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บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการตลาดสาหรับโครงการบ้าน
จัดสรรของบริ ษทั พิศาลโฮมจากัด โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ งเสริ มการตลาดสาหรับโครงการบ้านจัดสรร ดังนี้
1. ความรู ้เกี่ยวกับโครงการบ้านพิศาล
2. การส่ งเสริ มการตลาดและส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
3. การตลาดและการขายบ้านจัดสรร
4.ผลของการประชาสัมพันธ์กบั การระลึกและการจดจาตราสิ นค้า
5.การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis)
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1.ความรู้เกีย่ วกับโครงการบ้ านพิศาล
“ บ้ านพิศาล ” ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 30 ของการดาเนินงานพัฒนาที่อยูอ่ าศัย โดยเริ่ มต้นจาก บริ ษทั บางกอก
เพลซ จ ากัด ซึ่ ง ก่ อ ตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2530 ปั จ จุ บ ัน “ บ้า นพิ ศ าล ” ได้พ ฒ
ั นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์มากกว่า 8,600 ยูนิต โดยได้รับความไว้วางใจจากผูอ้ ยูอ่ าศัยย่านพระราม 2 เป็ นแห่ ง
แรก
“ บ้ านพิศาล ” พัฒนาที่อยูอ่ าศัยมากกว่า 35 โครงการ ในหลายทาเล โดยคัดสรรทาเลที่มีสิ่งอานวย
ความสะดวก และสาธารณู ปโภคครบครั น ในราคาที่ เ หมาะสม เพิ่มมู ลค่าให้กับผูบ้ ริ โภคอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยได้พฒั นาโครงการดังต่อไปนี้
ผลงานที่ผ่านมา ( 31 โครงการ )
2530 – 2537 โครงการบางบอนวิลล่า (ได้รับรางวัลเสาบัวทองคาบ้านจัดสรรดีเด่น ปี 2532)
2532 – 2538 โครงการทางด่วนคอนโดมิเนียม
2535 – 2538 โครงการท่าข้ามวิลล่า
2537 – 2538 โครงการสุ ขศิริ
2537 – 2542 โครงการบ้านพิศาล สะพานพระราม 9
2538 – 2558 โครงการบ้านพิศาล ท่าข้าม ( โครงการ 1-18 )
2548 – 2558 โครงการบ้านพิศาล บางกระดี่ ( โครงการ 1-3 )
2550 – 2554 โครงการบ้านพิศาล เทพารักษ์
2554 – 2558 โครงการบ้านพิศาล เทียนทะเล 20 ( โครงการ 1-2 )
2554 – 2559 โครงการบ้านพิศาล ประชาอุทิศ
2555 – 2556 โครงการบ้านพิศาล พุทธบูชา 30
โครงการทีเ่ ปิ ดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน ( 4 โครงการ )
1. โครงการบ้านพิศาล ลาดกระบัง
2. โครงการบ้านพิศาล สุ วรรณภูมิ
3. โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน
4. โครงการบ้านพิศาล ท่าข้าม ( โครงการ19 )

5

โครงการทีอ่ ยู่ระหว่ างพัฒนา ( 1 โครงการ )
1. โครงการบ้านพิศาล เลียบวงแหวน
“ บ้ านพิศาล ” เป็ นผูน้ าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการที่อยูอ่ าศัยที่มีคุณภาพ คงทน แข็งแรง
โดยนาเอาเทคโนโลยีอนั ทันสมัยจากต่างประเทศมาพัฒนาในประเทศไทยเป็ นรายแรก
“ บ้ านพิศาล ” ให้ความใส่ ใจและพัฒนาทุกๆ กระบวนการที่จะส่ งมอบที่อยูอ่ าศัยให้เป็ นทรัพย์สินที่
เพิ่มมูลค่าให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการให้คาแนะนาก่อนตัดสิ นใจซื้อบ้าน จัดสรรพื้นที่ใช้
สอยภายในบ้านให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่ามากที่สุด รวมถึง มีการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย และการให้บริ การหลังการขายอย่างเป็ นกันเอง ทางโครงการขอขอบคุณความไว้วางใจที่
ท่านมอบให้กบั เราเสมอมา
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
2.การส่ งเสริมการตลาดและส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) "เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ ง
องค์กรใช้เพื่อแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์กรซึ่ งต้องอาศัย
กระบวนการติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ือเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ"
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotional Mix) หมายถึ ง เครื่ องมื อการติ ดต่อสื่ อสารทาง
การตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จู งใจตลาด สร้ างทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อของตลาด ส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย 4 ประการคือ
- การโฆษณา
- การขายโดยใช้พนักงานขาย
- การส่ งเสริ มการขาย
- การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
การโฆษณา (Advertising) "เป็ นรู ปแบบการเสนอขาย ความคิด สิ นค้าหรื อบริ การ โดยไม่ใช้
พนักงานขาย และต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ" การโฆษณาจึงมีลกั ษณะเฉพาะ คือ เป็ น
การเสนอขายสิ นค้า บริ การ หรื อความคิดโดยการใช้สื่อ และต้องการจ่ายเงินค่าสื่ อโดยผูอ้ ุปถัมภ์
รายการ
การขายโดยใช้ พนั ก งานขาย (Personal Selling) "เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายและลูกค้าที่คาดหวัง" การขายโดยใช้พนักงานขาย ถือเป็ นการติดต่อสื่ อสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication)
การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริ มการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชามสัมพันธ์ซ่ ึงสามารถกระตุน้
ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้อของลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย
แต่ละระดับ" หรื ออาจหมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นซึ่ งใช้ช่วยและเสริ มการขายโดยใช้พนักงานและ
การโฆษณา" การส่ งเสริ มการขายอาจใช้ร่วมกับการโฆษณา หรื อการขายโดยพนักงานขาย
การให้ ข่าวและการประชาสั มพันธ์ (Plublicity and Public Relation) "การให้ข่าว เป็ นการ
ส่ งเสริ มการขายโดยไม่ใช้บุคคลโดยไม่มีการจ่ายเงินจากองค์กรที่ได้รับผลประโยชน์จากการให้ข่าว
นั้น " การประชาสั ม พัน ธ์ ห มายถึ ง "การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ กลุ่ ม ที่ เ ป็ นลู ก ค้า และไม่ ใ ช้ลู ก ค้า ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประชาชนทัว่ ไป พนักงานในองค์กร ผูถ้ ือหุ ้น และหน่ วยราชการ หรื ออาจหมายถึง
"ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง" การให้ข่าวจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์

7

ความสาคัญของการส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นตัวกระตุน้ ความต้องการซื้อ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งอาศัย
การส่ งเสริมการตลาดด้ วยเหตุผลต่ อไปนี้
ระยะทางระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคอยู่ห่างไกลกันและจานวนลูกค้าที่คาดหวังก็มีจานวนเพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุน้ ีทาให้การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดมีความสาคัญมากขึ้น
การติดต่อสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคนั้นไม่เพียงพอ จาเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารโดยผ่านคนกลาง โดยต้อง
ให้ขอ้ มูลแก่คนกลาง แล้วคนกลางจะต้องส่ งเสริ มไปยังผูบ้ ริ โภคอีกต่อ
เนื่ องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน
หรื อสนองความต้องการด้านจิตวิทยาของลูกค้าจะทาให้ลูกค้ามีทางเลื อกในการซื้ อสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี โปรแกรมการส่ งเสริ มที่ดีเท่านั้นที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและจูงใจกลุ่มเป้ าหมายให้เกิด
ความต้องการซื้อได้
การส่ งเสริ มการตลาดจะมีความจาเป็ นมากในภาวะเศรษฐกิจตกต่าเนื่ องจากในช่วงนั้นไม่มีปัญหา
ด้านผลิตภัณฑ์ หรื อช่องทางการจัดจาหน่ายและราคาสิ นค้ายังคงเดิม แต่บุคคลขาดอานาจซื้อ ดังนั้น
การส่ งเสริ มการตลาดจึงเป็ นเครื่ องมือที่จะสามารถกระตุน้ ยอดขายได้
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ตารางที่2.1 ตารางแสดงถึงเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาด
การโฆษณา
(Advertising)

การขายโดยใช้
พนักงานขาย
(Personal Selling)

การส่ งเสริ มการขาย
(Sales Promotion)

การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์
(Publicity and
Relation)

3.1 แข่งขัน-เกมส์ ชิง
1.1 สิ่ งตีพิมพ์และสื่ อ
2.1 การเสนอขาย
โชค (Contests,
4.1 การให้สัมภาษณ์
กระจายเสี ยง (Print
(Sales Presentations) Games,
(Press Kits)
and Boardcast Ads.)
Sweepstakes)
1.2 โฆษณาที่ติดอยู่
ภายนอกหี บห่อ
(Packaging Outer)

2.2 การประชุม
(Sales Meeting)

3.2 ลอตเตอรี่
(Lotterries)

1.3 โฆษณาที่ติดอยู่
ภายในหี บห่อ
(Packaging Inserts)

2.3 การสื่ อสารทาง
การตลาด
(Telemarketing)

3.3 ของแถมและ
4.3 การสัมมนา
ของขวัญ (Premiums
(Seminars)
and Gifts)

1.4 ไปรษณี ย ์
(Mailings)

2.4 โปรแกรมในการ
ให้สิ่งจูงใจพนักงาน 3.4 การแจกของ
ขาย (Incentive
ตัวอย่าง (Sampling)
Program)

4.4 รายงานประจาปี
(Annual Peports)

4.5 การบริ จาคเพื่อ
การกุศล (Charitable
Donations)
4.6 การเป็ น
สปอนเซอร์
(Sponsor Ships)

1.5 แคตตาล็อก
(Catalogs)

2.5 ตัวอย่างสิ นค้า
(Sampling)

3.5 งานแสดงสิ นค้า
และนิทรรศการ
(Fairs and Irade
Shows Exhibitions)

1.6 ภาพยนตร์
(Motion Picture)

2.6 งานแสดงสิ นค้า
และนิทรรศการ
(Fair and Trade
Shows)

3.6 การสาธิตสิ นค้า
(Demonstration)

4.2 สุ นทรพจน์
(Speeches)
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3.7 การแจกคูปอง
(Couponing)

4.7 การตีพิมพ์
เอกสาร
(Publications)

1.8 แผ่นพับและ
รู ปเล่ม (Brochures
and Booklets)

3.8 การคืนเงิน
(Rebates)

4.8 การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี
กับชุมชน
(Communicty)

1.9 โปสเตอร์และ
ใบปลิว (Posters and
Leaftets)

3.9 สิ นเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต่า (Low
interest Financing)

4.9 การลอบบี้
(Lobbyings)

1.10 สมุดรายการ
(Directories)

3.10 ส่ วนยอมให้จาก
การแลกซื้อสิ นค้า
4.10 สื่ อเฉพาะ
(Trade in
(Identity Media)
Allowance)

1.11 โฆษณาที่พิมพ์
ซ้ า (Reprints of
Ads.)

3.11 แสตมป์ การค้า
(Trading Stamp)

1.12 ป้ายโฆษณา
(Billboards)

3.12 สิ่ งผูกติดกับ
สิ นค้า (Tie-Ins)

1.13 เครื่ องหมายที่
ใช้ในการจัดแสดง
สิ นค้า (Display
Signs)

3.13 การให้ความ
บันเทิง
(Entertainment)

1.7 นิตยสาร (House
Magazines)

1.14 การจัดแสดง
สิ นค้า ณ จุดซื้อ
(Point -of-PurchaseDisplays)
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1.15 วัสดุ
โสตทัศนูปกรณ์
(Audiovisual
Materials)
1.16 สัญลักษณ์
และโลโก้ (Symbol
and Logos)
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วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริมการตลาด
วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาดก็คือ กระตุน้ ความต้องการซื้อของลูกค้า (Demand) ซึ่งมี 2
ลักษณะคือ
- ส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่ดีอยูแ่ ล้ว ไปสู่ พฤติกรรมการซื้อ
- เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของตลาดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์พืน้ ฐานในการส่ งเสริมการตลาดมี 3 ประการคือ
- เพื่อแจ้งข่าวสาร (To Inform) อาจเป็ นการแนะนาสิ นค้าใหม่หรื ออธิบายลักษณะใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์หรื อชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ไดเอทโค้ก แจ้งว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่มี
แคลอรี่ นอ้ ยกว่าหนึ่งแคลอรี่ ต่อ 100 กรัม
- เพื่อจูงใจ (To Persude) เป็ นการชี้จุดเด่นของสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการ
และเกิดการตัดสิ นใจซื้อ เช่น เป๊ ปซี่ ใช้สโลแกนว่า รสชาติของคนรุ่ นใหม่
- เพื่อเตือนความจา (To Remind) เป็ นการส่งเสริ มให้ลูกค้าระลึกถึงสิ นค้านั้นอยูเ่ สมอ เช่น
นมตราหมีให้พาดหัวว่า เพื่อคนที่คุณรัก
ตารางที่2.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างวัตถุประสงค์ ในการส่ งเสริ มการตลาด-กระบวนการ
ยอมรั บผลิตภัณฑ์ -โมเดล AIDA
วัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ ม
การตลาด

กระบวนการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ (Adoption
Process)

การรู ้จกั (Awareness)
ความสนใจ (Interest)
การแจ้งข่าวสาร (To Inform)
การประเมินผล (Evaluation)
การจูงใจ (To Persuade)
การทดลอง (Trial)
การเตือนความทรงจา (To
การตัดสิ นใจ (Decision)
Remind)
การยืนยันการตัดสิ นใจ
(Comfirmation)

โมเดล AIDA

ดึงให้เกิดความตั้งใจ
(Attention)
ความสนใจติดตาม (Interest)
ต้องการ (Desire)
การซื้อ (Action)
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กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Adaption Process)
เป็ นขั้นตอนที่แต่ละบุคคลจะมีการยอมรับหรื อปฏิเสธความคิดใหม่ ประกอบด้วยลาดับ
ขั้นตอนคือ
- การรู ้จกั (Awareness)
- ความสนใจ (Interest)
- การประเมินผล (Evaluation)
- การทดลอง (Trial)
- การตัดสิ นใจ (Decision)
- การยืนยันการตัดสิ นใจ (Confirmation)
โมเดล AIDA (AIDA Model)
ประกอบด้วยงานการส่ งเสริ มการตลาดที่ตอ้ งทาให้เกิดผล 4 ประการตามขั้นตอนคือ
- ดึงให้เกิดความตั้งใจ (To Get Attention)
- ต้องสามารถทาให้มีความสนใจติดตามต่อไป (To Hold Interest)
- กระตุน้ ให้เกิดความต้องการ (To Arouse Desire)
- ทาให้เกิดการซื้อ (To Obtair Action)
ซึ่งโมเดลนี้นาไปใช้ในการขายโดยใช้พนักงานและการโฆษณา
การส่ งเสริมการตลาดกับการติดต่ อสื่ อสาร
เนื่องจากการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นการติดต่อสื่ อสารทางการตลาด ดังนั้นจึงจาเป็ นต้อง
เข้าใจถึงกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
กระบวนการติดต่ อสื่ อสาร (Communication Process) หมายถึง "ระบบซึ่งแหล่งข่าว (ผู ้
ส่ งข่าวสาร) ส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับ" หรื ออาจหมายถึง "การแสดงวิธีการซึ่งแหล่งข่าวสารพยายาม
เข้าถึงผูร้ ับข่าวสารโดยอาศัยข่าวสาร" จากความหมายนี้กระบวนการติดต่อสื่ อสารจึงประกอบด้วย
- ข่าวสาร
- แหล่งข่าวสาร
- ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
- ผูร้ ับข่าวสาร
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ข่าวสารที่ มีก ารส่ งจากแหล่ งข่าวสารต้องมี ก ารใส่ รหัสและเมื่ อส่ งผ่านไปยังผูร้ ั บข่าวสาร ผูร้ ั บ
ข่าวสารต้องมีการถอดรหัส และผูร้ ั บข่าวสารรับข่าวสารแล้วจะมีการป้ อนกลับของข่าวสารว่ามี
ความเข้าใจในข่าวสารนั้นมากน้อยเพียงใด
รู ปที่2.1 รู ปแสดงกระบวนการติดต่ อสื่ อสาร

- แหล่งข่าวสาร (Source) หรื อ ผูส้ ่ งข่าวสาร (Sender) หมายถึง ผูท้ ี่ทาการส่ งข่าวสารไปยัง
ผูร้ ับอาจจะทาหน้าที่เป็ นผูพ้ ูด ผูเ้ ขียน ผูส้ ่ งข่าวสาร หรื อผูแ้ สดงกิริยา อาการใดๆ ก็ตาม ผูส้ ่ ง
ข่าวสารอาจจะเป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อคนกลางทางการตลาด
- การใส่ รหัส (Encoding) "เป็ นการตัดสิ นใจของแหล่งข่าวสารว่าจะพูดหรื อสื่ อความข่าวสาร
ในรู ปคาพูด หรื อสัญลักษณ์เพื่อให้ผูร้ ับเกิ ดความเข้าใจในข่าวสารเช่ นเดี ยวกับผูส้ ื่ อสาร"
เช่ น การใส่ ร หัส ของการโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์วิ ส เปอร์ ข นาดบางเฉี ย บ 2 มิ ล ลิ เ มตร โดยมี
ตัวอย่างส่ วนหนึ่งของผ้าอนามัยวิสเปอร์ ให้ผบู ้ ริ โภคพิสูจน์ประสิ ทธิ ภาพว่าซึ มซับได้ดีกว่า
แผ่นหนา
- ช่ อ งทางข่ า วสาร (Messenge Channel) หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ สื่ อ ที่ ใ ช้ส่ ง ข่ า วสาร ได้แ ก่
พนักงานขาย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
- การถอดรหัส (Decoding) "เป็ นการแปลความหมายข่าวสารของผูร้ ับข่าวสาร" เช่ น แปล
ความหมายข่าวสารการโฆษณาวิสเปอร์ โดยมีการเห็นด้วยกับข่าวสาร
- ผูร้ ับข่าวสาร (Reciever) จะเป็ นบุคคลที่ผูส้ ่ งข่าวสารต้องการให้ได้รับข่าวอาจจะเป็ นผูฟ้ ั ง
ชม หรื อ อ่านข่าวสารอยู่ เป็ นต้น
- การป้อนกลับ (Feedback) เป็ นปฏิกิริยาที่ผรู ้ ับข่าวสารแสดงออกมาหลังจากรับข่าวสารแล้ว
- สิ่ งรบกวน (Noise) เป็ นสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดต่อสื่ อสารเช่น เสี ยง
รบกวนคลื่น
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ปัญหาพืน้ ฐานของการเลือกใช้ กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
การพิ จ ารณาส่ ว นประสมทางการตลาดของบริ ษ ัท จะเกี่ ย วข้อ งกับ ค าถาม 6 ประการ
คาตอบที่ได้จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4 ประการ ดังกล่าวมาแล้ว
เมื่อใดที่ควรใช้การขายโดยพนักงานขายเป็ นหลัก คาตอบมีดงั นี้
- เมื่อบริ ษทั มีเงินทุนไม่เพียงพอ
- เมื่อตลาดอยูร่ วมกลุ่มกัน
- เมื่อบุคลิกภาพของพนักงานขาย จะช่วยสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์
- เมื่อสิ นค้ามีราคาต่อหน่วยสู ง
- สิ นค้าต้องอาศัยการสาธิต
- เมื่อต้องมีการสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
- เป็ นการขายที่เกี่ยวกับการนาสิ นค้าเก่ามาเปลี่ยน
เมื่ อ ใดที่ ค วรใช้ก ารโฆษณาเป็ นหลัก ค าตอบก็ คื อ ถ้า หากลู ก ค้า อยู่ก ระจัด กระจาย
และต้ อ งการแจ้ ง ข่ า วสารแก่ บุ ค คลจ านวนมากในเวลาที่ ร วดเร็ ว สิ นค้ า ทุ ก อย่ า งไม่
สามารถโฆษณาได้ ห มด ศาสตราจารย์ Neil Borden ได้ ร ะบุ เ กณฑ์ 5 ประการส าหรั บ
สิ นค้าที่เหมาะกับการใช้โฆษณาคือ
- ต้ อ งเป็ นการโฆษณาเพื่ อ กระตุ ้ น ความต้ อ งการขั้ นพื้ น ฐานอยู่ แ ล้ ว โฆษณาจะ
ไม่ได้ผลถ้าคนไม่มีความต้องการ
- สิ น ค้า ที่ โ ฆษณาต้อ งเปิ ดโอกาสให้ ส ร้ า งความแตกต่ า งในสิ น ค้า ได้ เช่ น รถยนต์ห รื อ
เครื่ องสาอางค์ จะทาการโฆษณาได้ง่ายกว่าเกลือหรื อน้ าตาล
- ผลิตภัณฑ์น้ นั ควรมีคุณภาพที่ซ่อนเร้นอยู่
- ผลิตภัณฑ์น้ นั ควรมีแรงจูงใจด้านเหตุผลหรื อด้านอารมณ์
- บริ ษทั ต้องมีเงินทุนในการโฆษณาที่เพียงพอ
เมื่อใดควรใช้การส่ งเสริ มการตลาดที่มุ่งที่ผคู ้ า้ ปลีก คาตอบมีดงั นี้
- ผูค้ า้ ปลีกรู ้ตลาดดีกว่าผูผ้ ลิต
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถวั ด คุ ณ ภาพได้ ณ จุ ด ซื้ อและมี ม าตรฐานสู ง ซึ่ งต้ อ งอาศั ย ผู ้
ขายในการจัดแสดงสิ นค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เกิดการซื้อกะทันหัน
- ผูค้ า้ ปลีกมีชื่อเสี ยงดีกว่าผูผ้ ลิต
เมื่ อ ใดควรใช้ ก ารโฆษณาร่ วมกั น ระหว่ า งผู ้ผ ลิ ต และผู ้ค ้า ปลี ก มี ป ระเด็ น ที่ ค วร
พิจารณา 3 ประเด็นคือ
- ต้อ งระบุ ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู ้จ าหน่ า ยสิ น ค้า ของเขาในการโฆษณา ซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
ผูผ้ ลิตมีการเลือกใช้นโยบายการจัดจาหน่ ายแบบเลือกสรร (Selective Distribution) หรื อ
แบบผูกขาด (Exculsive Distribution)
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- เมื่ อ ผู ้ผ ลิ ต ต้อ งการให้ พ่ อ ค้า ปลี ก กล่ า วถึ ง สิ น ค้า ของผู ้ผ ลิ ต ในการโฆษณาของพ่ อ ค้า
ปลีกโดยผูผ้ ลิตจะช่วยออกค่าโฆษณาของพ่อค้าปลีก
- เมื่ อ พ่ อ ค้า ปลี ก ต้อ งการเน้ น ชื่ อ สิ น ค้า ของผู ้ผ ลิ ต ในการโฆษณาและจัด แสดงสิ น ค้า
ของเขาเพราะเห็นว่าชื่อของผูผ้ ลิตมีความสาคัญต่อการส่ งเสริ ม
เมื่อใดผูผ้ ลิตควรใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดแบบกลยุทธ์ผลักหรื อกยุทธ์ดึง
- กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) หมายถึง "การที่ผผู ้ ลิตใช้การส่ งเสริ มการตลาดมุ่งที่คนกลางใน
ช่องทางการจัดจาหน่ายของผูผ้ ลิต" หรื ออาจหมายถึง "การใช้ความพยายามในการส่ งเสริ ม
การตลาดเพื่ อ ช่ ว ยการขายโดยมุ่ ง ที่ ส มาชิ ก ในช่ อ งทาง" หรื อ อาจหมายถึ ง "กิ จ กรรม
การตลาดของผูผ้ ลิต (โดยทัว่ ไปใช้กบั พนักงานขายและการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง)
เพื่อจูงใจคนกลางให้สงั่ ซื้อ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิต" โดยทัว่ ไป
ผูผ้ ลิตจะส่ งเสริ มมุ่งที่ผคู ้ า้ ส่ งก็จะให้กลยุทธ์ผลักกับผูค้ า้ ปลีกเพื่อให้พ่อค้าปลีกเข้าถึงลูกค้า
ผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือที่ใช้มากสาหรับกลยุทธ์ผลัก คือการขายโดยใช้พนักงานขายและอาจใช้
เครื่ องมือส่ งเสริ มการขายช่วยการสาธิ ตหรื อช่วยการจัดแสดงสิ นค้าให้กบั ร้านค้าคนกลาง
กลยุทธ์ผลักใช้กบั สิ นค้าอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับสิ นค้าบริ โภค
- กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) หมายถึง "การมุ่งส่ งเสริ มสิ นค้าไปยังผูใ้ ช้คนสุ ดท้าย (End User)
เพื่อให้เข้ามาถามซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตจากคนกลาง" ผูใ้ ช้ข้ นั สุ ดท้ายส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย กลยุทธ์น้ ี ตอ้ งใช้การโฆษณาอย่างมากรวมกับการส่ งเสริ มการขายที่
เป็ นไปได้ เช่น ของแถม จัดแสดงสิ นค้า ฯลฯ กลยุทธ์ดึงมีวตั ถุประสงค์ก็เพื่อต้องการสร้าง
ความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดขึ้น ทาให้ผูบ้ ริ โภคมาถามซื้ อสิ นค้าของผูผ้ ลิตจาก
ร้านค้าปลีกใดๆ ก็ได้ ผูค้ า้ ปลีกก็จะไปถามซื้อจากผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ส่ งก็จะถามซื้อจากผูผ้ ลิต วิธีน้ ี
จึงถือว่าเป็ นการดึงลูกค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กลยุทธ์น้ ีใช้สาหรับสิ นค้าบริ โภค
ที่ ตอ้ งมี บรรจุ หีบห่ อที่ ดีและสวยงาม (Consumer Package Goods) ดึ งดู ดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้ดี
โดยทัว่ ไปบริ ษทั อาจจะใช้ท้ งั สองเครื่ องมือร่ วมกันไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
ไอบีเอ็ม คูปอง โกดัก ฯลฯ บริ ษทั เหล่านี้มีการโฆษณาไปยังผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย และขณะเดียวกันใช้
พนักงานที่มีความชานาญเพื่อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยมุ่งกระตุน้ ผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่ดว้ ย
กิจกรรมการส่ งเสริ มควรจะมีต่อหรื อไม่เมื่อดีมานด์มีมากหรื อมีมากเกินความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ค า ต อ บ คื อ ค ว ร จ ะ มี อ ยู่ เ พื่ อ เ ตื อ น ค ว า ม ท ร ง จ า เ นื่ อ ง จ า ก
ตลาด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา และความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า เป็ นสิ่ งที่ ไ ม่ แ น่ น อน
ลูกค้าเก่าอาจจะเปลี่ยนใจและลูกค้าใหม่อาจจะเกิดขึ้นจากการโฆษณา

16

การพิจารณางบประมาณสาหรับการส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาดผูบ้ ริ หารต้องทราบถึงวิธีการกาหนดงบประมาณในการส่ งเสริ ม
การตลาดซึ่งมีดว้ ยกัน 4 วิธีดว้ ยกันคือ
- ตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย
- ตามปริ มาณงานและวัตถุประสงค์
- ตามเงินทุนที่มีอยู่
- ตามคู่แข่งขัน
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ตารางที่2.3 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่ างเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดประเภทต่ างๆ
ประเด็น
เปรี ยบเทียบ

การขายโดย
ใช้พนักงาน
ขาย

การส่ งเสริ ม
การขาย

การให้ข่าว

การ
ประชาสัมพันธ์

ต้องมีการ
จ่ายเงินใน
การเสนอ
1. ลักษณะ
เป็ นการ
ขายสิ นค้า
ของเครื่ องมือ
ติดต่อสื่ อสาร
บริ การ
แต่ละตัว
โดยไม่ใช้คน
ความคิด
โดยการใช้
สื่ อ

กิจกรรมที่
นอกเหนือจาก
การ
โฆษณาการ
ขายโดยใช้
พนักงานขาย
และการ
ประชาสัมพันธ์

การ
เผยแพร่
ข่าวสาร
โดยผ่าน
สื่ อมวลชน
และไม่ตอ้ ง
เสี ย
ค่าใช้จ่ายค่า
สื่ อ

เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสาร
เพื่อสร้าง
ทัศนคติ

เกี่ยวข้อง
กับ
ผลิตภัณฑ์
บริ การ
2. ลักษณะ ความคิด
และเนื้อหา ผูผ้ ลิตหรื อ
ของเครื่ องมือ ผูจ้ ดั
จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
หรื อ
องค์กร

เป็ นการ
เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์
โดยตรงตาม
ขั้นตอนการ
ขาย

เป็ นการให้
ผลประโยชน์
แก่ผบู ้ ริ โภค
หรื อคนกลาง
หรื อพนักงาน
ขาย

เผยแพร่
ความคิด
หรื อ
ข่าวสารที่
ไม่เกี่ยวกับ
องค์กรหรื อ
ผลิตภัณฑ์

เป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์
ที่ดีกบั กลุ่ม
ต่างๆในสังคม

เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร
เพื่อจูงใจ
เพื่อเตือน
ความทรง
จา

จูงใจให้เกิด
ความ
ต้องการและ
เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้อ

กระตุน้ ให้เกิด
ความต้องการ
และเกิดการ
ตัดสิ นใจซื้อใน
ระยะสั้น

เพื่อให้
ข่าวสาร
และ
ข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับ

เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้
เกิดแก่องค์กร

3.
วัตถุประสงค์
ในการ
ส่ งเสริ ม
การตลาด

การ
โฆษณา

18

ผลิตภัณฑ์
และองค์กร

4. ลักษณะ
การใช้

ใช้เดี่ยวได้
โดยไม่
ต้องใช้
ร่ วมกับ
เครื่ องมือ
ส่ งเสริ ม
อื่น

ใช้เดี่ยวได้
โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ร่วมกับ
เครื่ องมือ
ส่ งเสริ มอื่น

ต้องใช้ร่วมกับ
การโฆษณา
หรื อการขาย
โดยใช้
พนักงานขาย

5. จานวน
มาก
ผูร้ ับข่าวสาร

อาจน้อยหรื อ
หนึ่งรายหรื อ
มากขึ้นอยูก่ บั
น้อยราย
เครื่ องมือที่ใช้

6. รู ปแบบ
แบบทาง
การ
เดียว
ติดต่อสื่ อสาร

สองทาง

ทางเดียวหรื อ
สองทางก็ได้

อาจเป็ น
ผูบ้ ริ โภคผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภค คน
ทาง
กลางและ
อุตสาหกรรม พนักงานขาย
หรื อคนกลาง

มักต้องใช้
ร่ วมกับ
เครื่ องมือ
ส่ งเสริ มอื่น

มักต้องใช้
ร่ วมกับ
เครื่ องมือ
ส่ งเสริ มอื่น

มาก

อาจน้อยหรื อ
มาก

ทางเดียว

ทางเดียวหรื อ
สองทาง

ประชาชน
ทัว่ ไป

ประชาชน
ทัว่ ไป

7. ผูร้ ับ
ข่าวสาร

ส่ วนใหญ่
เป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่
เป็ น
เป้าหมาย

8. ผูร้ ับ
ข่าวสาร

เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั
(ผูผ้ ลิต
พนักงานขาย
สื่ อมวลชน ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั
จาหน่าย
หรื อผูจ้ ดั
จาหน่าย
จาหน่าย)
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9. ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
9.1 ตลาด
ผูบ้ ริ โภค

ใช้มาก

9.2 ตลาด
ใช้นอ้ ย
อุตสาหกรรม

9.3 ถ้ามี
จานวนมาก
และอยู่
กระจัด
กระจาย

9.4 ถ้ามี
จานวนน้อย
และอยู่
รวมกลุ่มกัน

ใช้มาก

ใช้นอ้ ย

ใช้นอ้ ย

ใช้การส่ งเสริ ม
โดยทัว่ ไป
การขายที่มุ่งสู่
ใช้นอ้ ย
ผูบ้ ริ โภค

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

ใช้มาก

ใช้การส่ งเสริ ม
การขายที่มุ่งสู่
ผูใ้ ช้ทาง
โดยทัว่ ไป
อุตสาหกรรม
ใช้นอ้ ย
และใช้การ
ส่ งเสริ มสู่
พนักงานขาย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

ใช้นอ้ ย

ส่ วนใหญ่ใช้
การส่ งเสริ ม
การขายที่มุ่งสู่
ผูบ้ ริ โภค

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

ใช้มาก

ส่ วนใหญ่เป็ น
การส่ งเสริ ม
การขายที่มุ่งสู่
พนักงานขาย

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย
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10. ลักษณะผลิตภัณฑ์

ใช้นอ้ ย

ส่ วนใหญ่เป็ น
การส่ งเสริ ม
การขายที่มุ่งสู่
ผูบ้ ริ โภค

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

ใช้มาก

มากเป็ นการ
ส่ งเสริ มการ
ขายที่มุ่งสู่
พนักงานขาย

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

ใช้มาก

ใช้นอ้ ย

มากเป็ นการ
ส่ งเสริ มการ
ขายมุ่งสู่
ผูบ้ ริ โภค

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

ใช้มาก

มากเป็ นการ
ใช้มากกว่า
ส่ งเสริ มการ
สิ นค้าสะดวก
ขายมุ่งสู่
ซื้อ
ผูบ้ ริ โภค

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

น้อย

มากกว่า
สิ นค้าสะดวก
ซื้อเพราะขาย
ยาก

มากเป็ นการ
ส่ งเสริ มการ
ขายที่มุ่งสู่
พนักงานขาย

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

10.6 สิ นค้า
ไม่แสวงซื้อ

ใช้นอ้ ย

มากเป็ นการ
ใช้มากกว่า
ส่ งเสริ มการ
สิ นค้าสะดวก
ขายที่มุ่งสู่
ซื้อ
พนักงานขาย

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

10.7 สิ นค้า
มูลค่าสู ง

ใช้นอ้ ย

ใช้มาก

มากเป็ นการ
ส่ งเสริ มการ

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

10.1 สิ นค้า
บริ โภค

ใช้มาก

10.2 สิ นค้า
ใช้นอ้ ย
อุตสาหกรรม

10.3 สิ นค้า
สะดวกซื้อ

10.4 สิ นค้า
เลือกซื้อ

10.5 สิ นค้า
เจาะจงซื้อ
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ขายที่มุ่งสู่
พนักงานขาย
10.8 สิ นค้า
มูลค่าต่า

ใช้มาก

10.9 สิ นค้าที่
มีเทคโนโลยี
ทางการ
ใช้นอ้ ย
ทางานที่
สลับซับซ้อน

ใช้นอ้ ย

มีแนวโน้มที่จะ
ส่ งเสริ มการ
โดยทัว่ ไป
ขายมุ่งสู่
ใช้นอ้ ย
ผูบ้ ริ โภค

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

ใช้มาก

ใช้การส่ งเสริ ม
โดยทัว่ ไป
การขายมุ่งสู่
ใช้นอ้ ย
พนักงานขาย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

น้อย

มาก

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

มากขึ้น

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

11. ลักษณะขั้นตอนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
11.1 ขั้น
แนะนาเพื่อ
แจ้งข่าวสาร
และกระตุน้
ความ
มากที่สุด
ต้องการการ
ซื้อใน
ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์
11.2 ขั้น
เจริ ญเติบโต
เพื่อกระตุน้
ความ
ต้องการซื้อ
แบบ
เลือกสรรใน
ตรายีห่ อ้

มาก

ลดลงหรื อ ลดลงหรื อ
คงที่
คงที่
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11.3 ขั้น
เจริ ญเติบโต
เต็มที่เพื่อชี้
จุดเด่นที่
เหนือกว่าคู่
แข่งขัน

มากขึ้น

มากขึ้น

มากขึ้น

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย

11.4 ขั้น
ตกต่า

ลดลง

ลดลง

ลดลง

โดยทัว่ ไป
ใช้นอ้ ย

โดยทัว่ ไปใช้
น้อย
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3.การตลาดและการขายบ้ านจัดสรร
นักจัดสรรที่ประสบความสาเร็ จ มักถือคติไทยอย่างมัน่ คงว่า “ปลูกเรื อนต้องตามใจผูอ้ ยู่
ผูกอู่ตอ้ งตามใจผูน้ อน” นัน่ คือ การสร้างบ้านจะต้องมุ่งสนองตอบความต้องการและความพอใจ
ของผูซ้ ้ือเท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ นแบบบ้าน ขนาด ที่ต้ งั และราคา ซึ่งหมายถึงว่าการดาเนินธุรกิจที่อยู่
อาศัยต้องเริ่ มต้นนาทางด้วยการตลาดและ ปิ ดท้ายด้วยการตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตลาดย่อม
ต้องเกี่ยวพันอยูก่ บั ทุกกระบวนการในการผลิต จนกระทัง่ ผลผลิตนั้นถึงมือลูกค้า
การตลาด (Marketing) ถือได้วา่ เป็ นหัวใจการดาเนินธุรกิจขององค์การ เพราะการตลาดจะ
เป็ นตัวชี้นาการผลิต และเป็ นตัวนาผลผลิต จากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ดังนั้น เป้าหมาย และกิจกรรม
ต่างๆ ของการตลาดจึงมุ่งที่จะทาให้ลูกค้าพอใจและซื้อสิ นค้าของตน ซึ่งจะนาผลกาไรมาสู่ บริ ษทั
ติดตามมา ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ การตลาดต้องเริ่ มจากลูกค้า คือ ความต้องการของลูกค้าและจบ
ลงที่ลูกค้า คือการให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรื อเมื่อลูกค้าตกลงซื้อ ข้อผิดพลาดของธุรกิจที่อยูอ่ าศัย
หลายแห่งคือการสร้างบ้านตามความนึกคิดของ เจ้าของหรื อผูอ้ อกแบบ โดยไม่คานึงถึงความ
ต้องการหรื อรสนิยมของผูซ้ ้ือ ผลก็คือขายไม่ได้และผลประกอบการขาดทุน
สาหรับการขาย (Selling) นั้น เป็ นเพียงกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการตลาดเท่านั้น โดยการ
ขายมุ่งที่จะนาสิ นค้าที่ผลิตได้ไปสู่ ผบู ้ ริ โภค หลักการขายจึงเริ่ มต้นจากสิ นค้าที่มีอยู่ แล้วใช้วิธีการ
โฆษณาและส่ งเสริ มการขายแบบต่าง ๆ เพือ่ ขายสิ นค้าที่มีอยูน่ ้ นั ให้ได้เร็ วที่สุด และเกิดกาไรสู งสุ ด
ความแตกต่างสาคัญระหว่างการตลาดและการขายอยูท่ ี่ “การตลาด” จะเน้นความต้องการ
ของผูซ้ ้ือ และการสร้างลูกค้าทัว่ ไป ในขณะที่ “การขาย” เน้นอยูท่ ี่ความต้องการของผูข้ าย ที่จะ
ระบายสิ นค้าของตนออกไปโดยเร็ วที่สุด และมักจะเน้นผูซ้ ้ือเป็ นรายๆ ไป อย่างไรก็ตามทั้ง
การตลาดและการขาย แม้กระทัง่ การผลิดต้องคาบเกี่ยวและเชื่อมโยงถึงกันอย่างแยกจากกันไม่ได้
การขายดีหรื อขายไม่ดี จึงไม่ข้ ึนอยูก่ บั สมรรถนะของฝ่ ายขายเท่านั้น หากขึ้นอยูก่ บั กิจกรรม
การตลาดทั้งกระบวนการทีเดียวหลักการข้อนี้ผจู ้ ดั สรร มืออาชีพ มักจะมีความตื่นตัว และให้
ความสาคัญยิง่ กว่ามือสมัครเล่นมาก เนื่องจากต้องการดารงอยูใ่ นตลาดอย่างยัง่ ยืน มัน่ คงในระยะ
ยาว
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4.ผลของการประชาสั มพันธ์ กบั การระลึกและการจดจาตราสิ นค้า
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยใช้แคมเปญการโฆษณาได้กลายเป็ นสิ่ งที่ถูกนามาใช้ในการ
ดาเนินการศึกษาการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมานับแต่ปี ค.ศ. 1990 งานวิจยั ก่อนหน้านี้ได้
แสดงให้เห็นถึงการได้เห็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแคมเปญการโฆษณาที่ช่วยส่ งเสริ มการระลึก
ถึงตราสิ นค้าที่โฆษณา แต่การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการยับยั้งความทรงจา กล่าวคือพบว่าการ
ประชาสัมพันธ์สามารถมีผลยับยั้งการฟื้ นความทรงจาต่อการระลึกได้ถึงตราสิ นค้า ที่ไมได้จดั ทาการ
ประชาสัมพันธ์ได้
ตราสิ นค้าเป็ นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็ จทางการตลาด ตราสิ นค้าช่วยให้นกั การตลาด
แยกแยะสิ นค้าหรื อบริ การของตนออกจากผูอ้ ื่น ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคประทับใจสิ นค้าหรื อบริ การได้ ซึ่ง
จะมีผลต่อการซื้อสิ นค้านั้นซ้ าอีก แต่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบนั นี้ การ
ประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาถูกนามาเป็ นเครื่ องมือที่หลายบริ ษทั นิยมนามาใช้ในการกระตุน้
ยอดขายสาเหตุเพราะเป็ นเครื่ องมือที่สะดวกและง่ายต่อการนามาใช้
ในปัจจุบนั นักสื่ อสารการตลาดจึงหันมาให้ความสนใจในเครื่ องมือที่นอกเหนือจากวิธีการ
ส่ งเสริ มการตลาดแบบดั้งเดิม โดยนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความเจริ ญของ
เครื่ องมือต่างๆ อาทิเช่น การโฆษณาที่มีข้นั ตอนการผลิตที่ทนั สมัย และพยายามแสวงหาเครื่ องมือ
การสื่ อสารที่มีความแตกต่างกับคู่แข่งเพื่อส่งผ่านตราสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย แต่การสื่ อสาร
การตลาดแก่ผบู ้ ริ โภคก็นบั เป็ นการยากที่จะใช้การโฆษณารู ปแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
เพราะการดาเนินธุรกิจต้องมีการใช้ยทุ ธวิธีในสื่ อสารการตลาดที่หลากหลาย เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมี
ทางเลือกต่อผลิตภัณฑ์และบริ การในตลาดมากยิง่ ขึ้น โดยหลักการของการสื่ อสารทางการตลาด
คือ การประยุกต์ใช้สื่อ และการติดต่อสื่ อสารไปยังลูกค้าในหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้โฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรงและอีกหลายวิธี ซึ่ง
แต่ละวิธีมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ฉะนั้น การผสมผสานแต่ละวิธีที่ลงตัวจะทาให้การสื่ อสาร
การตลาดประสบความสาเร็ จได้
ดังนั้นนักการสื่ อสารตลาดจึงไม่หยุดการศึกษาการทาการตลาดแค่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ดาเนินอยูแ่ ละได้ผลในปัจจุบนั เท่านั้น หากแต่ได้นากระบวนการวิจยั มาใช้เพื่อศึกษากลไกการตลาด
และสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ที่คน้ พบมาดาเนินการสื่ อสารทางการตลาดแก่ผบู ้ ริ โภค ใน
ปัจจุบนั นักสื่ อสารการตลาดดาเนินการศึกษาและวิจยั การตลาดอยูอ่ ย่างสม่าเสมอเพื่อหายุทธวิธีใน
การสื่ อการตลาดและสร้างความระลึกถึงและจดจาได้ถึงตราสิ นค้าของตน

25

ทั้งนี้เพราะการระลึกถึงและจดจาตราสิ นค้าได้จะมีผลทาให้ผบู ้ ริ โภคซื้อสิ นค้า (Brand to be
Consider) ปรกติสินค้าที่ผบู ้ ริ โภคซื้อจะต้องเป็ นสิ นค้าที่เขารู ้จกั ระลึกได้ และจดจาได้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นการที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งเป็ นอย่างดี สิ นค้ายีห่ อ้ นั้นจะมีโอกาสที่จะถูก
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้อในที่สุด
การศึกษาการระลึกและการจดจาตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นอีกหนึ่งแนวคิดที่นกั วิจยั
การตลาดให้ความสนใจค่อนข้างสู ง เนื่องจากการศึกษาการระลึกและการจดจาตราสิ นค้าใน
ปัจจุบนั มีกระบวนการวิจยั ที่แตกต่างกันออกไปหลากหลาย โดยส่ วนใหญ่การศึกษาและดาเนินการ
วิจยั ทางการตลาดจะมุ่งเน้นศึกษาผลของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์หรื อการทาตลาดรู ปแบบต่างๆ ที่
มีผลต่อความระลึกถึง จดจา หรื อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าที่ดาเนินการ
ศึกษา โดยนักสื่ อสารตลาดจะมุ่งเป้าหมายเพื่อสร้างตราสิ นค้าและทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการระลึกและ
จดจาได้ในตราสิ นค้าโดยมุ่งหวังผลทางยอดขายนัน่ เอง
แนวทางการศึกษาด้านจิตวิทยาในอดีตที่ดาเนินการศึกษา พบว่า สมองส่ วนที่เป็ นศูนย์
ควบคุมความคิดและพฤติกรรมซับซ้อนหากถูกกระตุน้ ให้ทางาน จะส่ งผลให้สมองส่ วนประมวล
ภาพทางานลดลง ต่อมาสมองส่ วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ที่ทาหน้าที่จาและเรี ยกความจา
และสมองส่ วนอะมิกดาลา (amygdala) ที่ควบคุมเรื่ องอารมณ์กจ็ ะไม่ทางาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก
กระบวนการทางานของสมองโดยปรกติเกี่ยวกับการจดจาและการลบความทรงจาแล้วนั้น การ
ส่ งเสริ มการขายหรื อการส่ งข้อมูลเข้าสู่ สมองน่าจะทาได้ง่ายกว่าการลบหรื อผลักดันให้บุคคลลืม
ข้อมูลที่เคยจดจาได้ และในทางปฏิบตั ิในการสื่ อสารการตลาดจริ งอาจมีค่าใช้จ่ายสู งและยังต้อง
ดาเนินการศึกษาเพิ่มขึ้นต่อไปในระยะยาวเพื่อ่ให้ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องและใช้ได้จริ ง อย่างไรก็
ตามแนวคิดดังกล่าวนับเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็ นเรื่ องน่าสนใจ
ทีเดียวว่าหากในอนาคตมีการดาเนินการทางการตลาดโดยการยับยั้งการกระลึกความทรงจาและการ
จดจาได้ ขณะเดียวกันก็ป้อนความสนใจในการซื้อสิ นค้าใหม่ๆ เข้าแทนที่ หรื ออีกนัยหนึ่งคือ การ
สร้างสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มความต้องการซื้อสิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้ พร้อมๆ กันก็
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคลืมสิ นค้าชนิดเดียวกันตราสิ นค้าอื่นๆ ได้จริ งๆ ซึ่งนับเป็ นการสร้างแนวคิด
การสื่ อสารการตลาดแนวใหม่ที่น่าสนใจ
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5.การวิเคราะห์ ลูกค้ า (Customer Analysis)
1.ลูกค้าเป็ นใครหรื อใครคือลูกค้า (Who) เป็ นการกาหนดหากลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย หรื อเราต้องการ
นาเสนอขายสิ นค้า และบริ การให้ลูกค้ากลุ่มไหน ซึ่ งการวิเคราะห์ลกั ษณะของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
(Occupants)ช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการซื้ อและการใช้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แท้จริ ง นัก
ขายตรงจะต้องกาหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชดั เจนและต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะความเป็ นไปได้ของ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายดังกล่าว ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในธุ รกิ จขายตรง โดยในการวิเคราะห์และ
กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายนักขายตรงจะต้องมีการแบ่งส่ วนตลาดอย่างชัดเจน ที่สามารถวัดเชิ ง
ปริ มาณได้ และง่ายต่อการเข้าถึง เพราะผูบ้ ริ โภคทั้ง หมดอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายเสมอไป และถ้า
หากไม่มีการแบ่งส่ วนตลาดจะทาให้ยากต่อการวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริ ง จนทา
ให้ไม่สามารถนาเสนอในรู ปแบบที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้
2.ลูกค้าต้องการซื้ ออะไร (What) เป็ นการวิเคราะห์ถึงสิ่ งที่ลูกค้าซื้ อ (Objects) เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการที่แท้จริ งซึ่งลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์หรื อธุรกิจขายตรง เมื่อมีการแบ่งส่ วนตลาดที่ดีและ
เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ก็จะทาให้ง่ายต่อการศึกษาถึงความต้องการของ
ลูกค้าจากสิ่ งที่เขาซื้อ เช่น ลูกค้าบางคนซื้อสิ นค้าของธุรกิจเพราะคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ หรื อ
บางคนซื้ อสิ นค้าเพราะความเกรงใจเนื่ องจากเป็ นญาติกบั นักขายตรง หรื อบางคนซื้ อเพราะความ
สะดวกในด้านช่องทางการจาหน่าย หรื อบางคนซื้อเพราะต้องการรายได้จากการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ง
การวิเคราะห์ถึงสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ ต่างๆ เหล่านี้จะทาให้นกั ขายตรงเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น
3.ทาไมลูกค้าถึงซื้ อ (Why) เป็ น การวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของการซื้ อ (Objectives) จะช่ วยให้
ทราบว่าทาไมลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า เพื่อสามารถนามาเป็ นแนวทางในการวางแผนนาเสนอและจูง
ใจกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ให้สามารถ ตอบสนองเหตุผลที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อหรื อสมัครสมาชิก
ธุรกิจขายตรงได้
ซึ่ งวัตถุประสงค์การซื้ อของลูกค้าสาหรับธุ รกิจขายตรง สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเด็นหลักๆ คือ
ประเด็นแรก ซื้ อสิ นค้า เพื่อใช้เองหรื อใช้ในครอบครัว และประเด็น ที่ 2 คือ ซื้ อสิ นค้าเพื่อทาธุรกิจ
ขายตรงเป็ น อาชีพหลักหรื ออาชีพเสริ ม ดังนั้นนักขายตรงจะต้องนาเสนอในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
และจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้ความสาคัญกับลู กค้าทั้ง 2 กลุ่ ม เพื่อเป็ นการบริ หารที มงานและ
ยอดขายของเครื อข่ายขายตรงที่มีประสิ ทธิภาพ
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4. ลูกค้าซื้อสิ นค้าเมื่อไร (When) เป็ นการวิเคราะห์โอกาสที่จะซื้อของลูกค้า (Occasions) ซึ่งลูกค้าจะ
มี พฤติ กรรมในการบริ โภคหรื อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การในแต่ละประเภทแตกต่างกันตาม
โอกาสที่จะใช้หรื อซื้ อ และปั จจัยเรื่ องช่วงเวลาก็มีผลให้ความต้องการของลูกค้า ต่างออกไป ดังนั้น
การวิเคราะห์โอกาสในการซื้ อของลูกค้าจะช่ วยให้นักขายตรงสามารถ วางแผนการนาเสนอใน
รู ปแบบและในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งบางครั้งการกาหนดช่วงเวลาในการนาเสนอรู ปแบบ และ
ผลิตภัณฑ์ขายตรงสาหรับลูกค้าที่ทางานประจาก็จะต้องเป็ นช่วงของเวลา หลังเลิกงานหรื อวันหยุด
โดยจะขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าดังกล่าวเป็ นหลัก
5.ลูกค้าซื้ อที่ไหน (Where) เป็ น การทาความเข้าใจกับพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้าว่านิ ยมซื้ อสิ นค้า
ชนิ ดนั้นๆ ที่ไหน (Outlets) หรื อสะดวกในการรับรู ้ถึงการ นาเสนอรู ปแบบขายตรงที่ไหน อาจจะ
เป็ น ที่บา้ น ที่ทางาน ร้านอาหาร หรื อสถานที่อื่นๆ ซึ่ งต้องเป็ นการบริ หารช่ องทางการนาเสนอที่
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล สารสนเทศที่ ร วดเร็ ว ก็ อ าจท าให้ นั ก ขายตรงต้อ งอาศัย เครื่ องมื อ ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ติดต่อหรื อเสนอขายผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับสถาน การณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถอานวยความสะดวก จนสร้างความ พึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ได้มากยิง่ ขึ้น
6.ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจซื้ อ (Who) เป็ นการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ ผูม้ ี บ ทบาท ในการซื้ อ
(Organizations) ซึ่งการตัดสิ นใจซื้อหรื อสมัครสมาชิกของธุรกิจขายตรงอาจมีบุคคลอื่นที่มีส่วนร่ วม
หรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะผูท้ ี่ทาหน้าที่ซ้ื ออาจไม่ใช่ผใู ้ ช้สินค้าโดยตรง หรื อบางครั้ง
คนตัดสิ นใจซื้ อไม่ได้มีแค่คนเดียว อาจใช้ร่วมกันหลายคน ผูซ้ ้ื ออาจไม่มีความรู ้หรื อความเชื่ อมัน่
เกี่ ยวกับสิ นค้ามากนัก จาเป็ นต้องใช้ผูร้ ู ้ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อใช้กลุ่มลูกค้าที่ เคยมี ประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ นค้านั้นๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การศึกษาและวิเคราะห์ถึงผูม้ ีส่วนร่ วมก็เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการจัดทาโปรแกรมการนาเสนอขาย ให้สามารถช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ วและง่ายขึ้น ดังนั้น นักขายตรงต้องพิจารณา ว่าจะใช้กลุ่มอ้างอิงใดในการเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้
แต่ละประเภทหรื อสามารถเข้าถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมที่แตกต่างกันได้อย่างไร
7.ลูกค้าซื้ ออย่างไร(How) เป็ น การศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการซื้ อ (Operations) ซึ่ งลูกค้าแต่ละคน
อาจจะมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกันออกไป โดยนักขายตรงจะต้องทราบถึงขั้นตอนการ
ซื้อของลูกค้า ว่ามีการรับรู ้ปัญหาอย่าง ไรเกี่ยวกับการตอบสนองของสิ นค้าหรื อบริ การ แล้วลูกค้าทา
การค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพื่อที่จะประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
และนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อได้อย่างไร ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้นกั ขายตรงสามารถ วางแผน
ในการนาเสนอและจูงใจให้ลูกค้ารับรู ้ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งต้องมีความ
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เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้ถา้ หากทราบความรู ้สึกของ
ลูกค้าหลังจากซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การก็จะช่ วยให้สามารถปรั บปรุ งรู ปแบบการนาเสนอและพัฒนา
สิ นค้าหรื อบริ การให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกค้า เป้ าหมายเพื่อการดาเนิ นธุ รกิจขายตรง ถือเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
โดยนักขายตรงทุกคนจะต้องให้ความสาคัญกับความต้องการหรื อ ปั ญหาของลูกค้า เพราะคงไม่มี
ธุ รกิ จใดที่ประสบความสาเร็ จได้โดยไม่อาศัยลูกค้า ซึ่ งถ้าหากนักขายตรง ทาความรู ้จกั เข้าใจใน
ความต้องการหรื อปั ญหา และเรี ยนรู ้ถึงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริ ง สม่าเสมอ ก็จะทาให้มี
ความสุ ขในการประกอบอาชีพขายตรงและความสาเร็ จในอาชีพขายตรงก็จะอยูไ่ ม่ไกลเกินฝันการ
จัดทาแผนการตลาด ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์วิจยั ข้อมูล และสถานการณ์ทางการตลาด
เพื่อพัฒนากลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด

