
บทที่ 16 
การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 

และการตลาดทางตรง 
(Advertising Sales Promotion Public Relation and Direct Marketing) 

   

บทนี้ผูเขียนอภิปราย การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาด

ทางตรง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ลักษณะทั่วไปการโฆษณา (Nature of Advertising) 
 

การโฆษณาเปนองคประกอบของสวนประสมการสงเสริมการตลาด (promotion mix) ซึ่ง

ใชในการจูงใจใหเลือกซื้อสินคาของบริษัท โดยสงขาวสารการโฆษณาผานสื่อการโฆษณาทาง

โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ เปนตน 

การโฆษณา หมายถึง กิจกรรมสื่อสารที่เกี่ยวของกับการเสนอและ/หรือการสงเสริมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสินคา การบริการ หรือความคิด โดยมีผูสนับสนุน หรือผูอุปถัมภผานสื่อที่ไมใชตัว

บุคคล โดยมีคาใชจายเกี่ยวของดวย 

 
1. ประเภทของการโฆษณา 

     การโฆษณามีหลากหลายชนิด ซึ่งพบเห็นนิตยสาร โทรทัศน หรือฟงวิทยุ หรือ การเปด

เว็บไซท  ถึงอยางไรก็ตาม การโฆษณาจัดได 2 ประเภท คือการโฆษณาสินคา และการโฆษณา

สถาบัน ซึ่งแสดงรายละเอียดดังนี้ 
   1.1  การโฆษณาสินคา 

  การโฆษณาสินคาเนนที่การขายสินคา หรือบริการ การโฆษณาชนิดนี้จัดประเภท

ตามวัตถุประสงคได 3 ชนิด คือ การโฆษณาเพื่อใหขอมูลสินคา (Inform) การโฆษณาเพื่อชักชวน

ใหซื้อสินคา (Persuade) และ การโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจําสินคา (Remind)  

ก. การโฆษณาสินคาขั้นเริ่มตน (Pioneering Advertising) เปนการนําเสนอวาชนิด

ของสินคาประโยชนสินคา หรือ วิธีการใชสินคาเปนตน จุดมุงหมายของการการ

โฆษณาชนิดนี้ เพื่อใหขอมูลสินคากับลูกคากลุมเปาหมาย ซึ่งขอมูลนั้นควรเปนที่

นาสนใจ นาเชื่อถือ และมีประสิทธิผล เชน การโฆษณาโทรศัพท True 
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ข. การโฆษณาเพื่อใชสงเสริมคุณลักษณะเฉพาะ และประโยชนของสินคาเพื่อการ

แขงขัน (Competitive) จุดมุงหมายของการการโฆษณาชนิดนี้ เพื่อจูงใจลูกคา

กลุมเปาหมาย ใหเลือกซื้อสินคาของบริษัท รูปแบบโฆษณาเพื่อการแขงขันที่

นิยมใชคือ การโฆษณาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advertising) โดย

เปดเผยจุดแข็งของสินคาตนเปรียบเทียบกับสินคาของคูแขงขัน บริษัทที่ใชการ

โฆษณาลักษณะนี้ควรทําการวิจัยตลาด 

ค. การโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจํา ใชเพื่อเสริมแรงเกี่ยวกับความรูในสินคาของ

ลูกคา การโฆษณาประเภทนี้เหมาะสําหรับสินคาที่มีชื่อเสียง และอยูในชวง

อ่ิมตัว 
 

    1.2 การโฆษณาสถาบัน 
  การโฆษณาสถาบันมีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพพจนขององคการ (An image of 

organization) เชน การโฆษณาของบริษัทไอบีเอ็ม P&G การโฆษณาชนิดนี้ใชสนับสนุนการ

ประชาสัมพันธ รูปแบบของการโฆษณาสถาบันมีดังนี้ 

ก. Advocacy เปนการโฆษณาเพื่อบอกตําแหนงของบริษัท เชน โฆษณา

บริษัทฮอนดาคาร โฆษณาบริษัทไทยประกัน 

ข. Pioneering institutional เปนการโฆษณาเพื่อบอกที่ต้ังของบริษัท และชนิด

ของบริษัท 

ค. Competitive institutional เปนการโฆษณาเพื่อบอกประโยชนของประเภท

สินคา (Product class) ที่เหนือกวาสินคาประเภทอื่น 

ง. Reminder Institutional เปนโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจําของสถาบัน 

 
2. การพัฒนาแผนงานโฆษณา 
    เรยโนลด และ คราดด็อค (Reynolds & Craddock, 1988) ศึกษากลยุทธการโฆษณา 

เพื่อการวางตําแหนงผลิตภัณฑ ของบริษัทเฟดเอ็กซ (FedEx) บริษัทดีเอชแอล (DHL) และ 

Express Mail โดยใชแบบจําลองMECCAS Model (Means-End Conceptualization of the 

Components of Advertising Strategy) 

   แนวทางของวิธีการ-เปาหมาย (Means-End Approach) ซึ่งแนวทางนี้กลาววา ปจเจก

บุคคลจะกําหนดเปาหมายของตนเอง (Personal value end-states) แลวจึงคัดเลือกสินคา หรือ

บริการ (Means) ที่จะบรรลุเปาหมายนั้น อนึ่ง แนวคิดที่เชื่อมโยงระหวางเปาหมายของบุคคล หรือ



 539 

คุณคาของบุคคล กับสินคา หรือ การบริการ ก็คือ ผลลัพธ (Consequences) เชน การบริโภค หรือ 

การใชสินคา ตัวอยางของแนวทางวิธีการ-เปาหมายของธุรกิจการขนสงสินคา (Overnight 

Delivery Service: ODS) แสดงดังภาพที่ 16-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 16-1 เสนทางการรับรู ODS 

 ที่มา (Reynolds & Craddock, 1988: 44) 
 

    จากภาพที่ 16-1 สามารถสรุปแนวคิดของวิธีการ-เปาหมาย ได 3 ระดับ คือ ระดับ

คุณสมบัติ (Attribute: A) ระดับผลลัพธ (Consequences: C) และระดับคุณคาของบุคคล 

(Personal Value: V) ซึ่งเรียกชื่อยอวา “โซ A-C-V”     แบบจําลองMECCAS Model ใชกําหนด

สวนประกอบของกลยุทธการโฆษณา โดยการกําหนดการวางตําแหนงสินคาของบริษัท และการ

วางตําแหนงสินคาของคูแขงขัน แสดงดังตารางที่ 16-1 
 

ตารางที่ 16-1 แบบจําลอง MECCAS  Model 
ระดับ (Level) คํานิยาม 

แรงขับเคลื่อน  กลยุทธการมุงคุณคาของผูบริโภค   

จุดยกระดับ  กําหนดวิธีการหลักเพื่อเชื่อมโยงระหวางคุณคาของผูบริโภค (Personal 

Value: V) กับคุณสมบัติของสินคา/บริการ (Attribute: A) 

ระดับการอํานวยการ  พล็อตการกระทํา หรือทําStory Board โดยเนนองครวมของการโฆษณา  

ระดับผลประโยชนลูกคา  กําหนดผลลัพธในทางบวก ที่จะส่ือสารทั้งภาพและเสียง 

สวนประกอบของขอความโฆษณา  กําหนดคุณสมบัติของสินคา/การบริการที่จะส่ือสารทั้งภาพและเสียง 

ที่มา (Reynolds & Craddock, 1988: 46) 

− ศักดิ์ศรีของตนเอง (Self-esteem) 

− ประสบความสําเร็จ (Accomplishment) 

− ความพึงพอใจ (Personal satisfaction) 

− สามารถทําไดมากกวาเดิม (Can do more) 

− ประหยัดเวลา (Save Time) 

− ความสะดวกสบาย (Convenient) 

− Drop Box 

ตนเอง (Self) 

ผลลัพธ (Consequences: C) 

คุณคาของบุคคล (Personal Value: V) 

คุณสมบัติ(Attribute: A) 

สินคาหรือการบริการ 



 540 

วาคราตซาซ และแอมเบลอร (Vakratsas and Ambler, 1999) พัฒนาแบบจําลองของ

การปฏิบัติงานของโฆษณาที่ประกอบดวย 4 สวนคือ 1) ปจจัยนําเขาของการโฆษณา ไดแก 

ขาวสาร ส่ือ และความถี่ (Message content, media schedule, repetition) 2) ตัวกลั่นกรอง 

ไดแก แรงจูงใจ ความสามารถ (Involvement) 3) ผูบริโภค ไดแก ความเขาใจ ความรูสึก และ

ประสบการณ (Cognition, affect, experience) และ 4) พฤติกรรมผูบริโภค ไดแก การเลือกซื้อ

สินคา การใช ความภักดีตอสินคา  เปนตน (แสดงดังภาพที่ 16-2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16-2 กรอบคิดของการดําเนินงานโฆษณา 

ที่มา (Vakratsas and Ambler, 1999) 

วาคราตซาซ และแอมเบลอร (Vakratsas and Ambler, 1999) พัฒนาแบบจําลองของ

การโฆษณาไว 5 ชนิด ไดแก แบบจําลองไอดา (AIDA model) ประกอบดวย ความใสใจ ความ

สนใจ ความตองการ และการกระทํา (Attention Interest  Desire  Action) แบบจําลอง

ซีเอ (CA) แบบจําลองซีอีเอ (CEA) และ แบบจําลองซีเออี (CAE) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

แบบจําลองการตอบสนองตามลําดับข้ัน (Response-hierarchy models) ไดแก 

แบบจําลองไอดา (AIDA model) ผลกระทบตามลําดับข้ัน (hierarchy-of-effects) หรือการยอมรับ

นวัตกรรม (innovation-adoption) เปนตน ซึ่งแบบจําลองเหลานี้เปนแบบจําลองการจูงใจเปน

ปจจัยการโฆษณา 
ขาวสาร ส่ือ และความถี่  

พฤติกรรมผูบริโภค 
การเลือกซื้อ การใช ความภักดีตอสินคา เปนตน 

ความเขาใจ

ผูบริโภค 

ความรูสึก  ประสบการณ

ตัวกล่ันกรอง 
แรงจูงใจ ความสามารถ (Involvement) 
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ลําดับข้ัน (The persuasive hierarchy) เขียนโดยยอวา “CA” โดย C หมายถึง ความเขาใจ 

(cognition) และ A หมายถึง ความรูสึก (Affective) นอกจากนั้น A ตองตามหลัง C เสมอ 
 

ตารางที่ 16-2 คําศัพทของแบบจําลองการดําเนินงานโฆษณา 
แบบจําลอง แนวคิด ลําดับขั้นของผลกระทบ 

การตอบสนองของตลาดหรือผูบริโภค 

ขอมูลของความเขาใจ 

Pure affect 

ลําดับขั้นของการเชิญชวน 

ลําดับขั้นความเกี่ยวพันระดับต่ํา 

บูรณาการ 

อิสระจากลําดับขั้น 

(-) 

C 

A 

CA 

CEA 

(C) (A) (E) 

NH 

ไมมีผลกระทบของการโฆษณา 

“คิด (Think)” 

“รูสึก (Feel)” 

“Think” ”Feel” ”Do” 

“Think” ”Do” ”Feel” 

ไมกําหนดลําดับขั้น แตขึ้นอยูกับ involvement 

ไมมีลําดับขั้นของผลกระทบ 

ที่มา (Vakratsas and Ambler, 1999) 
  

ในขณะที่ แบบจําลองลําดับข้ันความเกี่ยวพันระดับตํ่า (Low-involvement hierarchy) ซึ่ง

การโฆษณาเปนเพียงการกระตุนพฤติกรรมผูบริโภค ไมใชวาการโฆษณาจะเปนสาเหตุของการ

บริโภค กลาวคือ การโฆษณาเพียงแตสรางการตระหนักถึงตราสินคา (Brand awareness) ซึ่งคือ

ความเขาใจตราสินคา (C) แตความรูสึก (A) และความชอบตราสินคาจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได

ทดลองใชสินคาและมีประสบการณการใช ซึ่งเรียกวาแบบจําลอง “CEA” คือ มีลําดับข้ันของ

ผลกระทบ Cognition Experience  Affect Behavior แบบจําลองอันสุดทายคือ 

แบบจําลองบูรณาการ (An integrative model) จะไมกําหนดลําดับข้ันของผลกระทบของการ

โฆษณา แตผลกระทบของการโฆษณาจะขึ้นอยูกับบริบท หรือความเกียวพัน 

แม็คนิส และ จาวอรสกี (Maclnnis, and Jaworski, 1989) เขียนกรอบคิดของการ

ประมวลผลขอมูลของการโฆษณาตราสินคา ซึ่งประกอบดวยสาเหตุและ ผลลัพธของการ

ประมวลผลตราสินคา กลาวคือ สาเหตุคือ “AMO” คือ ความสามารถ แรงจูงใจ และโอกาส 

(Ability, Motivation, Opportunity) เปนตน กระบวนการประมวลผล ไดแก การประมวลผลขอมูล

ตราสินคา (ไดแก ความสนใจ สมรรถนะ และระดับการประมวลผล) องคประกอบสุดทายคือ 

ผลลัพธ ไดแก กระบวนการพัฒนาทัศนคติตอตราสินคา และ ทัศนคติตอตราสินคา  
 

 ชนิดของความตองการ จัดไดเปนความรูสึก และสติปญญา (affective vs. cognitive) 

หรือ การแสดงออกดานผลประโยชนกับคุณคา (utilitarian vs. value-expressive ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
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ก. ความตองการผลประโยชน (utilitarian need) คือ ความตองการสินคาเพื่อขจัดปญหา 

หรือ หลีกเลี่ยงปญหา 

ข. ความตองการแสดงคุณคา (value-expressive need) คือ ความตองการสินคาเพื่อ

สังคมและความงาม ความตองการประเภทนี้จัดได 2 ระดับ คือ การแสดงออกทาง

สังคม (social expression) เปนความตองการสินคาเพื่อแสดง ความเปนตัวเอง และ

บทบาท (self-image, role position) เปนตน และ การแสดงออกดานประสบการณ 

(experiential expression) เปนความตองการสินคาตามสิ่งกระตุนความเขาใจ หรือ 

ความรูสึกของผูบริโภคเอง  
 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ การกระตุนที่มีเปาหมาย (goal –directed arousal) หรือ คือ 

ความตองการที่จะประมวลผลขอมูลตราสินคาที่โฆษณา จากการศึกษาพบวา แรงจูงใจเปนตัว

ปรับ (moderator) ความสัมพันธระหวางการเปดรับการโฆษณา การประมวลผลการโฆษณา และ

กระบวนการจัดรูปรางของทัศนคติ แรงจูงใจอาจจะใชความเกี่ยวพันแทนได 
 

องคประกอบของการประมวลผลตราสินคา (Elements of brand processing) 

ประกอบดวย 3 สวน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ก. ความใสใจ (Attention) คือ การกระจายความทางสติปญญา (mental ability) ใหกับ

งาน (1st task เชน การโฆษณา c และ 2nd task เชน daydreaming, conservation)  

ข. กําลังของการประมวลผล (Processing capacity) คือ การจัดสรรปริมาณของงาน

ในความทรงจํา (memory) 

ค. ระดับของการประมวลผลตราสินคา และการสรางความสัมพันธกับตราสินคา 
(Levels of brand processing and associated operation) คือ การกระจายความ 

(mental ability) ในการวิเคราะหขอมูลที่ใสรหัส จัดระดับของการประมวลผลตรา

สินคา แบงได 6 ชนิด คือ การวิเคราะหคุณลักษณะตราสินคา การจัดประเภท การ

วิเคราะหความหมาย ซึ่งนําไปสูการประเมินผลตามประสบการณ การบูรณาการ

สารสนเทศ  บทบาท  และ การประมวลผลเชิงโครงสราง เปนตน 
 

 ทฤษฎีการเชิญชวน (Persuasion theories) มี 2 แนวคิด ไดแก  

1. แบบจําลองความเขาใจ-การตอบสนองของการเชิญชวน (the cognitive-response 

model of persuasion) 
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2. แบบจําลองคู-กระบวนการของการเชิญชวน  มี 2 แนวคิด คือ 1ก) เสนทางหลักของการ

เชิญชวน คือ มีแรงจูงใจ ความสามารถ และโอกาสในการประมวลผลขอมูลที่เขาสูศูนยกลางการ

ประมวลผล โดยเนนตัวนําหรือประเด็นสําคัญ  และ ข) เสนทางรองของการเชิญชวน คือ ขาด

แรงจูงใจ ความสามารถ และโอกาสในการประมวลผลขอมูลที่เขาสูศูนยกลางการประมวลผล โดย

เนนตัวนํารอง ไดแก ความชํานาญ ความนาเชื่อถือ และแรงดึงดูดของแหลงขอมูล เปนตน 

กิลติแนนและคณะ (Guiltinan, et al., 1997: 276-277) เขียนความสัมพันธระหวางของ

โปรแกรม หรือ แผนงานโฆษณา กับการวิเคราะหสถานการณ และกลยุทธการตลาด และโปรแกรม

การตลาดอื่น (ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ เปนตน) แสดงดังภาพที่ 16-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 16-3 องคประกอบของแผนงานโฆษณา 

ที่มา (Guiltinan, et al., 1997: 277) 

 

กิลติแนนและคณะ (Guiltinan, et al., 1997: 278) เขียนเมื่อบริษัททําการวิเคราะห

สถานการณ และกลยุทธการตลาดแลว จะทําการกําหนดวัตถุประสงคของแผนงานโฆษณา และ

งบประมาณของแผนงานโฆษณา ตามการพัฒนาขอความโฆษณา และคัดเลือกสื่อโฆษณาที่

สอดคลองกับวัตถุประสงคและงบประมาณ ทายที่สุดผูบริหารทําการประเมินแผนงานโฆษณา 
 

กลยุทธ

การตลาด 
การออกแบบ

ขอความโฆษณา 

วัตถุประสงคของ

การโฆษณา 

รางงบประมาณ 
วิเคราะห

สถานการณ 

กําหนดการสื่อ

โฆษณา 

สื่อโฆษณา

ตางๆ 

โปรแกรมการขาย

และการจัด

จําหนาย 

โปรแกรมการ

สงเสริมการขาย

และการตลาด

ทางตรง 

งบประมาณ 

ขอความโฆษณา 

สื่อโฆษณา 

โปรแกรมการโฆษณา 



 544 

  การพัฒนาโปรแกรมการโฆษณา ผูจัดการตลาดตองระบุตลาดเปาหมาย และแรงจูงใจ

ของผูซื้อ หลังจากนั้น จะเริ่มพัฒนาโปรแกรมการโฆษณา โดยตัดสินใจในปญหา 5 ขอ ซึ่งเรียกชื่อ

ยอวา “5 Ms”  ไดแก พันธกิจ เงิน ขอความ ส่ือ และการประเมิน (Mission  Money  Message 

Media และ Measure: 5Ms) ดังนี้  

ก. วัตถุประสงคของการโฆษณาคืออะไร? (What are the advertising objectives? 

(Mission) 

ข. คาใชจายในการโฆษณามีเทาไร? (How much can be spent? (Money) 

ค. ขาวสารของโฆษณาคืออะไร? (What message should be sent? (Message) 

ง. ส่ือโฆษณาที่จะใชคืออะไร? (What media should be used? (Media) 

จ. วิธีการประเมินผลการโฆษณาทําอยางไร? (How should the results be evaluated? 

(Measure) แสดงดังภาพที่ 16-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 16-4 การตัดสินใจในการบริหารงานโฆษณา 

ที่มา (Kotler, 1997: 629) 

ส่ือโฆษณา 

-เขาถึง ความถี่ ผลกระทบ 

-ประเภทของสื่อหลกั 

-เวลาการออกสื่อ 

-วัตถุประสงคของการสื่อสาร 

-วัตถุประสงคการขาย 

วัตถุประสงคของการ
โฆษณา 

งบประมาณ 

-ตามจํานวนเงินที่มี 

-รอยละของยอดขาย 

-เปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

-ตามวัตถุประสงคและงาน 

การประเมินผล
โฆษณา 

-ผลกระทบตอการสื่อสาร 

-ผลกระทบตอยอดขาย 

การออกแบบขาวสาร
โฆษณา 

-การสรางสรรคขาวสาร 

-การประเมินและคัดเลือก

ขาวสาร 

-การดําเนินงานขาวสาร 
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การระบุกลุมผูฟงเปาหมาย 
การพัฒนาโปรแกรมโฆษณาที่มีประสิทธิผลจําเปนตองระบุผูฟงกลุมเปาหมาย เพราะวา

คุณลักษณะของผูฟงมีผลกระทบตอโปรแกรมการโฆษณา ดังนั้น การเขาใจ วิถีชีวิต ทัศนคติ และ

คุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูฟงจึงมีความจําเปนตอกลยุทธการประมวลผลการโฆษณา 

และ การพัฒนาโปรแกรมการโฆษณา (Meyers- Levy, and Maheswaran, 1991) 
 

3. การกําหนดวัตถุประสงคของการโฆษณา 
    จากการกําหนดวัตถุประสงคตามแบบจําลอง แบบจําลองการตอบสนองตามลําดับข้ัน 

(Response-hierarchy models) ไดแกแบบจําลองไอดา ลําดับข้ันของผลกระทบ หรือการยอมรับ

นวัตกรรม เปนตน ซึ่งแบบจําลองเหลานี้เปนแบบจําลองการจูงใจเปนลําดับข้ัน (The persuasive 

hierarchy) เขียนโดยยอวา “CA” โดย C หมายถึง ความเขาใจ (cognition) และ A หมายถึง 

ความรูสึก (Affective) นอกจากนั้น A ตองตามหลัง C เสมอ แสดงดังภาพขางลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16-5 แบบจําลองลําดับข้ันของวิธีการทํางานโฆษณา 

ที่มา (Guiltinan, et al., 1997: 251) 

ความจงรักภักดีตอยี่หอ 

ความเชื่อ ภาพพจนยี่หอ/บริษัท 

การเสริมแรงทัศนคติ ความเปนเจาของยี่หอ 

การทดลองใช 

ความคาดหวัง 

การรูจัก/ตระหนัก 

การไมรูจัก/ไมตระหนัก 
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โดยทั่วไปวัตถุประสงคของการโฆษณา จะมี 3 ประการคือ ใหขอมูล เชิญชวน และเตือน

ความทรงจํา (to inform, persuade, remind)  กลาวคือ การโฆษณาเพื่อการใหขอมูลสินคา หรือ

การบริการ จะเปนขั้นแรกของประเภทสินคา เพื่อกระตุนอุปสงคเบื้องตน (The primary demand) 

การโฆษณาเพื่อการเชิญชวนซื้อสินคา หรือการบริการ จะอยูในขั้นตอนการแขงขันของ

ประเภทสินคา เพื่อสรางอุปสงคเลือกสรร (The selective demand) สําหรับสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง  

นักการตลาดจะใชการโฆษณาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advertising) เพื่อนําเสนอ

คุณสมบัติที่เปนเลิศของสินคา (Putrevu, and Lord, 1994; Rose et al., 1993) เชน การโฆษณา

ผงซักฟอก ตราโอโมพลัส เปนตน 

การโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจํากับในตราสินคา หรือการบริการ จะมีความสําคัญตอ

สินคาที่อยูในขั้นอิ่มตัว (Mature products) นักการตลาดจะใชการโฆษณาเสริมแรง 

(Reinforcement advertising) เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาเขาเลือกซื้อตราสินคาที่ถูกตองและกระตุน

อุปสงคเบื้องตน (The primary demand) 
 

4. การต้ังงบประมาณการโฆษณา 
    การกําหนดงบประมาณการโฆษณาเปนสิ่งที่ยาก เนื่องจากการกําหนดงบประมาณ 

การโฆษณาขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ 1)กระแสเงินสดที่เกิดจากการโฆษณา และ 2) กราฟ

ของการตอบสนองยอดขาย-การโฆษณา (The advertising-sales response curve) ในทาง

ปฏิบัติ การตัดสินใจจัดสรรงบประมาณการโฆษณาใชกฎนิ้วโปง (Rule of thumb) 

   กระบวนการกําหนดงบประมาณการโฆษณาจะแปรผันตามบริษัท ซึ่งผูจัดการตลาดจะ

ใชข้ันตอน ดังนี้  

ก. กําหนด a baseline budget จะขึ้นอยูกับสินคา และกําไร 

ข. ประมาณคาใชจายสื่อการโฆษณา และการออกแบบขาวสาร 

ค. ถามีเวลา และเงิน ใหทดลองรณรงคการโฆษณา 

ง. แกไขงบประมาณการโฆษณา 
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 ภาพที่ 16-6 การพัฒนางบประมาณของการโฆษณา 

ที่มา (Guiltinan, et al., 1997: 257) 
 

เชาว เขียวอิ่ม (2548, หนา 6) ใน 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2548 มีการใชงบประมาณซือ่ส่ือ

เทากับ 42,369 ลานบาท โดยเพิ่มจากชวงเดียวกันกับปกอนเล็กนอย 1,900 ลานบาท หรือเพิ่ม 

4.7% หากแยกตามประเภทธุรกิจ แสดงดังตารางที่ 16-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณปกอน 

การวิเคราะหการทํากําไร 

ฐานงบประมาณ 

รอยละของยอดขาย 

วัตถุประสงคของสินคา 

งบประมาณของคูแขงขัน ผลิตภาพ 

ผลลัพธการทดลองใช 

ฐานงบประมาณ 

วัตถุประสงคของ

โฆษณา 

ตนทุนส่ือ การเปลี่ยนแปลงแผนงาน 

ตนทุนการออกแบบ

ขอความ 
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ตารางที่ 16-3 TOP 20 ประเภทธุรกิจที่ใชงบซื้อส่ือมากที่สุด ชวง ม.ค. – มิ.ย. 2548 

ประเภทธุรกิจ อันดับ โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือ 

พิมพ 
นิตยสาร 

สื่อ

กลางแจง 

โรง

ภาพยนตร 
อินเทอรเน็ต 

รวม 

(แสน

บาท) 

CORPORATE ADS. 

COMMUNICATION 

SKIN CARE 

EXHIBITION ADS. 

MUSIC TAPE/CD 

SHAMPOO/CONDITION 

SOFT DRINK 

BANKING/CARD 

REAL ESTATE 

ALCOHOLIC DRINK 

MOVING PICTURE 

COMMERCIAL VEHICLE 

PHARAMACEUTICALS 

MILK 

PASSENGER CAR 

COMETICS 

SNACK 

CONSTRUCT 

MATERIALS 

ENERGY DRINK 

****รวม 20 อันดับแรก*** 

***รวมทั้งหมด**** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2,860 

2,031 

1,719 

1,124 

1,569 

821 

1,206 

985 

636 

103 

845 

784 

577 

772 

789 

238 

633 

645 

431 

586 

19,362 

28,140 

 

182 

336 

105 

130 

49 

93 

40 

110 

129 

41 

23 

25 

67 

132 

36 

124 

27 

27 

44 

36 

1,766 

2,985 

496 

681 

31 

511 

15 

519 

17 

30 

267 

393 

124 

224 

333 

39 

26 

405 

30 

19 

132 

26 

4,325 

6,534 

88 

173 

221 

25 

2 

46 

28 

12 

30 

49 

17 

15 

23 

53 

27 

40 

93 

6 

48 

4 

1,007 

2,099 

107 

129 

15 

23 

- 

116 

35 

86 

113 

613 

35 

51 

49 

18 

27 

26 

4 

6 

24 

20 

1,508 

2,135 

24 

61 

8 

6 

- 

6 

- 

17 

32 

- 

70 

- 

4 

.8 

2 

12 

.2 

6 

- 

- 

256 

406 

2 

6 

.7 

1 

.1 

.7 

- 

.6 

1 

.4 

.4 

.6 

.1 

.3 

.8 

.2 

.3 

.1 

.6 

.2 

20 

67 

3,762 

3,420 

2,103 

1,822 

1,636 

1,605 

1,328 

1,244 

1,211 

1,201 

1,117 

1,101 

1,055 

1,017 

910 

847 

790 

711 

682 

675 

28,247 

42,369 

ที่มา (บริษัท มีเดีย สเปนดิ้ง จํากัด) 
 

จากตารางาที่ 16-3 จะเห็นไดวาธุรกิจกลุมโฆษณาบริษัท (Corporate Ads) มีงบเปน

อันดับ 1 (3,762 ลานบาท) โดยอันดับที่ 2 คือ กลุมธุรกิจส่ือสาร (3,420 ลานบาท) 

โลวและโมร (Low  and Mohr, 2000) ศึกษาอัตราสวนของงบประมาณการโฆษณา และ

การสงเสริมการขายของสินคาบรรจุภัณฑ โดยเก็บขอมูลจากผูจัดการตราสินคาจํานวน 165 คน 

พบวา การจัดสรรงบประมาณการโฆษณามากกวางบการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับ 

single, related high priced brands ในขั้นตอนแรกๆของชวงชีวิตผลิตภัณฑ (PLC) และผูจัดการ

ที่มีประสบการณที่ไดรับอิทธิพลจากรานคาปลีกจะจัดสรรงบประมาณการโฆษณามากกวางบการ
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สงเสริมการขาย ซึ่งสงผลใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา มีstrong brand equity มีสวน

ครองตลาด และกําไรเพิ่มสูงขึ้น  
 

ตารางที่ 16-4 ตัวประเมินการจัดสรรงบประมาณการโฆษณา 
โครงสราง/แนวคิด ตัวแปร 

สินคา/ตลาด − ขั้นตอนของตราสินคาในชวงชีวิตผลิตภัณฑ 

− ประเภทของตราสินคา 

− ราคาเปรียบเทียบ 

− สวนครองตลาด (%) 

องคการ/ผูบริหาร − เปาหมายระยะสั้น 

− อิทธิพลของรานคาปลีก 

− ประสบการณของผูจัดการตราสินคา 

การจัดสรรงบประมาณ − อัตราสวนของการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย 

ผลลัพธ − ทัศนคติของผูบริโภค 

− สวนเจาของตราสินคา 

− การเปล่ียนแปลงสวนครองตลาด 

− กําไร 

ที่มา (Low  and Mohr, 2000) 
 

ตารางที่ 16-5 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน สนับสนุน 

สินคาขั้นอิ่มตัว  อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย (-) 

  ตราสินคาที่อยูในขั้นอิ่มตัวจะตั้งงบโฆษณาต่ํากวางบการสงเสริมการขาย 

 

ตราสินคาเดี่ยวและตราสินคาครอบครัว  อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย (+)  

ราคาเปรียบเทียบ  อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย (+)  

อิทธิพลของรานคาปลีก  อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย (-)  

ประสบการณของผูจัดการ  อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย (+)  

 อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย  ทัศนคติของผูบริโภค (+) 

อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย  สวนทุนของตราสินคา (+) 

อัตราสวนการโฆษณาตอการสงเสริมการขาย  กําไร (+) 

 
 
 

ที่มา (Low  and Mohr, 2000) 
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5. การออกแบบการโฆษณา 
    การรณรงคโฆษณา (Advertising campaign) ที่สรางสรรคจะประกอบดวย 3 ข้ันตอน 

ดังนี้ การสรางขาวสาร (Message generation) การคัดเลือกและประเมินขาวสาร (Message 

evaluation and selection) และการจัดการขาวสาร (Message execution) แสดงรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 

    5.1  การสรางขาวสาร (Message generation) 
  วิธีการสรางขาวสารการโฆษณาที่เราใจมี 2 วิธี คือ วิธีการนิรนัย (Inductive) 

เปนการสรางขาวสารจากการสัมภาษณลูกคา คนกลาง ผูเชี่ยวชาญ และคูแขงขัน และวิธีการ

อุปนัย (Deductive) ซึ่ง Maloney เสนอกรอบคิดในการสรางใจความหลักของโฆษณา (Theme) 

โดยการจัดความคาดหวังของระบบรางวัลสินคาแกลูกคาเปน 4 ชนิด คือ เหตุผล (Rational) การ

รูสึก (Sensory) สังคม และความพึงพอใจของอีโก (Ego satisfaction) และจัดการรับรูของลูกคา

เปน 3 ชนิด คือ ความคาดหวังผลลัพธจากการใชสินคา ความคาดหวังขณะใชสินคา  และความ

คาดหวังอุบัติเหตุในการใชสินคา 
  

 ตารางที่ 16-6 การสรางใจความหลักของโฆษณามี 12 ชนิด (Theme) 

ความคาดหวงัของระบบรางวัลสินคาแกลูกคา 
 

การรับรูของลูกคา เหตุผล การรูสึก สังคม 
ความพึงพอใจ

ของอีโก 

ความคาดหวังผลลัพธจากการใชสินคา  

ความคาดหวังในการใชสินคา 

Incidental-to-use expectation  

 

1 

5 

9 

2 

6 

10 

3 

7 

11 

4 

8 

12 

  
    5.2 การคัดเลือกและประเมินขาวสาร (Message evaluation and selection)  

  Twedt เสนอแนะมาตรการประเมินขาวสาร ดังนี้ สรางความตองการ (Desirability 

เอกลักษณ (Exclusiveness) นาเชื่อถือ (Believability) ขาวสารการโฆษณาตองแนะนําสิ่งที่

นาสนใจเกี่ยวกับสินคา แลวนําเสนอเอกลักษณของสินคา สุดทาย ขาวสารตองเชื่อถือได หรือมี

หลักฐานพิสูจนได  

 

    5.3  การบริหารจัดการขาวสาร (Message execution) 
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  นักโฆษณาตองจัดการบริหารองคประกอบของขาวสารการโฆษณา 4 ประการ 

คือ (style, tone, words, format) ใหสอดคลองกัน ถึงอยางไรก็ตาม ขาวสารการโฆษณาสามารถ

จัดการบริหารไดหลายรูปแบบ (Stewart and Furse, 1985; Cho et al., 1999) ดังนี้ 

ก. เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) เปนการแสดงการใชตราสินคาของผูบริโภค 1 คน 

หรือมากกวา 1 คนในสถานการณจริง เชน การโฆษณาซุปไกตราคะนอ เปนตน 

ข. วิถีชีวิต (Lifestyle) เนนสินคาที่มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตอยางไร 

ค. แฟนตาซี (Fantasy) เชน การโฆษณาโทรศัพทมือถือ ตราโมโตโลรา หรือโนเกีย 

เปนตน 

ง. อารมณ (Mood) ภาพพจน (Image)เนนความสวยงาม ความรัก เชน โฆษณา

โลชั่น ตรานีเวีย เปนตน 

จ. ดนตรี (Musical) จะใชนักรองที่มีชื่อเสียง เปนผูรองเพลงโฆษณา เชน การ

โฆษณาน้ําอัดลม ตราโคก เปนตน  

ฉ. เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical expert) จะใชวิศวกรเปนผูโฆษณา เชน การ

โฆษณารถยนตของบริษัทเชฟโรเลต ตรา... เปนตน  

ช. สัญลักษณทางบุคลิกภาพ (Personality symbol) อาจใชตัวการตูน หรือคนเปนผู

โฆษณาเพื่อถายทอดบุคลิกของสินคา เชน การโฆษณาผลิตภัณฑ ที่ใชตัวการตูน

ชางกานกลวย หรือ การโฆษณาลูกอม ตราคอเร็ค โดยนักแสดง ต๊ิก เจษฎาภรณ 

ผลดี เปนตน 

ซ. หลักฐานรับรอง (Testimonial evidence) ใชผูชํานาญการ หรือ ผูมีชื่อเสียงในแต

ละอาชีพ 

Maheswaran & Sternthal (1990) พบวาผูบริโภคที่มีความชํานาญจะคนหาขอมูลดาน

คุณสมบัติของสินคา หรือ การบริการ (เชน รายไดตอหุน ราคาหุน เปนตน) ในขณะที่ ผูบริโภคที่ไม

มีความชํานาญจะคนหาขอมูลดานประโยชนของสินคา หรือการบริการ  
 

 

6. กําหนดการสื่อ (Media Scheduling) 
 ประกอบดวยการตัดสินใจเกี่ยวกับ การกําหนดขนาด ความยาว และตําแหนง และ การ

กําหนดการเขาถึง ความถี่ และผลกระทบ การคัดเลือกสื่อ เวลาการออกสื่อ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ภาพที่ 16-7 การพัฒนากําหนดการสื่อของการโฆษณา 

ที่มา (Guiltinan, et al., 1997: 271) 

 
    6.1 การกําหนดขนาด ความยาว และตําแหนง  

การคํานวณตนทุนการโฆษณาจะใชตนทุนตอพัน (Cost of thousand: CPM) ซึ่ง

คํานวณโดยใชจํานวนผูฟง หรือผูชมจํานวน หนึ่งพันคนไปหารตนทุนโฆษณา เชน ผูผลิตรองเทา

กอลฟตองการโฆษณาผานนิตยสารกีฬา ซึ่งมีคาใชจายตอ 1 หนา 4 สี เทากับ65,560 บาท โดย

พิมพนิตยสารกีฬา จํานวน 2,740,000 เลม ดังนั้น 

 

   CPM   =   93.23
000,740,2
1000560,65

=
×  บาท 

 

รางงบประมาณ 

ทบทวนงบประมาณ 

เปรียบเทียบระหวางกําหนดการตางๆ 

กําหนดการของสื่อโฆษณา 

จํานวนของผูฟง/ชม

ของแตละสื่อโฆษณา 

ขนาด ความยาว และการ

วางตําแหนงสินคา 

สําเนาสื่อโฆษณาแต

ละชนิด 

คาใชจาย และสวนลดของ

สื่อแตละชนิด 

วัตถุประสงคของโฆษณา 

กลุมผูฟง/ชมเปาหมาย 

เกณฑความถี่และการเขาถึง (R&F) 

ออกแบบขอความโฆษณา 

ศักยภาพของสื่อโฆษณา 
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    6.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับการเขาถึง (Reach) ความถี่ (Frequency) และ 
ผลกระทบ (Impact) 
  การตัดสินใจคัดเลือกสื่อโฆษณาเปนประเด็นของการคนหาสื่อที่มีประสิทธิผล เพื่อ

สงมอบจํานวนการเปดรับโฆษณาของผูฟงที่เหมาะสม (Desired number of exposure) เชน บริษัท

ตองการคนหาระดับการตอบสนองของผูฟงกล ุ มเปาหมาย โดยใชการทดลองใชสินคา (Trial: T) 

นอกจากนั้นการทดลองใชสินคายังขึ้นอยูกับการตระหนักถึง หรือรูจักตราสินคาสินคา (Awareness: 

A) แสดงดังภาพที่ 16-8 (ก)  

  ข้ันตอไปคือ การคนหาจํานวนของการเปดรับการโฆษณา (Exposure: E) ซึ่ง

กอใหเกิดระดับของการตระหนักถึงหรือรูจักตราสินคา (A) ผลกระทบของ E ตอ A ข้ึนอยูกับการ

เขาถึง (Reach) ความถี่ (Frequency) และ ผลกระทบ (Impact) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 16-8  (ก)  แสดงความสัมพันธระหวางการทดลองใช สินคาและการรูจัก   

                      (ข) ความสัมพันธระหวางการรูจักและการเขาถึง  
 

จากภาพที่ 16–8 ยิ่งผูฟงกลุมเปาหมายเพิ่มการตระหนักถึงโฆษณา ก็ยิ่งเพิ่มการ

เขาถึง (Reach) ความถี่ (Frequency) และ ผลกระทบ (Impact) ตัวอยาง นักวางแผนสื่อโฆษณา

มีงบประมาณ 1,000,000 บาท และมีตนทุนตอพันคน (Cost per thousand) เทากับ 5 บาท 

หมายความวา นักวางแผนสื่อโฆษณาซื้อการเปดรับโฆษณา (Exposure: E) เทากับ 200,000,000 

(คือ 1,000,000 ÷ 5/1,000) ถานักวางแผนสื่อโฆษณาตองการความถี่ (Frequency: F) เทากับ 10 

ดังนั้น โฆษณาจะเขาถึงกลุมผูฟงจํานวน 20,000,000 คน (คือ 200,000,000 ÷ 10) 

  ความสัมพันธระหวางการเขาถึง (Reach) ความถี่ (Frequency) และ ผลกระทบ 

(Impact) แสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

A* 

T* 

การรูจัก 

การทดลองใช 

F=5 
I=1.5 

F=5 
I=1 
F=3 
I=1 

E* 

A* 

การรูจัก 

การเขาถึง (R) 
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ก. จํานวนการเปดรับโฆษณาทั้งหมด (E) = R × F  หรือเรียกวา คะแนนการ

ประมาณคาขั้นตน (Gross Rating Point: GRP) 

ข. คาน้ําหนักของการเปดรับโฆษณา (WE) = R × F × I 

 
    6.3 การคัดเลือกสื่อ 

ส่ือโฆษณามีหลายประเภท ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน จดหมายตรง วิทยุ  

นิตยสาร ส่ือกลางแจง และ อินเทอรเน็ต ซึ่งสื่อแตละประเภทมีขอดี และขอเสียแตกตางกัน แสดง

ดังตารางขางลาง 
 

ตารางที่ 16-7 ประเภทของสื่อโฆษณา 

สื่อ ขอดี ขอจํากัด 

หนงัสือพมิพ มีความยืดหยุน ทันสถานการณ 

ครอบคลุมตลาดทุกทองที่ เปนทีย่อมรับ

อยางกวางขวาง มีความนาเชื่อถือสูง 

มีอายุส้ัน คุณภาพการผลิตต่ํา 

สงผลกระทบตอผูอานนอย 

โทรทัศน ครอบคลุมตลาดมวลชน ตนทุนตอการ

เปดรับตํ่า มีทัง้ภาพ เสียง และการ

เคลื่อนไหว มแีรงจูงใจดานความรูสึก 

ตนทนุสูง การเปดรับรวดเร็ว เกิด

ความสับสน เลือกผูฟงเปาหมาย

ไดนอย 

จดหมายตรง เลือกผูฟงไดมาก มีความยืดหยุน ไมมี

โฆษณาแขงขนัในสื่อเดียวกนั มีลักษณะ

เปนสวนตัว 

ตนทนุการเปดรับสูง เปนจดหมาย

ขยะ (Junk mail) 

วิทย ุ เปนทีย่อมรับทุกทองที่ สามารถเลือกเขต

ภูมิศาสตร และประชากรศาสตรได  

ตนทนุต่ํา 

เปนการสื่อสารทางเดียว การ

เปดรับเปนไปอยางรวดเร็ว มีการ

ต้ังใจรับขาวสารต่ํา ผูรับขาวสาร

แตกกระจาย 

นิตยสาร สามารถเลือกเขตภูมิศาสตร และ

ประชากรศาสตรได ความนาเชื่อถือ และ

ชื่อเสียง คุณภาพการผลิตสูง อายุส่ือ

ยาวนาน และสงผลกระทบตอผูอานสูง 

เวลาในการซื้อส่ือยาวนาน ตนทนุ

สูง ไมมีตําแหนงโฆษณาแนนอน 
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ตารางที่ 16-7 ประเภทของสื่อโฆษณา (ตอ) 
 

สื่อ ขอดี ขอจํากัด 

ส่ือกลางแจง มีความยืดหยุนสูง เปดรับซ้าํๆ ตนทุนต่าํ 

การแขงขันดานขาวสารต่ํา เลือกตําแหนง

การโฆษณาไดอยางด ี

เลือกผูรับขาวสารไดนอย มี

ขอจํากัดในการสรางสรรคโฆษณา 

อินเทอรเน็ต เลือกผูรับขาวสารไดสูง ตนทุนต่าํ สามารถ

ทําไดทนัท ีและตอบกลับได 

เจาะกลุมผูรับขาวสารขนาดเล็ก มี

ผลกระทบต่ํา ผูรับขาวสารเปนผู

ควบคุมการเปดรับขาวสาร 

  
พฤติกรรมของสื่อโฆษณา 

บริษัทคาราท (Carat) บริษัทเอเยนซีชั้นนําของเมืองไทย นําเสนอขอมูลจากบรษิทั 

นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) แสดงแนวโนมการขยายตัวที่ลดลงของสื่อหลัก ยกเวนสื่อในโรง

ภาพยนตร ส่ือยอดนิยมอันดับที่หนึ่งไดแก ส่ือโทรทัศน รองลงไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ และ

ส่ือกลางแจง ตามลําดับ (พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล, 2550, 181) 10 อันดับหมวดสินคาที่ใชงบ

โฆษณาสูงสุดทางสื่อหนังสือพิมพ (ลานบาท) ไดแก วัตถุมงคล บริษัทโตโยตา 
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ภาพที่ 16-9 อันดับหมวดสินคาที่ใชงบโฆษณาในหนังสือพิมพ (ลานบาท) 

ที่มา (พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล, 2550, 181)  
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    6.4 กําหนดการสื่อโฆษณา (Setting the media schedule) 
นักโฆษณาจะพบปญหาของของการกําหนดเวลาออกสื่อโฆษณา 2 ประการ คือ 

ปญหาระดับมหภาค (macro-scheduling problem) และ ปญหาระดับจุลภาค (micro-scheduling 

problem)  (Kotler, 1994) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

6.4.1 ปญหาระดับมหภาค   

นักโฆษณาจะตัดสินใจวาจะกําหนดการโฆษณาที่สัมพันธกับแนวโนมของ

วงจรธุรกิจอยางไร? 

6.4.2 ปญหาระดับจุลภาค 

เปนการจัดสรรงบประมาณการโฆษณาภายในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อ

กอใหเกิดผลกระทบสูงที่สุด เชน บริษัทตองการซื้อสปอตโฆษณาวิทยุความยาว 30 นาที รูปแบบ

ของกําหนดการโฆษณาแสดงดังภาพที่ 16-12 
 

 
 

ภาพที่ 16-10 ประเภทของรูปแบบกําหนดเวลาการโฆษณา 

ที่มา (Kotler, 1994: 645) 
 

 จากภาพที่ 16-10  แถวแรกแสดงขาวสารการโฆษณาที่มุงเฉพาะชวงเวลา (Concentration) 

แถวที่สองเปนการโฆษณาแบบตอเนื่อง (Continuous) และแถวที่สามเปนการโฆษณาแบบ

ชั่วคราวในแตละเดือน นอกจากนั้น คอลัมนแรกแสดงความถี่ของการโฆษณาระดับคงที่ คอลัมนที่

ระดับคงที่ 

มุงเฉพาะ

ชวงเวลา 

เพิ่มขึ้น ลดลง ทางเลือก 

ตอเนื่อง 

ชั่วคราว 

1 2 4 3 

11 10 9 12 

5 6 8 7 

เดือน 

จํานวน

ขาวสาร

ตอเดือน 
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สองแสดงความถี่เพิ่มข้ึน คอลัมนที่สามแสดงความถี่ลดลง คอลัมนที่ส่ีแสดงความถี่แบบทางเลือก 

ปญหาของนักการตลาดคือการกําหนดรูปแบบกําหนดเวลาการโฆษณาทั้ง  12 แบบที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอรูปแบบกําหนดเวลาการโฆษณามี 3 ปจจัย ไดแก การหมุนเวียน

ของผูซื้อ (buyer turnover) เปนอัตราสวนของลูกคาใหม ความถี่ในการซื้อสินคา (purchase 

frequency) และ อัตราการลืม (forgetting rate) กลาวคือ ถาการหมุนเวียนของผูซื้อ และความถี่

ในการซื้อสินคามีสูง นักการตลาดควรใชการโฆษณาแบบตอเนื่อง 

 
7. การประเมินแผนงานโฆษณา (Evaluating advertising programs) 
    โคทเลอร (Kotler, 2003) เขียนวิธีการประเมินผลการโฆษณาที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ 

ประเมินผลกระทบของการติดตอส่ือสาร (A communication effect) และ ประเมินผลกระทบของ

ยอดขาย (A sale effect) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 16-8 วิธีการประเมินผลโปรแกรมการโฆษณา 

วิธีการประเมินผลการโฆษณา 
1. ทดสอบการรูจักตราสินคา 

2. ทดสอบการจดจําตราสินคา (recall test) 

3. ทดสอบความคิดเห็น (opinion test) 

4. theater tests 
วิธีการประเมินผลวัตถุประสงคของการโฆษณา 

1. การรูจักตราสินคา (awareness) 

2. ทัศนคติ (attitude) 

 
วิธีการประเมินผลกระทบแรงจูงใจ (Evaluating motivational impact) 

1. การตั้งใจซื้อสินคา(Intention to buy) 

2. ทดสอบตลาด (Market test) 
ที่มา (Guiltinan, et al., 1997: 274) 
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    7.1 ประเมินผลกระทบของการติดตอส่ือสาร (A communication effect)  หรืออาจ
เรียกวา การทดสอบขอความ (Copy Testing) ซึ่งมีวิธีการทดสอบ 3 วิธี คือ  

ก. การประมาณคาโดยตรง (direct rating method) เปนการใหคาคะแนนกับ

คําถามที่เกี่ยวกับระดับความสําคัญของการโฆษณาที่กอใหเกิดการตระหนักถึง

ตราสินคา ความชอบ และการเลือกซื้อตราสินคา 

ข. การทดสอบชุดโฆษณา (portfolio tests) เปนการถามผูชมหลังจากที่ไดดูการ

โฆษณาแลว โดยถามเกี่ยวกับการจดจําเนื้อหาโฆษณา 

ค. การทดสอบในหองปฏิบัติการ (laboratory tests) เปนการใชอุปกรณวัดปฏิกิริยา

ตอบสนองของลูกคาตอโฆษณา เชน การวัดอัตราการเตนของหัวใจ ความดัน 

หรือกิริยาทาทางของลูกคา 

    7.2 ประเมินผลกระทบของยอดขาย (A sale effect) แสดงความสัมพันธระหวาง
ปริมาณการขายกับคาใชจายในการโฆษณา โดยไมคํานึงวาภาพพจนตราสินคา การตั้งราคา รานคา

จะมีผลกระทบตอปริมาณการขาย เพราะฉะนั้นการประเมินจะใชไปรษณียทางตรง (Direct mail) 

    เทลลิสและฟอรเนลล (Tellis and Fornell, 1988) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ

โฆษณา กับคุณภาพสินคา การศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางการโฆษณา กับคุณภาพสินคา

จะมีมากเมื่อตนทุนการสรางคุณภาพสินคาต่ํา และ การตอบสนองตอการโฆษณาต่ํา กลาวคือ 

ตนทุนของคุณภาพสินคา และ การตอบสนองตอการโฆษณาของลูกคาระดับสูงจะพบวา

ความสัมพันธของคุณภาพสินคา ตอ การโฆษณา สวนครองตลาด และ กําไรเปนลบ ในขณะที่ 

ตนทุนของคุณภาพสินคา และ การตอบสนองตอการโฆษณาของลูกคาระดับตํ่า จะพบวา

ความสัมพันธของคุณภาพสินคา ตอ การโฆษณา สวนครองตลาด และ กําไรเปนบวก 

 
ลักษณะทั่วไปของการสงเสริมการขาย (Nature of Sales Promotion) 
 

 ระหวางป ค.ศ. 1980 คาใชจายในการสงเสริมการขายเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งในป ค.ศ. 

1990 คาใชจายของการสงเสริมการขายเทากับคาใชจายของการโฆษณา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

ก. อัตราการเติบโตของประชากรต่ํา ทําใหเพิ่มความรุนแรงในการแยงสวนครองตลาด 

(Market share) ของสินคาบรรจุภัณฑ ซึ่งตลาดประเภทนี้จะเนนการสงเสริมการขาย 

ข. จํานวนผูชมเคเบิ้ลทีวีเพิ่มมากข้ึน และตนทุนของสื่อมวลชน (Mass media) ที่ใชใน

การโฆษณาเพิ่มมากขึ้น 
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ค. สินคาสวนใหญอยูในขั้นอิ่มตัว ดังนั้นโอกาสของการสรางความแตกตางใหกับสินคา

ลดลง แตเปลี่ยนการใชราคาต่ํา 

ง. รานคาปลีก และรานคาสงขนาดใหญเรียกรองการสงเสริมการขายจากผูผลิตสินคา 

เพราะสวนลดเงินสด และสวนลดที่ยอมใหมีผลกระทบโดยตรงตอกําไรของราน 

จ. การสงเสริมการขายสรางรายไดระยะสั้นไดดีกวาการโฆษณา 

 

บริษัทพีแอนดจี (P&G) ยกเลิกการสงเสริมการคา (trade promotion) และการใหคูปอง 

แตหันมาใชนโยบาย “ถูกทุกวัน” (Every Day Low Price: EDLP) ถึงอยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัท

ใชงบการสงเสริมการขาย มากกวางบการโฆษณา การโฆษณาเปนการใหผูบริโภคบอกเหตุผล 

หรือ อารมณในการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่ การสงเสริมการขายเปนสิ่งกระตุนดานเศรษฐกิจ (An 

economic incentive) ซึ่งอยูในรูปแบของการลดราคาสินคา การแจก แถมสินคา หรือ การชิงโชค 

เปนดน 

 
1. คํานิยามของการสงเสริมการขาย 
    ซูและพีตตี (Sue and ken Peattie, 1999) ใหความหมายของการสงเสริมการขายวา

ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ Non-standard การสงเริมการขายจะทําเปนการชั่วคราว หรือ 

จํากัดอยูเฉพาะกลุมลูกคา Response oriented การสงเริมการขายจะมุงการตอบสนองของลูกคา 

เชน การเยี่ยมรานคา เปนตน และ Benefit oriented การสงเสริมการขายจะเปนการเพิ่ม

ผลประโยชนใหแกลูกคา เชน สวนลด ราคาพิเศษฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 16-11 เปาหมายของการสงเสริมการขาย 

 ที่มา (Sue and ken Peattie, 1999: 419) 
 

ผูผลิต 

ผูบริโภค 

ผูจัดจําหนาย หนวยขาย 

ผลัก 

ดึง 

กระตุน 

การสงเสริมโดยตรง 

การสงเสริมรวม 

การสงเสริมภายใน การสงเสริมทางการคา 
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2. บทบาทของการสงเสริมการขาย 
    ปจจัยที่มีผลกระทบตอบทบาทของการสงเสริมการขาย เชน ตลาดเปาหมาย ประโยชน

ของสินคา ความสอดคลองกับตลาด หรือสินคา ส่ิงกระตุนผูบริโภค ความสามารถทางการตลาด 

บทบาทของการสงเสริมการขายแสดงดังภาพขางลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 16-12 หวงโซความพึงพอใจ 

 ที่มา (Sue and ken Peattie, 1999: 420) 

 

ประโยชนของการสงเสริมการขาย มีดังนี้ เพิ่มอรรถประโยชนใหลูกคา เพิ่มความสารถใน

การจับจาย เพิ่มวิธีการเขาถึงสินคา เพิ่มการโฆษณา การประชาสัมพันธ และการขาย (แสดงดัง

ภาพที่ 16-12) 
 

3. กระบวนการของการสงเสริมการขาย (The sales promotion process) 
   กระบวนการสงเสริมการขายมีข้ันตอนคลายกับการโฆษณา โดยเริ่มจากการกําหนดกล

ยุทธตลาด วัตถุประสงค งบประมาณ และกลยุทธการสื่อสารการตลาด กลยุทธการสงเสริมการขาย 

แผนการสงเสริมการขาย การดําเนินงานสงเสริมการขาย และการประเมินผล  

ขั้น
ตอ
นก
าร
ตล
าด

 

 

 

จับจายได 

 

 

 

 

เขาถึงได  
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อรรถประโยชน  
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สถานที่ 

ความตองการ 

 

ความนาเชื่อถือ 

 

เห็นได 

วัฒนธรรมการตลาด 

การสงเสริมการขาย 

การขาย 

การโฆษณาและPR 

ราคา โปรโมท 

สารสนเทศการตลาด 

กลยุทธการตลาด 

กิจกรรมการตลาด 

วัตถุประสงคการตลาด 
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    ซูและพีตตี ( Sue and Peattie, 1999, 424) เขียนกรอบของกระบวนการพัฒนาการ

สงเสริมการขาย ดังภาพ 16-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16-13 ข้ันตอนของการวางแผนการสงเสริมการขาย 

ที่มา (Sue and ken Peattie, 1999: 424) 

 
    3.1 วัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย 

วัตถุประสงคของการสงเสริมการขายเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีตอตรา

สินคาใหเปนการซื้อสินคา เชน การสรางการรูจักตราสินคา สนับสนุนการแนะนําสินคาใหม ฟนฟู

สินคาที่อ่ิมตัว เพิ่มพูน themeของการโฆษณา สรางความสัมพันธกับลูกคา เปนตน 

 

 

กลยุทธการตลาด 

แผนการสงเสริมการขาย 

-แนวคิด วัตถุประสงค เปาหมาย 

ขอความ และส่ือ 

การปฏิบัติ (เวลา การออกแบบ   

การสงมอบ) 

การประเมินผล และขอมูลยอนกลับ 

วัตถุประสงค งบประมาณ และกล

ยุทธการสื่อสารการตลาด 
Below the line 

กลยุทธการโฆษณา 

วิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอก 

-ระบุปญหาและโอกาส 

วิเคราะหส่ิงแวดลอมภายใน 

-ทรัพยากร ความสามารถ 

-กลยทธบริษัท 

กลยุทธการ

ประชาสัมพันธ 

กลยุทธการ

ขาย 

Above the line 

กลยุทธการ

สงเสริมการขาย 
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ตารางที่ 16-9 วัตถุประสงคและโปรแกรมของการสงเสริมการขาย 

โปรแกรมของการสงเสริมการขายสูผูบริโภค 

วัตถุประสงค โปรแกรมของการสงเสริมการขาย 

1. ใหขอมูลสินคา ของแถม แคทตาล็อก จัดแสดงสินคา ฯ 

2. ทดลองใชสินคา คูปอง สวนลดพิเศษ ของตัวอยาง ประกวด 

การขาย การสาธิต 

3. ซื้อซ้ํา  

4. สรางการจราจร (Traffic building)  

5. เพิ่มอัตราการใชสินคา  

โปรแกรมของการสงเสริมการขายทางการคา 

วัตถุประสงค โปรแกรมของการสงเสริมการขาย 

1. สรางสินคาคงคลัง  

2. สนับสนุนการสงเสริมการขาย  

ที่มา (Guiltinan, et al., 1997: 284) 

 
กลยุทธของการสงเสริมการขาย 
การสงเสริมการขายมี 3 ชนิด คือ การสงเสริมการขายสูผูบริโภค (Consumer promotion) 

การสงเสริมการขายสูรานคา (Trade promotion) หรือ การสงเสริมการขายสูพนักงานขาย 

(Salesforce promotion) แสดงดังตารางที่ 16-10 

การสงเสริมการขายสูผูบริโภค (Consumer promotion) เปนการสงเสริมการขายที่ผูผลิต

ใหกับผูบริโภค เชน แจกของตัวอยาง คูปอง การสงเสริมการขายสูผูบริโภคทําใหยอดขายเพิ่มข้ึน 3 

แนวทาง ดังนี้ 1) ดึงดูดลูกคาใหมใหทดลองใชสินคา 2) เพิ่มความซื่อสัตยของลูกคาเดิม และ 3) 

จูงใจใหผูบริโภคใชสินคาเพิ่มข้ึน 

การสงเสริมการขายสูรานคา (Trade promotion) เปนการสงเสริมการขายที่ผูผลิตใหกับ

พอคาสงและพอคาปลีก ซึ่งใชงบประมาณการสงเสริมการขายสูรานคามากกวางบประมาณการ

สงเสริมการขายสูผูบริโภค วัตถุประสงคของการสงเสริมการขายสูรานคา เพื่อ 1) จูงใจใหราน

สต็อกสินคา 2)จูงใจใหรานคาผลักดันสินคา และ 3) จายคาตอบแทนเมื่อเพิ่มราคาสินคา ผูผลิตจะ

จายสวนที่ยอมใหพิเศษ (Special allowance) เพื่อการทดแทนรานคา ซึ่งยอดขายลดลง เนื่องจาก

การขึ้นราคาสินคาของผูผลิตเปนครั้งคราว 
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ตารางที่ 16-10 ชนิดของการสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขายสู
ผูบริโภค 

การสงเสริมการขายสู
รานคา 

การสงเสริมการขายสู
พนักงานขาย 

-การแจกของตัวอยาง 

-การแจกคูปอง 

-การแถม 

-การชิงโชค 

-การใหคืนเงิน 

-การนําสวนสินคามาแลก 

-การรับประกันสินคา 

-การจัดแสดงสินคา ณ จุดขาย 

-แสตมปการคา 

-ของขวัญและของชํารวย 

-โฆษณารวมกัน 

-สวนลด (Discount) 

-สวนที่ยอมให  

-การฝกอบรมการขาย 

-การจัดแสดงสินคา (Display) และ

นิทรรศการ 

-การแถมสินคา (Free goods) 

-การเผยแพรชื่อผูจัดจําหนาย 

(Dealer listing) 

-เอกสารเพื่อการขาย (Sales 

brochures) 

-การประกวดยอดขาย 

-การฝกอบรมการขาย 

-การประชุมการขาย  

-การกําหนดโควตา (Sales quota) 

-การใหอุปกรณชวยขาย 

 

ที่มา (Doyle, 2002: 269) 
 

การสงเสริมการขายสูพนักงานขาย (Salesforce promotion) เปนการจูงใจพนักงานขาย

ใหปฏิบัติงานขายอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เชน การประกวดยอดขาย การฝกอบรม

การขาย การประชุมการขาย การกําหนด โควตา เปนตน 
 

ตารางที่ 16-11 เปรียบเทียบการสงเสริมการขายทั้ง 3 ชนิด  

การโฆษณา การสงเสริมการขายสู
ผูบริโภค 

การสงเสริมการขายสู
รานคา 

สรางแฟรนไชส 

เนนประโยชนสินคา 

ควบคุมนักการตลาดสูง 

เปาหมายคือลูกคาคนสุดทาย 

กลยุทธดึง 

ผลกระทบในระยะยาว 

ตนทุนคงที่ 

 ไมสรางแฟรนไชส 

เนนที่ราคาสินคา 

ควบคุมนักการตลาดต่ํา 

เปาหมายคือรานคา 

กลยุทธผลัก 

ผลกระทบในระยะสั้น 

ตนทุนแปรผัน 

ที่มา (Doyle, 2002, 270) 
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Kasulis et al.  (1999) เขียนคุณลักษณะของความสัมพันธระหวางการสงเสริมทางการคา

และผลลัพธ (กําไร และปริมาณการขาย) กลาวคือ การจูงใจดานราคา ( เชน street money 

เงินทุนใหรานคาเพื่อโปรโมทสินคา สินคาแถมฟรี สวนลดราคา Billback &Count-Recount) การ

จูงใจการจัดจําหนาย (เชนการเงินที่ใชสินคาคงคลัง slotting allowance ผูผลิตซื้อพื้นที่วางสินคา) 

การจูงใจดานการสงเสริมการตลาด (เชนขอตกลงดานปฏิทินการตลาด display allowance 

รวมกันโฆษณา) จะมุงเนนที่กําไร (Profit) 

ในขณะที่ การจูงใจการขาย (เชนประกวดการขาย SPIFF (special promotion incentive 

factory fund) การจูงใจดานประสิทธิผล เชน Missionary selling 13.การสาธิต จะมุงเนนปริมาณ

ยอดขาย(Sales volume) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 16-14  การสงเสริมการขาย และสวนประสมการตลาด 

 

การสงเสริมการขายจะแตกตางกับตลาดเปาหมาย เชน กลยุทธผลัก (Push strategy) จะ

มุงเปาหมายที่คนกลาง ในขณะที่ กลยุทธดึง (Pull strategy) จะมุงเปาหมายที่ผูบริโภค เปนตน

การสงเสริมการขายจะแตกตางกันตามผลประโยชน เชน โปรแกรมความจงรักภักดี แจกของ

ตลาดรวม 

การจัดจําหนาย 

สวนครองตลาด

ของคูแขงขัน 

0% ลูกคาหลัก 

ผูบริโภคสวนเพิ่ม 

การสงเสริมการขาย 

การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ 

การขาย 

ราคาสินคา สินคา 

100% 

สวนประสมการตลาด 
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premium จะใหประโยชนดานการเพิ่มคุณคา เปนตน การสงเสริมการขายจะแตกตางกันตาม

ความสอดคลองกับสินคา เชน การใหคูปอง รวมกับสินคาที่ขายใหลูกคา เปนตน การสงเสริมการ

ขายจะแตกตางกันตามการจูงใจลูกคา หรือ ตามศักยภาพตลาด เชน การแจกของแถมเพื่อกระตุน

การทดลองใชสินคา เปนตน 

จากภาพที่ 16-14  การสงเสริมการขายเปนการบูรณาการเขากับสวนประสมการตลาด 

โดยตลาดเปาหมายของการสงเสริมการขายคือ ผูบริโภคสวนเพิ่ม (Marginal consumers) ซึ่งไม

ใชลูกคาหลัก หรือ ลูกคาที่ไมมีความจงรักภักดี หรือมีความจงรักภักดีตํ่า ผูบริโภคกลุมนี้เปน

เปาหมายของหลายๆบริษัท เพราะวาเปนตลาดสวนที่มีกําไรสวนเกิน สามารถเปลี่ยนเปนลูกคาที่

จงรักภักดี และเปนลูกคาที่แยงไดจากคูแขงขัน 

 พฤติกรรมผูบริโภคที่ตอบสนองตอการสงเสริมการขายมี 4 ชนิด ไดแก ตระหนักถึงคุณคา 

(ราคาและสินคาที่สงเสริมสูลูกคาที่ตระหนักถึงคุณคา) susceptibility (เนนบรรยากาศรานคา) 

จงรักภักดีตอตราสินคา และทัศนคติที่ตอความเสี่ยง (ลดราคาเพื่อใหทดลองใชสินคา) 

 
    3.3 งบประมาณของการสงเสริมการขาย 

การจัดทํางบประมาณการติดตอส่ือสารทางการตลาด มี 2 ประเภท คือ 1) above 

the line เปนการใชส่ือสารมวลชน (Mass media) เชนการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ 

วิทยุ เปนตน และ 2) below the line เปนการใชการสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ 

  กลยุทธการสงเสริมการขาย ไดแก การกระตุนและใหรางวัลทีมขาย การเพิ่มหรือ

รักษาตําแหนงการวางสินคาในราน การเพิ่มสต็อคสินคาของรานคา การแสวงหารานคาใหมวาง

สินคา หรือการใหความรู การติดตอส่ือสารกับคนกลาง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16-15 งบประมาณการสงเสริมการขาย 

ที่มา (Guiltinan, et al., 1997: 292) 

การวิเคราะหการทํากําไร 

งบประมาณการสงเสริมการขาย 

วัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย 

ประมาณการผลลัพธของตลาด คาใชจายการสงเสริมการขาย 
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ลักษณะทั่วไปของการประชาสัมพันธ (Nature of Public Relation) 
 

การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางภาพพจนขององคการ การ

ปองกันขาวลือ โดยทั่วไป การประชาสัมพันธจะมีหนาที่ ดังนี้ 

ก. สรางความสัมพันธที่ดีกับส่ือมวลชน (Press relations) สรางและสงขาวสารที่นายก

ยองลงในสื่อที่เสนอขาวสาร เพื่อดึงดูดความสนใจใหกับบุคคล สินคา หรือการบริการ 

ข. งานการกุศล (Public affairs) เปนการสรางและรักษาความสัมพันธกับชุมชน

ระดับชาติหรือทองถิ่น  

ค. เผยแพรสินคา (Product publicity)โดยใหขอมูลสินคาและบริษัท เปนตน 

ง. การหาเสียงสนับสนุน (Lobbying) เปนการสรางและรักษาความสัมพันธกับสมาชิก

สภานิติบัญญัติ และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อมีอิทธิพลตอการออกกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

จ. สรางความสัมพันธที่ดีกับผูลงทุน  (Investor relations) สรางความสัมพันธกับผูถือหุน

และสถาบันการเงินตางๆ 

 ผูบริหารการประชาสัมพันธจะมีบทบาทแตกตางจากผูบริหารการตลาด โดยผูบริหารการ

ประชาสัมพันธจะตองประสานงานการติดตอส่ือสารของผูบริหารองคกรกับชุมชน หรือผูมีสวนได

เสีย แตผูบริหารการตลาดจะเนนยอดขาย หรือเนนผูปฏิบัติการระดับลาง (Lages and Simkin, 

2003: 298-328)ถึงอยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทไดแตงตั้งกลุมประชาสัมพันธดานการตลาด 

(Marketing Public Relations: MPR) ซึ่งรับผิดชอบงานการสงเสริมองคกร หรือผลิตภัณฑ และ

ภาพลักษณ โดยทั่วไป กลุมประชาสัมพันธดานการตลาดมีหนาที่ คือ การชวยแนะนําสินคาใหม

ออกสูตลาด การใหคําปรึกษาดานการปรับปรุงการวางตําแหนงสินคาที่อ่ิมตัว การสรางแรงดึงดูด

ตอกลุมผลิตภัณฑ การปกปองสินคาที่มีปญหาดานการประชาสัมพันธ และการสรางภาพลักษณ

ขององคกร  

เครื่องมือในการสงเสริมการขาย ไดแก การแถลงขาว การกลาวสุนทรพจน การจัดกิจกรรม

บริการชุมชน การประชุมสัมมนา นิทรรศการ วิดีโอ ภาพยนตร สไลด โลโก ชุดแตงกาย หรือ โบวชัวร 

เปนตน 
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ลักษณะทั่วไปของการตลาดทางตรง (Nature of Direct Marketing) 
 

1. การเติบโตของการตลาดทางตรง (The Growth of Direct Marketing) 
    เนื่องจากผูบริหารการตลาดใหความสนใจกับการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer 

Relationship Management: CRM) สงผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตตามไปดวย โดยการบริหาร

จัดการแบบตัวตอตัว ยิ่งไปกวานั้น เมื่อนักการตลาดมีแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication: IMC) สัดสวนของคาใชจายในการทําตลาดทางตรงจะ

เนน ทางโทรศัพท ออนไลน การโฆษณา ตามลําดับ (แสดงดังภาพที่ 16-16) 
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ภาพที่ 16-16 รูปแบบตางๆ  ของการตลาดทางตรง 

ที่มา (Kerin, et al, 2003: 473) 
 

 

 

ปรเมศร รัชไชยบุญ (2548: 10) กลาววาในชวงป 2545-2547 การโฆษณามีอัตราการ

เติบโตรอยละ 15-20 และมีมูลคา 8,000-10,000 ลานบาท แตในชวงตนป 2548 งบโฆษณาลดลง

รอยละ 2 โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ธุรกิจรถยนต และบานจัดสรรตัดงบ

โฆษณา เนนสื่อส่ิงพิมพ, Direct marketing, Event marketing เจาะกลุมลูกคาโดยตรง ในขณะที่

สินคาอุปโภคบริโภคไมลดงบโฆษณา 

 
2. ชองทางหลักของการตลาดทางตรง (Channel of direct marketing) 
     โคทเลอร (Kotler, 2003: 620-630) เขียนวาการตลาดทางตรงใชชองทางในการเขาถึง

ลูกคาและลูกคาคาดหวัง (customer and prospect) ไดแก การขายแบบตัวตอตัว (face-to-face 

selling) ไปรษณียทางตรง (Direct mail) การตลาดโดยแคทตาล็อก (catalog marketing) 

การตลาดทางโทรศัพท (Mobilephone marketing) การตลาดทางคิออซค (Kios marketing) 
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การตลาดทางโทรทัศน (television marketing) และการตลาดออนไลน (e- marketing) ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ (ฟลิป คอตเลอร และ แกรี่ อารมสตรอง, 2541: 337-343) 

    2.1 การขายแบบตัวตอตัว (face-to-face selling) เชน เปนรูปแบบการตลาดทาง

ตรงที่เกาแกที่สุด นิยมใชในหนวยขายระดับมืออาชีพ ซึ่งจะเริ่มจากการกําหนดลูกคาคาดหวัง 

จนกระทั่งกลายเปนลูกคา เชน ตัวแทนจําหนายของบริษัท Amway หรือ บริษัทAvon เปนตน 

    2.2 การตลาดโดยแคทตาล็อก (catalog marketing) เปนการสงรายการสินคาใหกับ

ลูกคา แคมตาล็อกอาจจะเปนรายสินคาครบวงจร หรือรายการสินคาเฉพาะอยาง โดยแคทตาล็อก

อาจจัดทําในรูปหนังสือ ซีดีรอม วิดีโอ หรืออินเทอรเน็ต เชน ผูจําหนายเครื่องสําอางทางขายตรง 

(บริษัทเอวอน เปนตน)หลักการดําเนินงานการตลาดโดยใชแคตาล็อก ไดแก การหริหารรายชื่อ

ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาระดับสินคาคงคลังไมใหสูงเกินไป การนําเสนอสินคาที่มี

คุณภาพดี เพื่อปองกันการคืนสินคา การจัดทําเอกสารเสริมพิเศษ การจัดสงของกํานัลพิเศษ และ

การจัดตั้งศูนยกลางบริการขอมูลทางโทรศัพท  

    2.3 การตลาดทางโทรศัพท (Mobilephone marketing) จะใชพนักงานชวยติดตอ

กับลูกคาผานทางโทรศัพท เพื่อดึงลูกคาใหม และติดตอลูกคาเกา เพื่อประเมินความพึงพอใจ และ

เพื่อรับคําสั่งซื้อ ปจจุบัน การตลาดทางโทรศัพทเร่ิมใชระบบอัตโนมัติในการติดตอกับลูกคา โดย

การเปดขอความโฆษณาที่บันทึกไว ใหลูกคาฟง พรอมทั้งรับคําสั่งซื้อจากลูกคาดวย 

    2.4 การตลาดทางคิออซค (Kios marketing) เปนการใชเครื่องจักรกลในการใหขอมูล

สินคา และรับคําสั่งซื้อจากลูกคา โดยคิออซคจะตั้งอยูตามรานคา สนามบิน  

    2.5 การตลาดทางโทรทัศน (television marketing) เปนการตลาดโดยการขายสนิคา

ผานโทรทัศน เชน รายการโทรทัศน ทีวีไดเร็กซ 

    2.6 การตลาดออนไลน (e-marketing) เปนการตลาดโดยใชเว็บไซต เชน รานขาย

หนังสือออนไลน ของบริษัทอเมซอน ดอทคอม เปนตน 

     2.7 ไปรษณียทางตรง (Direct mail) ไดแก จดหมายโทรสาร (Fax mail) ไปรษณีย

อิเลคทรอนิกส (E- mail) และไปรษณียบันทึกเสียง (Voice mail) 

 
การรณรงคไปรษณียทางตรง (Constructing a direct-mail campaign) 
การรณรงคไปรษณียทางตรงมีข้ันตอนดังนี้ กําหนดวัตถุประสงค ตลาดเปาหมายและ

ลูกคาคาดหวัง ขอเสนอ ทดสอบการรณรงค และการประเมินความสําเร็จของรณรงคไปรษณีย

ทางตรง ดังตอไปนี้ 
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1. วัตถุประสงค 
    วัตถุประสงคหลักคือการไดคําสั่งซื้อจากลูกคาคาดหวัง โดยประเมินผล หรือวัดจาก

อัตราการตอบสนองมากกวารอยละ 2 (Response rate) 
 

ตารางที่ 16-12 วัตถุประสงคและโปรแกรมการตลาดทางตรง 

วัตถุประสงค โปรแกรมการตลาดทางตรง 

สรางการทดลองใชสินคา เชิญชวนการตอบสนองทางตรง (Direct response 

solicitation 

ใชคูปอง ณ จดุซื้อ 

โปรแกรมการอางอิงลกูคา 

Inquiry generation through direct response 

ขยายความสมัพันธกับลูกคา โปรแกรมการขายไขว 

ปรับโปรแกรมใหทนัสมัย 

รักษาลูกคาเดมิ โปรแกรมความจงรักภักดีของลูกคา 

สวนลด (Targeted discounts) 

การตอบสนองลูกคาเดิม สวนลด (Targeted discounts) 

 ที่มา (Guiltinan et al., 1997: 297) 
 

2.  การออกแบบโปรแกรมการตลาดทางตรง -การกําหนดลูกคาคาดหวัง 
(Designing Direct marketing: market target) 

    เนื่องจากตลาดทางตรงมีวัตถุประสงคที่การตอบสนอง หรือการตอบกลับของลูกคา

สูงสุด (Maximizing response rate) ส่ือที่ใชสําหรับการตลาดทางตรง ไดแก ไปรษณีย แคทตาล็อค

โทรศัพท อินเทอรเน็ท อัตราการตอบกลับของการตลาดทางตรงโดยการใชไปรษณีย ในประเทศ

อังกฤษเทากับ 61% ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีเทากับ 41% 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการตลาดทางตรง ข้ึนอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ 1) การตลาด

ทางตรงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางไร? (Effectiveness) และ 2) วิธีการประเมิน

ประสิทธิภาพของการตลาดทางตรง โดยใชการเปรียบเทียบตนทุนกับกําไร 

กลาวคือ ประสิทธิผลของโปรแกรมการตลาดทางตรงขึ้นอยูกับประเด็น 2 อยางคือ 1) การ

ออกแบบฐานขอมูลการตลาด (The marketing database) และ 2) กระบวนการประยุกตใช

ฐานขอมูลการตลาดในการคัดเลือกตลาดเปาหมาย หรือ ตลาดที่มีศักยภาพ ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
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    2.1 การพัฒนาฐานขอมูลการตลาด (Developing the database) 
การใชฐานขอมูลในการกําหนดตลาดที่มีศักยภาพ หรือ ลูกคาคาดหวัง ผูจัดการ

ตลาดตองสามารถกําหนดพฤติกรรมการซื้อสินคาในอดีตของลูกคา และพยากรณพฤติกรรมการ

ตอบสนองตอโปรแกรมการตลาดทางตรง ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ก. ผูจัดการตลาดควรแยกฐานขอมูลลูกคาปจจุบัน และฐานขอมูลลูกคาคาดหวัง 

ข. ฐานขอมูลลูกคาปจจุบัน และฐานขอมูลลูกคาคาดหวัง ควรบันทึกกิจกรรม

การตลาดที่ใชกับตลาดทั้งสอง 

ค. ฐานขอมูลลูกคาควรบันทึกประวัติการซื้อสินคา ไดแก ความใหม ความถี่ และ

คุณคาทางการเงินในอดีต  (Recency, Frequency and Monetary value: RFM) 

ง. ฐานขอมูลลูกคา ดานวิถีชีวิต ประชากรศาสตร และภูมิศาสตร (Lifestyle and 

geodemographic databases) แมแตรานคาปลีกก็จัดทําฐานขอมูลลูกคาดาน 

พฤติกรรมการซื้อ อายุ รายได ซึ่งอาจซื้อจากบริษัทภายนอก เชน บริษัท Dun & 

Bradstreet  (ดังตารางที่ 16-13 ) 

 
2.1.1. การใชประวัติการซ้ือสินคาเพื่อการพยากรณยอดขาย 
    ความใหม ความถี่ และคุณคาทางการเงินในอดีต  (Recency, Frequency 

and Monetary value: RFM) 

 

ตารางที่ 16-13 บริษัทที่ผลิตฐานขอมูลลูกคาของสหรัฐฯ 

บริษัทDun & Bradstreet –Fast Data 

• ขอมูลดานประชากรศาสตร และพฤติกรรมการซื้อสินคาของครัวเรือน 

บริษัทEquifax 

• ขอมูลการเงิน และการซื้อสินคาของแตละคน 

บริษัทR.R. Donnelly- Metromail 

• ขอมูลดานประชากรศาสตร วิถีชีวิต  และพฤติกรรมการซื้อสินคาของครัวเรือน 

บริษัทTRW 

• ขอมูลเครดิตทางการคา 

ที่มา (Guiltinan et al., 1997: 301) 
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กระบวนการพัฒนาและการใชประโยชนฐานขอมูลการตลาด (แสดงดังภาพที่ 16-17) 

บริษัทขายสินคาทางแคทตาล็อคแบงตลาดไปรษณียจํานวน 240,000 คน (Segment a mail list) 

ออกเปน ลูกคาใหมระดับสูง และต่ํา (high and low recency) ความถี่การซื้อสินคาระดับสูง และต่ํา 

(high and low frequency) และ คุณคาลูกคาระดับสูง ปานกลาง และต่ํา 

ใชอัตราการตอบสนอง (Response rate)จัดแบงสวนตลาด หรือกลุมลูกคา โดยบริษัท

แคทตาล็อกสงขอเสนอใหลูกคาจํานวน 240,000 คน และไดรับการตอบสนองจํานวน 5,409 คน 

คิดเปนอัตราเฉล ี่ยรอยละ 2.2 แลวเลือกกลุมลูกคาที่ดีที่สุดจํานวน 5 กลุม (มีอัตราการตอบสนอง

มากกวารอยละ 3) ทายที่สุด แยกกลุมลูกคาจํานวน 4,372 คน ออกจากกลุม 58,000 คน (อัตรา

การตอบสนองรอยละ 7.5) (ดังตารางที่ 16-14) โดยมีตนทุนการสงไปรษณียเพียง ¼ ถาบริษทัแคท

ตาล็อกเลือกกลุมตลาดที่มีระดับลูกคาใหมตํ่า หรือระดับความถี่ในการซื้อตํ่า จะตองใชการสงเสรมิ

การขายพิเศษ (Special promotion)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16-17 สวนตลาดฐานขอมูลที่จัดกลุมโดย RFM  

ที่มา  (Guiltinan et al., 1997: 301) 

 

ลูกคาทัง้หมด 

ซื้อ 0 – 1 ครั้งจากการไดรับส่ือ
ไปรษณียทางตรง 5 ครั้ง 

ซื้อ ตั้งแต 2 ครั้งจากการไดรับส่ือ
ไปรษณียทางตรง 5 ครั้ง 

>50 บ. 
  สูง |  F 
  ตํ่า | R 
  สูง | MV 

6.9% 

30-49 บ. 
     สูง |  F 
     ตํ่า | R 
 กลาง | MV 

3.1% 

1-29 บ. 
  สูง |  F 
  ตํ่า | R 
  ตํ่า | MV 

0.9% 

>50 บ. 
  สูง |  F 
  สูง | R 
 สูง | MV 

9.5% 

30-49 บ. 
     สูง |  F 
     สูง | R 
 กลาง | MV 

9.01% 

1-29 บ. 
  สูง |  F 
  สูง | R 
  ตํ่า | MV 

6.3% 

>50 บ. 
  สูง |  F 
  ตํ่า | R 
  สูง | MV 

6.9% 

30-49 บ. 
     สูง |  F 
     ตํ่า | R 
กลาง | MV 

3.1% 

1-29 บ. 
  สูง |  F 
  ตํ่า | R 
  ตํ่า | MV 

0.9% 

>50 บ. 
  สูง |  F 
  สูง | R 
  สูง | MV 

9.5% 

30-49 บ. 
     สูง |  F 
     สูง | R 
กลาง | MV 

9.01% 

1-29 บ. 
  สูง |  F 
  สูง | R 
  ตํ่า | MV 

6.3% 

ซ้ือสินคาในชวง 12 

เดือนที่แลว 

ซ้ือสินคาในชวง 12 

เดือนที่แลว 

ไมไดซ้ือสินคาในชวง 

12 เดือนที่แลว 

ไมไดซ้ือสินคาในชวง 

12 เดือนที่แลว 
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2.1.2. บูรณาการสารสนเทศดานโครงราง และประวัติการซ้ือสินคาของลูกคา 
    การบูรณาการขอมูลโครงรางกับฐานขอมูลลูกคา จะมีบทบาท หรือหนาที่ 2 ประการ 

ไดแก 1) การใชขอมูลลูกคา ดานอายุ หรือความชอบของลูกคาเพื่อคัดเลือกลูกคาคาดหวัง และ 2) 

การใชฐานขอมูลภายนอกในการคัดเลือกลูกคาคาดหวังใหม (New prospects) 
 

ตารางที่ 16-14 ผลลัพธของสวนตลาดตาม RFM 

สวนตลาด จํานวนลกูคา อัตราการตอบสนอง ยอดขายรวม 

Fสูง / Rสูง/MVสูง 

Fสูง / Rสูง/MVกลาง 

Fสูง / Rสูง/MVตํ่า 

Fสูง / Rตํ่า/MVสูง 

Fสูง / Rตํ่า/MVกลาง 

Fสูง / Rตํ่า/MVตํ่า 

Fตํ่า / Rสูง/MVสูง 

Fตํ่า / Rสูง/MVกลาง 

Fตํ่า / Rสูง/MVตํ่า 

Fตํ่า / Rตํ่า/MVสูง 

Fตํ่า / Rตํ่า/MVกลาง 

Fตํ่า / Rตํ่า/MVตํ่า 

12,000 

20,000 

10,000 

8,000 

8,000 

13,000 

24,000 

21,000 

25,000 

18,000 

38,000 

43,000 

.095 

.090 

.063 

.069 

.031 

.009 

.011 

.008 

.002 

.009 

.005 

.002 

1,140 

1,802 

630 

552 

248 

117 

264 

168 

50 

162 

190 

86 

รวม 240,000 .022 5,409 

ที่มา (Guiltinan et al., 1997: 302) 
 

 จากตารางที่ 16-15 บริษัทขายหนังสือแกสมาชิกมีกลุมลูกคาชั้นดี 3 คนไดแก นายกุง นาย

ไก นายตอม โดยมีอายุอยูระหวาง 30-50 ป ซึ่งยังมีไมมีครอบครัว ในขณะที่ มีกลุมลูกคาชั้นแย 3 

คนไดแก นางบุญจิต นายบุญมี นายบุญตา โดยมีอายุตํ่ากวา 30 ป และมากกวา 50 ป และมี

ครอบครัว  
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ตารางที่ 16-15 บูรณาการสารสนเทศดานโครงราง และประวัติการซื้อสินคาของลูกคา 

ฐานขอมูลภายนอก 

ชื่อ 
ฐานขอมูล
ภายใน อาย ุ

รายได 

(พันบาท) 
เด็ก 

ออก

กําลัง

กาย

กลางแจง 

จํากัด

สินเชื่อ 

(พันบาท) 

นายกุง 

นายไก 

นายตอม 

นางสาวกาญจนา 

นายสมชาย 

นายสมหมาย 

นางบุญจิต 

นายบุญมี 

นายบุญตา 

ลูกคาคุณคาสูง 

ลูกคาคุณคาสูง 

ลูกคาคุณคาสูง 

ไมใชลูกคา 

ไมใชลูกคา 

ไมใชลูกคา 

ลูกคาคุณคาต่ํา 

ลูกคาคุณคาต่ํา 

ลูกคาคุณคาต่ํา 

 

45-60 

45-60 

45-60 

60+ 

45-60 

45-60 

25-44 

25-44 

60+ 

30-50 

30-50 

30-50 

>50 

>50 

30-50 

>50 

<30 

<30 

 

0 

0 

0 

3+ 

3+ 

0 

1 

0 

2 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

10 

12 

4 

4 

12 

3 

5 

8 

4 

 

3. องคประกอบขอเสนอ (Offer element)  

    กลยุทธขอเสนอมีองคประกอบ 5 สวน ไดแก ผลิตภัณฑ การนําเสนอ ส่ือ การจัด

จําหนาย และกลยุทธการสรางสรรค ในขณะเดียวกัน องคประกอบของไปรษณียก็มี 5 ประการ 

ไดแก ซองจดหมาย จดหมายเพื่อขาย การหมุนเวียน (Circular) แบบตอบรับ (reply form) และ 

ซองตอบจดหมาย (reply envelope)  
4. การทดสอบการรณรงคไปรษณียทางตรง 
การทดสอบการรณรงคไปรษณียทางตรงโดยการเลือกตลาดในเขตใดเขตหนึ่งซึ่งถือวาเปน

ตัวแทนของตลาดเปาหมาย เชน แมบาน อายุ 35-45 ป ในอาศัยอยูในจังหวัดขนาดใหญในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี แลวบริษัทจะสงแคตาล็อค

สินคาทางไปรษณียไปยังกลุมตัวอยางเพื่อใหตอบกลับวาจะซื้อสินคาหรือไม 
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5. การประเมินความสําเร็จการรณรงคไปรษณียทางตรง ความสามารถทํากําไร 
(Profitability issues) 

แนวคิดของการทํากําไรสามารถประยุกตใชในการทํางบประมาณการตลาดทางตรง ซึ่ง

จําเปนตองเขาใจแนวคิดพื้นฐาน คือ แนวคิดคุณคาตลอดชีวิต (Lifetime value)  กลาวคือ แนวคิด

คุณคาตลอดชีวิต (Customer Lifetime value: CLV) จุดมุงหมายของโปรแกรมการตลาดทางตรง 

คือการหาลูกคาใหม ดังนั้นนักการตลาดควรคํานวณคุณคาตลอดชีวิตของลูกคาใหมแตละคน 
 

ตารางที่ 16-16 คุณคาตลอดชีวิตของลูกคาใหม 

(1) 

จํานวนของการซื้อซ้ํา 

(2) 

รอยละของลูกคาบริษัท 
(1×2) 

คาน้ําหนักเฉลีย่ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

.38 

.21 

.15 

.10 

.08 

.06 

.02 

1.00 

0 

.21 

.30 

.30 

.32 

.30 

.12 

1.55 

จํานวนของการซื้อซ้ําเฉลี่ย                                       1.55 

  คูณยอดขายเฉลี่ย                                              × $ 120 

คูณกําไรสวนเกินเฉลี่ย                                           × 0 .60 

กําไรสวนเกินรวม                                                  $111.60 

  บวก กําไรสวนเกินของยอดขายครั้งแรก                      66.00 

             คุณคาตลอดชีวิต                                                    $177.60 

ที่มา (Guiltinan et al., 1997, 307) 
 

 จากตารางที่ 16-16 วิธีการคํานวณคุณคาของลูกคาตลอดชีวิต โดยใชประวัติขอมูลของ

ลูกคา โดยรอยละ 38 เปนลูกคาใหมที่ไมเคยซื้อสินคาซ้ํา แตมีลูกคาจํานวนนอยที่ซื้อสินคาซ้ํา 

กลาวคือ คาเฉลี่ยของการซื้อสินคาซ้ําเทากับ 1.55 คูณกับกําไรสวนเกิน และบวกกําไรสวนเกินใน

การขายครั้งแรก จะไดผลลัพธคุณคาตลอดชีวิตเทากับ $177.60 
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สรุป 
การโฆษณา หมายถงึ กิจกรรมสื่อสารทีเ่กี่ยวของกับการเสนอและ/หรือการสงเสริมความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัสินคา การบริการ หรือความคิด โดยมผูีสนับสนนุ หรือผูอุปถัมภผานสื่อที่ไมใชตัว

บุคคล โดยมีคาใชจายเกี่ยวของดวย 

การโฆษณาจดัได 2 ประเภท คือการโฆษณาสินคา และการโฆษณาสถาบนั ซึง่ การ

โฆษณาสนิคาเนนที่การขายสินคา หรือบริการ การโฆษณาชนิดนี้จดัประเภทตามวัตถุประสงคได 

3 ชนิด คือ การโฆษณาเพือ่ใหขอมูลสินคา การโฆษณาเพื่อชกัชวนใหซื้อสินคา และ การโฆษณา

เพื่อเตือนความทรงจาํสินคา   ในขณะที่ การโฆษณาสถาบันมวีัตถุประสงคเพื่อสรางภาพพจนของ

องคการ  การโฆษณาชนิดนีใ้ชสนับสนนุการประชาสัมพนัธ รูปแบบของการโฆษณาสถาบนัมีดังนี้ 

Advocacy เปนการโฆษณาเพื่อบอกตาํแหนงของบรษิัท Pioneering institutional เปนการ

โฆษณาเพื่อบอกที่ต้ังของบริษัท และชนิดของบริษัท Competitive institutional เปนการโฆษณา

เพื่อบอกประโยชนของประเภทสินคาที่เหนือกวาสนิคาประเภทอื่น และ Reminder Institutional 

เปนโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจาํของสถาบนั 

 การพัฒนาโปรแกรมการโฆษณา ผูจัดการตลาดตองระบุตลาดเปาหมาย และแรงจูงใจ

ของผูซื้อ หลังจากนั้น จะเร่ิมพัฒนาโปรแกรมการโฆษณา โดยตัวสนิใจในปญหา 5 ขอ ซึง่เรียกชื่อ

ยอวา “5 Ms” ไดแก วัตถุประสงค เงนิ ขอความ ส่ือ และการประเมิน (Mission  Money  

Message Media และ Measure: 5Ms) ดังนี้ วัตถุประสงคของการโฆษณาคืออะไร?  (Mission) 

คาใชจายในการโฆษณามีเทาไร? (Money) ขอความโฆษณาคืออะไร? (Message) ส่ือโฆษณาที่

จะใชคืออะไร? (Media) วิธกีารประเมนิผลการโฆษณาทําอยางไร? (Measure)  

การสงเสริมกาขายวาประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี ้ไมเปนมาตรฐาน  เปนการสงเริม

การขายจะทาํเปนการชั่วคราว หรือ จาํกัดอยูเฉพาะกลุมลูกคา มุงเนนการตอบสนอง เปนการสง

เริมการขายจะมุงการตอบสนองของลกูคา  และ มุงเนนผลประโยชน เปนการสงเสรมิการขายจะ

เปนการเพิ่มผลประโยชนใหแกลูกคา  

วัตถุประสงคของการสงเสริมการขายเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีตอตราสินคาใหเปน

การซื้อสินคา เชน การสรางการรูจักตราสนิคา สนับสนนุการแนะนาํสนิคาใหม ฟนฟูสินคาที่อ่ิมตัว 

เพิ่มพูน themeของการโฆษณา สรางความสัมพนัธกับลูกคา การสงเสริมการขายม ี 3 ชนิด คือ 

การสงเสริมการขายสูผูบริโภค การสงเสริมการขายสูรานคา หรือ การสงเสริมการขายสูพนักงาน

ขาย  
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 การจัดทาํงบประมาณการติดตอส่ือสารทางการตลาด ม ี 2 ประเภท คือ สูงกวาเสน

มาตรฐาน (above the line) เปนการใชส่ือสารมวลชน เชนการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน 

หนงัสือพมิพ วิทย ุเปนตน และ ตํ่ากวาเสนมาตรฐาน (below the line) เปนการใชการสงเสริมการ

ขาย และการประชาสัมพันธ 

 การประชาสมัพันธเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพือ่สรางภาพพจนขององคการ การ

ปองกนัขาวลอื โดยทัว่ไป การประชาสมัพันธจะมหีนาที่ สรางความสัมพนัธที่ดีกบัผูลงทนุชุมชน 

ส่ือมวลชน เผยแพรสินคาโดยใหขอมูลสินคาและบริษัท เครื่องมือในการประชาสมัพันธไดแก การ

แถลงขาว การกลาวสนุทรพจน การจัดกิจกรรมบริการชมุชน การประชุมสัมมนา นทิรรศการ วิดีโอ 

ภาพยนตร สไลด โลโก ชุดแตงกาย หรือ โบวชัวร  

 

 

คําถามทายบท 
1. การโฆษณาคืออะไร? มีกี่ประเภท? 

2. 5 Ms ทีเ่ปนองคประกอบของการโฆษณาคืออะไร? 

3. วัตถุประสงคของการโฆษณาคืออะไร? 

4. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) คืออะไร? มีกี่ชนิด? จงอธบิาย 

5. การประชาสมัพันธ คืออะไร? มีวิธีการทาํอยางไร?จงอธบิาย 

6. การตลาดทางตรงคืออะไร? ความสาํคัญของตลาดทางตรงคืออะไร? และสื่อที่ใชใน

การตลาดทางตรงมีอะไร? อธิบายพอสังเขป 
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