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บทที่ 1  
ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 

สาระส าคัญ 

กิจกรรมของนักการตลาด 

บทบาทส าคัญของ
การตลาดในองค์กร 

การบริการตลาดยุคใหม ่

ความหมายของการ
ส่งเสริมการขาย 

ความส าคัญของการ
ส่งเสริมการขาย 

ประวัติและวิวัตนาการ
ของการส่งเสริมการขาย 

วัตถุประสงค์หลักของ
การส่งเสริมการขาย 



สาระส าคัญ 

     การตลาดปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธการส่งเสริมการขายได้เพราะธุรกิจมี
การแข่งขันกันมากการส่งเสริมการขายสามารถจ าแนกได้ 3 รูปแบบ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค การส่งเสริมการขายมุ่ง
สู่คนกลาง และการส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย 



• แต่ละรูปแบบจุดหมายที่แตกต่างกันแต่ภาพพจน์โดยรวมธุรกิจมีการ
ส่งเสริมการขายขึ้นเพื่อสนับสนุนการขายเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคท า
การซื้อสินค้าหรือบริการเป็นการหยิบยื่นสิ่งจูงใจหรือคุณค่าพิเศษให้แก่ผู้
ซื้อสนับสนุนให้มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• เป็นกิจกรรมที่ต้องท าร่วมและสัมพันธ์กับการขายโดยบุคคลและการขาย
สู่มวลชนและเป็นกิจกรรมที่ต้องท าขึ้นทั้งภายในและภายนอกกิจการ
ควบคู่กันไป 

 



 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับร้านค้าภายใต้แคมเปญ “แต่งร้านสวย รวยกับดาว” เพื่อเป็น
การกระจายสินค้า และประชาสัมพันธ์น้ ามันเครื่องคาลเท็กซ์ เดโล่ ร่วมกับร้านค้าทั่วประเทศ 
รวมถึงโปรโมชั่นส าหรับผู้บริโภคทั่วไป เพื่อกระตุ้นความคึกคักให้กับตลาดพร้อมให้ข้อมูล
เก่ียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  





กิจกรรมของนักการตลาด 
คือ  การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซ่ึงจะเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาดังนั้น ก่อนท่ีจะมีการวางแผนการจดัการตลาดส่วนผสมทางการตลาดควรเริ่มจาก 
1. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 
เครื่องมือส ำคัญที่ถูกน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์นี้คือ SWOT Analysis ได้แก่ กำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยใน เพื่อมองหำจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจกำร และกำร
วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก เพื่อมองหำโอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของกิจกำร 
2.      การก าหนดและวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายวิเคราะห์ STP  
 
3.      การวางแผนส่วนผสมทางการตลาด หรือการวางแผน(4 P”s ) ได้แก่ 
         ผลิตภัณฑ์  (Product ) 
        ราคา   (Price )  
        การจัดจ าหน่าย (Place ) 
        การส่งเสริมการขาย  (Promotion) 
         



บทบาทส าคัญของการตลาดในองค์กร 
    บทบำทของกำรตลำดมีจุดเริ่มต้นท่ีถือว่ำกำรตลำดเป็นหน้ำที่หนึ่งที่มี

ควำมส ำคัญเท่ำกันหน้ำท่ีอื่น ๆ ในองค์กร แล้วเปลี่ยนเป็นกำรตลำดมี
ควำมส ำคัญมำกกว่ำหน้ำท่ีอื่น กำรตลำดเป็นหน้ำที่หลักลูกค้ำเป็นตัวก ำหนด
หน้ำท่ีฝ่ำยต่ำง ๆ และกำรตลำดเป็นตัวประสำนงำนหน้ำท่ีต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน
ตำมล ำดับต่อไปนี ้

              Traditional Organization Chart 

 

 

 

  กำรตัดสินใจและสั่งกำรจำกบนล่ำงฝ่ำยกำรตลำดเป็นเพียงหน้ำที่หนึ่งในองค์กร 
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Customer-Oriented Organization Chart 
Customer 

Front-line people 

Middle mgt 

Top mgt 

องค์กรสมัยใหม่มุ่งเน้นทุกฝ่ายท างานร่วมกันยึดลูกค้าเป็นจุดศนูย์
กลางโดยฝ่ายตลาดเป็นผู้ประสานงานหลัก 



การบริหารการตลาดยุคใหม ่

           ปัจจุบันนักการตลาดต้องมีภาระหนักในการท่ีจะคิดหรือด าเนินการใด ๆ 
ทางด้านการตลาดเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปล่ียนไปอันเกิดจาก
ระดับความรู้และการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็วมูลเหตุเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
มากขึ้น 



การตลาดแนวใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค 
      ปัจจุบันแนวคิดทางการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผู้บริโภคหันมา

สนใจต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมผู้บริโภคจึงเร่ิมมองว่าบริษัทผู้ผลิตมีราย
ใดท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือภาษาทาง
การตลาดท่ีเรารู้จักกันดีในชื่อว่า  “ Green  marketing 

   การตลาดนับว่าเป็นการแสวงหากิจกรรมใหม่ ๆ  ท่ีก าหนดขึ้นมาเพื่อจูงใจ
ผู้บริโภคแต่ท างานทางด้านการตลาดจะพบว่ามักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่เสมอ 
ๆ ดังนั้นการท าการตลาดจึงมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ทราบว่าเราจะต้องท า
กิจกรรมใดบ้างต้องเตรียมการสิ่งใดใช้งบประมาณเท่าไร 



ความหมายของการส่งเสริมการขาย 

      การส่งเสริมการขาย (sales promotion) มีท่านผู้รู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐเมริกา(American marketing association) ให้
ความหมายว่า การส่งเสริมการขายหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการขายโดยบุคคลการโฆษณาการออกข่าวและประชาสัมพันธ์
ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่ผู้จ าหน่ายและเป็นความพยายามอื่น ๆ ท่ีไม่ไดท้ าเป็นปกติ 



ความส าคัญของการส่งเสริมการขาย 

           การส่งเสริมการขายได้มีการน ามาใช้โดยพัฒนาความคิดแบบแปลกใหม่
อยู่เสมอจนได้มีการยอมรับแพร่หลายอย่างรวดเร็วในบรรดาธุรกิจท้ังนี้เพราะ
การส่งเสริมการขายมีความส าคัญดังนี้ 

 1 การแข่งขันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 2 กิจการจ าเป็นต้องท าการสื่อสารให้ลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบ 
 3 ในสภาพการแข่งขันรุนแรง 
 4 กิจการมีการส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือในการสร้างความต้องการท่ีเกิน

ความจ าเป็น 
 5 กิจการสามารถใช้การส่งเสริมการขายเป็นสื่อท่ีจะแจ้งข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
 6 การขยายตัวของโครงสร้างการจัดการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และยี่ห้อ 



ประวัติและวิวัฒนาการของการส่งเสริมการขาย 

      การส่งเสริมการขายมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่เดิมเป็นการท ากันในรูปการให้
ของแถมการแจกของรางวัลหรือสินน้ าใจให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ขายในยุคนั้น
เขาไม่เรียกว่าการส่งเสริมการขายแต่เป็นการเสนอพิเศษบางอย่างให้กับลูกค้า 
เช่น สมัยโบราณผู้ขายเครื่องส าอางตะมอบของเล็ก ๆน้อย ๆ ให้แก่ผู้หญิงท่ีซื้อ
เครื่องส าอาง  



วัตถุประสงค์หลกัของการส่งเสริมการขาย 

เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันมีคู่แข่งขันมาก ดังนั้นเพื่อใหธุ้รกิจของเราเป็นท่ีรู้จักและ
ได้รับความนิยมจากลูกค้าหรืท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าถามหาสินค้าหรืออื่น ๆ การ
ส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

 1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสอบถาม 
 2 เพื่อเพิ่มการทดลองใช้ 
 3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อซ้ า 
 4 เพื่อเพิ่มจ านวนลูกค้าเขา้ร้าน 
 5 เพื่อสนับสนุนให้มีการซื้อกักตุน 
 6 เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดจ าหนา่ย   



บทที่ 2 
พฤติกรรมผู้บริโภค  

ความหมายของการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค 

วิวัฒนาการแนวคิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 

ปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภค 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 



ความหมายของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

     การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อให้ 
     ทราบถึงสาเหตุท้ังปวงท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ 
     สินค้าและบริการการเข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ท่ีมีผลในการจูงใจ 
    หรือก ากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะท าให้นักการตลาด 
     สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ 



วิวัฒนาการของแนวความคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

 1 ความคิดเดิมถือว่า ผู้บริโภคทุกคนมีเหตุผลความคิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์ในตัวเองในท านองของ Economic man ที่สามารถรู้ถึงความเป็นไป
ทุกอย่างของตลาด 

 2 ความคิดต่อมาเข้าใจใหม่ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แสดงออกนั้นเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากอิทธิพลทางจิตใจหรือจิตวิทยาภายในคือ แรงผลักดัน แรงจูงใจ 
จิตส านึก และความต้องกราต่างๆ  

 3 ความคิดปัจจุบันที่ถูกต้องว่าคือ การเข้าใจถึงผู้บริโภคที่มีกลไกคิดวิเคราะห์และ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์สืบ 



โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
    โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer behavior model )
เป็นกรณีศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่มีสิ่งกระตุ้น
(stimulus)ที่ท าให้เกิดความต้องการสิง่กระตุ้นผ่านเข้ามา
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ(Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องด าซึ้งผู้ผลิตหรือผู้ซื้อไม่สามารถ
คาดคะเนไดค้วามรูส้ึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิธิพลจาก
ลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองของผู้
ซื้อ(Buyer’s response)หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ(Buyer’s 
purchase decision) 



ปัจจัยภายนอก(สังคมและวัฒนธรรม)ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

            ปัจจัยภายนอก(สังคมและวัฒนธรรม)ท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค(External 
Factors)(Social and culture)influencing consumer behavior)เป็นการศึกษาถึง
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคการทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมจะช่วยให้นักการตลาดในการจัดสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดให้เหมาะสมเมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอื่น 
ๆ ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีท่ีผู้ขาย
ไม่สามารถคาดคะเนได ้



ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
     ปัจจัยภายในหรือก าหนดเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา 

     ความต้องการและการจูงใจ(Needs and Motivation) 
      การจูงใจ(Motivation) การกระตุ้นให้กระท าหรือด าเนินการให้ได้ซึ่ง

เป้าหมายที่ตั้งไว ้
     บุคลิกภาพและแนวคิดส่วนตัว(Personality and self concept) 
เป็นลักษณะน าไปสู่การตอบสนองของบุคคล 
        



 การรับรู้(perception)  การเปิดรับหรือกระบวนการของความเข้าใจท่ีมีต่อโลก  
 
การเรียนรู้ (learning)  พฤติกรรมของคนว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการ

เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยการกระท าซ้ า ๆ 
 
ทัศนคติ(Attitudes)  เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวก

หรือทางลบซึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 



กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

              ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปผู้บริโภคจะ
พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจท้ังทางด้านจิตใจ
(ความรู้สึกนึกคิด)และพฤติกรรมทางกายภาพการซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและ
ทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อและเกิด
พฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่นกระบวนการตัดสินใจซื้อมีขั้นตอนส าคัญดังนี้ 

การรับรู้ปัญหาหรือ
รับรู้ความต้องการ 

การค้นหา
ข้อมูล 

การประเมินผล
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจซื้อ 

การประเมินผล
ภายหลังการซื้อ 



บทที่ 3 
ขั้นตอนการวางแผนท าการส่งเสริมการขาย 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การส่งเสริมการขาย 

การน าโปรแกรมการส่งเสริมการขาย
ไปปฏิบัติและควบคุม 

การประเมินผลการส่งเสริมการขาย การสร้างโปรแกรมการส่งเสริม
การขาย 

การเลือกวิธีการส่งเสริมการขาย 



การก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย 

           วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดว่าต้องการอย่างไรและ
สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดส าหรับสินค้าใดๆสินค้าหนึ่งท่ีก าหนด
ไว้นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายท่ีก าหนดขึ้นอาจ
แตกต่างกัน ผันแปรไปตามตลาดเป้าหมายเป็นส าคัญ 



การเลือกวิธีการสง่เสริมการขาย 
• วิธีการใช่ในการส่งเสริมการขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้มีมากมาย

และได้พัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาการตัดสินใจเลือกวิธีการส่งเสริมการ
ขายขึ้นอยู่กับ 

• ชนิดของตลาด 
• วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย 
• สถานการณ์การแข่งขัน 
• ต้นทุน 
• ประสิทธิผลของเครื่องมือแต่ละชนิด 
การเลือกใช้วิธีการใดต้องใช้ให้เหมาะสม เราต้องตอบตังเองให้ได้ก่อนว่าเรา

ต้องการอะไรและจะท าอย่างไรมีเป้าหมายท่ีแน่นอนวิธีการที่ใช้ในการ
ส่งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค 



การสร้างโปรแกรมการส่งเสริมการขาย 
            โปรแกรมการส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดท าให้การ

ส่งเสริมการบรรลุผลเมื่อเลือกวิธีวิธีการส่งเสริมการขายได้แล้วฝ่ายการตลาด
ต้องน ามาจัดโปรแกรมการส่งเสริมการขายซ่ึงจะต้องตัดสินใจเพื่อใช้
โปรแกรมการส่งเสริมการขายสมบูรณ์ขึ้นการตัดสินใจท่ีส าคัญท่ีต้องท า คือ 
การตัดสินใจเก่ียวกับ 

ขนาดของสิ่งจูงใจ(size of incentive )  นักการตลาดจะต้องก าหนดขนาดของ
สิ่งจูงใจว่าจะให้มากน้อยเท่าใดจากข้อสมมติท่ีว่ายอดขายจะเพิ่มขนานของ
สิ่งจูงใจ 

เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม(conditions for  participation)  
การท าโปรแกรมการส่งเสริมการขายบางชนิดจะต้องก าหนด เงื่อนไขของการมี

ส่วนร่วมเอาไว 
 



เลือกวิถีทางกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย(Distribution 
Vehicle for Promtion)  นักการตลาดจะต้องตัดสินใจว่าจะท า
อย่างไรให้ข่าวสารการส่งเสริมการขายไปถึงตลาดเป้าหมายได ้

ระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย(Duration of Promotion) ถ้าสั้น
เกินไปตลาดเป้าหมายอาจยังไม่ทราบหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะซื้อก็จะไม่ได้รับ
ประโยชน์ถ้ายาวเกินไปลูกค้าจะไม่กระตือรือร้นที่จะซื้อและจะไม่แนใ่จใน
คุณภาพของสินค้า 

งบประมาณของการส่งเสริมการขาย อาจจัดท าได้ 2 วิธ ี
วิธีแรก ท าจากข้างล่างขึ้นข้างบน 
วิธีท่ีสอง ก าหนดเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณการส่งเสริมการขาย 



การประเมินผลการส่งเสริมการขาย 

           การประเมินผลเพื่อที่จะได้น ามาปรับปรุงโปรแกรมการส่งเสริมการขายใน
ครั้งต่อไปกรรมวิธีในการประเมินผลจะเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของลูกค้า
ผู้ผลิตท่ีส่งเสริมการขายไปยังพ่อค้าปลีกเขาจะประเมินผลจากจ าโปรแกรม
โดยดูจากจ านวนสินค้าที่สั่งเข้าร้าน การจัดชั้นว่างสินค้าความร่วมมือในการ
ช่วยโฆษณาของร้านค้าปลีก 

 



บทที่4 
กระบวนการและรูปแบบการส่งเสริมการขาย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมการขาย 

กำรเลือกและกำรวิเครำะห์ตลำดเป้ำหมำย 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย 



การวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมการขาย 

            ขั้นตอนแรกของการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย คือการวิเคราะห์
สถานการณ์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจประกอบด้วย การรวบรวม
ข้อมูล การเสนอแนวโน้มและปัญหาท่ีเก่ียวข้อง การแก้ปัญหาการเลือก
วิธีการและประเมินผลเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เก่ียวกับการส่งเสริมการ
ขายโอกาสและอุปสรรคข้อดี ข้อเสียในการส่งเสริมการขายส่ิงเหล่านี้จะช่วย
ให้กิจการสามารถตัดสินใจในเรื่องของการท าการส่งเสริมการขายขนาดของ
สิ่งจูงใจและเงื่อนไขต่าง ๆ 



การเลือกและวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย 

• หลังจากที่ได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วกิจการก็ควรท าการเลือกและการ
วิเคราะห์ตลาดเป้าหมายซึ่งการวิเคราะห์ตลาดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้พิจารณาในการวิเคราะห์ตลาด 

• ขนาดตลาดและผลิตภัณฑ์ของกิจการ 
• อะไรเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ 
• กิจการสามารถแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์นั้นได้หรือไม่ 
• ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นอยู่ในขั้นตอนใดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 



การก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย 

         ภายหลังท่ีได้ท าการเลือกและวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อไปท่ี
กิจการต้องด าเนินการก็ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย
ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์หลัก 

 
      เพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
      เพื่อเชิญชวนใหผู้้บริโภคทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
      เพื่อเร่งรัดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 



บทที่  5 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเครื่องมอืในการส่งเสริมการขาย 

ลักษณะตลาด ลักษณะผลิตภัณฑ ์

กลยุทธ์การส่งเสริมการ
ขาย 

ภาวะเศรษฐกิจ 

ต้นทุนการส่งเสริม
การตลาด 



ลักษณะตลาด 

• ลักษณะตลาด กิจการจ าเป็นต้องพิจารณา   ดังนี ้
             ตลาดผู้บริโภค    จากสภาพของตลาดที่ผู้บริโภคอยู่กระจัดกระจายกัน

จ าเป็นต้องใช้การโฆษณามากท่ีสุด 
 

             ตลาดอุตสาหกรรม   เนื่องจากจ านวนผู้ซื้อมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับตลาดผู้บริโภคปริมาณการซื้อรวมสูง 



ลักษณะผลิตภัณฑ ์

         ลักษณะผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์มีราคาสูงควรใช้วิธีการส่งเสริมการตลาด
ด้วยการขายบุคคลแต่ถ้าเป็นสินค้าสะดวกซื้อควรใช้การโฆษณาส่วนสินค้า
เปรียบเทียบซื้อและสินค้าเจาะจงซื้ออาจใช้วิธีการโฆษณาในระยะแรกของ
การขายสินค้าเพื่อเป็นการสร้างความต้องการครั้งแรกและระยะหลังของการ
ขายอาจเปลี่ยนมาใช้วิธีการขายโดยบุคคลส าหรับสินค้าที่ไม่พึ่งแสวงนี้เป็น
สินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการท่ีจะหาซื้ออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักแต่ไม่สนใจซื้อ
หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่รู้ใช้จักมาก่อนจึงควรใช้การขายส่วนบุคคล 



กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสามารถพิจารณาได้จาก 
1. กลยุทธ์ดัน     การขายโดยบุคคลและการขายมุ่งสู่คนกลางหรือหน่วยงาน

ขายเพื่อช่วยให้เกิดการผลักดันผลิตภัณฑ์ 
2. กลยุทธ์ดึง     การโฆษณาร่วมกับการส่งเสริมการขายมุ่งสู่การบริโภค 
3. กลยุทธ์ดันและดึง          การส่งเสริมการขายต่อคนกลางหรือการส่งเสริม

การขายต่อผู้บริโภคร่วมกับการส่งเสริมการขายต่อหน่วยงานซึ่งกลยุทธ์นี้
นิยมมาก 



ภาวะเศรษฐกิจ 

            ภาวะเศรษฐกิจกิจการจ าเป็นต้องพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจโดยการ
ตัดสินใจเก่ียวกับส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดเพื่อดูความเหมาะสมกับ
ค่าใช้จา่ยส าหรับการส่งเสริม เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า     ท าให้อ านาจซื้อของผู้ผลิตลดน้อยลง ดังนั้น กิจการควร
ใช้การส่งเสริมการขายอย่างมาก 

ภาวะเงินเฟ้อ     กิจการควรพยายามลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ยในการ
ส่งเสริมการตลาดแต่ในระยะนี้ควรใช้วิธีการโฆษณาเน้นการส่งเสริมการขาย 



ต้นทุนของการสง่เสริมการตลาด 

1. ต้นทุนของการส่งเสริมการขาย กิจการสามารถน ามาเป็นข้อพิจารณาท่ี
ส าคัญประกอบการตัดสินใจเลือกเครื่องมือส าหรับการส่งเสริมการตลาด 

2. การโฆษณา   เป็นวิธีการส่งเสริมการตลาดที่แพงสุด 
3. การขายโดยบุคคล  จะมีคา่ใช้จา่ยเกิดขึ้นเป็นไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์   
4. การส่งเสริมการขาย  ขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดของการส่งเสริม 
5. การออกข่าวและการประชาสัมพันธ์    ไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ย  



บทที่  6 
การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค 

กำรแจกของ
ตัวอย่ำง 

กำรบริจำคเพื่อ
กำรกุศล 

จดหมำยตรง 



จดหมายตรง 

            การส่งจดหมายไปยังผู้บริโภคโดยตรงมีวัตถุในการแจ้งข่าวสารทางการ
ตลาด เช่น รูปแบบของสินค้า แค็ตตาล็อก หรือเพื่อแจ้งในให้รู้ว่าตอนนี้กิจการ
มีสิค้าอะไรลดราคาเป็นพิเศษ มีสินค้าอะไรออกใหม่บ้าง เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจ
สามารถซื้อได้ตามความต้องการ 



การแจกของตัวอย่าง 

               การแจกของตัวอย่าง อาจเรียกว่า ตัวอย่างสินค้าเป็นวิธีที่ลุกค้า
กลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปชอบการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคด้วย
วิธีการใช้ตัวอย่างสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ผู้บริโภคทดลองใช้รีหรือในราคาที่ต่ ามากโดย
ผลิตภัณฑ์ในขนาดทดลองซึ่งบรรจุภัณฑ์จ านวนเพียงเท่าที่จะช่วยให้ผู้บริโภค
รับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์



การบริจาคเพื่อการกุศล 

         เป็นการส่งเสริมการขายท่ีนิยมกันมากรูปแบบหนึ่งในสังคมปัจจุบันโดย
การใส่ใจดูแลสังคมหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น เมื่อคุณซื้อแปรงสีฟัน   
ด้าม  เท่ากับคุณได้ช่วยการกุศลโดยทางบริษัทจะให้แปรงสีฟัน   ด้ามแก่น้อง
ผู้ยากไร้ในชนบทหรือคนที่ยากจน  



บทที่  7 
การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง 

การประชุมผู้จัดจ าหน่าย 

การสาธิตแก่ผู้จัดจ าหน่าย 

กำรแข่งขันกำรขำย 



 
การประชุมผู้จัดจ าหน่าย 

 
วัตถุประสงค์ของการประชุมผู้จัดจ าหน่ายคือ 
• แนะน า ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ ตาราง

โฆษณาและแผนการส่งเสริมการขาย 
• สร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับคนกลาง 
• ขอความร่วมมือและการสนับสนุนแผนการตลาดจากคนกลาง 
• เพิ่มยอดขาย ก าไรและส่วนแบ่งตลาดของบริษัท 
 

 

 



การสาธิตแก่ผู้จัดจ าหน่าย 
 

     เป็นการส่งเสริมการขายที่ผูผ้ลิตจัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถมาสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและอธิบายเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาสินค้าเพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้าอธิบายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของสินค้าที่ลูกค้าได้รับรวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบ
เกี่ยวกับสินค้าเป็นต้น 



การแข่งขันการขาย 
 

     เป็นการให้รางวัลแก่ผู้ค้าคนกลางโดยเฉพาะร้านค้าปลีก เป็นวธิีที่ผูผ้ลิต
จัดประกวดยอดขายโดยมีการก าหนดยอดขายระยะเวลาในการท า
ยอดขาย วิธีนี้ใช้ได้ดีในระยะสั้นถ้าท าในระยะยาวจะท าให้การแข่งขันมา
มีการตัดราคากันรางวัลที่ก าหนดให้กับร้านที่ท ายอดขายได้สูงเช่น การ
ให้ตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทจะก าหนดว่าเป็น
ประเภทใดการให้ทองค าเงินสด   



บทที่ 8 
เรื่อง การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย 

การฝึกอบรมพนักงานขาย 

การจัดท าเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการขาย 

การแข่งขันระหว่างพนักงานขาย 

สิ่งจูงใจอื่น ๆ  



 
การฝึกอบรมพนักงานขาย 

 
     เพื่อให้พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริษัท คู่แข่งขัน ลูกค้า 

เป็นต้น ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของพนักงานขายเพื่อให้พนักงานขาย
สร้างความประทับใจแก่ผู้มุ่งหวังหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายปัจจุบันบรษิัท
จ านวนมากตระหนักถึงการฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการลงทุนใช้
จ่ายเป็นจ านวนมากในการจัดฝึกอบรมพนักงานขายเช่น ธุรกิจขายตรง 



 
การจัดท าเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการขาย 

 
• คู่มือขาย   =มีไว้ส าหรับให้พนักงานขายได้ใช้เปน็แหล่งอ้างอิงส าเร็จรูป

พนักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาย 
• แฟ้มของมูล  = มีไว้ส าหรับให้ลูกค้าได้ดูเพื่อให้พนักงานใช้เป็นที่ดึงดูด

ความเอาใจใส่ของลูกค้า 
• ตัวแบบผลิตภัณฑ์  =   จะมีขนาดย่อเล็กกว่าของจริงแต่มีรูปแบบแล

ประโยชน์เหมือนของจริงซ่ึงพนักงานขายจะต้องอธิบายให้ลูกค้าฟัง 



 
 

    เพื่อท าให้พนักงานขายตื่นตัวและพยายามท ายอดขายให้ได้มากกว่าเพือ่
พนักงานขายด้วยกันเพื่อที่จะได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนตามที่
บริษัทก าหนดไว ้

      - จูงใจพนักงานขายให้มีความกระตือรือร้น 
      - ท าให้พนักงานเกิดความชื่นชมในความส าเร็จของเพ่ือนร่วมงาน 
      -  ช่วยเพิ่มยอดขายและก าไรให้กับบริษัท 

กำรแข่งขันระหว่ำงพนักงำนขำย 



 
สิ่งจูงใจอื่น ๆ  

 
มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการแข่งขันการขายแต่การจูงใจมีลักษณะต่างจาก

การแข่งขัน 
     -พนักงานขายจะแข่งขันกับผลงานในอดีตของตนเองเท่านั้น 
     -จ านวนรางวัลมีไม่จ ากัด 
การจูงใจหน่วยงานขายสามารถก าหนดเป้าที่ปรมิาณการเพิ่มของยอดขาย

อัตราการเพิ่มของยอดขายเมื่อเทียบกับผลงาน 



บทที่  9 
การตลาดทางตรง 

ความหมายของการตลาดทางตรง 

   กลยุทธ์ข้อเสนอ 

กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 
 

กลยุทธ์งาน
สร้างสรรค์ 



 
ความหมายของการตลาดทางตรง 

 
• การตลาดทางตรง   ระบบของการตลาดที่เกิดจากการผสมผสานกันโดย

ใช้สื่อโฆษณาหนึ่งประเภทหรือมากกว่าเพื่อให้เกิดผลการตอบสนองที่
วัดได ้

• การขายตรง ที่นิยมกันมี 2 รูปแบบ 
     -การขายตรงชั้นเดียว 
     - การขายตรงหลายชั้น 



 
กลยุทธ์ข้อเสนอ 

 
    กลยุทธ์ข้อเสนอเป็นสิ่งที่สามารถน ามาแก้ไขปรับปรุงให้เห็นได้เร็วทีสุ่ด

ในบรรดา 5 กลยุทธ์ เชน่การเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาเพียงนิดหน่อยโดย
อาจน าไปรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือคูปองแลก ก็สามารถท าให้เกิดผล
ทางการขายได้มากมาย 



 
กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 

 
    ผลงานทางการตลาดที่ตื่นเต้นและประสบความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยม

หลายครั้งจะเกิดความพยายามของบริษัทที่จะทบทวนหาวิธใีหม่ ๆ ใน
เรื่องของการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 



 
กลยุทธ์งานสร้างสรรค์ 

 
     งานด้านหนึ่งของการตลาดทางตรงที่ควรจะพิจารณามาก คือ งานด้าน

สร้างสรรค์เพราะงานด้านสร้างสรรค์คือส่วนที่จะท าให้งานการตลาด
ทางตรงมีเสน่ห์เพราะเป็นการรวมทั้งเรื่อวงศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้า
ด้วยกัน 



บทที1่0 
การทดสอบ การวัดผลการประเมินผลการส่งเสริมการขาย 

กำรทดสอบใน
เชิงจิตวิทยำ   

กำรทดสอบ
ในห้อง 

กำรทดสอบ
ทำงไปรษณีย ์

กำรทดสอบ
ตำมบ้ำนหรือ
โดยใช้รถตู ้



 
การทดสอบในเชิงจิตวิทยา   

 
    เป็นกำรทดสอบโดยท ำกำรสัมภำษณ์ลูกค้ำในแง่ของควำมรู้สึกนึกคดิ

กำรทดลองในเชิงจิตวิทยำนี้จะไม่มีกำรสร้ำงแบบสอบถำมจะเป็น
ลักษณะของกำรสนทนำจึงท ำให้ระยะเวลำของกำรสัมภำษณ์ยำวนำน
และระหว่ำงกำรทดสอบอำจใช้วิธีกำรสร้ำงเร่ืองขึ้นมำเพื่อกระตุ้นกำร
แสดงออกดังนั้น กำรสอบแบบนี้ท ำให้ผู้ท ำให้ผู้ทดสอบต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ทำงจิตวิทยำ  



 
การทดสอบในห้อง 

 
• เป็นลักษณะของกำรทดสอบเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยในห้องที่ได้

จ ำลองให้เหมือนสถำนกำรณ์จริง ๆ กับกลุ่มลูกค้ำเปำหมำยซึ่งกำร
ทดสอบนี้จะท ำให้ทรำบควำมพอใจควำมสนใจของผู้บริโภคและข้อดี-
ข้อเสียควำมเหมำะสมของเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยนัน้ 



 
การทดสอบทางไปรษณีย์ 

 
     เป็นวิธีกำรทดสอบเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยโดยวิธีกำรสอบถำม

ข้อมูลด้วยกำรส่งไปทำงไปรษณีย์ กำรสอบถำมด้วยวิธีนี้จะได้กำรตอบ
กลับมำน้อยมำกแต่กิจกำรจะสำมำรถจูงใจกลุ่มตลำดเป้ำหมำยได้คือ
ถ้ำผู้บริโภคตอบค ำถำมกลับมำก็จะได้รับรำงวัลเป็นสิ่งตอบแทน 



 
การทดสอบตามบ้านหรือโดยใช้รถตู้ 

 
    เป็นกำรทดสอบเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยวิธีกำรทดสอบตำม

บ้ำนของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหรืออำจใช้วิธีกำรหำข้อมูลโดยใช้รถตู้
ตระเวนไปยังลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยหรือลูกค้ำมุ่งหวังเพ่ือทดสอบถึงระดับ
ควำมสนใจที่มีต่อกำรส่งเสริมกำรขำย 



บทที1่1 
ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการส่งเสริมการขาย 

ปัญหาและอุปสรรคของการ
ส่งเสริมการขาย 

ข้อเสนอแนะของการ
ส่งเสริมการขาย 

แนวโนม้ของการส่งเสริมการขาย 



 
ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการขาย 

 
1. การจัดการส่งเสริมการขายเป็นประจ า 
2. ถ้าการจัดการส่งเสริมการขายท าอย่างไม่เหมาะสม 
3. จากสภาพการแข่งขัน 
4. การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่เหมาะจะด าเนินการระยะส้ันเท่านั้น 
5. การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการตลาด 
6. กิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
 



 
ข้อเสนอแนะของการส่งเสริมการขาย 

 
1. ถ้าผลิตภัณฑ์ของกิจการมีคุณภาพไม่มี 
2. เป้าหมายการส่งเสริมการขายต้องก าหนดเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน 
3. กรณีที่สินค้าได้รับการทดลองใช้จากผู้บริโภคอย่างมากแล้ว 
4. การส่งเสริมการขายส าหรับผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในตลาดมา 
5. การส่งเสริมการขายต่อผู้บริโภค 
6. การส่งเสริมการขายที่ดี 
7. จุดเด่นของการส่งเสริมการขาย 



 
แนวโน้มของการส่งเสริมการขาย 

 
1. การขายโดยวธิีการให้ของแถม คูปองและตัวอย่าง 
2. การแสดงสินค้า ณ จุดขาย 
3. การจัดประชุมธุรกิจ การจัดสัมมนาและการแสดงสินค้า 
4. รูปแบบพิเศษของการส่งเสริมการขาย 




