
บทท่ี 6 
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 



 

 ส่วนประสมส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ส าหรับธุรกิจจะมีเคร่ืองมือหลกัอยู ่4 ชนิด คือ 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินเพื่อการส่งเาริมการตลาดท่ีเป็นรูปแบบท่ีมิไดอ้าศยับุคคลในการน าเสนอ 
ดดยการระบุถึงผูส้นบัสนุนรายการโฆษณา หรือส่ิงโฆษณานั้นๆ 

2. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมยถึง วธีิการเสนอสินคา้และบริการดดยวธีิการพบปะลูกคา้ ตวัต่อตวัเเละมีการ
เจรจาพูดระหวา่งกนั 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางดา้นการตลาดทั้งปวงท่ีนอกเหนือไปจากการใชพ้นกังานขายหรือ
ใชว้ธีิการโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์  

4. การประชาสัมพนัธ์ (Publicity) หมายถึงการกระตุน้ความตอ้งการดดยไม่ใชบุ้คคลเขา้ช่วยเพื่อท่ีจะใหมี้ความตอ้งการในสินคา้และ
บริการ หรือสนใจติดต่อหน่วยงานธุรกิจ  

  



วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด 
 

 จุดมุ่งหมายดดยทัว่ไปของการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจบริการ เหมือนกบัธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 1. สร้างการรับรู้และความสนใจผลิตภณัฑบ์ริการหรือธุรกิจบริการ 

 2. เสนอการบริการและลกัษณะของธุรกิจบริการท่ีเเตกต่างจากคู่เเข่ง 

 3. ส่ือสารเเละเเสดงใหเ้ห็นถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชบ้ริการ 

 4. สร้างและรักาาภาพพจน ์ช่ือเสียงของธุรกิจโดยรวม 

 5. ชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือหรือใชบ้ริการ 



 จุดมุ่งหมายของความพยายามส่งเสริมลูกการตลาดกเ็พื่อท่ีจะขายผลิตภณัฑบ์ริการโดยการแจง้ข่าวสาร ชกัชวน เเละเตือน
ความทรงจ า จะเห็นวา่วตัถุประสงคท์ัว่ไปสามารถน าไปใชไ้ดห้ลากหลายตามสภาพของแต่ละอุตสาหกรรมบริการและผลิตภณัฑบ์ริการ 
ตวัอยา่งเช่น วตัถุประสงค ์การส่งเสริมการตลาดในธุรกิจการขนส่ง ดงัน้ี 

 1. สร้างการรับรู้เก่ียวกบัธุรกิจบริการในกลุ่มลูกคา้ท่ีคาสดหวงั 

 2. ก่อใหเ้กิดการรับรู้ในรายละเอียดของสินคา้และบริการของธุรกิจรวมถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์ของตน้ทุน ก าไร 
ราคา และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. ปรับปรุงภาพพจนข์องธุรกิจในหมู่ลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ท่ีคาดหวงั เพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนทศันคติของลูกคา้ต่อธุรกิจ 

 4. ขจดัความเขา้ใจท่ีผดิของลูกคา้ 

 5. แนะน าขอ้เสนอพิเศษหรือการปรัเปล่ียนบริการ ต่อลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ท่ีคาดหวงั 

 6. แนะน าช่องทางการตลาดใหม่ๆ 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะของเเต่ละธุรกิจบริการจะเเตกต่างกนัไป และการบรรลุวตัถุประสงคก์ต็อ้งใชส่้วนประสมทางการตลาดเขา้ช่วย 



การส่งเสริมการตลาดในธุรกจิบริการ 

 การส่งเสริมการตลาดระกวา่งสินคา้เเละบริการมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 

 1. บทบาทของการส่งเสริมการตลาด 

 2. ปัญหาในการก าหนดโปรแกรมการส่งเสิมการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ 

 3. ความพยายามท าใหก้ารส่งเสริมการตลาดประสบความส าเร็จ 

 4. การเลือกส่ือและเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด 

 5. การจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 



บทบาทของการส่งเสริมการตลาด 
 
บทบาทในการส่งเสริมการตลาดนั้นทั้งสินคา้และบริการจะมีลกัษณะส าคญัๆ 3 ประการ คือ 

- การแจง้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบบริการ 

- การโนม้นา้วชกัจูง ในการใชแ้ละซ้ือสินคา้บริการ  

- การย  ้าเตือนความจ าเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 



 
ปัญหาในการก าหนดโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดให้มปีระสิทธิภาพ 

 ในปัจจุบนัสินคา้และบริการมีการส่งเสริมการตลาดท่ีมากข้ึนเพื่อประสบความส าเร็จในยอดขาย และการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค 
ปัญหาท่ีประสบจะคลา้ยคลคงกนัทั้งสินคา้ และบริการกคื็อ การส่งเสริมการตลาดนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เช่น การเลือกส่ือโฆษณาท่ี
ผดิพลาดไป ไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เป็นตน้ 

 ความพยายามท าให้การส่งเสริมการตลาดประสบความส าเร็จ 

 ทุกๆ บริษทันั้นจะตอ้งมีการวเิคราะห์ วางแผนและควบคุมทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นองคก์รนั้นใหมี้ประสิทฑิถาพมากท่ีสุด
เพื่อใหก้ารส่งเสริมการตลาดของสินคา้หรือบริการนั้นประสบความส าเร็จ 

 การเลือกส่ือและเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด 

 เคร่ืองมือการเ่่งเสริมการตลาดมีอยู ่4 อยา่งคือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพนัธ์ 



การจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจดัการของฝ่ายต่างๆ ภายในองคก์รธุรกิจ และการใชท้รัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูใ่หดี้และมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วย
สนบัสนุนใหก้ารส่งเสริมการตลาดประสบความส าเร็จ 

อยา่งไรกต็าม ในความคลา้ยคลึงกนัตามท่ีไดก้ล่าวมานั้น ยงัมีความแตกต่างกนัซ่ึงความแตกต่างน้ีเน่ืองมาจาก 

1. ลกัษณะของอุตสาหกรรมบริการ 

2.ลกัษณะของผลิตภณัฑบ์ริการ 



1.ความเเตกต่างอนัเน่ืองมาจากลกัษณะที่เเตกต่างกนั ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

อุตสาหกรรมบริการมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

ขาดการใหค้  าแนะน าทางการตลาด 

อุตสาหกรรมบริการส่วนมากเป็นบริการท่ีติดตลาดแลว้ ตวัธุรกิจและผูใ้หบ้ริการจึงไม่ค่อยตระหนกัถึงการน าเสนอธุรกิจใหต้รงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการไม่ไดรั้บการฝึกฝน และไม่มีทกัษะ อีกทั้งไม่ตระหนกัถึงบทบาทของการส่งเสริมการตลาด 

ความช านาญและจรรยาบรรณ 

ความช านาญและจรรยาบรรณจะถูกน ามาพิจารณาในการเลือกใชว้ธีิการส่งเสริมทางการตลาดขนบธรรมเนียมประเพณีจะช่วยป้องกนัการ
ส่งเสริมการตลาดในทางท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอุตสาหกรรมท่ีใชก้ารส่งเสริมการตลาดท่ีไม่เหมาะสมจะถูกมองในทางท่ีไม่ดี 



การด าเนินการของธุรกิจบริการขนาดเลก็ท่ีมีจ  านวนมาก 

ธุรกิจบริการขนาดเลก็ ไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดดว้ย 

 สภาพของการแข่งขนัและสภาวะตลาด 

ธุรกิจบริการหลายประเภทอาจจะไม่ตอ้งการการส่งเสริมการตลาดอยา่งจริงจงั เน่ืองจากธรกิจเหล่านั้นมีงานท่ีมากอยูแ่ลว้ จนแทบจะ
ไม่สามารถใหบ้ริการไดท้ัว่ถึง จึงไม่เห็นวา่ความพยายามในการส่งเสริมการตลาดจะมีบทบาทในการรักษาส่วนแบ่งตลาดใหค้งอยูใ่นระยะ
ยาว 

การก าหนดวธีิการส่งเสริมการตลาด 
ธุรกิจบริการแต่ละแบบจะมีการจ ากดัวธีิการส่งเสริมการตลาดไวอ้ยูแ่ลว้โดยท่ีธุรกิจบริการอาจจะพิจารณาการโฆษณาหรือการขาย

โดยบุคคลเท่านั้นท าใหล้ะเลยวธีิการส่งเสริมางการตลาดอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกวา่รวมถึงยงัลดตน้ทุนอีกดว้ย 
 

 



 

 ลกัษณะโดยทัว่ไปของการบริการ 

โดยทัว่ไปแลว้ ลกัษณะของการบริการจะเป็นตวัจ ากดัรูปแบบการส่งเสริมการตลาดมใหข้ยายตวัในวงกวา้ง ตวัอยา่งเช่น บริษทั
โฆษณาจะไม่ค่อยท าการโฆษณามากนกั ชนิดของบริการ ประเพณีของแต่ละอุตสาหกรรมบริการจะเป็นตวัก าหนดวธีิการส่งเสริมการตลาด 



2.ความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากลกัษณะของผลติภณัฑ์ 

การไม่สามารถจบัตอ้งได ้การไม่สามารถแบ่งแยกได ้ความแตกต่างในการใหบ้ริการ การไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด ้ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งสินคา้และบริการ ดดยตรวจสอบไดจ้ากทศันคติของผูซ้ื้อ 

พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคจะเเตกต่างกนัตามปัจจยัต่อไปน้ี 

 1. ทศันคติของผูบ้ริโภค 

 2. ความตอ้งการและเเรงจูงใจในการซ้ือ 

 3.กระบวนการซ้ืแ 



 
ทศันคติของผูบ้ริโภค 
ทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นกญุเเจส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการจากการท่ีการบริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 
 
ความตอ้งการและแรงจูงใจในการซ้ือ 
ความตอ้งการและเเรงจูงใจส าหรับการซ้ือสินคา้และบริการความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงความคลา้ยคลึงกนันั้นคือ ความพอใจจากการซ้ื

แสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดเ้เละจบัตอ้งไม่ได ้
 
กระบวนการซ้ือ 
ความเเตกต่างระหวา่งสินคา้และบริการสามารถสังเกตไดใ้นกระบวนการซ้ือ การซ้ือบางอยา่งจะถูกพิจารณาถึงความเส่ียง 
 



แนวทางในการปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 

 1.การโฆษณา การโฆษณาในธุรกิจบริการไดมี้การน ามาใชใ้นบางกลุ่มธุรกิจบริการเท่านั้น เช่น ธุรกิจเก่ียวกบัการบนัเทิง 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจประกนัภยั เป็นตน้ฃ 

 แนวทางส าหรับการโฆษณาธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ 

 -ใช้ข้อความทีชั่ดเจนไม่คลมุเครือ 

 จุดท่ียากของการโฆษณาในธุรกิจบริการคือติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอบเขตคุณภาพ ระดบัของการบริการท่ีจะเขียนหรือบอก
ใหท้ราบ 

-เน้นการบอกถึงผลประโยชน์ทีลู่กค้าจะได้รับจากธุรกจิบริการ 

ส่ิงส าคญัของการโฆษณา คือเนน้ถึงประโยชนข์องการบริการมากกวา่การบอกถึงรายละเอียดของวธีิการ 



 -เสนอผลประโยชน์ทีส่ามารถให้ได้เท่าน้ัน 

 ธุรกิจบริการควรใชก้ารโฆษณาเพื่อบอกถึงผลประโยชนท่ี์ธุรกิจสามารถใหบ้ริการไดเ้ท่านั้น 

 -การโฆษณาตัวผู้ให้บริการ 

 ผูใ้หบ้ริการเป็นส่วนส าคญัในการใหบ้ริการและเป็นตวัสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 -การได้รับและคงไว้ซ่ึงความร่วมมือของลูกค้าในกรับวนการบริการ 

 นกัการตลาดจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายของการโฆษณาของการบริการ 

 -การติดต่อส่ือสาร ใช้รูปแบบการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) 

 จากส่วนตน้ของบทน้ี ไดเ้เสดงใหเ้ห็นแลว้วา่แหล่งขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริการและ
องคก์รบริการ 



 -เนน้ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้

 การโฆษณาควรแปลงลกัษณะของบริการท่ีไม่อาจจบัตอ้งไดข้องบริการหน่ึงๆ ใหเ้ป็นส่ิงจบัตอ้งได ้

 -ความต่อเน่ืืองในการโฆษณา 

 การท่ีบริการจบัตอ้งไม่ไดเ้เละลกัษณะท่ีเเตกต่างกนั ท าใหต้อ้งใชส้ัญลกัษณ์ขอ้ความ รูปแบบ หรือภาพพจน ์ท่ีมีความ
ต่อเน่ืองเเละคงท่ีสม ่าเสมอในการโษณา 

 -ขจดัความกงัวลหลงัการซ้ือ 

 จุดท่ีส าคญัในการซ้ือสินคา้หรือบริการของลูกคา้ คือ การคิดวา่จะซ้ือดีหรือไม่ซ้ือส าหรับสินคา้นั้นเเละเม่ือซ้ือสินคา้ไปแลว้
สามารถประเมินผลหลงัการซ้ือได ้



บทบาทของโฆษณาส าหรับธุรกจิบริการ 

-สร้างธุรกิจบริการใหเ้กิดข้ึนในใจของลูกคา้ 

-สร้างภาพพจนท่ี์เหมาะสมส าหรับธุรกิจ 

-บอกถึงลกัญณะของธุรกิจบริการใหลู้กคา้ทราบ 

-บุคลากรของธุรกิจมีอิทธิพลกบัลูกคา้ 

-ช่วยในการเปิดช่องทางส าหรับตวัแทนขาย 



 2.การขายโดยบุคคล 

 โดยหลกัการ วธีิการ และกระบวนการจะมีความใกลเ้คียงกนั ส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้และธุรกิจบริการ เร่ิมตั้งเเต่การคดัเลือก
พนกังานขาย การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบเเทน การบริหารงานและการดูเเลควบคุมการขาย 

 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการขายบริการโดยบุคคล 

 พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานขายลูกคา้ 

 เนน้พฒันาผูเ้ช่ียวชาญ 

 การสร้างและการรักษาภาพพจนท่ี์ดี 

 การขายบริการเสริม 



 3.ประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์ของสินคา้และบริการมีลกัษณะไม่แตกต่างกนั แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของหวัขอ้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์และการประชาสัมพนัธ์ถึงตงัองคก์ร 

 คุณลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ 3 ประการ คือ 

 1. ความน่าเช่ือถือ 

 2.ความถูกตอ้ง 

 3.มีลกัษณะเป็นการแสดงการประชาสัมพนัธ์เป็นการอธิบายคุณลกัษณะของการบริการหรือความเคล่ือนไหวของธุรกิจ
บริการไดอ้ยา่งชดัเจน 



 ขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพนัธ์ 

 1.ก าหนดวตัถุประสงค ์

 2.เลือกเคร่ืองมือและขาวสารท่ีจะเผยแพร่ 

 3.การประเมินผลแผนประชาสัมพนัธ์ 

 



4.การส่งเสริมการขาย 
การส่งเสริมการขายนั้นไม่มีรูปแบบท่ีเเน่นอน ในบางคร้ังการส่งเสริมการขายไม่สามารถใชไ้ดก้บับริการบางอยา่งได ้แต่ธุรกิจเป็น

จ านวนมากกย็งัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการขาย 
 
ปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการส่งเสริมการขาย 
1.ลกัษณะของบริการ 
2.ขอ้บงัคบักฏเกณฑห์รือจรรยาบรรณของบริการ 
 
ความเเตกต่างของส่งเสริมการขายระหวา่งสินคา้และบริการนั้น อาจจะไม่ไดเ้กิดจากวธีิการท่ีน ามาใช ้แต่เกิดจากลกัษณะการ

น าเสนอใหแ้ก่ลูกคา้และความสามารถในการใชว้ธีิการส่งเสริม 


