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ความสําคญัและแนวคิดทางการตลาด



ความหมายของการขาย

ความสําคญัของการขาย

หลักการพ้ืนฐานของการขาย

หนาที่ของการตลาด
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ความหมายของการขาย

             การขาย   เปนศิลปะของการชักจงูใจใหคนอ่ืนคิด   หรือกระทําตามความคิดของ

นักขาย หรือการขาย หมายถึงกระบวนวิเคราะหความจาํเปนและความตองการของผูมุงหวงั 

และชวยใหคนพบความจําเปน ความตองการ ท่ีจะไดรับการตอบสนองดวยความพึงพอใจ

จากการซือ้สนิคาและบริการท่ีนักขายนําเสนอ

            บทบาทของการขาย เปนการใหบริการชักจงูใจ การติดตอสือ่สาร การแกไขปญหา

หรือตอบสนองความตองการใหเกิดความพึงพอใจและการใหการศึกษาแกผูบริโภค

ความสาํคัญของการขาย

         วชิาการขายเปนท้ังศาสตร และศิลป ดังน้ัน ศิลปะการขาย จงึหมายถึง การมีศิลปะ

ในการเกล้ียกลอม จูงใจใหคนอ่ืนเห็นดวยกับความคิดของเรา โดยเขาไดรบัความพึง

พอใจหรือประโยชนจากการกระทําน้ัน และเราไดกาํไรเปนการตอบแทน
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ลักษณะพื้นฐานของการขายท่ีสําคัญ    มี   7 ประการ ประกอบดวย

      1.  การขายคือการใหความชวยเหลือลูกคา

          พนักงานขายตองรูวา ลูกคาตองการอะไร และเสนอขายในส่ิงที่ลูกคา    

      ตองการ
2.  การขายคือการชกัจงูใจลูกคา

    พนักงานขายตองใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาดวยความพึงพอใจใน

ภาพพจนของสินคา  

  3. การขายคือการติดตอสื่อสาร

      พนักงานขายตองถายทอดคุณภาพ   คุณลักษณะ ของสินคาและ  

   ผลประโยชนที่ลูกคาจะไดรบัไดเปนอยางดี

   4.  การขายคือการแกปญหาใหกบัลูกคา

       พนักงานขายตองชวยใหลกูคาไดสนิคาตรงความตองการ
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ลักษณะพื้นฐานของการขายท่ีสําคัญ (ตอ)

 5.  การขายคือการใหความรูแกลูกคา

     พนักงานขายตองรูจกัสนิคาเปนอยางดี และสามารถอธิบาย ใหความ

กระจางแกลูกคาได อยางชดัเจน และเขาใจ

  6.  การขายเปนการสรางความพึงพอใจไมใชเปนการบังคับ

        ลูกคาซือ้สินคาดวยความพึงพอใจ และมีความตองการในสินคาน้ัน 

มิใชดวยความเกรงใจถูกบังคับ

  7.   การขายทําใหไดสิง่ตอบแทนดวยกันท้ัง 2 ฝาย

       ลูกคาไดสินคาท่ีตองการ และพอใจ   พนักงานขายไดคาสนิคาเปน

การตอบแทน
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หนาที่ทางการตลาด (Marketing Functions)

 1. หนาท่ีการจัดการเกี่ยวกับสินคาและบริการ คือ การดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน

สินคาและบริการ เพื่อใหเกิดความพอใจและตรงกับความตองการของผูบริโภคหรือลูกคามากท่ีสุด 

2. หนาท่ีเกี่ยวกับแจกจายสินคาและบริการ สินคาท่ีผลิตขึ้นมาแลวจําเปนตองมีการจัดสงไปยังผูบริโภค 

ซึ่งการเคลื่อนยายสินคาดังกลาวตองอาศัยกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้

2.1 การขนสง (Transportation)

2.2 การเก็บรักษาสินคา  (Storage)

3. หนาท่ีการบริการใหความสะดวก  เพื่อใหธุรกิจตาง ๆ สามารถดําเนินตอไปไดอยางมั่นคง  และถาวร  

การตลาดจึงตองใหการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับธุรกิจตาง ๆ ไดแก  ดานการเงิน  โดยมีสถาบัน

การเงิน  คือ  ธนาคารเขามาจัดบริการดานสินเชื่อเพื่อใหมีการกูยืมเงินมาใชในการลงทุน  นอกจากนี้ยังจัด

ใหมีการบริการอํานวยความสะดวก  เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ 
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หนาที่ทางการตลาด (Marketing Functions) ตอ

 4.  หนาท่ีการสื่อสารขอมูลทางการตลาด  เจาหนาท่ีฝายการตลาด  เม่ือวิเคราะห

ขอมูลทางการตลาดไดแลวจะตองนําขอมูลความตองการสนิคาหรือผลิตภณัฑใหม

ใหแกผูผลิต  เพ่ือผูผลิต จะไดนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงสินคาและบริการขึ้นมาใหม 

ใหตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูผลิต

5. หนาท่ีในการวิเคราะหตลาด การวิเคราะหตลาดเปนกระบวนการท่ีตองดาํเนินการ

อยางตอเน่ืองตลอดเวลา เพื่อทราบขอมูลเก่ียวกับความตองการของตลาด อันจะทํา

ใหผูผลิตสามารถผลิตสนิคาและบริการไดตรงความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 

6. หนาท่ีในการทําใหสนิคาตางกัน เม่ือไดรบัขอมูลจากการวิเคราะหแลว หนาท่ีของ

ตลาดก็จะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงสนิคาและบริการขึน้ใหม เพื่อสนองความตองการ

และสรางความพึงพอใจใหแกผูซื้อ
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หนาที่ทางการตลาด (Marketing Functions) ตอ

7. หนาท่ีในการตีราคา การตีราคาจะชวยในการพิจารณาจุดคุมทุนวาการซื้อขาย

แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้น

8. หนาท่ีในการแบงสวนตลาด เปนการทําใหตลาดมีขนาดเล็กลง เพ่ือสะดวกใน

การแลกเปล่ียน ซือ้ขายสนิคา เน่ืองจากผูผลิตสามารถเจาะจงลูกคาได ในขณะท่ี

ผูบริโภคเองก็สามารถเลือกสนิคาและบริการเฉพาะอยางไดมากขึ้น ทําใหเกิด

การประหยัดท้ังการผลิตและบริโภคดวย
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หนวยที่ 2

ประเภทและลักษณะของการขาย



ประเภทและลักษณะของงานขาย

สวนประสมการสงเสริมการตลาด

Next



ประเภทและลักษณะของงานขาย 

1. งานขายท่ีแบงตามระบบการจดัจาํหนาย สามารถแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ

1.1 ระบบการขายตรง (Direct Sales) คืองานท่ีจดัจาํหนายสนิคาและบริการจาก

ผูผลิตสงใหแกผูบริโภคโดยตรง ไมใชพอคาคนกลางหรือตัวแทนจําหนายใด ๆ 

วิธีการขายตรงท่ีนิยมใชในปจจุบันน้ี 

  @ การขายสนิคาตามบาน (Door to Door Selling) คือ การท่ีพนักงานขายสนิคา

จะไปขายสินคาใหกับผูบริโภคถึงท่ีบาน สวนใหญจะเปนสินคาประเภทของใช เชน 

ผงซกัฟอก ยาสีพนั เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองสําอาง งานขายประเภทน้ีพนักงานขาย

จะตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีดวย
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@ การขายโดยการติดตอทางไปรษณยี (Mail Selling) โดยผูขายจะสงภาพตัวอยางสินคา

ไปใหลกูคาสั่งซือ้ทางไปรษณยี หรือลงโฆษณาสินคาทางนิตยสาร หนังสือพมิพพรอม

แบบฟอรมสั่งซือ้ เพื่อใหลูกคามาสั่งซือ้ สําหรับตางประเทศจะนิยมสงจดหมายไปยัง

ลูกคาท่ีบาน เพราะเปนวธิกีารขายท่ีเสยีคาใชจายนอย และมีขอบเขตการขายไดกวางขวาง

@ การขายโดยใชโทรศัพท (Telephone Selling)  ความกาวหนาทางดานการติดตอ

สือ่สารทําใหใหพนักงานสวนมากใชการติดตอทางโทรศัพทกับลูกคา โดยติดตอเพือ่เสนอ

ขาย สินคาของตน ซึ่งผูสนใจก็จะสามารถสั่งซื้อได

ประเภทและลักษณะของงานขาย  (ตอ)

@ การขายท่ีแหลงผลิต (Manufacturer Selling) มักจะเปนสนิคาท่ีผูผลิตจาํหนายเอง 

เชน รานตัดรองเทา รานขายขนมหวาน เปนตน
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1.2.ระบบท่ีผานตัวแทนคนกลาง (Middleman Selling)  คือ การขายท่ีผูผลิตไมไดขาย

สนิคาใหผูบริโภคโดยตรง แตจะมีตัวแทนจาํหนาย ผูคาสง หรือผูคาปลีก เขามาเปนคน

ท่ีรับสินคาจากผูผลิตมาจําหนายแกผูบริโภคอีกตอหน่ึง ไดแก

ประเภทและลักษณะของงานขาย  (ตอ)

@ พอคาคนกลาง (Merchant Middleman) เปนพอคาท่ีมีกรรมสิทธ์ิในตัวสินคา เชน 

สามารถต้ังราคาขายได ไดแก ผูคาสง และผูคาปลีก เชน บริษทัผลิตบะหม่ีสาํเร็จรูปจะ

ขายสนิคาไปยังรานขายสงหรือรานขายปลีก (หางสรรพสินคา) เพ่ือจาํหนายใหแก

ประชาชนซึง่เปนผูบริโภคคนสุดทายตอไป
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@ ตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) เปนตัวแทนของผูผลิต ไมมีกรรมสทิธ์ิใน

ตัวสนิคา มีหนาท่ีจดัสงสนิคา ไดแก นายหนา หรือตัวแทนจาํหนาย ตัวอยาง   เชน 

บริษัทผูผลิตเคร่ืองดื่มชูกําลัง ขายสินคาใหกับตัวแทนจําหนายแตละเขต จากน้ันผูคา

สงจะมารับซือ้สินคาจากตัวแทนจาํหนายเขตน้ันไปขายใหกบัรานคาปลีก กอนท่ีจะ

ขายใหแกผูบริโภคคนสุดทาย

ประเภทและลักษณะของงานขาย  (ตอ)
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2. งานขายท่ีแบงตามลักษณะงาน  แบงงานขายประเภทน้ีออกเปน 2 ประเภท คือ

2.1.งานขายท่ีใชพนักงานขาย (Personal Selling) คือ งานขายท่ีจะใหพนักงานไป

เสนอขายสินคาและบริการใหกับลากคาโดยตรง งานขายประเภทน้ีจดัเปนงานขายท่ี

สาํคัญท่ีสดุ และยังเปนงานท่ีตองเก่ียวของกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขาย

ของกิจการน้ัน ๆ ดวย งานขายท่ีใชพนักงานขายน้ีแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ

ประเภทและลักษณะของงานขาย  (ตอ)

@งานขายปลีก (Retail Selling) คือ การขายสินคาหลากหลายชนิดในเวลาพรอม ๆ 

กัน เปนการขายในปริมาณนอยใหกบัลูกคาท่ีนําไปใชประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งถือเปนผูบริโภคคนสุดทาย ไดแก รานขายของชํา หางสรรพสินคา 

ฯลฯ
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ประเภทและลักษณะของงานขาย  (ตอ)

@งานขายสง (Wholesales Selling) คือ การขายสนิคาใหกบัตัวกลาง ตาง ๆ เชน 

ตัวกลางประเภทรานคาปลีก เพือ่นําสนิคาน้ันไปขายตอใหกบัผูบริโภคโดยกิจการ

ดานการขายสงน้ีมวีัตถปุระสงคเพือ่แสวงหากําไรจากการขายสนิคาใหแกตัวกลาง 

สนิคาท่ีนํามาขายสงน้ันมีมากมายหลายชนิดสวนใหญจะเปนสนิคาท่ีมีความจาํเปน

ตอการดาํเนินชีวิตประจาํวนัเชน อาหาร เคร่ืองนุงหม เคร่ืองตัว อุปกรณการเรียน 

เคร่ืองใชสํานักงาน รวมท้ังสินคาฟุมเฟอยท่ีสรางความสขุทางใจ เชน เคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองประดับ เปนตน

@การโฆษณา (Advertising) งานขายจะใชวธิกีารโฆษณาประชาสมัพันธ

หลากหลาย วิธีท่ีใชสวนใหญจะเปนการใชสื่อมวลชนซึ่งเปนท่ีนิยมกันมาก เชน การ

โฆษณาในหนังสือพมิพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณาตามท่ีสาธารณะตาง ๆ 

แผนพับ แคตตาล็อก เปนตน 
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สวนประสมการสงเสริมการตลาด (promotion mix)

ประกอบดวย ...

1. การโฆษณา (advertising) เปนรูปแบบคาใชจายในการ

ติดตอสื่อสารเก่ียวกับองคการ ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด 

โดยไมใชบุคคล และมีการระบุผูอุปถัมภ 

2. การสงเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง การจูงใจที่

เสนอคุณคาพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑแกผูบริโภค คนกลาง  

(ผูจัดจําหนาย) หรือหนวยงานขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสราง

ยอดขายในทันที Next



สวนประสมการสงเสริมการตลาด (promotion mix) ตอ...

      พนักงานขาย   หมายถึง ผูแทนของบริษัทท่ีไปพบผูท่ีคาดหวัง 

โดยมีวัตถุประสงควาจะเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูท่ีคาดหวัง

ใหเปนลูกคา

    การบริหารการขาย หมายถึง การวางแผน การปฏบิัติตามแผน 

และการควบคุมโปรแกรมการขายโดยบุคคลท่ีถกูออกแบบมา 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการขายของบริษัท

3. การขายโดยพนักงานขาย (personal selling)

4.การประชาสมัพนัธ (public relations)

เปนการติดตอสื่อสารเพือ่สรางทัศนคติ ความนาเชือ่ถอื และสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหเกิดแกองคกรกับกลุมตาง ๆ
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หนวยที่ 3

ชองทางการจัดจําหนาย



ความหมายและความสาํคัญ

ของชองทางการจัดจําหนาย

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนด

ชองทางการจัดจําหนาย

การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนาย

Next



ความหมายชองทางการจัดจําหนาย

      เสนทางในการลําเลียงสินคา ผลิตภัณฑจากผูผลิต 

ไปสูผูบริโภค ซึ่งอาจจะผานคนกลางหรือไมผานก็ได

ชองทางการจัดจําหนาย มี 2 แบบ ไดแก

1. ชองทางการจําหนายทางตรง ( Direct Channel )

2. ชองทางการจําหนายทางออม ( Indirect Channel )
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1.ชองทางการจัดจําหนายทางตรง

Back



2.ชองทางการจัดจําหนายทางออม

Back



ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดชองทางการจัดจําหนาย

1.ลักษณะของตลาด

2.ลักษณะของสินคาและบริการ

3.ลักษณะของธุรกิจและองคกรการผลติ

4.ลักษณะของคูแขงขัน

Back



ลกัษณะของการตลาด   
       การตลาดเปนมากกวาการขายและการสงเสริมการขาย  จุดมุงหมายของ

การตลาดทีส่าํคัญจะตองทําใหการขายเปนเรือ่งงาย  

แนวคิดหลกัการตลาด ประกอบดวย

       1. ความจําเปน  ความตองการ  และความตองการซื้อผลิตภัณฑ

       2. ผลิตภัณฑ

       3. คุณคา  ความพึงพอใจ  และคณุภาพ

       4. การแลกเปลี่ยน  การติดตอธรุกิจ  และแนวการสรางความสัมพันธที่ดี

       5. ตลาด
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ความหมายของสินคาและบริการ
สนิคา (Goods) หมายถงึ ผลิตภัณฑทีม่ตัีวตน สามารถมองเหน็ได จบัตอง

หรือสัมผัสได เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร สบู ตูเย็น เสื้อผา กระเปา บาน 

รถยนต ฯลฯ

บริการ (Services) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน ไมสามารถมองเหน็ได

จับตองหรือสัมผัสไมได หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนอง

ความตองการของบุคคลอ่ืนเก่ียวกับการอํานวยความสะดวก ไมสามารถ

มองเห็นได จับตองหรือสัมผัสไมได แตสามารถสรางความพอใจใหกับ

ผูรับบริการได

ลักษณะของพจิารณาสินคาและบริการ Back

https://www.youtube.com/watch?v=JVxVyYNFHko�


ลักษณะของธุรกิจและองคกรการผลิต

          พิจารณาถึงสภาพความมัน่คงของธุรกจิวามีเงินทุน

มั่นคงหรือไม ธุรกจิมีขนาดใหญหรือขนาดยอม มนีโยบาย

ทางการตลาดเปนอยางไร

จุดมุงหมายของการประกอบธุรกิจ (Business Goals)

 ผูประกอบธุรกิจแทบทุกประเภทมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอยางเดียวกัน คือ 

ตองการกําไร แตธรุกิจไมควรมุงกําไรสูงสุด เพราะธุรกิจควรมีหนาท่ีในการ

รับผดิชอบตอสังคมดวย
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ลักษณะของคูแขงขัน
             หากคุณคิดวาการทําธุรกิจเปนเสมือนการทําสงครามและคูแขงคือขาศึกแลวละก็ 

คุณคิดผิด ถึงแมวาการแขงขันนั้นคือพื้นฐานของการทําธุรกิจ แตนักธุรกิจท่ีฉลาดจะรูวา

การเห็นวาคูแขงเปนศัตรูนัน้เปนความคิดท่ีผิดและอาจกอใหเกิดความเสียหายได กลยุทธ

ท่ีดีกวาก็คือการสรางพันธมิตรและใหพวกเขาเปนตัวเสรมิใหคุณแกรงขึ้น

                จับตาดูทุกฝกาววาคูแขงของคุณทําอะไรบาง คอยดูความเคลื่อนไหวของพวกเขา

ตามสื่อตางๆ รวมไปถงึศึกษาเว็บไซตและลองใชโปรแกรมอยาง Google Alerts เพื่อ

ดูวามีใครพูดถึงพวกเขาในสื่อออนไลนบาง และถาเปนไปไดก็ลองไปแอบซื้อสินคาหรือใช

บริการของคูแขงดูบางเพื่อดูวาเขามีระบบการทํางานเบ้ืองตนอยางไร
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เลือกชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมไดอยางไร?

         คือการมองทุกชองทางในระยะเร่ิมตน เปนการมองเพื่อตัดชองทางที่เขาไมถึงในระยะนี้ทิ้งไปกอน 

โดยหลักในการพิจารณาจริงๆ เร่ิมที่ตัวสินคากอน เพื่อหาทิศทางของสนิคานั้นๆ ไมวาจะเปนความนิยม 

เปนสินคาแปลก หายาก หรือลักษณะใดก็ตามที่สามารถทําใหทานสามารถตัดสินใจเลือกชองทาง

ได  เมื่อผูประกอบการไดชองทางทีเ่ลือกไวมากพอการพิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ  หรือ ที่เรียกอีก

อยางหนึ่งวา Characteristics of the Product ก็จะแคบลง แตจะตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด

          ดังนั้น ทางออกสําหรับผูสงออกรายใหม? สิ่งแรกคอื ตองหาขอมูล รูใหลึกในสินคาของตน และ

สามารถกะประมาณความตองการสินคาของลูกคา (Estimate of Probable Demand) ได  ซึ่งในแตละ

ประเทศก็มีความตองการแตกตางกันไป ไมวาจะเปนสี รูปแบบ บรรจุภัณฑ เปนตน

รายการชองทางการจัดจําหนาย  กรณีตัวอยาง : เถาแกนอย

Next

https://www.youtube.com/watch?v=3SeCm0m9jk0�
https://www.youtube.com/watch?v=3SeCm0m9jk0�
https://www.youtube.com/watch?v=3SeCm0m9jk0�


บุคคลท่ีเก่ียวของกับชองทางการจัดจําหนาย

ผูคาสง (Wholesalers) หรืออาจเรียกวา  ผูจัดจําหนาย (Distributors) ตางจากผูคาปลีกหลายประการ  

ประการแรก    ผูคาสงใหความสําคัญกับทําเลที่ต้ัง   การจัดบรรยากาศ    และการสงเสริมการตลาดนอย

กวา ผูคาปลีก เพราะไมไดเนนผูบริโภคคนสุดทาย ประการท่ีสอง   การคาสงจะมีขนาดใหญกวาการคา

ปลีกและจะครอบคลุมพื้นที่กวางขวางกวาการคาปลีกดวย
  
พอคาคนกลาง (Middleman) ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน ผูผลิตสวนมากไมไดขายสินคาใหแก

ผูบริโภคคนสุดทายโดยตรง แตจะอาศัยคนกลางทําหนาที่นี้ คนกลางทางการตลาดทําหนาที่หลายประการ 

เชน อาจเปนพอคาขายสงหรือพอคาขายปลีกซึ่งทําหนาทีซ่ื้อสินคาเปน เจาของสินคา และขายสนิคานัน้ 

เราเรียกคนกลางทีท่ําหนาที่ดังกลาวนี้วา พอคาคนกลาง(merchant middlemen) สวนคนกลางอีกประเภทที่

ทําหนาที่เปนนายหนา ตัวแทนผูผลิต ตัวแทนการขาย ซึ่งตองแสวงหาลูกคาและตอรองเพื่อผูผลิต แตไมมี

กรรมสิทธิ์ในสินคา เราเรียกคนกลางประเภทนี้วา ตัวแทนคนกลาง (agent middlemen)

รานคาปลีก (Retail Store) หมายถึง องคกรธุรกิจที่ขายสนิคาหรือบริการ ใหกับผูบริโภคคนสุดทาย

ปริมาณการซื้อ-ขายในแตละคร้ังไมมากนัก
ความสําคัญของรานคาปลีก
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ความสําคัญของรานคาปลีก

1.  ความสําคัญของรานคาปลีกตอผูบริโภค

1.1  รานคาปลีกจะเปนที่รวบรวมสินคาจากผูผลิตหลายๆ รายมาไวที่รานคา

1.2  รานคาปลีกจะคาดคะเนความตองการของผูบริโภคในทองถิ่นตน

1.3  รานคาปลีกจะแบงสนิคาออกเปนหนวยยอยๆ

1.4  รานคาจะเก็บสตอกสินคาไวเพื่อรอการจําหนาย

1.5  รานคาปลีกจะใหบริการสงสินคาจนถึงบานผูบริโภค

1.6  รานคาปลีกทําหนาที่คลายตัวแทนจัดซื้อใหกับผูบริโภค

1.7  รานคาปลีกใหสินเชื่อแกผูบริโภค

 

2.  ความสําคัญของรานคาปลีกตอผูผลิตและพอคาสง

2.1  รานคาปลีกทําหนาที่จัดแสดงสินคา

2.2  รานคาปลีกจะหาขอมูลความตองการของผูบริโภคใหกับผูผลิตและรานคาสง

2.3  รานคาปลีกทําหนาที่เก็บรักษาสินคาของผูผลิตและรานคาสงไว

2.4  รานคาปลีกจะทําหนาที่ใหบริการแทนผูผลิตและพอคาสง
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หนวยที่ 4

การโฆษณาและการสงเสริมการขาย



ความหมายและหนาที่ของการโฆษณา

วัตถุประสงคของการโฆษณา

ประเภทของการโฆษณา

สื่อที่ใชในการโฆษณา

วัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย
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ความหมายและหนาที่ของการโฆษณา

“ การโฆษณา” (advertising) เปนการเสนอขาวสารการขาย  หรือแจงขาวสารใหบคุคล

ท่ีเปนกลุมเปาหมายทราบเก่ียวกับสนิคา  บริการ  หรือแนวความคิด  โดยเจาของหรือผู

อุปถัมภเปดเผยตนเอง มีการจายเงินเพ่ือการใชสื่อ และเปนการเสนอขอมูลท่ีมิใชเปนการ

สงบุคคลเขาไปติดตอโดยตรง

หนาท่ีของการโฆษณา

      จดุมุงหมายหลักของการโฆษณา ก็คือ การขายสนิคา แตจดุมุงหมายท่ีตองการให

เกิดขึ้นฉับพลันก็คือ การติดตอสื่อสาร (Immediate purpose is to communicate) 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายท่ีแอบแฝงดวย หนาท่ีทีส่ําคัญ

ของการโฆษณามีหลายประการ คือ
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หนาที่ของการโฆษณา  มีดังตอไปน้ี...

1. เพ่ือกระตุนใหเกิดการรับรู

2. เพ่ือสรางสรรคภาพพจนท่ีดี

3. เพ่ือชักจูงใจกลุมเปาหมาย

4. เพ่ือกระตุนแหลงท่ีจะนําสนิคาไปจาํหนาย

5. เปนการเพ่ิมคุณคาใหกับสินคา

 6. เพ่ือสรางภาพพจนท่ีดีใหแกบริษัทผูผลิต

7. ใหความเพลิดเพลินสนุกสนาน
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วัตถุประสงคของการโฆษณา

1.เพ่ือแนะนําสินคาหรือบริการใหเปนท่ีรูจัก พรอมทั้งใหผูบริโภคหันมา

สนใจใชสินคาหรือบริการที่โฆษณา  สินคาหรือบริการใดก็ตาม ถาไม

โฆษณาก็จะมีคนรูจักหรือสนใจนอย ไมสงผลดีสูการขายเทาที่ควร แตถา

การโฆษณาดีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับไดมีสินคาหรือบริการที่ดีก็จะ

ไดรับความสนใจ เช่ือถือหรืออาจจะไดรับความนิยมชมชอบจากผูซื้อจน

เปนลูกคาประจํากันตอไป

2.เพ่ือรณรงคสงเสริมการซื้อการใชสินคาหรือบริการใหมากย่ิงขึ้น  การ

โฆษณานอกจากจะชวยใหผูบริโภคไดรูจัก ไดสนใจสินคาหรือบริการ

แลว ในกรณีที่จําเปนตองการรณรงคเพื่อสงเสริมการขาย หรือตองการ

ทําเปาหมายของยอดขายใหสูงขึ้น

Next



วัตถุประสงคของการโฆษณา ตอ...

3. เพ่ือรักษาคานิยมในการใชสนิคาหรือบริการใหม่ันคงอยูเสมอ 

    สินคาที่ลูกคาเคยรูจักเคยนิยมใช ยังคงจําเปนตองโฆษณาเพ่ือรักษา

ช่ือเสียงรักษาคานิยมใหคงอยูเสมอ  เพราะถาหยุดโฆษณา ลูกคาจะ

รูสึกวาสินคาที่กําลังใชอยูหมดยุคหมดสมัยไปแลว การที่สินคาหรือ

บริการที่ใชยังคงโฆษณาอยู ยังมีช่ือเสียงเปนที่นิยมกันอยูเสมอ จึงเปน

การปองการกันมิใหลูกคาหรือบริการของคูแขงขัน
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1.แบงตามลักษณะกลุมเปาหมาย 

ประเภทของการโฆษณา

1.1 การโฆษณาเพื่อผูบริโภค 

1.2 การโฆษณาเพื่อธุรกิจ 

2.การโฆษณาแบงตามลักษณะพ้ืนท่ีทางภมิูศาสตร

2.1 การโฆษณาระหวางชาติ 

2.2 การโฆษณาระดับประเทศ

2.3 การโฆษณาระดับภูมิภาค

2.4 การโฆษณาระดับทองถิ่น
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3.การโฆษณาแบงตามลักษณะสือ่ท่ีนาํมาใช

ประเภทของการโฆษณา ตอ...

แบงออกไดเปน9 ประเภท ที่สําคัญดังนี้ คือ

3.1 การโฆษณาทางหนังสือพิมพ 

3.2 การโฆษณาทางนิตยาการ 

3.3 การโฆษณาทางวิทยกุระจายเสยีง 

3.4 การโฆษณาทางโทรทัศน 

3.5 การโฆษณากลางแจง 

3.6 การโฆษณาทางยานพาหนะ 

3.7 การโฆษณาทางไปรษณีย 

3.8 การโฆษณาทางภาพยนตร

3.9 การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต 
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สื่อที่ใชในการโฆษณา แบงสื่อโฆษณาออกเปน 4 ประเภทคือ

1. สื่ออิเลคทรอนิกส      ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ เปนสื่อท่ีนิยม

มากท่ีสดุ และสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางมีประสทิธิภาพ เปน

สือ่ท่ีมท้ัีงภาพและเสยีง อยางไรก็ตาม ผูบริโภคอาจมีกจิกรรมอ่ืนๆ 

ทําควบคูไปกับการดโูทรทัศน หรือฟงวทิยุ ทําใหความสนใจใน

ขาวสารท่ีสื่อสารจากสื่อดังกลาวมีไมมาก

2. สื่อสิ่งพิมพ     ไดแก สือ่หนังสือพมิพ นิตยสาร อาจหมายความถงึ

สื่อทุกชนิดท่ีใชการพิมพ ภาพ ขอความลงไป เชน เสื้อยึด หมวก เปน

ตน สื่อสิ่งพิมพมีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากเปนสื่อท่ีให

รายละเอียดของสนิคาไดด ีและผูอานตองใชความพยายามในการ

เปดรับสือ่คือการอาน ทําใหเกิดการจดจาํไดดกีวาสือ่อ่ืนๆ
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3. สื่อปฏิสัมพันธ ไดแก สื่ออินเตอรเน็ต เปนสื่อท่ีกลุมเปาหมาย

สามารถมีการโตตอบกลับไดทันท่ีท่ีเปดรับขาวสารทางสื่อ การ

ติดตอสามารถติดตอไดอยางรวดเร็ว และสรางความสมัพนัธ

ระหวาง 2 ฝายไดเปนอยางดี

สื่อที่ใชในการโฆษณา ตอ...

4. สื่อสนับสนุน ไดแก โรงภาพยนตร สื่อนอกบาน สื่อ ณ จุดขาย สื่อ

สนับสนุนน้ีใชเพื่อสื่อสารเขาถึงกลุมเปาหมายในพื้นท่ีเฉพาะท่ีสื่อ

อ่ืนๆ ไมสามารถเขาถงึไดอยางมีประสทิธิภาพ
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วัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย

1.วัตถุประสงคมุงเนนท่ีผูบริโภค การสงเสริมการขายมุงเนนที่ผูบริโภค มีวัตถุประสงคเพื่อให

บรรลุผลหลายประการ ดังนี ้
1.1 เพื่อเชิญชวนใหผูบริโภคทดลองซือ้ (และซื้อซ้ํา) ผลิตภัณฑใหม

1.2 เพื่อจงูใจผูบริโภคใหคงใชตราผลิตภัณฑของบริษัทตอไปไมเปลีย่นแปลง 

1.3 เพื่อเพิ่มการซื้อและการใชผลิตภัณฑมากขึ้น

1.4 เพื่อกระตุนใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวย

1.5 เพื่อชวยเสริมแรงงานการโฆษณา และความพยายามทางการตลาดเพื่อใหเกิดผลเร็วยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย ตอ...

2.วัตถุประสงคมุงเนนคนกลาง วัตถุประสงคการสงเสริมการขายมุงเนนคนกลาง แมวาจะ

ขึ้นอยูกับสถานการณเปาหมายของการโฆษณา และแผนงานการตลาด แตอยางไรก็ตาม 

วัตถุประสงคที่สําคญัมี 4 ประการดังนี้

2.1 เพื่อกระตุนจูงใจใหผูคาปลีกและผูคาสงจําสินคาไปจําหนาย

2.2 เพื่อกระตุนผูคาปลีกใหชวยสนับสนุนสนิคาเพื่อการบริโภคเปนพิเศษ 

หรือ ชวยสนับสนนุการสงเสริมการขายไปยังผูบริโภคดวย 

2.3 เพื่อกระตุนผูจําหนายเพื่อเพิ่มหรือลดระดับสินคาคงคลัง

2.4 เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูจัดจําหนาย กับพนักงานขายของบริษัทใหแนนแฟน

ยิ่งขึ้น
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หนวยที่ 5

บทสรุปการขายเบ้ืองตน



ผลิตภัณฑ

ลูกคา

กิจการรวมคาและ คูแขงขัน

เทคนิคการขาย

จรรยาบรรณ

การตลาดออนไลน
Back



ผลิตภัณฑ

                ทุกสิ่งท่ีนกัการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพือ่เรียกรองความสนใจ เพือ่การได

กรรมสทิธ์ิ หรือเพือ่การอุปโภคบริโภค ซึง่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดได

องคประกอบผลิตภณัฑ

1. ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) บริษัทตองมีความรูวาอะไรเปนสิ่งท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคได 

2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attribute) เราตองทราบวาผลิตภณัฑนั้นผลิต

มาจากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีมีอยูในตัวของมันเอง 

3. จุดเดนของผลิตภัณฑ (Product Feature) เราตองรูวาสินคาเรามีอะไรเดนเปน

พิเศษ กวาสินคาอ่ืน เพ่ือดึงดูดลูกคา 
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ประเภทของผลิตภัณฑ 

1. สนิคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีซือ้โดย

ผูบริโภคขั้นสดุทาย ความตองการในการบริโภคสนิคาประเภทน้ี มักเกิดขึน้อยาง

อิสระจากความตองการและความคิดสวนตัว

2. สนิคาอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถงึ สนิคาในตลาดอุตสาหกรรม

ผูซื้อจะซื้อไปเพื่อเปนปจจัยในการผลิต เพื่อการขายตอ ผูซื้อสินคาประเภทน้ี

เรียกวา ผูซือ้ทางอุตสาหกรรม ตราสนิคา บรรจภุณัฑ และการติดฉลาก
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ลูกคาแบงออกเปน2 สวนคือ

ลูกคาภายนอก (External Customer) หมายถึงผูซื้อสินคา / ผลผลิต / 

บรกิารเทากับเปนผูกําหนดรายได

ลูกคาภายใน (Internal Customer) หมายถึง หนวยงานถัดไป ( Next 

Process or next person in line are our customers) ผูรบัผลงานของ

เราไปใช ผูไดรับผลกระทบจากผลงานของเรา เทากับลกูคาภายในเปนผู

กําหนดคุณภาพและตนทุน

ลูกคา (Customer) หมายถึงองคกร หรือบุคคลท่ีเปน ผูรับผลิตภัณฑ
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กิจการรวมคา (Joint Venture) คือ การรวมธุรกิจของธุรกิจหรือบคุคล 

ต้ังแต 2 คนขึ้นไป ทําสญัญาท่ีจะรวมทุนในการผลิตสินคาหรือบริการ

รวมกัน ไมวาจะเปนเงินทุน ทรัพยสนิ ท่ีดนิ อาคาร การผลิต เทคโนโลยี 

บุคลากร หรืออ่ืนๆภายใตขอตกลงหรือสญัญารวมคา โดยมีการกําหนดวัตุ

ประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานไวอยางชดัเจน เชน การผลิตหรือ

จาํหนายสนิคา หรือดาํเนินโครงการอยางใดอยางหน่ึงรวมกัน โดยมีการ

กําหนดสัดสวนผูถือหุน สิทธิความเปนเจาของ หนาท่ีความรับผิดชอบตางๆ 

รวมถงึการแบงผลประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการดําเนินงาน ท้ังน้ีหากเกิด

ความเสยีหายก็ตองรับผิดชอบรวมกัน หรือหากเกิดผลกําไรก็จะจดัสรรผล

โยชนตามสดัสวนของการลงทุน โดยในการรวมคาน้ันจะตองมีผูรวมคาฝาย

ใดฝายหน่ึงเปนนิติบุคคล เชน บริษัทกับบริษัท หรือบริษัทกับบุคคล

ธรรมดา 
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คูแขงขัน (Competitiors) เปนองคประกอบของระบบแกนการตลาด 

เพราะมีอิทธิพลตอบริษัทในการเลือกตลาดเปาหมาย คนกลางการตลาด ผูจําหนายวัสดุ 

สวนผสมผลิตภัณฑ และสวนผสมการตลาด

การแขงขันมี 3 รูปแบบ คือ

1.การแขงขันแบบท่ัวไป (Generic competition) หมายถึงการแขงขนัของสินคาที่

อยูคนละประเภท แตสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเดียวกันได 

2.การแขงขันในรูปแบบสินคา (Product-form competition) หมายถึงคุณลักษณะ

พิเศษของผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหเกิดการแขงขนักันระหวางผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

3.การแขงขันบริษัท (Enterprise competition) หมายถึงบริษัทที่ผลิต

สินคาประเภทเดียวกัน ทําการแขงขันกัน 
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เทคนิคการขาย : ขายอยางไรใหเปนท็อปเซล

     การขายท่ีดีคือการชวยลูกคาใหไดสินคาท่ีเหมาะสม สามารถนําเสนอสินคาท่ีตอบโจทยความ

ตองการ หรือแกปญหาของลูกคาได การจะเปนเซลสท่ีดีนั้นสําคัญทุกขั้นตอนตั้งแตตอนรับลกูคา 

นําเสนอสินคา ปดการขาย ไปจนถงึบริการหลังการขาย ทุกขั้นตอนตองนาประทับใจ เราจึงอยาก

ใหนักขายทุกทานนําเคล็ดลับตอไปนี้

1.ทักทายอยางจริงใจ

2.ถามแลวตองฟง

3.รูวาควรขายอะไร

4.เสนอสินคาท่ีตองใชรวมกัน

5.ถงึเวลาปดการขาย การอธิบายประโยชน

ของสินคา คุณภาพสนิคา การรับประกันสนิคา 

6.เอาใจใสหลังการขาย
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จรรยาบรรณในการขาย (Ethics in Selling)

    เมื่อนํามารวมกันจรรยาบรรณในการขายจึงนาจะหมายความถึง หลักที่ควรประพฤติปฏิบัติ

ของพนักงานขายและเปนสิ่งที่จะควบคุมหรือสรางความประพฤติที่เหมาะสม ในการติดตอ

ธุรกิจดวยความซื่อสัตยจะสรางพื้นฐานความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา  เพราะความพึง

พอใจของลูกคานับเปนสินทรัพยที่สําคัญอยางยิง่สําหรับการดําเนินธุรกิจ     อยางไรก็ตาม

จรรยาบรรณไมมีรูปแบบที่ตายตัวสําหรับพนักงานแตละคน    องคกรธุรกิจขนาดใหญมักมีการ

เขียนหลักเกณฑจรรยาบรรณเปนแนวทางการปฏิบัติแกพนักงาน ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงการที่

พนักงานอาจมีพฤติกรรมที่ไรจรรยาบรรณได    โดยรวมแลวจรรยาบรรณในการขายสําหรับนัก

ขายจึงเปนเร่ืองเก่ียวกับความสํานึกที่ถูกตองทางศีลธรรมที่พนักงานขายพึงมแีละพึงปฏิบัติตอ

ลูกคาของตนเอง  (บรรจง  รัตนเลิศ, 2555 : ออนไลน)
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ความสาํคัญของจรรยาบรรณตองานขาย

1. เปนสิ่งท่ีใชควบคุมมาตรฐานการประกอบอาชีพงานขาย

2. เปนสิ่งท่ีใชควบคุมจริยธรรมของผูประกอบอาชีพใหปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต

3. เปนสิ่งท่ีใชสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

4. เปนสิ่งท่ีใชสงเสริมจริยธรรมของผูประกอบอาชพีผูผลิต

5. เปนสิ่งท่ีใชลดปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เชน ลดปญหาการหลอกลวง คดโกง
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การตลาดออนไลน Online Marketing

Online Marketing (การตลาดออนไลน) คือการทําการตลาดโดยผานระบบ

อินเตอรเน็ต ซึ่งวิธนีี้เปนการทําการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาได   ในเวลาอันรวดเร็ว 

โดยสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทั่วโลก    หรือแบบเฉพาะเจาะจงแลวแตความตองการของ

ลูกคา

     สามารถชวยประหยัดคาใชจาย ทั้งในเร่ืองของพนักงานขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ

ในรูปแบบสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา และอื่นๆ   อีกมากมาย 

เพราะการตลาดออนไลนเปนบริการตลอด 24 ชั่วโมง    ทําใหปริมาณการซื้อ-ขายเพิ่มขึน้

ตลอดเวลา แตทั้งนี้ ผูขายจะตองศึกษาเร่ืองของสนิคา      และชองทางการประชาสัมพันธ 

ตลอดจนกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน เพื่อใหการใชสื่อประเภทนี้มีประสทิธิภาพสูงสุด
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ใหนักศึกษาทําการadd เขากลุม เพ่ือใชสําหรับสงงานวิชาการขายเบ้ืองตน





ภาพจําลองธุรกิจในหางสรรพสินคาจําลองฯ



ภาพตัวอยางการสงงานของนกัศึกษา



ภาพตัวอยางการผลงานของนกัศึกษา
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