លរនុងរូបភាពហាងលរ់ដូរ 
(Merchants)   ชมวย กันดาล กนง รูปเพียบ ฮาง ล็วกดู 

 

  คนกลางในรูปแบบตัวแทน ឈ្មួញរណ្ដា លរនុងរូបភាពតាណ្ដង 
  (Agents)       ชมวย กันดาล กนง รูปเพียบ ด็อมนาง 
 

  คลังสินค้า   ឃ្ល ាងស្តុរទានិញ 
  (Warehouse)   คเลียง สต็อก ตุมนิญ     

  บริษัทขนส่ง   ក្រុមហ ៊ុនដឹរយញ្ជូន 
  (Transportation Company) กรมฮุน เดิ๊ก จนจูน 
 

เรื่องที่ 3.3  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจดัจ าหน่าย 

และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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  การจ าหน่าย   ការលរ់ដូរ 
  (Selling)   การ ล็วกโด 
   

  ซื้อสินค้า   ការទិញទានិញ 
  (Buying)   การ ติญ ตุมนิญ 
 

  แหล่งเงินทุน   ក្បភពជ្ដើមទ៊ុន 
  (Investment Source)  ปรอพ บเดีมตุน 
 

  การเก็บรักษาสินค้า  ការររាទានិញ 
  (Goods Keeping)  การเร๊ียะ ซาตุมนิญ 
 

  การเคลื่อนย้ายสินค้า  ការដឹរយញ្ជូនទានិញ 
  (Goods Delivery)  การ เดิก จน จูนตุมนิญ 
 

  การช าระเงิน   ការែាណ្ដយក្បារ់ 
  (Payment)   การ จ็อม นายปร๊ะ 
 

  ขนาดการซื้อ   ែានួនចដលទិញ 
  (Lot Size)    จ็อม นวน แดลติญ 

  ความสะดวกในการหาซื้อ  ការក្ស្ួលទិញ 
(Special Convenience)  การ ซรวล ตึญ 

 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ការមានជ្ក្ែើនចបបយ៉ា ង 
(Product Variety)   การ เมียน เจริน แบบ ยาง 
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บริการ    ជ្ស្វារមម 
(Service Backup)  เซวา กัม 

  สี    ពណ៌ 
  (Color)    ปัว 
 

  การหีบห่อ   ការវិែខ្ចប់ 
  (Packaging)   การ วึจ ขจ็อบ 
 

  ตรา    យីជ្ហា 

  (Brand)   ยี ฮอ 
 

  การบริการหลังการขาย ជ្ស្វារមមជ្ក្កាយទិញ 
  (After Sales Service)  เซวา กัม กรอย ตึญ 
 

การรับประกันความเสียหาย ការធានាគ៊ុណភាព 
  (Guarantees)   การ เทีย เนีย กุน นะ เพียบ 
 

  การซ่อม   ការយួស្យ៊ុល 

  (Repairs)   การจั๊วจุล 
   

  การขนส่ง   ការដឹរយញ្ជូន 
  (Delivery)   การ เดิก จ็วน จูน 
     

การให้สินเชื่อ   ការផាល់ឥណទាន 
  (Credit)   การ พด็อล อินนะเตียน 
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การมีอะไหล ่   ការមានជ្ក្គឿងបនាល ស្់ 
  (Spare Parts)   การ เมียน กเรือง บนล๊ะ 
    

การซื้อคืน   ការទិញឡប់វិញ 
  (Trade – In)   การ ตึญ ล็อบวึญ  
    

ชื่อเสียงและคุณธรรมของบริษัท  ជ្ ម្ ោះលបីរបស្់ក្រុមហ ៊ុន  
(Corporate Image and Ethics)   ชมั๊วล แบ็ย กรมฮุน 

   

 การมีตราสินค้าที่มีชื่อเสียง   ជ្ ម្ ោះលបីរបស្់យីជ្ហា 

  (Well – know Brand Name)  ชมั๊ว ลแบ็ ยยีฮอ   
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1. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ให้ศึกษาเนื้อหาเรื่องท่ี 3.1 – 3.2  กลุ่มละ1 เรื่องแล้วส่ง
ตัวแทนออกมาสรุป 
2. จงอธิบายความหมายต่อไปนี้ 

2.1  ผลิตภัณฑ์หมายถึง 
………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………................................. 
2.2   ลักษณะของผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นกี่ประเภท 
.…………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………............................... 
2.3   ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................ 
2.4   ลักษณะเด่นของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................ 
2.5   การจัดจ าหน่ายหมายถึง 
………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………….................................... 
2.6   จงเขียนผังโครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
 
 

กิจกรรมหน่วย ที่ 3 
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3.  จงเขียนค าศัพทท่ี์เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์เป็นภาษาเขมรมา 5 ค า 
3.1  คนกลาง (Intermediaries)…………………………………………………..     
3.2  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Marketing Channels )………………......................  
3.3  คนกลางในรูปแบบร้านค้า (Merchants) ………………………...................... 
3.4  คนกลางในรูปแบบตัวแทน (Agents)............................................................... 
3.5  คนกลางในรูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitators) ...............................   

4.  จงเขียนค าศัพท์การจดัจ าหน่ายโดยตรงเป็นภาษาอังกฤษ  4 ค า 
4.1  การขายตรง ……………………………………………………….................. 
4.2  การใช้วิธีส่งจดหมายตรง …………………………………………………… 
4.3  การขายทางโทรศัพท์ ....................................................................................... 
4.4  การขายผ่านสื่อ  …………………………………........................................... 

5. จงเขียนค าศัพท์ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมรมา 5 ค า 
  5.1  สี……………………………………………………………………………... 
  5.2  การหีบห่อ …………………………………………………………………… 
  5.3  ตรา…………………………………………………………………………… 
  5.4  รส……………………………………………………………………………. 
  5.5  กล่ิน …………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยที่ 3 

ค าค าชีแ้จง: จงอ่านค าถามต่อไปนี้ และเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. สิ่งท่ีนักการตลาดน าเสนอและเป็น สิ่งท่ี   
ต้องการของตลาดได้ หมายถึงข้อใด 

        ก.  สินค้าท่ีผลิตขึ้น 
    ข.  สินค้าท่ีสามารถจ าหน่ายได้ 
    ค.  สินค้าอุปโภคบริโภค 
    ง.  ผลิตภัณฑ์ 
2. Core  Product  คือข้อใด 
     ก.  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
     ข.  ผลิตภัณฑ์รอง  
     ค.  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
     ง.  ผลิตภัณฑ์หลัก   
3. ข้อใดคือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  
     ก.  ผลประโยชน์เหมือนคู่แข่งขัน 
     ข.  ผลประโยชน์ด้อยกว่าคู่แข่งขัน 
     ค.  ผลประโยชน์รวม 

    ง.  ผลประโยชน์เสริม 
4. ข้อใดคือประเภทของผลิตภัณฑ์ 
     ก.  ผลิตภัณฑ์หลัก 
     ข.  ผลิตภัณฑ์รอง 
     ค.  ผลิตภัณฑ์บริโภค 
     ง.  ผลิตภัณฑ์สินค้า 
 

 5. ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด 
     ก.  ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค  
     ข.  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     ค.  ผลิตภัณฑ์หลัก  
     ง.  ผลิตภัณฑ์รอง  
6. การย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปตลาด        

เป้าหมาย  หมายถึงข้อใด 
   ก.  การจัดจ าหน่าย 
   ข.  การขายสินค้าถึงผู้ซื้อโดยตรง 
     ค. การขนย้ายสินค้า 

       ง.  การขายสินค้าโดยไม่ผ่านช่องทางใด 
7. ข้อใดคือช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง 
         ก.  ผู้ผลิต > ผู้ค้าส่ง > ผู้บริโภค 
     ข.  ผูผ้ลิต > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค 
     ค.  ผูผ้ลิต > ผู้ค้าปลีก > ผู้ค้าส่ง 
     ง.  ผู้ผลิต > ผู้บริโภค 
8. มัช เชี๊ยะโยบาย การ แจก จาย คือข้อใด  
     ก.  การจัดจ าหน่ายทางอ้อม 
     ข.  การจัดจ าหน่ายทางตรง 
     ค.  ช่องทางการผลิต 
     ง.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย   
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9. คลังสินค้า หมายถึง 
       ก.  กรมฮุน เดิ๊ก จนจูน 
       ข.  คเลียง สต็อก ตุมนิญ   
       ค.  การ ล็วก โด 
      ง.  กรมฮุน เดิ๊ก จน จูน 

10. การ จ็อมนาย ปร๊ะ คือข้อใด 
     ก.  การเดล่ือนย้ายสินค้า 
        ข.  ขนาดการซื้อ 
    ค.  การช าระเงิน   
    ง.  แหล่งเงินทุน 
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1.เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ค 2. ก 3. ก 4. ข 5. ก 6. ก 7. ข 8. ค 9. ก 10. ก 
 
2. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ง 2. ง 3. ง 4. ค 5. ก 6. ก 7. ง 8. ง 9. ข 10. ค 
 
3. แนวตอบกิจกรรม หน่วยที่  3 
ข้อ 2  ตอบ 

     2.1 ตอบ ทุกสิ่งท่ีนักการตลาดน ามาเสนอกับตลาด เพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อ
การได้กรรมสิทธิ์    

2.2  ตอบ  มี 4 ประเภท  คือ     1. ผลิตภัณฑ์หลัก  
     2. ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์   
     3. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์   
     4. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์  

2.3  ตอบ  มี 3 ประเภท   1. ผลประโยชน์ท่ีผลิตภัณฑ์พึงมี   
     2. ผลประโยชน์พิเศษ  
      3. ผลประโยชน์เสริม  

2.4  ตอบ  มี 3 ลักษณะ            1. คุณภาพผลิตภัณฑ์  
    2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  
    3. การออกแบบผลิตภัณฑ์   

2.5  ตอบ   การซื้อและการขายสินค้า  
2.6  ตอบ   ผู้ผลิต > ผู้บริโภค  และ  ผู้ผลิต > ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

    
 

เฉลย - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และกิจกรรม หน่วยที่  3 
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  ข้อ 3. ตอบ  
3.1 คนกลาง (Intermediaries)   ......    ชมวย กันดาล 

 3.2  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Marketing Channels )...มัชเชี๊ยะโยบาย การ แจก จาย 
 3.3  คนกลางในรูปแบบร้านค้า (Merchants)ชมวยกันดาลกนงรูปเพียบฮางล็วกดู 
 3.4  คนกลางในรูปแบบตัวแทน (Agents)…ชมวย กันดาล กนง รูป เพียบ ด็อม นาง 

3.5 คนกลางในรูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitators). .ชมวย กันดาล กนง         
รูป เพียบ ซ็อมรอบ ซ็อมรวล 

ข้อ 4. ตอบ  
 4.1  การขายตรง (Direct Sales) 

4.2  การใช้วิธีส่งจดหมายตรง  (Mail Order)       
 4.3  การขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing)     
 4.4  การขายผ่านสื่อ  (Media Selling)    
ข้อ 5. ตอบ  

5.1  ส…ี      ปัว 
 5.2  การหีบห่อ….    การ วึจขจ็อบ 
 5.3  ตรา…..     ยี ฮอ 
 5.4  รส…..   รั๊วเจียต 
 5.5  กล่ิน…  กเลิน 
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ธุรกิจการค้าชายแดน 
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แนวคิด 

 ในโลกของการแข่งขันบนเส้นทางท่ีจะประสบความส าเร็จในยุคการค้าเสรี   เป็นระบบ
ท่ีส่งเสริมเปิดกว้างทางการค้าและการลงทุนให้มีความเสรีมากขึ้น   ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่ง  มีโอกาสแข่งขันซึ่งอยู่ภายใต้กรอบท่ีก าหนดโดยองค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO)  หรือในยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)  อีกท้ังความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ท าให้ธุรกิจการค้าได้มีส่วนเพิ่ม
ความเข้มข้นในการแข่งขันและประสิทธิภาพ  ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น  

จุดประสงค ์

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายและประเภทการค้าปลีกได้ 
2.  อธิบายความหมายการค้าส่งได ้
3.  อธิบายและศึกษากลยุทธ์การค้าส่งได้ 
4.  อธิบายศัพท์ธุรกิจการค้า เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมรได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองท่ี 4.1  ความหมายและประเภทของธุรกิจการค้าปลีก 
เร่ืองท่ี 4.2  การศึกษาธุรกิจการค้าส่ง 
เร่ืองท่ี 4.3  การศึกษากลยุทธ์การค้าส่ง 
เร่ืองท่ี 4.4  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 

หน่วยท่ี 4 
ธุรกิจการค้าชายแดน 

หน่วยที่

ธุรกจิการค้าชายแดน4
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1. ศึกษาเอกสารเนื้อหา เรื่องท่ี 4.1 – 4.4 ด้วยตนเอง 
2. ศึกษาค าศัพท์และการออกเสียงภาษาเขมร  จากสื่อวีดิทัศน์ ในเรื่องท่ี 4.4 ประกอบ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามเอกสารชุดการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
3. กิจกรรมท่ี 4 
4. รูปภาพ 

 

การประเมินผล 
1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.  ท ากิจกรรมท้ายหน่วยที่ 4 
3.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เมื่ออ่าน แนวคิด  วัตถุประสงค์  ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่  4 ให้ท า
แบบทดสอบ ศึกษาเอกสารชุดการเรียน  และสื่อวีดิทัศน์ค าศัพท์ภาษาเขมรใน
เรื่องที่ 4.4  พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง  และเมื่อศึกษาจบหน่วย
การเรียนแล้วให้ท ากิจกรรมท้ายหน่วยในหน่วยที่  4  และแบบทดสอบ        
หลังเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ธุรกิจการค้า  หมายถึงข้อใด 
         ก. ธุรกิจท่ีมีคนกลางในการซื้อขายสินค้า 
         ข. ธุรกิจท่ีไม่มีคนกลางในการซื้อขาย 
         ค. ธุรกิจท่ีมีการซื้อขายสินค้าโดยตรง 
         ง.  ธุรกิจน าเข้าสินคา้ 
2. ประเภทการค้าปลีกมีกี่ประเภท 
     ก. 7 ประเภท 
     ข. 6 ประเภท 
     ค. 5 ประเภท 
     ง. 4 ประเภท 
 3. ร้านโชห่วย เป็นร้านค้าปลีกประเภทใด 
     ก. ร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง 
     ข. ร้านค้าปลีกขนาดใหญ ่
     ค. ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
     ง. ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 
 4. Convenience Store คือร้านค้าประเภทใด 
     ก.  ร้านค้าสะดวกซื้อ 
     ข.  ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 
     ค.  ห้างสรรพสินค้า 
     ง.  ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง 
 

5. กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการให้แก่ผู้ท่ีซื้อไปเพื่อขายต่อเราเรียกว่า  

     ก.  การค้าแผงลอย 
     ข.  การค้าปลีก 
     ค.  การค้าส่ง 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
6. ประเภทผู้ค้าส่งมี กี่ ประเภท 
     ก.  3 ประเภท 
     ข.  4 ประเภท 
     ค.  5 ประเภท 
     ง.  6 ประเภท 
6. ข้อใดคือกลยุทธ์การค้าส่ง 
     ก.  การตัดสินใจด้านตน้ทุนผลิต 
     ข.  การตัดสินใจด้านตลาดเป้าหมาย 
     ค.  การตัดสินใจด้านเวลา 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
     ก.  ผู้ค้าส่งสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
               ตนเองได้ 
     ข.  ผูค้้าส่งไม่สามารถเลือกลูกค้า 
     ค.  ผูค้้าส่งไม่สามารถเลือกท าเลได้ 
     ง.  ผู้ค้าส่งไม่จ าเป็นต้องท าโฆษณา 
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8. ข้อใดตรงกับธุรกิจค้าปลีก 
     ก.  Trading Business 
     ข.  Wholesale Business 
     ค.  Store Retailing 
     ง.  Retail Business 
9. ร้านค้าสะดวกซื้อ ภาษาเขมรอ่านว่าอะไร 
     ก.  พซา ทม 
     ข.  พซาตุมเนีบ 
     ค.  ฮางซะรวลตึญ 
     ง.  ฮางล็วก เรียยขนาต ทม 

10. ผู้ค้าส่ง ภาษาเขมรอ่านว่าอะไร 
     ก.  เนี๊ยะล็วก ดม  
     ข.  เนี๊ยะล็วก เรียย 
     ค.  การ ล็วก พต็วล ขลวน 
         ง.  การ ล็วก เรียย ตาม ซา ปอดา เมียน 
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ธุรกิจการค้า (Trading Business) หมายถึง  ธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้า

หรือเป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้า  เช่น   ธุรกิจการค้าปลีก   ธุรกิจการค้าส่ง   เหล่านี้เป็นต้น 
การค้าปลีกเป็นการขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย  (Final  Consumers)

โดยม ี"ร้านค้าปลีก"  เป็นองค์กรส าคัญ  
 รูปแบบการค้าปลีก  แบ่งเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆ   คือ  การค้าปลีกท่ีต้องอาศัยหน้าร้าน (Store 

Retailing)  และท่ีไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน (Non-store Retailing) 
 

ประเภทของร้านค้าปลีก 
1.  ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก  (Small Retailer)  หรือเรียกกันติดปากว่า "ร้านโชห่วย" เป็น

รูปแบบร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีบริหารงานโดยเจ้าของคนเดียวใช้พื้นท่ีน้อยขายสินค้าที่จ าเป็น
ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 

                                                                          
                                                                    ตัวอย่าง ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
 

2.  ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store)  เป็นร้านค้าปลีกท่ีเน้นขายสินค้าเฉพาะอย่าง 
เช่น  ร้านดอกไม้  ร้านเครื่องเขียน  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ร้านขายปืน  ร้านขายอุปกรณ์กีฬา  

 
 

เรื่องที่ 4.1  ธุรกิจการค้าและประเภทของร้านค้าปลีก 
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3.   ห้างสรรพสินค้า  (Department Store)  เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่   ตกแต่งหรูหราให้บริการครบ
ครันขายสินค้าครบทุกประเภท   โดยจัดแบ่งเป็นแผนก และหมวดหมู่ของสินค้าอย่างชัดเจน  ท าให้ลูกค้า
สนุกสนานและเพลินเพลิน  ในการซื้อสินค้าในลักษณะ (One  -  Stop Shopping)  เช่น  ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน 
เดอะมอลล ์
          4.  ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) จ าหน่ายสินค้าท่ีจ าเป็น  ประกอบด้วยสินค้าประเภท
อาหารและของใช้จ าเป็นในครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีก าไรต่ า   จึงต้องบริหารอย่างรัดกุม ลด
ความสูญเสีย  ใช้พื้นท่ีไม่มากมักจะเลือกท าเลท่ีใกล้เคียงกับท่ีอยู่อาศัย  หรืออยู่ในเส้นทาง
จราจรท่ีอ านวยความสะดวก เช่น  ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต  เคยเป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  
             5.  ร้านค้าสะดวกซ้ือ (Convenience Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กท่ีพัฒนารูปแบบ 
การจัดการให้เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่   เน้นความสะดวกท้ังด้านท าเลท่ีตั้ง  มีสาขาจ านวนมาก  
และเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง  สินค้าท่ีขายเน้นประเภท   อาหารเครื่องดื่ม  สินค้าอุปโภค
บริโภค   เช่น  ร้าน7 - ELEVEN   ร้าน Am  -  Pm  ร้าน Family Mart  
 
  
 
          
 
 
                                                             ร้านสะดวกซื้อ 
  

   6.  ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store) ขายสินค้าครบทุกประเภทใช้นโยบายราคา
ถูกทุกวัน (Ever day Low Price) หวังยอดขายในปริมาณสูง  ก าไรต่อหน่วยต่ า ไม่เน้นบริการ
และความหรูหรา  ถึงแม้การลงทุนสูง   แต่เป็นประเภทร้านค้าปลีกท่ีก าลังได้รับความนิยม เช่น 
Tesco Lotus  Carrefour  Big - C  Makro 
              7.  ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เน้นขายสินค้าเฉพาะกลุ่ม  (Category Killer) เช่น  เครื่องใช้
ส านักงาน  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับตกแต่งบ้านและสวน  เครือ่งใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์กีฬา  อาศัยความ 
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ช านาญและความได้เปรียบในการจัดหาสินค้าเฉพาะกลุ่ม   จึงท าให้สามารถน าเสนอสินค้าได้
ครบถ้วน  ราคาถูก  และยังมีบริการหลังการขายอีกด้วย  เช่น  Home Pro  ร้านค้าปลีกท่ีช านาญ
ด้านอุปกรณ์แต่งบ้าน  และสินค้า DIY  Power Buy  ร้านค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 
          นอกจากร้านค้าปลีกดังกล่าว  ยังมีการค้าปลีกท่ีไม่ต้องมีหน้าร้าน (Non-Store Retailing) 
เป็นรูปแบบการค้าใหม่ท่ีไม่จ าเป็นต้องลงทุนสร้างร้านค้ารูปแบบดังกล่าว   ได้แก่  การขายตรง 
(Direct Sales)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  การขายผ่านสื่อ  (Media Retailing)  
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  (Automatic Vending Machine)  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       
(E -Commerce)  แบบ BZC (Business to Consumer) 
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การจัดการค้าส่ง 
การค้าส่ง  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ท่ีซื้อ

ไปเพื่อขายต่อ  หรือเพื่อใช้ในธุรกิจผู้ค้าส่ง (Wholesalers) หรืออาจเรียกว่า  ผู้จัดจ าหน่าย 
(Distributors)  ต่างจากผู้ค้าปลีกหลายประการ  

ประการแรก  ผู้ค้าส่งให้ความส าคัญกับท าเลท่ีตั้งการจัดบรรยากาศ   และการส่งเสริม
การตลาดน้อยกว่าผู้ค้าปลีก  เพราะไม่ได้เน้นผู้บริโภคคนสุดท้าย   
 ประการที่สอง  การค้าส่งจะมีขนาดใหญ่กว่าการค้าปลีก  และจะครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวางกว่า  
การค้าปลีกด้วย  รูปแบบการค้าส่งแบบดั้งเดิม  ในประเทศไทยท่ีเรียกว่า  "ยี่ปั๊ว"  เช่น  บริษัทผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภครายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น  ยูนิลีเวอร ์ สหพัฒนพิบูลย ์  เป็นต้น   ต่างมีย่ีป๊ัวกระจายอยู่ตามจังหวัด
ท่ัวประเทศ  เครือเจริญโภคภัณฑ์  มีตัวแทนจ าหน่วยอาหารสัตว์  เมล็ดพันธุ์  และยารักษาโรค   ขายสินค้า
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  มีตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่  ท่ีจะกระจายหนังสือพิมพ์
ไปสู่แผงค้าปลีก  ในจังหวัดและอ าเภอท่ีรับผิดชอบภาพของร้านค้าส่งเหล่านี้   
บทบาทและหน้าที่ของการค้าส่ง 

ผู้ค้าส่งท าหน้าท่ีหลายอย่างท่ีกว้างขวางกว่าผู้ค้าปลีก  ได้แก่ 
1.  การขายและการส่งเสริมการตลาด (Selling and Promoting) การค้าส่งมีทีมงานขายท่ี

จะช่วยผู้ผลิต  ให้สามารถกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กได้ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีต่ ากว่าทีมงาน
ขายของผู้ผลิต  เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับร้านค้าปลีก  สามารถติดตามดูแลการ
ขาย  การส่งเสริมการตลาดได้อย่างใกล้ชิด 

2.   การซ้ือและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  (Buying and Assortment Building)  ผู้ค้าส่งจะท า
หน้าท่ีคัดเลือกสินค้าท่ีมีความหลากหลายตามความต้องการของร้านค้าปลีก  จึงเป็นการประหยัดเวลาการหา
ซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก 

 

 

เรื่องที่ 4.2  ความหมายของการค้าส่ง 
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3.  ซ้ือปริมาณมากแล้วแบ่งขาย (Bulk Breaking)  ผู้ค้าส่งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ค้าปลีก
โดยซื้อสินค้ามาในปริมาณมากแบ่งขายให้ผู้ค้าปลีกในหน่วยเล็กลง 

4.  คลังสินค้า (Warehousing)  ผู้ค้าส่งรับภาระสินค้าคงคลังและบริหารคลังสินค้าแทน
ร้านค้าปลีก 
        5.  การขนส่ง (Transportation)  ผู้ค้าส่งสามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้ าได้เร็วกว่า
โรงงานเนื่องจากอยู่ใกล้กว่า 

6.  การเงิน (Financing)  ผู้ค้าส่งช่วยสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ค้าปลีกด้วยการให้
เครดิต ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถให้ส่วนนี้แก่ร้านค้าปลีกได้  เพราะมีจ านวนมากดูแลไม่ทั่วถึง 
          7.  การรับภาระความเสี่ยง (Risk Bearing)  ผู้ค้าส่งแบกรับภาระความเสี่ยงบางอย่างไว้ 
เช่น  ค่าเก็บรักษาสินค้า  สินค้าสูญหาย  เสื่อมสภาพ  ภาระดอกเบ้ีย 
           8.  ข้อมูลทางการตลาด (Market Information) ผู้ค้าส่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลและให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูลการตลาดแก่ผู้ผลิต  เนื่องจากผู้ใกล้ชิดมองเห็นความเป็นไปของข้อมูลใน
ทุก ๆ ด้าน 
           9.  เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Services and Counseling)  ผู้ค้าส่งจะมีความช านาญใน
ด้านการจัดการ  สามารถช่วยเหลือผู้ค้าปลีกปรับปรุงการด าเนินงานได้  เช่น  การฝึกอบรมพนักงานขาย  
การช่วยจัดตกแต่งหน้าร้าน  จัดระบบบัญชี  ระบบสินค้าคงคลัง  เป็นต้น 
 

ประเภทผู้ค้าส่ง 

1.  ร้านค้าส่ง (Merchant Wholesalers)   ธุรกิจค้าส่งท่ีครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าอาจเรียกว่า 
Jobbers  หรือ  Distributors  แบ่งเป็น  2   ประเภท   คือ   ให้บริการเต็มรูปแบบ  และจ ากัดการให้บริการ 

2.  ร้านค้าส่งเต็มรูปแบบ (Full Service Wholesalers) ให้บริการครบถ้วนตั้งแต่เก็บรักษา
สินค้า  พนักงานขายให้สินเชื่อจัดส่ง  และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ  ร้านค้าส่งประเภท
นี้มีท้ังประเภท Wholesales Merchants ขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก  โดยให้บริการเต็มรูปแบบ
และ Industrial Distributors  ขายสินค้าอุตสาหกรรมให้กับโรงงานผลิต 
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3.  ร้านค้าส่งจ ากัดบริการ (Limited-Service Wholesalers)  เช่น   ร้านค้าส่งประเภท 
Cash-and-Carry  ขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับร้านค้าปลีก Truck Wholesalers ขายและจัดส่ง
สินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ให้แก่  ร้านค้าปลีก  และผู้ประกอบการ Mail-order Wholesalers ส่ง
แคตตาล็อกไปยังร้านค้าปลีก  และผู้ประกอบการต่าง ๆ 
           4.  นายหน้าและตัวแทน (Broker and Agents)   ไม่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้า  แต่
จะเป็นคนกลางท าหน้าท่ีติดต่อให้มีการซื้อขาย  โดยได้รับค่านายหน้าเป็นผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                       ตัวอย่าง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
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กลยุทธ์ตลาดค้าส่ง  ประกอบด้วย 
 

          1.  การตัดสินใจด้านตลาดเป้าหมาย  ผู้ค้าส่งสามารถตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายของ
ตัวเองได้อย่างชัดเจน   เช่น  การตัดสินใจเลือกขนาดของลูกค้า เช่น  กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้ค้าปลีก
รายใหญ่ ๆ เท่านั้น  เลือกประเภทลูกค้า เช่น  ร้านค้าประเภทร้านอาหาร  ประเภทร้านสะดวก
ซื้อ  ประเภทลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม  ภายใต้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ผู้ค้าส่งสามารถออกแบบ
ข้อเสนอเพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
 

2.  การตัดสินใจด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ   ผู้ค้าส่งจะต้อง
ตัดสินใจว่าสายผลิตภัณฑ์ใดท่ีมีอัตราการขายสูง   และท าก าไรได้ดีก็จะสร้างสต็อกสาย
ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อไว้บริการลูกค้า  มิฉะนั้นผู้ค้าส่งจะต้องแบกภาระต้นทุนอันเนื่องมาจากการ
เก็บรักษาสินค้าไว้เป็นจ านวนมาก   ฉะนั้นผู้ค้าส่งจึงต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าสาย
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะสั่งมาไว้ในคลังสินค้าควรจะมีปริมาณเท่าใด   และเลือกท่ีจะเก็บรักษาสาย
ผลิตภัณฑ์ที่ท าก าไรสูง 

 

3.  การตัดสินใจด้านราคา  ธุรกิจค้าส่งเป็นธุรกิจที่มีก าไรขั้นต้น (Gross Margin) ต่ า  แต่
อาศัยปริมาณขายสูง  ดังนั้นผู้ค้าส่งจึงพยายามขอให้ผู้ผลิตเสนอส่วนลดในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อ
น าไปใช้ในการขยายลูกค้าใหม่ ๆ  และส่งผลก าไรให้กับผู้ค้าส่งในระยะยาว 

 

      4.  การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด  กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของผู้ค้าส่งท่ีนิยม
ใช้ก็คือ  การใช้พนักงานขายของผู้ค้าส่งเองท าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า  ในความเป็นจริงผู้ค้าส่งยัง
ต้องการสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของตัวเองเพิ่มเติม เช่น  ใช้การโฆษณาร้านค้าของตัวเอง 
(Trade Advertising)  การส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์  ตลอดจนพยายามใช้วัสดุ 
 
 

เรื่องที่ 4.3  กลยุทธต์ลาดค้าส่ง 
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       อุปกรณ์ส่ งเสริมการตลาดของผู้ผลิต   และอ้างอิงกับภาพพจน์ของบริษัทผู้ผลิต
ประกอบด้วย 
             5  การตัดสินใจด้านสถานที่  ร้านค้าส่งแตกต่างจากร้านค้าปลีก คือ  ไม่จ าเป็นต้องเลือก
ท าเลอยู่ในใจกลางเมืองหรือท าเลท่ีมีผู้คนหนาแน่น  เนื่องจากไม่ได้คาดหวังผู้บริโภคคน
สุดท้าย  การตัดสินใจเลือกสถานท่ีจึงค านึงถึงค่าเช่าพื้นท่ี   ค่าสิ่งปลูกสร้าง  จะต้องมีพื้นท่ี
ส าหรับสร้างคลังสินค้า  จอดรถขนถ่ายสินค้าสะดวก  โดยท่ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ีไม่สูงมากนัก 
 
 
 
 
 
 
   

   ตลาดค้าส่ง  ด่านพรมแดนช่องจอม  อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ 
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ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เร่ืองดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ 
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 

 

ธุรกิจการค้า   ពាណិជ្ជកម្មជ្ួយដូរ 
  (Trading Business)  เปีย นึจ จะ กัมจวย โด  
 

  ธุรกิจการค้าปลีก  ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ 
 ( Retail Business)  เปีย นึจ จะกัม ล็วก เรียย 
 

 ธุรกิจการค้าส่ง   ពាណិជ្ជកម្មលក់ដ ុំ 
 (Wholesale Business)  เปีย นึจ จะกัม ล็วก ดม 
 

 การค้าปลีกที่ต้องอาศัยหน้าร้าน ការលក់រាយត្រូវមានហាង 
(Store Retailing)   การ ล็วก เรียย ตเริว เมียนฮาง 

 

 การค้าปลีกที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน  ការលក់រាយម្ិនត្រូវមានហាង  
(Non-store Retailing)   การ ล็วกเรียย มึน ตเริว เมียนฮาง 

 

 ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก  ហាងឆូហួយ 
 ( Small Retailer )  ฮางโชฮวย 
 

 ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง  ហាងលក់រាយចុំពពាោះម្ ខ 
 (Specialty Store)  ฮาง ล็วก เรียย จ็อป ปั๊ว มุก  
  

  
 

เรื่องที่ 4.4  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกจิการค้า 
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ห้างสรรพสินค้า  ផ្សារទុំពនើប 
 ( Department Store )  พซา ตุม เนีบ 
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ផ្សារធុំ 
 ( Supermarket)     พซา ทม 
 

 ร้านค้าสะดวกซื้อ  ហាងត្រួលទិញ 

 (Convenience Store)  ฮาง ซะ รวลตึญ 
     

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  ហាងលក់រាយខ្នា រធុំ 
 ( Discount Store)  ฮางล็วก เรียยขนาต ทม 
 

 การขายตรง     ការលក់ផ្ទា ល់ខលួន 

 (Direct Sales)   การ ล็วก พต็วล ขลวน 
 

 การตลาดทางตรง  ពាណិជ្ជកម្មការលក់ផ្ទា ល់ខលួន 

 (Direct Marketing)     เปียนึจจะกัม การ ล็วก พต็วล ขลวน 
 

 การขายผ่านสื่อ    ការលក់រាយតាម្សារពរ៌មាន 

 (Media Retailing)  การ ล็วก เรียย ตาม ซา ปอดาเมียน 
 

 ผู้ค้าส่ง    អ្ាកលក់ដ ុំ 
 (Wholesalers)     เนี๊ยะล็วก ดม 
 

 ผู้จัดจ าหน่าย   អ្ាកលក់រាយ 

 (Distributors)     เนี๊ยะล็วก เรียย 
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1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ศึกษาเนื้อเรื่องท่ี 4.1 – 4.3  กลุ่มละ 1 ตอน
แล้วส่งตัวแทนออกมาสรุป 

2.  จงอธิบายความหมายต่อไปนี ้
2.1  จงยกตัวอย่างธุรกิจการค้าประเภทการค้าปลีก มา 4 ตัวอย่าง 

1)..........................................................................................................................   
2).......................................................................................................................... 
3).......................................................................................................................... 
4).......................................................................................................................... 

2.2   จงอธิบายประเภทของการค้าส่ง 
1).......................................................................................................................... 
2).......................................................................................................................... 
3).......................................................................................................................... 
4).......................................................................................................................... 

     2.3  จงอธิบายกลยุทธ์การค้าส่งมีอะไรบ้าง 
1).......................................................................................................................... 
2).......................................................................................................................... 
3).......................................................................................................................... 
4).......................................................................................................................... 

     2.4   จงเขียนศัพท์ต่อไปนี้ เป็นภาษาเขมร 
1)  ธุรกิจการค้า (Trading   Business) .................................................................. 
2)  ธุรกิจการค้าปลีก (Retail Business) ............................................................... 
3)  ธุรกิจการค้าส่ง (Wholesale Business)........................................................... 
4)  ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ( Small Retailer ) ........................................................  
5)  ห้างสรรพสินค้า ( Supermarket) .................................................................... 
6)  ร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) ........................................................ 

 

 กิจกรรมหน่วยท่ี 4 
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แบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยที่ 4 
ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 
1. ธุรกิจท่ีมีคนกลางในการซื้อขายสินค้า เรียก 
    ว่าธุรกิจชนิดใด 
           ก. ธุรกิจเสรี 
           ข. ธุรกิจค้าปลีก 
           ค. ธุรกิจขายตรง 
           ง. ธุรกิจการค้า   
2. ข้อใดคือประเภทของการค้าปลีก 
  ก.  ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
  ข.  การค้าปลีกท่ีต้องอาศัยหน้าร้าน 
  ค.  การค้าปลีกท่ีไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน 
  ง.  การค้าปลีกท่ีไม่ต้องอาศัยและ 
                 อาศัยหน้าร้าน 
3. ร้านค้าปลีกขนาดเล็กคือข้อใด 
  ก.  ร้านสะดวกซื้อ 
  ข.  ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  ค.  ร้านโชห่วย 
  ง.  ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง 
4. ร้านค้าสะดวกซื้อ คือ ข้อใด 
  ก.  Specialty Store 
  ข.  Small Retailer 
  ค.  Convenience Store 
  ง.  Supermarket 

  5. ข้อใดคือการค้าส่ง 
     ก.  การจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อไป 
           ขายต่อ 

      ข.  การขายสินค้าเฉพาะอย่าง 
      ค.  การขายสินค้าให้ผูบ้ริโภคคนสุดท้าย 

      ง.  ถูกทุกข้อ 
6. ข้อใดคือประเภทผู้ค้าส่ง 
      ก.  นายหน้าและตัวแทน 
      ข.  การขายไมผ่่านคนกลาง 
      ค.  การขายสินค้าโดยตรง 
      ง.  การขายฝาก 
7. ผู้ค้าที่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายตนเองได้ 
          ก.  ผู้คา้ปลีก 
      ข.  ผู้ค้ารายย่อย 
      ค.  ผู้ค้าส่ง 
      ง.  ร้านค้าจ ากัดบริการ 
8. Retail Business คือข้อใด 
      ก.  ธุรกิจค้าส่ง 
      ข.  ธุรกิจค้าปลีก 
      ค.  ร้านคา้ปลีก 
      ง.  ร้านค้าส่ง 
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9. ฮาง ซะรวล ตึญ คือข้อใด 
  ก.  ห้างสรรพสินค้า 
  ข.  ซุปเปอร์มาเก็ต 
  ค.  ร้านคา้สะดวกซื้อ 
  ง.  ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
 
 
 

10. เนี๊ยะ ล็วก ดม คือข้อใด    
  ก.  ผู้ค้าปลีก 
  ข.  ผูค้้าส่ง 
  ค.  ผู้จัดจ าหน่าย 
  ง.  การขายตรง 
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1. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ก 2. ก 3. ง 4. ก 5. ค 6. ข 7. ก 8. ง 9. ค 10. ก 

 
2.  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ง 2. ก 3. ค 4. ค 5. ก 6. ก 7. ค 8. ข 9. ค 10. ข 

 
3. แนวตอบกิจกรรม หน่วยที่ 4 

1. ไม่มีแนวเฉลยกิจกรรม 
2.  แนวค าตอบข้อ 2.1 – 2.4 กิจกรรม หน่วยท่ี  4 

2.1  ตอบ 
1)  ร้านดอกไม้   
2)  ร้านเครื่องเขียน   
3)  ร้านขายน้ าปลา 
4)  ร้านขายอุปกรณ์กีฬา 

2.2  ตอบ 
1)  ร้านค้าส่ง หมายถึง ธุรกิจค้าส่งท่ีครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้า  
2)  ร้านค้าส่งเต็มรูปแบบหมายถึงให้บริการครบถ้วนตั้งแต่เก็บรักษา

สินค้า พนักงานขาย ให้สินเชื่อจัดส่ง และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ   
3)  ร้านค้าส่งจ ากัดบริการ หมายถึงร้านค้าส่งประเภท ขายสินค้าเป็น

เงินสดให้กับร้านค้าปลีก 
4)  นายหน้าและตัวแทน หมายถึงร้านค้าท่ีไม่ครอบครองกรรมสิทธิ์ใน

สินค้าแต่จะเป็นคนกลาง   ท าหน้าท่ีติดต่อให้มีการซื้อขายโดยได้รับค่า
นายหน้าเป็นผลตอบแทน 
 

เฉลย - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และกิจกรรม หน่วยที่ 4 
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2.3 ตอบ 

1)  การตัดสินใจด้านตลาดเป้าหมาย  
2)  การตัดสินใจด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ        
3)  การตัดสินใจด้านราคา  
4)  การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด    
5)  การตัดสินใจด้านสถานท่ี  

2.4 ตอบ 
1)  เปีย นึจ จะกัม จวย โด 
2)  เปีย นึจ จะกัม ล็วก เรียย 
3)  เปีย นึจ จะกัม ล็วก ดม 
4)  ฮางโชฮวย 
5)  พซา ตุม เนีบ 
6)  พซา ทม 
7)  ฮาง ซะ รวลตึญ 
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หน่วยที่ 5 
การก าหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน 
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แนวคดิ 

ราคามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  เพราะเป็นพื้นฐานในการจัดสรรทรัพยากร
และปัจจัยการผลิต  จึงใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางของการลงทุนและการเคลื่อนย้ายปัจจัย
การผลิต  เพราะราคาเป็นตัวก าหนดความต้องการของตลาดเป้าหมาย  และอัตราการ
แลกเปลี่ยนการค้าชายแดนของไทยส่วนใหญ่  ใช้เงินบาทในการค้าขายมากขึ้นย่อมจะ
ส่งผลให้การค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านมีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น   เป็นผลดีต่อ
การเจรจาต่อรองราคาสินค้า  และเพิ่มโอกาสในการขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้มากขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการก าหนดราคาได้ 
2.  อธิบายวิธีการก าหนดราคาสินค้าได้ 
3.  อธิบายค่าสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เร่ืองท่ี 5.1  การก าหนดราคา 
เรื่องท่ี 5.2  สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 
เร่ืองท่ี 5.3  ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
1. ศึกษาเอกสารเนื้อหา เรื่องท่ี 5.1 – 5.3 ด้วยตนเอง 
2. ศึกษาค าศัพท์และการออกเสียงภาษาเขมร  จากสื่อวีดิทัศน์ ในเรื่อง 

หน่วยท่ี 5 
  

การก าหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยน  
 

หน่วยที่

การก�าหนดราคาและอตัราแลกเปลีย่น5
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ท่ี 5.3 ประกอบ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามเอกสารชุดการเรียนแต่ละหน่วยการ

เรียน 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
3. กิจกรรมท่ี 5 
4. รูปภาพ 

 

การประเมินผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ท ากิจกรรมท้ายหน่วยที่ 5 
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เมื่ออ่าน แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่  5 ให้
แบบทดสอบก่อนเรียน  ศึกษาเอกสารชุดการเรียน  และสื่อวีดิทัศน์
ค าศัพท์ภาษาเขมร ในเรื่องที่  5.3  พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าอย่าง
ต่อเนื่อง  และเมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนแล้วให้ท ากิจกรรมในหน่วยที่ 
5 และแบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 5 
ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ราคา หมายถงึ 
    ก.  จ านวนเงินท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยน 
         เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อ 
         และผู้ขายตกลงกัน 
    ข.  ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วน 
          ประสมการตลาด 
    ค.  ราคาเป็นเครื่องยึดหลักความพึง 
          พอใจของผู้บริโภค 
    ง.  ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์การก าหนดราคาที่ 
    มุ่งรายได้จากการขาย 
          ก.  ลดเงินหมุนเวียน 
          ข.  เพิ่มราคาขาย 
          ค. จ้างแรงงานเพิ่ม 
          ง.  มีรายได้เพิ่ม 
3. รูปแบบการก าหนดราคาข้อใดถูกต้อง 
      ก.  การก าหนดราคาไมต่้องค านึงถึง 
                ผู้บริโภค 
      ข.  การก าหนดราคาให้สูงกว่าราคา 
                ตลาด 
      ค.  การก าหนดราคาไมต่้องค านึงถึง 
               คุณภาพสินค้า 
     ง.  การก าหนดราคาภายใต้ภาวการณ์ 

              แข่งขันสมบูรณ์ 
4. ข้อใดคือวิธีคิดค านวณราคา 
     ก.  คิดจากก าไร 
     ข.  คิดจากราคาซื้อสินค้า 
     ค.  การตั้งราคาโดยบวกต้นทุนผันแปร 
     ง.  คิดจากก าไรบวกราคาซื้อ 
5. เงิน หมายถึงข้อใด 
     ก.  เป็นวัตถุแสดงอ านาจ 
     ข.  เป็นเครื่องวัดคุณภาพคน 
     ค.  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
     ง.  ตัวชี้วัดสังคม 
6. โพยก๊วน คือข้อใด 
        ก. การขายสินค้าโดยตรง  
        ข. การส่งสินค้า 
        ค.  การจ่ายเงินสด 
        ง.  การให้เครดิตในการช าระค่าสินคา้ 
7. 1 ดอลล่าร์อเมริกา มีค่าเท่ากับเงินเรียล  
     เท่าไหร ่

    ก.  2,000 เรียล 
    ข.  3,000 เรียล 
    ค.  4,000 เรียล 
    ง.   5,000 เรียล 
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8. สกุลเงินของประเทศกัมพูชา เรียกว่า 
     ก.  เงินเรียล 
     ข.  เงินเยน 
        ค.  เงินดอลลาร์ 
     ง.  เออโร 
9. มวย ป็วน เรียล มีค่าเท่ากับ 

    ก.  4,000 เรียล 
     ข.  3,000 เรียล 

    ค.  2,000 เรียล 
    ง.  1,000 เรียล 
 

10. เงินยูโร ภาษาเขมรอ่านว่า 
    ก.  พอน  อ็อง คเล ๊
    ข.  เออโร 
    ค.  ดลลา โอ สตรา ล ี
    ง.  ดลลา  เซิง ฮะ โบะแร็ย 
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ความส าคญัของการก าหนดราคา 

                ราคา (Price) หมายถึง  จ านวนเงินท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 
(สินค้าและ/หรือบริการ)โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน  ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนประสม
การตลาดท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค   หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่า 
(Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจ านวนเงินท่ีจ่ายไป 
 

มูลค่า (Value) หมายถึง  ผลของการประเมินท่ีก าหนดในรูปของเงินตราท่ีสามารถ
สร้างความพอใจให้แก่ผู้ประเมินซึ่งในท่ีนี้   หมายถึงลูกค้า เช่น  แหวนพลอยราคา 200  
บาท แต่เป็นแหวนที่คนรักมอบให้ผู้สวมใส่อาจจะประเมินมูลค่าของแหวนวงนี้
มากกว่า  200  บาท  ก็ได้   หรือเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม เป็นต้น  

 

 อรรถประโยชน์ (Utility)  หมายถึง  ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ว่า
น าไปท าอะไรได้บ้างเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้าง เช่น   การได้สวมแหวน
ก่อให้เกิดการยอมรับในสังคม  หรือจัดเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งท าให้เกิดความภูมิใจ
หรือคนอื่นมองว่าเป็นคนดีมีฐานะดี  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นอรรถประโยชน์ของ
แหวน 

ดังนั้น  นักการตลาดจึงต้องค านึงถึงมูลค่าและอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใน
สายตาของผู้บริโภคในการก าหนดราคาเพื่อยึดหลักความพึงพอใจของผู้บริโภค   ราคาจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  เพราะราคาเป็นปัจจัยตัวเดียวในส่วนประสม
การตลาดท่ีก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ  ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่าย
ท้ังสิ้น 
 

วัตถุประสงค์ในการก าหนดราคาที่ส าคัญมีดงันี้ 
 

            1.  การก าหนดราคาที่มุ่งรายได้จากการขาย  
                1)  เพื่อต้องการรายได้เพิ่มขึ้น  เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของกิจการท่ีสร้างรายได้
ให้มากพอที่จะคุ้มกับค่าใช่จ่ายต่าง ๆ  เพื่อน าไปขยายกิจการต่อไป 

เรื่องที่ 5.1  การก าหนดราคา 
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                2)  เพื่อต้องการเพิ่มเงินสดหมุนเวียน  ในกรณีท่ีกิจการเผชิญกับปัญหาเงินทุน
หมุนเวียน  ขาดแคลนจนไม่สามารถช าระหนี้ได้ จึงจ าเป็นต้องปรับราคาและส่วนลด 
 

            2.  การก าหนดราคาที่มุ่งก าไร  
                1) เพื่อให้ได้ผลตอบแทน (ก าไร) จากการลงทุน เช่น  ต้องการผลตอบแทน 20% 
จากการลงทุน ต้องการผลตอบแทน 15% จากยอดขาย  เป็นต้น 
                2) เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด  กิจการท่ีแสวงหาผลก าไรสูงสุด  ก็เพื่อต้องการคืน
ทุนอยางรวดเร็วเป็นการมุ่งหวังผลในระยะสั้น 
                3) เพื่อด ารงการด าเนินธุรกิจให้คงอยู่ต่อไป  กรณีท่ีกิจการเผชิญกับปัญหาวิกฤติ
ในช่วงท่ีเศรษฐกิจซบเซาอาจต้องลดราคาสินค้า  เพื่อให้กิจการสามารถด าเนินอยู่ได้ 
 

            3.  การก าหนดราคาที่มุ่งยอดขายหรือปริมาณการขาย  
                1)  เพื่อเพิ่มยอดขาย  เนื่องจากกิจการต้องการให้ลูกค้าเก่าซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมาก
ขึ้นขณะเดียวกันก็แสวงหาลูกค้ากลุ่มใหญ่ท่ีมีจ านวนมากขึ้นด้วย 
                2)  เพื่อรักษาส่วนครองตลาด  ในกรณีท่ีกิจการเป็นผู้น าของผลิตภัณฑ์นั้นและ
ต้องการรักษาความเป็นผู้น าอยู่ต่อไป 
                3)  เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด  หรือขายตลาดให้มีส่วนครองตลาดเพิ่มมากขึ้น  
      

4.  การก าหนดราคาที่มุ่งการแข่งขัน 
    1)  เพื่อเผชิญกับการแข่งขัน  เนื่องจากกิจการไม่ต้องการเผชิญราคากับคู่แข่งขัน  

                2)  เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน  ในกรณีท่ีกิจการเป็นผู้เริ่มต้นท าธุรกิจในท้องถิ่น
หนึ่ง  และไม่ต้องการให้กิจการอื่นเข้ามาแข่งขันด้วยจึงต้องตั้งราคาสินค้าให้ต่ า 
                3)  เพื่อตัดราคาของคู่แข่งขัน  ในกรณีท่ีกิจการต้องการขจัดแข่งขันออกจาก
ตลาด  และต้องการแย่งลูกค้าของคู่แข่งขัน 
 

5.  การก าหนดราคาที่มุ่งสังคม  
    1)  เพื่อการปฏิบัติตามลักจรรยาบรรณท่ีดี  เป็นการแสดงว่ากิจการไม่เอาเปรียบ

สังคมด้วยการก าหนดราคาให้ต่ ากว่าระดับท่ีควรจะเป็น 
               2)  เพื่อรักษาสภาวะการจ้างงาน  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่ากิจการเป็นผู้สร้าง
งานให้กับการผลิต  และการจ้างงานให้กับสังคม  ด้วยการก าหนดราคาในระดับท่ีท าให้เกิด
การผลิตและการจ้างแรงงาน 
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การก าหนดราคามีรูปแบบดังนี้ คือ 

1. การก าหนดราคาภายใต้ภาวะการแข่งขันสมบูรณ์ คือ  ลักษณะของตลาดท่ี
มีผู้บริโภคและผู้ผลิตหรือจ าหน่ายมากราย  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกัน 
และผู้ผลิตสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้ตามความต้องการ  ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายจึงไม่
สามารถก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้สูงกว่าราคาตลาดได้ 

2. การก าหนดราคาภายใต้การแข่งขันกึ่ งผูกขาด คือ  ตลาดท่ีมีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างตลาดผูกขาดกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์  โดยจะมีผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย
จ านวนมาก  แต่ผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันท้ังในด้าน   รูปแบบ  คุณภาพ  ลักษณะ 
หรือบริการเสริมก่อนและหลังการขาย  ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายแต่ละรายจึงสามารถ
ก าหนดราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างอิสระ 

3. การก าหนดราคาภายใต้ภาวะที่มีคู่แข่งขันน้อยราย คือ  ตลาดท่ีมีผู้ผลิตหรือ
จัดจ าหน่ายน้อยราย  และผลิตภัณฑ์ในตลาดนั้น ๆ จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน 
ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น   ตลาดรถยนต์   คอมพิวเตอร์  และผลิตภัณฑ์ เพื่อ
อุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก  การก าหนดราคาต้องค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาด  โดยดัชนีราคาต้องอิงกับภาวะราคาในตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ 

4. การก าหนดราคาภายใต้ภาวะการผูกขาดสมบูรณ์ จะเป็นตลาดท่ีมีผู้ผลิต
หรือจัดจ าหน่ายเพียงผู้เดียว  ซึ่งโดยท่ัวไปจะเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีมีอิทธิพลสูง  หรือเป็นผู้คิดค้นและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตลาดประเภทนี้ 
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายจึงมีบทบาทอย่างสูงต่อการก าหนดราคา   จ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ 
แต่จะยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น  หากเป็นหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ  ขณะที่หากเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 

เรื่องที่ 5.2  รูปแบบการก าหนดราคา 
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การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจจะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาท่ีภาครัฐก าหนด   หรือควบคุม 
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในตลาด 

5.  การก าหนดราคาตามทัศนคติเกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
โดยท่ัวไปผู้บริโภคจะค านึงถึงระดับราคาของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ตามทัศนคติของแต่ละคน 
เช่น  การเลือกท่ีจะรับประทานข้าวแกงข้างถนน  โดยแลกกับเงินค่าอาหารท่ีไม่ต้องจ่าย
แพงกว่าหรือพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคบางกลุ่มในตลาด  ท่ีจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์
ท่ีมีราคาแพงย่อมจะมีคุณภาพท่ีดีกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันท่ีมีราคาต่ ากว่า 

ดังนั้น   ผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดประเภทดังกล่าวนี้   จึงควร
พิจารณาถึงทัศนคติเก่ียวกับการให้คุณค่าผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 

วิธีค านวณราคา 

1.  คิดจากต้นทุนของสินค้า (Markup on Cost)  ในการตั้งราคาโดยค านึงถึงต้นทุน
นี้สามารถพิจารณาการตั้งราคาได้ 2  อย่าง  คือ  
 การตั้งราคาโดยบวกจากต้นทุนรวมและการต้ังราคาโดยบวกต้นทุนผันแปร  ดังนี ้
  1.1 การตั้งราคาโดยบวกจากต้นทุนรวม 
ตัวอย่าง  บริษัทผลิตสินค้าชนิดหนึ่งมีต้นทุนรวม 200 บาท  ต่อหน่วย  ผู้ผลิตต้องการส่วน
บวกเพิ่ม 15%  จากต้นทุนสินค้า  ดังนั้น  ราคาขายสินค้าจะเป็น 23  บาท 
 
ค านวณ 
ราคาขายสินค้าต่อหน่วย = ต้นทุนสินค้ารวมต่อหน่วย + ส่วนบวกเพิ่มที่ต้องการ 

200 + 30 = 230 บาท 
ส่วนบวกเพิ่ม 15 % ท่ีต้องการ = 15 X 200  = 30 บาท 

                                                                                            100 
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1.2  การตั้งราคาโดยบวกจากต้นทุนผันแปร 
ตัวอย่าง   บริษัทมีต้นทุนผันแปรในการผลิต  50   บาท  ต่อหน่ วยต้นทุนผันแปรจากการ
ขาย 10  บาท   และได้ก าหนดอัตราส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปร 20 %  บริษัทควรตั้งราคาสินค้า
เท่าใด 
 

ค านวณ  ราคาสินค้าท่ีขาย = ต้นทุนผันแปร + ส่วนบวกเพิ่ม 
   = (50 + 10) + (20X60)  
                                                             100 
   = 60 + 12 =  72 บาท 
                  บริษัทตั้งราคา   72  บาท 

2. คิดจากราคาขายสินค้า (Markup on Selling Price) 

ตัวอย่าง  บริษัทมีต้นทุนท่ีซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 45 บาท  ต่อหน่วย ถ้าต้องการส่วน
บวกเพิ่ม 10% ของราคาขายจะต้องก าหนดราคาขายเท่าใด 
ค านวณ           ราคาขาย   =   ต้นทุนสินค้าท่ีขาย + ส่วนบวกเพิ่มที่ต้องการ 
                         100 %         =    ต้นทุนสินค้าท่ีขาย + 10 % 
           ต้นทุนสินค้าท่ีขาย   =   100 –10   =   90 % 
จากโจทย์   ต้นทุนสินค้าท่ีขาย 45 บาท   =  90 % ของราคาขาย   90 %   ซึ่งเท่ากับ 45 บาท 

        100 % = 45 X 100                  = 50 
                                              100 
ดังนั้นต้องก าหนดราคา                                       = 50 
จึงจะได้ส่วนเพิ่ม        = 10 X 50   = 5 บาท 
                                                                                  100 

              
 
 

89



ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

เงินได้ท าหน้าที่ทางเศรษฐกิจ 4  ประการ  คือ 
1.  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถน าเอาเงินท่ีมีอยู่

ไปซื้อสินค้าและบริการได้ตามความพอใจโดยไม่ต้องไปแสวงหาบุคคลท่ีต้องการสินค้า
หรือบริการของเขาเหมือนแต่ก่อน 

2.  เป็นเครื่องวัดค่า  ถ้าไม่มีเงินเป็นสื่อกลางในการซื้อขายจะต้องมีการเทียบค่าของ
สินค้าหรือบริการท่ีต้องการกับสิ่งอื่นท่ัวไป  เมื่อมีเงินท าไห้ง่ายต่อการเทียบราคาและง่าย
ต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

3.  เป็นเครื่องสะสมค่า  สิ่งของหรือสินค้าบางอย่างเก็บไว้ได้นาน  บางอย่างเก็บได้
ไม่นานอาจเสื่อมราคาได้ง่าย  แต่เงินน ามาเก็บไว้มูลค่าของเงินค่อนข้างจะคงตัวเสมอไม่
เสื่อมค่าง่ายเหมือนเก็บสินค้าไว้  ดังนั้น  เราจึงกล่าวว่าเงินท าหน้าท่ีได้ดีกว่าอย่างอ่ืน 

4.  เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ในอนาคต  สมัยก่อนท่ีมีการใช้เงินเป็นสื่อในการ
แลกเปลี่ยน  ถ้ามีการกู้ยืมจะต้องน าสิ่งของท่ีเป็นชนิดเดียวกันกับท่ีกู้ยืมไปมาใช้คืน  แต่เมื่อ
มีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้ว  การกู้ยืมนั้นจะกู้ยืมกันเป็นตัวเงินและการน ามา
ช าระคืนก็คืนเป็นเงินเช่นเดียวกัน 

 

เงินบาท  มีบทบาทส าคัญในการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา  จากการท่ีกัมพูชามี
นโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและได้มีการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ  ท าให้มีสกุล
เงินท่ีใช้ในการติดต่อการค้าหลายสกุล เช่น  ดอลลาร์สหรัฐฯ  เงินเรียล  และเงินบาท โดย
สกุลเงินหลักท่ีใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ  คือ ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเงินบาท
นั้นเป็นเงินตราสกุลหนึ่งท่ีสามารถใช้ช าระค่าสินค้าได้  โดยเฉพาะจังหวัดท่ีติดกับชายแดน
ไทย - กัมพูชา  นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เงินบาทช าระค่าสินค้า  และบริการได้ในเมือง
ท่ีส าคัญ เช่น  กรุงพนมเปญ  เกาะกง  เสียมราฐ  และพระตะบอง  เป็นตน้   
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ระบบการช าระเงิน  

การช าระค่าสินค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  จะช าระด้วย 
 1.  เงินสด เป็นสกุลเงินบาท  สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  และบางครั้งจะจ่ายเป็น
ทองค า 
 2.  หากการซื้อขายมีปริมาณมากจะช าระด้วยการโอนเงินทางโทรเลข (Telegraphic 
Transfer ) 
 3.  การช าระค่าสินค้าอีกวิธีหนึ่ง คือ  ผู้ส่งออกไทยจะส่งสินค้าไปให้ผู้น าเข้าของ
กัมพูชาก่อน  โดยให้เครดิตระยะหนึ่งเมื่อครบก าหนดจ่ายจะมีนายหน้าของกัมพูชาเข้ามา
ช าระเงินให้กับผู้ส่งออกไทยแทนผู้น าเข้ากัมพูชา  เรียกระบบนี้ว่า  “โพยกว๊น”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91



ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์สกุลเงินต่าง ๆ  
    $     =  US dollar   ដុល្លា រអាមេរិក 
  (เงินดอลล่าร์สหรัฐ)  ดลลา อาเมริก    
   ¥     =   Yen      ម ៉េនជប៉េុន 
  (เงินเยนญี่ปุ่น)    เยน จปน    
     £     =   Pound    មោនអង់មលាស 

  (เงินปอนด์องักฤษ)  พอน  อ็อง คเล๊     
    €     =  Euro      អឺរ ៉ូ 
  (เงินยูโร)    เออโร      

 

Aus $   =  Australian dollar    ដុល្លា រអ៉ូស្រ្តា លី 
  (เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย) ดลลา โอ สตรา ลี 

เรื่องที่ 5.3  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับสกุลเงิน 
และอัตราแลกเปลี่ยน 
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     S$   =  Singaporen dollar   ល្លា រសិងហបុរី 
  (เงินดอลลาร์สิงคโปร์)  ดลลา  เซิง ฮะ โบะแร็ย 

 

 

 

 

                                      

                               เงินกัมพูชาเป็นเงินสกุลเงินเรียล (Riels) 
 1 ដុល្លា រអាមេរិក ประมาณ   4000  เรียล មរៀល 
 ดลลา   อาเมริก    บวน ป็วน เรียล  

 1 สตางค ์    = 1.3 เรียล  
       มวย จแบ็ยเรียล 

 1 บาท       =  130 เรียล  
       มวยโรย สามเซิบเรียล 
 10 บาท         =  1,300 เรียล 
       มวย ป็วน แบ็ย โรย เรียล 
 100 บาท       =  13,000 เรียล 
       มวยเมิน แบ็ยป็วน เรียล 
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                                         ธนบัตรกัมพูชาที่ใช้ในปัจจุบัน  

50 เรียล      ៥០ មរៀល   ฮา เซิบเรียล 

100 เรียล    ១០០ មរៀល   มวย โรย เรียล 

500 เรียล    ៥០០  មរៀល   ปรัม โรย เรียล 

1,000 เรียล ១,០០០ មរៀល   มวย ป็วน เรียล 

2,000 เรียล ២,០០០ មរៀល   ปี ป็วน เรียล 

5,000 เรียล ៥,០០០ មរៀល   ปรัมป็วน เรียล  

10,000 เรียล ១០,០០០  មរៀល   มวย เมิน เรียล 

20,000 เรียล ២០,០០០  មរៀល   ปี เมิน เรียล 

50,000 เรียล ៥០,០០០  មរៀល   ปรัม เมิน เรียล 

100,000 เรียล ១០០,០០០  មរៀល  มวย แซน เรียล 
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1. ให้นักศึกษาอธิบายและตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. วัตถปุระสงค์ของการก าหนดราคา คือ
...................................................................................................................
...................................................................................................................  
2. ประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงิน 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 

    3. โพยก๊วนหมายถึง 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 

  4. อธิบายวิธีการก าหนด 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 

   5. การก าหนดราคาภายใต้สภาวะการแข่งขันสมบูรณ์ คือ 
...................................................................................................................
...................................................................................................................  

2.  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
2.1  1 ดอลล่าร์ US มีค่าเงินประมาณ ………………….………  เรียล 
2.2  1 สตางค…์……………………………………….…………เรียล 
2.3  1 บาท ……………………………………………....  เรียล 

กิจกรรม หน่วยที่ 5 
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2.4  10 บาท………………….…………………………… เรียล 
2.5  100 บาท   …………………………………………….เรียล 

3.  จงใส่เครื่องสัญลักษณ์แทนค่าเงนิ 
   3.1   $   =  Us dollar  แทนค่าเงนิประเทศ................................................... 
   3.2 ¥   = Yen          แทนค่าเงินประเทศ................................................... 
   3.3 £  =   Pound     แทนค่าเงินประเทศ................................................... 
   3.4 €   =  Euro      แทนค่าเงินประเทศ..................................................... 
   3.5 S$  =  Singapore dollar แทนค่าเงินประเทศ......................................  
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แบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยที่  5 

ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
 ก.  ราคาเป็นเครื่องยึดหลักความพึง 
          พอใจของผู้บริโภค 
  ข.  ราคาไม่เป็นปัจจัยของส่วน 
          ประสมการตลาด 
  ค. ราคาไม่ใช่จ านวนเงินท่ีใช้ในการ 
          แลกเปลี่ยน 
 ง.  ราคารัฐบาลเป็นคนก าหนด 

2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การก าหนดราคาที่ 
    มุ่งรายได้จากการขาย 
          ก.  ลดเงินหมุนเวียน 
          ข.  ลดค่าใช้จ่าย 
          ค. ขยายกิจการเพิ่ม 
          ง.  มีรายได้เพิ่ม 
3. การก าหนดราคาภายใต้ภาวการณ์ แข่งขัน 
    สมบูรณ ์หมายถึงข้อใดถูกต้อง 
     ก.  วัตถุประสงค์การก าหนดราคา 
     ข.  ความส าคัญการก าหนดราคา 
      ค.  รูปแบบการก าหนดราคา 
      ง.  คุณภาพราคาสินคา้ 
 
 

4. การตั้งราคาโดยบวกต้นทุนผันแปร 
    ข้อใดถูกต้อง 
      ก.  คิดจากต้นทุนของสินค้า 
      ข.  การคิดค านวณก าไร 
      ค.  คิดจากราคาขายสินค้า 
      ง. ถูกทุกข้อ 
5. สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คือข้อใด 

     ก.  เงิน 
  ข.  สมุดบัญชีธนาคาร 
 ค.  รถยนต์ 
 ง.  ทองค า 

6. การให้เครดิตในการช าระค่าสินค้า กัมพชูาเรียกว่า 
         ก.  การแข่งทางการค้า 
         ข.  การค้าเสรี 
         ค.  สินค้าปลอดภาษี 
         ง.  โพยก๊วน 
7. 1,000 เรียล คือข้อใด 

    ก.  ฮา เซิบ เรียล 
     ข.  มวย โรย เรียล 

    ค.  ปรัม โรย เรียล 
    ง.  มวย ป็วน เรียล 
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8. 4,000 เรียลมีค่าเท่ากับกี่ดอลล่าร์อเมริกา 
    ก.  4 ดอลล่าร์อเมริกา 
    ข.  3 ดอลล่าร์อเมริกา 
    ค.  1 ดอลล่าร์อเมริกา 
    ง.  2 ดอลล่าร์อเมริกา     

 9. เงินเรียลเป็นสกุลเงินของประเทศใด 
     ก.  เงินเยน 
     ข.  กัมพูชา 
         ค.  เงินดอลลาร์ 
     ง.  เออโร 
 

10. เออโร คือข้อใด 
    ก.  เงินเยน 
    ข.  เงินดอลล่าร์ 
    ค.  เงินยูโร 
    ง.  เงินกีบ 
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1. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ง 2. ง 3. ง 4. ค 5. ค 6. ง 7. ค 8. ก 9. ง 10.ข 

  
2. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ก 2. ก 3. ค 4. ก 5. ก 6. ง 7. ง 8. ค 9. ข 10.ค 

 
3. แนวตอบกิจกรรม หน่วยที่  5 
ข้อ1 .  
1.1  ตอบ 1. มุ่งรายได้จากการขาย  
  2. มุ่งก าไร  
  3. มุ่งยอดขาย 
  4. มุ่งการแข่งขัน 

  5. มุ่งท่ีสังคม 
1.2. ตอบ  เงินเรียล 
1.3. ตอบ  การให้เครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบก าหนดจ่าย จะมีนายหน้าของกัมพูชา 

เข้ามาช าระเงินให้กับผู้ส่งออกไทยแทนผู้น าเข้ากัมพูชา 
1.4. ตอบ   การตั้งราคาโดยบวกจากต้นทุนรวมและการต้ังราคาโดยบวกต้นทุน

ผันแปร 
1.5. ตอบ  คือลักษณะของตลาดท่ีมีผู้บริโภคและผู้ผลิตหรือจ าหน่ายมากราย 
               ลักษณะของผลติภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกัน 
 

เฉลย - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และกิจกรรม หน่วยที่ 5 
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 ข้อ 2.  ตอบ  
2.1) 4,000 เรียล    

  2.2)  1 เรียล    
  2.3)  150 เรียล 

2.4)  1,500 เรียล 
2.5)  15,000 เรียล 

 ข้อ 3. ตอบ 3.1)  สหรัฐอเมริกา   
  3.2)  ญี่ปุ่น      
  3.3)  อังกฤษ  

3.4)  เยอรมัน  
3.5)  สิงคโปร ์   
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หน่วยที่ 6 
ค าศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
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แนวคิด 
 การพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
พัฒนาความสามารถด้านภาษาท่ีใช้ในการประกอบอาชีพและความเข้าใจทางวัฒนธรรม
เจ้าของภาษา  อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
ทางภาษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมร  ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อค้าขายบริเวณชายแดน   
เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้  และพัฒนาตามความสนใจและศักยภาพด้านการ
ค้าขายเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพท่ีมั่นคงได้ 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  บอก อธิบาย ออกเสียงค าศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของสินค้า ได้ถูกต้อง 
2.  บอก อธิบาย ออกเสียงค าศัพท์ และประโยค ท่ีใช้ในการซื้อขายสินค้า 
     ท่ัวไปได้ถูกต้อง 
3.  บอก อธิบาย ออกเสียงค าศัพท์ และประโยค ท่ีใช้ในการซื้อขาย 
     เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 
4.  สนทนาโต้ตอบโดยใช้ค าศัพท์ ท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินค้าประเภทต่าง ๆ 
     ได้ถูกต้อง 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 6.1  ค าศัพท์เก่ียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและของท่ีระลึก 
 เร่ืองท่ี 6.2  ค าศัพท์เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ 
 เร่ืองท่ี 6.3  ประโยคท่ีใช้ในการซื้อสินค้า 

หน่วยท่ี 6 
ค าศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการซือ้ขายสินค้า 

หน่วยที่

ค�าศัพท์และการสนทนาเกีย่วกบัการซ้ือขายสินค้า6
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 เร่ืองท่ี 6.4  ประโยคทีเ่ก่ียวกับการซื้อขายสินค้าเครื่องไฟฟ้า 
 เร่ืองท่ี 6.5  บทสนทนาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
1. ศึกษาค าศัพท์และการสนทนา เร่ืองท่ี 6.1 – 6.5 ด้วยตนเอง 
2. ศึกษาค าศัพท์และการออกเสียงภาษาเขมร จากสื่อวีดิทัศน์  

ในเรื่อง ท่ี 6.1 – 6.5 ประกอบ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามเอกสารชุดการเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน 
3. กิจกรรมท่ี 6 

 

การประเมินผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ท ากิจกรรมท้ายหน่วยที่ 6 
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
เมื่ออ่าน แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 6 แล้ว ให้ท า

แบบทดสอบ  ศึกษาเอกสารชุดการเรียน  และสื่อวีดิทัศน์ค าศัพท์ภาษาเขมร
ในเรื่องที่ 6.1 – 6.5  พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง   และเมื่อ
ศึกษาจบหน่วยการเรียนแล้วให้ท ากิจกรรมท้ายหน่วยในหน่วยที่  6 
แบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยและแบบทดสอบหลังเรียนของชุดการ
เรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 6 

ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1.  Electric Pot  หมายถึง 
ก.  พัดลมไฟฟ้า 
ข.  เครื่องเล่นดีวีดี 
ค.  กระทะไฟฟ้า 
ง.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

2.  พัดลมไฟฟ้าภาษาเขมรอา่นว่า 
ก.  ก็อง  ฮา 
ข.  มาซีน ดีวี ด ี
ค.  ชนัง กะเตี๊ยะอะกี ซะ นี 
ง.  ชนังบาย อะกี ซะ น ี

3. โทรศัพท์มือถือภาษาเขมรอ่านว่า 
ก.  มาซีน ดีวี ด ี
ข.  ตูระซับได 
ค.  ชนัง กะเตี๊ยะอะกี ซะ นี 
ง.  ผิดทุกข้อ 

4. ข้าวสวย ภาษาเขมรอ่านว่า 
ก.  บายซาย 
ข.  อ็อง กอ 
ค.  บายชา ซ่าจม็วน 
ง.  บายชา 
 

5.  คุณรับบัตรเครดิตไหม ภาษาเขมร คือข้อใด 
ก.  ซ็ม บ็อง กันไต พอง 
ข.  ขญม กกซ็ม บ็อง กันได พอง 
ค.  โลก โตต๊วล บันอินนะเตียน เต 
ง.  ขญม นึง จาย ดอย ลุย  ซต 

6. ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด ภาษาเขมร อ่านว่า 
ก.  ขญม กกซ็ม บ็อง กันได พอง 
ข.  โลก โตต๊วล บัน อินนะเตียน เต 
ค.  ขญม นึง จาย ดอย ลุย  ซต 
ง.  ขญม อาจ จาย ดอย บัน อินนะ 

               เตียน บาน เต 
  7. คุณต้องการย่ีห้ออะไร คือข้อใด 
  ก.  ซ็ม บ็อง กันไต พอง 
  ข.  โลก ตเริว การ ยีฮอ อเวย 
  ค.  โลก ตเริว การ ขนาด นา 
  ง.  โซม จาย ลุย นึงเนี๊ยะ กึต ลุย 
  8. โลก ตเริว การ ขนาด นา หมายถึงข้อใด 
              ก.  คุณต้องการขนาดไหน 
  ข.  คุณต้องการสีอะไร 
  ค.  คุณต้องการราคาไหน 
  ง.   คุณต้องการแบบไหน 
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 9.ให้ช่วยอะไรไหม คือขอ้ใด 
         ก.  ขญม จ็อง บาน ชนังตัม ตึก มวย 
         ข.  ออย ขญม จวยอเวีย โลก เต 
         ค.  การ ขนาดนาโลก เจ๊ิ อานิ๊ ต เต 
         ง.  เวีย เมียน จริญ ขนาด โลกตเริว 
               

10. เก้าร้อยบาทได้ไหม 
  ก.  นิ๊ ลุย อับ มวย โรย บาท ออกุน 
 ข.  นิ๊ลุย มวย ป๊วน บาท 
 ค.  ขญม ซม ปร าบวน โรยบาท บานเต 
      ง.  ปร า บวน โรย ฮา เซิบ บาท โลก 
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ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เรื่องดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ     
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 

 

ภาษาอังกฤษ    ภาษาเขมร 
Electric Fan    កង្ហា រ។ 

 พัดลมไฟฟา้    ก็อง  ฮา 
Electric Pot    ឆ្ន ាំងបាយអគ្គីសនី។ 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า   ชนังบาย อะกี ซะ นี 
Electric Pan    ឆ្ន ាំងខ្ទះអគ្គីសនី។ 

 กระทะไฟฟ้า    ชนัง กะเตี๊ยะอะกี ซะ นี 
 

DVD Player     ម៉ា ស ីនDVD។ 

เครื่องเล่นดีวีดี    มาซีน ดีวี ด ี
 

Mobile Phone    ទូរសព្ទដៃ  

โทรศัพท์มือถือ   ตูระซับได 
Toaster     គ្គ្ឿងអគ្គីសនីស្មប់អាំងនាំប ៉័ង 

เครื่องป้ิงขนมปัง   เกรือง อะกี ซะ นี ซอม รับ อัง นุม ปัง 
 

Mixer/Blender    ឧបករណ៍ស្មប់ផ្សាំលាយ 

เครื่องผสมอาหาร    อปะกอ  ซ็อมรับ พซ็อม เลียย 
 

เรื่องที่ 6.1  ค าศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและของที่ระลกึ 
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Souvenir    វត្ថុអន សាវរីយ៍ 
ของท่ีระลึก    ว๊วตโทะ อนุซาวรีย์ 
Basket     ល្អ ី
ตะกร้า     ละแอ็ย 
Reed Mat    កគនទល្កក់ 
เสื่อกก     กอนเตลก็อก 
Ceramic Doll    ត្ កតា 

ตุ๊กตาเซรามิค    โต๊ก กะ ตา 
Earrings    ្កវិល្ 
ต่างหู     กรอ วึล 
Necklace    ខ្ខ្សក 
สร้อยคอ    ขะแซ กอ 
Ring     ចិគ្ចៀន 
แหวน     จิญ เจียน 
Brooch     កន្លា សក់   

เข็มกลัด    ก็อนลาซ็อก 
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ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

 
 

 
ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เร่ืองดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ 
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 

 

Rice      អងករ 
ข้าวสาร     อ็อง กอ 
Steamed Rice     បាយសាយ 
ข้าวสวย     บายซาย 
Fried Rice     បាយឆ្  

ข้าวผัด      บายชา  
Chicken Fried Rice    បាយឆ្សាច់មន់ 
ข้าวผัดไก ่     บายชา ซ่าจม็วน 
Boiled Rice     បាយបបរ 
ข้าวต้ม      บาย บอ บอ 
Boiled Rice with Seafood   បាយបបរគ្គ្ឿងសម ្ទ 
ข้าวต้มทะเล     บาย บอ บอ ซ่าจซม็ต 
Noodles     គ្ យទាវ 
ก๋วยเตี๋ยว     กุยเตียว  
Soup Noodles     គ្ យទាវទឹក 
ก๋วยเตี๋ยวน้ า     กุย เตียว ตึก 
Beef Soup Noodles    គ្ យទាវទឹកសាច់គោ 

เรื่องที่ 6.2  ค าศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครือ่งดื่ม และผลไม้ 
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ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ     กุย เตียว ตึก ซ่าจโก 
Beverage     គេសជជះ  

เครื่องดื่ม     เพ ซัจเจ๊ียะ 
Juice      ទឹកខ្ផ្ាគ ើ 
น้ าผลไม ้     ตึก แพล เชอ 
Orange juice     ទឹក្កូច 
น้ าส้ม      ตึก กโรจ 
Lemonade     ទឹក្កូចឆ្ា  
น้ ามะนาว     ตึก กโรจ ชมา 
Herb Juice     ទឹកថ្ន ាំប រាណ 
น้ าสมุนไพร     ตึก ทน า โบราณ 
Coffee      កាគវេ 
กาแฟ      กาเฟ 
Hot Coffee     កាគវេគដៅ  

 กาแฟร้อน     กาเฟ กเดา 
Iced Coffee     កាគវេ្ត្ជាក់ 
กาแฟ เย็น     กาเฟ ตรอ เจียะ 
Tea      ខ្ត្ 
ชา      แต 
Hot Tea      ខ្ត្គដៅ  
ชาร้อน      แตก เดา 
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Fruit       ខ្ផ្ាគ ើ 
ผลไม้      แพล เชอ 
Banana      គចក 
กล้วย      เจก 
Mango      សាេ យ 
มะม่วง      ซวาย 
Coconut      ៃូង 
มะพร้าว     ดูง 
Orange      ្កូច 
ส้ม      กโร๊จ 
Pomelo     ្កូចថ្ាុង 
ส้มโอ                 กโร๊จ ทลง 
Durian      ធូគរន 
ทุเรียน      ทู เรน 
Mangosteen     មងឈុត្ 
มังคุด      มง คุต 
 
 
 
 
 
 

110



ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา

 
 
 

ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เร่ืองดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ 
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 
 

           การจ่ายเงิน   
           Next, please?                  អនកត្គៅ 
           คนต่อไป                     เนี๊ยะ ตอ ตึว 
           Do you take credit cards?               គលាកទទូល្ប៉័ណណឥណទានគទ 
           คุณรับบัตรเครดิตไหม                    โลก โตต๊วล บันอินนะเตียน เต 
           Can I pay by cheque?        ខ្្ុាំអចចាយគោយប៉័ណណឥណទានបានគទ 
           ฉันจ่ายด้วยเช็คได้ไหม       ขญม อาจ จาย ดอย บัน อินนะเตียน บาน เต 
            I'll pay in cash            ខ្្នឹងគោយល្ យស ត្ធ។ 
           ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด                                ขญมนงึจาย ดอย ลุย  ซต 
           Could I have a receipt, please?            ខ្្ុាំស ាំបង្ហក ន់ដៃផ្ង។ 
           ขอใบเสร็จรับเงินด้วยได้ไหมคะ/ ครับ       ขญมซ็มบ็องกันได พอง 
 

           การส่งคืน และการร้องทุกข์   
           I'd like to return this                                   ខុ្្ាំ្តូ្វការជូនអ ីវ៉ា នវិញ។ 
           ฉันอยากจะคืนสิ่งนี้                                 ขญมตเริว การ จูน อีวัน วึญ 
             

           I'd like to change this              ខ្្ុាំ្ត្ូវការបៅូរអ ីវ៉ា ន។ 
          ฉันอยากจะเปลี่ยนเป็น         ขญมตเริว การ ปโด  อีวนั 

 

เรื่องที่ 6.3  ประโยคที่ใช้ในการซื้อสินค้า 
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ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

           It doesn't work              វគ្បើមិនគកើត្។ 
           มนัไม่ท างาน              เวียปเรอ มึน เกีต 
           Could I have a refund?          ខុ្្ាំស ាំល្ យវិញផ្ង។ 

             ขอเงินคืนให้ฉันได้ไหม                      ขญม ซม ลยุ วึญ พอง 
           Have you got the receipt?               គលាកមនបង្ហក ន់ដៃមក្ព្មគទ 

             คุณมีใบเสร็จรับเงินมาหรือเปล่า             เมียนบ็องกันได มก ปโรม เต 
 

           การตัดสินใจเลือก   
          How do you feel?         គត្ើគលាកគ្ិត្យ៉ា ងណា?  

             รู้สึกยังไงบ้าง              เตอ โลก กึต ยาง นา 
             It suits you             វសាំនឹងគលាក។ 
          มันเหมาะกับคุณ               เวียซ็อม นงึ โลก 
          I don't like the color                ខ្្ុាំអត្់ចូល្ចិត្តព្ណ៌វ? 
             ฉันไม่ชอบสีของมัน                     ขญมออ็ต โจล เจิตปัวเวีย 
             Are these washable?                វអចបកបានគទ។ 
          ซักได้ไหม                      เวีย อาจ บอก บาน เต 
 

           การพูดถึงคุณสมบัติของสินค้า 
           It is not expensive                វមិនដថ្ាគទ។ 
           มนัไม่แพงเลย           เวียมึนทไล เต 
           It is a reasonable price       ត្ដមាវគ្ួរសាំគវើយ។ 
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            ราคายุติธรรม             ด็อมไลเวียกัวซ็อม เฮีย 
It is worth to buy                គ្ួរខ្ត្ទិញ។ 
ควรค่าแก่การซ้ือหา          คัว แตตึญ 
It’s very delicious.               វឆ្ា ញ់ណាស់។ 
 มันอร่อยมาก            เวียชงัญน๊ะ 
It’s fresh from farm        យកមក្សស់ៗ។ 
สดจากไร ่                       ยัว โม ซเร๊าะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113



ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

 
 

 

   

 ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เร่ืองดังกล่าวแล้ว  ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียน  ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 

 

        ภาษาอังกฤษ                                           ภาษาเขมร 
           Which brand do you prefer      គលាក្ត្ូវការយីគោអេី? 

           คุณต้องการย่ีห้ออะไร             โลก ตเริว การ ยีฮออเวย 
           There are many sizes.              គយើងមនគ្ចើនទាំវាំ។ 

           เรามีหลายขนาด   เยีงเมียนจเรินตมฮม 
           Which size do you want?  គលាក្ត្ូវការខ្នន ត្ណា? 

           คุณต้องการขนาดใด               โลก ตเริว การ ขนาต นา 
          Are you being served?         គត្ើមនអនកណាមកបាំគរីគលាកគទ? 

           มีใครให้บริการกับคุณหรือไม่          เตอเมียนเนี๊ยะ นา โม บ็อมเรอ โลก เต 
           Please pay at the counter.  សូមចាយល្ យនិងអនកគ្ិត្ល្ យ?   

           กรุณาจ่ายเงินท่ีเคาน์เตอร์  โซม จาย ลุย นึงเนี๊ยะกึต ลุย 
It can serve you well.   វគ្បើ្បាស់បានល្អខ្មន។ 

มันใช้ได้ดีทีเดียว                       เวียปเรอปร๊ะ บาน ลออ แมน 
           I am looking for a new electric kettle.      
           ผม/ดิฉันก าลังมองหากาต้มน้ าไฟฟา้ใหม่สักอัน  

ខ្្ចង់បានឆ្ន ាំងោាំទឹកថ្ាីមួយ។ 
ขญมจ็อง บ้าน ชนัง ด าตึก ทแม็ย มวย 

เรื่องที่ 6.4 ประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเครื่องไฟฟ้า 
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ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา

 
 
 

ค าชี้แจง  เมื่อผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เรื่องดังกล่าวแล้ว ให้การฝึกออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อ      
วีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียนท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย 
 

ภาษาอังกฤษ                  ภาษาเขมร 
Seller : What can I do for you?   គអយខ្្ុាំជួយអេីគលាកគទ? 

 ให้ช่วยอะไรไหม                ออยขญมจวยอเวีย โลก เต 
Customer : I would like to find a new electric kettle.     

                ខ្្ុាំចង់បានឆ្ន ាំងោាំទឹកមួ យ។ 
 ฉันอยากได้กาต้มน้ าไฟฟา้ซักชิ้นหนึ่ง  ขญมจ็อง บาน ชนังดัม ตึก มวย 

Seller : There are many sizes. Which size do you want?  
มีหลายขนาด คุณต้องการขนาดไหน                                        

       វមនគ្ចើនខ្នន ត្គលាក្ត្ូវការខ្នន ត្ណា 
  เวียเมียนจริญ ขนาด โลก ตเริวการ ขนาดนา 

Customer : My family is small. I want the small one.   
ครอบครัวฉันมีไม่กี่คน ขอขนาดเล็ก                   

               ្គ្ូសារខ្្ុាំត្ូចខ្្ុាំចង់បានខ្បបត្ូច 

ครัว ซา ขญมโตจขญมจ็อง บาน แบบ โตจ 
           Seller : (Show the goods) Is this OK. for you?     

           แสดงสินค้าให้ดู และถามว่า ชอบไหม     គលាកចូល្ចិត្តអគនះគទ 

                โลก เจ๊ิต อา นิ๊ เต   

เรื่องที่ 6.5  บทสนทนาท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
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Customer : Yes, I like it. How many colors are they? 

           ฉันชอบ มีกี่สี                       បាទខុ្្ាំចូល្ចិត្តគត្ើវមនព្ណ៌អេីខ្ាះ 
                                                           บาท ขญม โจล เจิ๊ตเตอ วา เมียนปัวอเวยขละ    
           Seller : They are pink, blue and green.   វមនព្ណ៌ផ្កក  ូកគខ្ៀវនិងដបត្ង 

 มีสีชมพู ฟา้ และเขียว                             เวียเมียนปัว  พกาชูก  เขียว นึงไบตอง 
 Customer : I love pink. How much is it?     
           ខ្្ុាំ្សឡាញ់អព្ណ៌ផ្កក  ូក។គត្ើវដថ្ាប៉ា ន្លា ន? 
             ฉันขอสีชมพู ราคาเท่าไร  ขญม สรอ ลัญ อา ปัว พกา ชูก เตอ เวียทไล ปน มาน  

 Seller : 950฿, Sir.    ្បាាំបួនរយោសិបបាត្គលាក 

 เก้าร้อยห้าสิบบาท    ปร า บวน โรย ฮา เซิบ บาท โลก 

Customer : Can it be 900฿?   ខ្្ុាំស ាំ្បាាំបួនរយបាត្បានគទ 

 เก้าร้อยบาทได้ไหม    ขญม ซม ปร าบวน โรยบาท บานเต  

Seller : OK. 900฿.           បាន្បាាំបួនរយបាត្ 

 ตกลง 900 บาท                  บาน  ปร าบวนโรยบาตร 

Customer : Here’s the money 1,000฿    គនះល្ យមួយពាន់បាត្ 

 โอเค นี่เงิน 1000 บาท                   นิ๊ลุย มวย ป็วน บาท 
Seller : This is your change 100฿ and thank you very much.  

 เงินทอนของคุณ 100 บาท ขอบคุณมาก      
  គនះល្ យអប់មួយរយបាត្អរគ្ ណ 

                   นิ๊ ลุย อับ มวย โรย บาท ออกุน                                                         
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ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา

 
  
1.  แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ศึกษาบทสนทนา ในเร่ืองท่ี 6.3 – 6.5  กลุ่มและ 
    1 เร่ืองแล้วฝึกสนทนาระหว่างกัน 
2. จงเขียนค าศัพทต์่อไปนี ้ เป็นภาษาเขมร 

2.1  Electric Fan        พัดลมไฟฟ้า……………………………………………. 
2.2  Electric Pot        หม้อหุงข้าวไฟฟ้า............................................................ 
2.3  Electric Pan       กระทะไฟฟ้า…………………………………………… 
2.4  Steamed Rice     ข้าวสวย………………………………………………... 
2.5  Fried Rice           ข้าวผัด…………………………………………………. 
2.6  Chicken Fried Rice ข้าวผัดไก…่………………………………………… 
2.7  Boiled Rice         ข้าวต้ม............................................................................ 

3.  จงเติมค าในช่องว่างต่อไปนี้ 
 3.1  What …………………………………………. are you open? 
       คุณเปิดร้านก่ีโมง? 
 3.2  How ……………………………………..…………..is this? 
        นี่ราคาเท่าไหร ่
 3.3  I don't like the ……………………………………………….. 
       ฉันไม่ชอบสีของมัน 
 3.4  Which …………………………………..……do you prefer? 
        คุณต้องการย่ีห้ออะไร 
 3.5   ….…………………………………………….pay at the counter. 
        กรุณาจ่ายเงินท่ีเคาน์เตอร์ 

 

 

กิจกรรมหน่วยท่ี 6 
 

117



ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา  

แบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยที่ 6 

ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. พัดลมไฟฟา้ หมายถึงข้อใด 
ก.  Electric Fan   
ข.  Electric Pan 
ค.  Electric Pot   
ง.  Toaster 

2. ก็อง ฮา หมายถึงข้อใด 
ก.  กระทะไฟฟ้า 
ข.  เครื่องเล่น ดีวีดี 
ค.  พัดลมไฟฟา้ 
ง.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

3. ตูระซับได คือข้อใด 
ก.  เครื่องเล่นดีวีดี 
ข.  ของท่ีระลึก 
ค.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ง.  โทรศัพท์มือถือ 

4. บายซาย คือข้อใด 
ก.  ข้าวสาร 
ข.  ขา้วสวย   
ค.  ขา้วผัด  
ง.  ข้าวผัดไก่ 

 

5. โลก โตต๊วล บัน อินนะเตียน เต คือ 
    ข้อใด 
   ก.  คุณรับบัตรเครดิตไหม 
  ข.  ฉันจ่ายด้วยเงินสด 
  ค.  ขอใบเสร็จรับเงินด้วย 
  ง.  ขอคืนเงินให้ฉัน 
6. ขญม นึง จาย ดอย ลุย ซต คือข้อใด 
 ก.  คุณรับบัตรเครดิตไหม 
 ข.  ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด 

ค.  ฉันจ่ายด้วยเช็คได้ไหม 
ง.  ขอรับใบเสร็จด้วยได้ไหม 

7. โลก ตเริว การ ยีฮอ อเวย คือข้อใด 
 ก.  คุณต้องการย่ีห้ออะไร 
 ข.  ขอใบเสร็จได้ไหม 
 ค.  คุณต้องการขนาดไหน 
 ง.  จ่ายเงินท่ีเคาน์เตอร์ 

  8.  คุณต้องขนาดไหน  คือข้อใด 
  ก. ซ็ม บ็อง กันไต พอง 
  ข. โลก ตเริว การ ขนาด นา 
  ค. โลก ตเริว การ ยีฮอ อเวย 
  ง. โซม จาย ลุย นึงเนี๊ยะ กึต ลุย 
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9. ข.  ออย ขญม จวยอเวีย โลก เต คือข้อใด 
  ก.  คุณต้องการยี่ห้ออะไร 
  ข.  ให้ช่วยอะไรไหม 
  ค.  คุณต้องการขนาดไหน 
  ง.  กรุณาจ่ายเงินท่ีเคาเตอร ์
 
 
 
 
 

10. ขญม ซม ปร าบวน โรยบาท บานเต 
         คือข้อใด 
         ก.  เก้าร้อยบาทได้ไหม 
         ข.  เก้าร้อยห้าสิบบาท 
         ค.  นี่หนึ่งพันบาท 
         ง.  เงินทอนหนึ่งร้อยบาท 
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1. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1. ง 2. ก 3. ข 4. ก 5. ค 6. ค 7. ข 8. ก 9. ข 10. ค 

 
2. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1. ก 2. ค 3. ง 4. ข 5. ก 6. ข 7. ก 8.ข 9. ข 10. ก 
 

3.แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 6 

 ข้อ 1. ไม่มีแนวเฉลยกิจกรรม 
 ข้อ 2. ตอบ 
  2.1)  พัดลมไฟฟ้า....................ก็อง  ฮา. 

2.2)  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า...........ชนังบาย อะกี ซะ น ี
2.3)  กระทะไฟฟา้..................ชนัง กะเตี๊ยะอะกี ซะ นี 
2.4)  ข้าวสวย..........................บายซาย 
2.5)  ข้าวผัดไก่ .......................บายชา ซ่าจม็วน  
2.6)  ข้าวผัด.............................บายชา 
2.7)  ข้าวต้ม…………………บาย บอ บอ 

ข้อ 3. ตอบ 
3.1)  times        
 3.2)  please        
3.3)  colour3 
3.4)  brand       
3.5)  Much 

เฉลย - แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และกิจกรรม หน่วยที่ 6 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าชี้แจง: จงอ่านค าถามตอ่ไปนี้ และเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

 

1. การค้าชายแดนมีลักษณะอย่างไร 
    ก.  การค้าท่ีมีเขตพรมแดนติดต่อกัน 
    ข.  เป็นสินค้าจ าเป็นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน    
    ค.  การซื้อ ขาย ท่ีมีมูลค่าครั้งละไม่มากนัก      
    ง.  ถูกทุกข้อ 
2. การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีการค้ากี่ลักษณะ 
    ก.  2  ลักษณะ 
    ข.  3  ลักษณะ 
    ค.  4  ลักษณะ 
    ง.  5  ลักษณะ 
3. การค้าแบบขายฝาก ภาษาอังกฤษเรียกว่า 

 ก.  Cash  
   ข.  Balance Trade 
   ค.  Consumer Trade 
   ง.  Sale on Consignment License 

4. Balance Trade  หมายถึง 
   ก.  การค้าแบบเงินสด 
   ข.  น าติดตัวไปบริโภค 
   ค.  การค้าแบบขายฝาก 
   ง.  การค้าแบบต่างตอบแทน 

 

5. การค้าชายแดน ภาษาเขมร อ่านว่า 
   ก.  เปียนึจจกัม ตาม ปรม แดน 
   ข.  เปียนึจจกัม ชลอง แดน 
   ค.  จรอก  อเจินไต 
   ง.  เล๊ียะคนะปิเซ๊ะ 

6. การตลาด หมายถึงการแข่งขัน 
  ก.  การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน 
        ธุรกิจท่ีมีให้เกิดการน าสินค้า หรือ 
        บริการจาก ผู้ผลิตไปสู่ ผู้บริโภค 
  ข.  ธุรกิจท่ีต้องมีการซื้อขายสินค้า 
         หรือบริการซึ่งไม่ใช่การให้กัน เปล่า ๆ 
  ค.  การเคลื่อนไหวของสินค้าหรือบริการมี 

            การเปลี่ยนมือจากผู้ผลิตโดยถือว่าเป็น 
            ผูข้ายให้กับผู้บริโภค 

 ง.  ถูกหมดทุกข้อ 
7. การตลาด คือข้อใด 

    ก.  Marketing 
    ข.  Services 
    ค.  Company 
    ง.  Business 
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8. ข้อใดเป็นการส่งเสริมทางการตลาด 
    ก. ใบปลิว 
    ข. นิตยสาร 
    ค.  การจัดประชุม 
    ง.  ถูกทุกข้อ 

9. การตลาด ภาษาเขมรอ่านว่า 
    ก.  ตุมนิญ 
    ข.  เซ วา กัม 
    ค.  เนี๊ยะ บอริโพก 
    ง.  การซแวงย็วล ปี ตี พซา 

10. การส่งเสริมทางการตลาด  ภาษาเขมร 
      อา่นว่า 

    ก.  กา แจก จาย 
    ข.  กาโคซนา  เปียนึจจะกัม 
    ค.  การล็วก ดอย เพนี๊ยะเงียล็วก 
    ง.  กา พซ็อบ พซายป็วงรีก ตี พซา 

11. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แบ่งออก 
       เป็นกี่ลักษณะ 
     ก.  2  ลักษณะ 
     ข.  3  ลักษณะ 
     ค.  4  ลักษณะ 
     ง.  5  ลักษณะ 
 

12. ผลิตภัณฑ์หลักคือ 
      ก.  Core  Product 
      ข.  Product  Benefit 
      ค.  Product  Feature 
      ง.  Product  Attribute 
13. ประเภทของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น             

กี่ประเภท 
      ก.  2 ประเภท 
      ข.  3 ประเภท 
      ค.  4 ประเภท 
      ง.  5 ประเภท 
14. Product  Featureหมายถึง 
      ก.  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์   
      ข.  ผลิตภัณฑ์หลัก  
      ค.  ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์   
      ง.  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์   
 15. ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ามีกี่ช่องทาง 
         ก.  2  ช่องทาง 
         ข.  3  ช่องทาง 
         ค.  4  ช่องทาง 
         ง.  5  ช่องทาง 
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16. รูปแบบการค้าปลีกมีกี่ประเภท 
        ก.  2  ประเภท 
        ข.  3  ประเภท 
    ค.  4  ประเภท 
    ง.  5  ประเภท 
17. Convenience Store คือร้านค้าประเภทใด 
    ก.  ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง 
    ข.  ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
     ค.  ห้างสรรพสินคา้ 
    ง.  ร้านค้าสะดวกซื้อ 
18. ประเภทผู้ค้าส่งมี กี่ ประเภท 
  ก.  2  ประเภท 
  ข.  3  ประเภท 
  ค.  4  ประเภท 
  ง.  5  ประเภท 
19. ตัวแทนหรือนายหน้า เราเรียกว่า 
  ก.  Mail-order Wholesalers     
  ข.  Broker and Agents 
  ค.  Truck Wholesalers 
  ง.  Limited-Service 
20. ผู้ค้าส่ง ภาษาเขมรอ่านว่าอะไร 
  ก.  เนี๊ยะล็วก ดม  
  ข.  เนี๊ยะล็วก เรียย 

  ค.  การ ล็วก พต็วล ขลวน 
  ง.  การ ล็วก เรียย ตาม ซา ปอดาเมียน 
21. การก าหนดราคามีกี่รปูแบบ 
  ก.  2  รูปแบบ 
  ข.  3  รูปแบบ 
  ค.  4  รูปแบบ 
  ง.  5  รูปแบบ 
22. ข้อใดคือวิธีคิดค านวณราคา 
  ก.  คิดจากต้นทุนของสินค้า 
  ข.  คิดจากราคาขายสินค้า 
  ค.  การตั้งราคาโดยบวกต้นทุนผันแปร 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
23. 1 ดอลล่าร์อเมริกา มีค่าเท่ากับเงินเรียล 
        เท่าไหร ่

 ก.  2,000 เรียล 
 ข.  3,000 เรียล 
 ค.  4,000 เรียล 
 ง.  5,000 เรียล 

24. สกุลเงินของประเทศกัมพูชา เรียกว่า 
  ก.  เงินดอลลาร์ 
  ข.  ทองค า 
  ค.  เงินเรียล 
  ง.  บาท 
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25. เงิน หมายถึงข้อใด 
  ก.  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
  ข.  เป็นเครื่องวัดค่า 
  ค.  เป็นเครื่องสะสมค่า 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
26.  Electric Pot  หมายถึง 

ก.  พัดลมไฟฟ้า 
ข.  เครื่องเล่นดีวีดี 
ค.  กระทะไฟฟ้า 
ง.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

27. โทรศัพท์มือถือภาษาเขมร อ่านว่า 
ก.  มาซีน ดีวี ด ี
ข.  ตูระซับได 
ค.  ชนัง กะเตี๊ยะอะกี ซะ นี 
ง.   ผิดทุกข้อ 

 
 

28. Souvenir  หมายถึง 
ก.  ของท่ีระลึก 
ข.  ตุ๊กตาเซรามิค 
ค.  เสื่อกก 
ง.  ตะกร้า 

29. ข้าวสวย ภาษาเขมรอ่านว่า 
ก.  อ็อง กอ 
ข.  บายชา ซ่าจม็วน 
ค.  บายซาย  
ง.  บายซา 

30. ก๋วยเตี๋ยวน้ าภาษาเขมรอ่านว่า 
ก.  กุยเตียวตึกซ่าจโก 
ข.  กุยเตียวตึก 
ค.  กุยเตียว 
ง.  ถูกทุกข้อ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อที่ 1 ง ข้อที่ 16 ก 
ข้อที่ 2 ก ข้อที่ 17 ง 
ข้อที่ 3 ง ข้อที่ 18 ค 
ข้อที่ 4 ง ข้อที่ 19 ข 
ข้อที่ 5 ก ข้อที่ 20 ก 
ข้อที่ 6 ง ข้อที่ 21 ง 
ข้อที่ 7 ก ข้อที่ 22 ง 
ข้อที่ 8 ง ข้อที่ 23 ค 
ข้อที่ 9 ง ข้อที่ 24 ค 

ข้อที่ 10 ง ข้อที่ 25 ง 
ข้อที่ 11 ค ข้อที่ 26 ง 
ข้อที่ 12 ก ข้อที่ 27 ข 
ข้อที่ 13 ก ข้อที่ 28 ก 
ข้อที่ 14 ง ข้อที่ 29 ค 
ข้อที่ 15 ก ข้อที่ 30 ข 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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