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ท ำกำรตลำดหน้ำร้ำนอย่ำงไร... 

ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
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“ถ้ำไม่อยำก

ถูกทดแทน... 

ต้องแตกต่ำง” 
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กำรขำย และกำรตลำดสมัยใหม่ 

เน้น “กำรช่วยเหลือ” ลูกค้ำ 

มำกกว่ำจะท่ีเน้นขำย 
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 1. เข้าใจ “ความต้องการลูกค้า มากกว่า บริษทัอื่นๆ” 

   5 สุดยอดแนวคิดด้ำนกำรขำย 

Source : Incquity 
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 2. “ถ้าผมจะต้องบริหารธุรกิจด้วยมาตรฐาน 3 อย่าง 

สิ่งเหล่านั้น คงเป็นเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกค้า”  

“ความพึงพอใจของพนักงาน” และ “เงินสดหมุนเวียน” ” 



6 

 3. “ถ้าคุณสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เดี๋ยว

พวกเขาจะบอกต่อกันเอง” 
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 4. “ลูกค้าไม่ใช่คนโง่ !!  

พวกเขาแคข่าดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ” 
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 5. “ลูกค้าจะซื้อก็ด้วยเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของเรา” 
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- Product ?  

 

- Service ? 

 

- Solution ?  

 ตรวจสอบ “สิ่งที่ม”ี ก่อนส่งเสริมการตลาด 

สินค้าของร้านเรา 

การบริการที่ดี  / การดูแล / 

การให้ข้อมูล / การช่วย

ประสานงาน 

การมีเครื่องมือช่วยลูกค้าตัดสินใจ / 

ให้ค าแนะน า / ให้ค าปรึกษา / หาทาง

แก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
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ข้อเท็จจริง..เกี่ยวกับลูกค้า 

- ลูกค้าเก่งขึ้น (Prosumer/Smart)  

- ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น  

- ลูกค้ามี “ช่องทาง” ในการหาสินค้ามากขึ้น  

- ลูกค้ามี “ช่องทาง” ในการ “ซื้อ” มากขึ้น 

- ลูกค้าต้องการ “ความสะดวก” ในการซื้อ  

- “ความสัมพันธ์” มีความส่าคัญกับการเลือกซื้อ 

- ลูกค้า “บอกต่อ” กันมากขึ้น 
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ข้อเท็จจริง..เกี่ยวกับลูกค้า 

- ลูกค้าเก่งขึ้น (Prosumer)  ?? 

- ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น  ?? 

- ลูกค้ามี “ช่องทาง” ในการหาสินค้ามากขึ้น  ?? 

- ลูกค้ามี “ช่องทาง” ในการ “ซื้อ” มากขึ้น  ?? 

- ลูกค้าต้องการ “ความสะดวก” ในการซื้อ  ?? 

- “ความสัมพันธ์” มีความส่าคัญกับการเลือกซื้อ ?? 
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รู้จัก...การส่งเสริมการตลาด 

 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่ใช่แค่ ลด แลก แจก แถม 

แต่ยังรวมถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้าน การมีพนักงานขาย 

การสื่อสารทางตรงไปยังลูกค้า การบริการที่ดี สื่อทางตรง ไลน์ 

Facebook ฯลฯ เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จัก เกิดการจดจ่า และเกิดการซื้อ 

 

การลด แลก แจก แถม คูปอง สะสมแต้ม ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของ

การส่งเสริมการตลาด ที่เราเรียกว่า “การส่งเสริมการขาย” 

หรือ Sales Promotion  
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ส่งเสริมการตลาดอย่างไร...ให้ร้านส่าเร็จ 

 

แบ่งรูปแบบดังนี ้

1. ส่งเสริม “สินค้า” :: จัดหมวดหมู่สินค้าให้ชัดเจน วิเคราะห์

สินค้า :: จัดชุด :: ลดราคา ฯลฯ  

2. ส่งเสริม “บริการ”  

        - บริการที่เกี่ยวกับสินค้าโดยตรง เช่น การให้ค าแนะน า 

ติดตั้งอุปกรณ์ อะไหล่ ยาง เบรก ฯลฯ  

        - บริการเสริมที่สร้างความพอใจได้ เชน่ การส่งถึงรถ การ

บรรจุในบรรจุภัณฑ์อื่นๆ การส่งถึงที่ร้านลูกค้า บริการนอก

สถานที่ บริการรถรับ-ส่ง ฯลฯ  



ขั้นตอนการส่งเสริมการขาย 

 

1. จัดสินค้าเป็นระบบ เป็นหมวดหมู ่ (จัดเป็น Category) รวมถึง

จัดบริการเปน็หมวดหมูด่ว้ย 

2. ก่อนจัดการส่งเสริมการขาย ต้องพิจารณา “หมวดหมู ่ว่าหมวด

ไหนขายดี ไมด่ี / หมวดไหน คู่กับหมวดไหนได้ / สต๊อกหมวดไหนเยอะ-

น้อย / สินคา้หมวดไหนท่ีมีอายุหรือรุ่นเป็นตัวก่าหนดให้ล้าสมยัเร็ว / 

สินค้าหมวดไหนท่ีก่าไรเยอะ-น้อย / สินค้าหมวดไหนท่ีลูกค้าซือ้เยอะ 

(Hit) / สินค้าหมวดไหนทีลู่กค้าอู่ ช่าง รายใหญ่ซือ้ ฯลฯ 

3. ดกู่าไรของสินค้าพร้อมกับดู “ต้นทุน” ในการส่งเสริมการขายด้วย  

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหมวดท่ีแบ่ง  

5. วัดผลของการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขาย 

  







รูปแบบของส่งเสริมการขาย 

 

1. การลดราคา  

2. การแลกสินค้า / ของที่ระลึก เมื่อซ้ือครบถึงยอด หรือซื่อสินค้าที่ตอ้งการ

กระตุ้นยอดขาย 

3. การแจกสินค้าพรีเมยีม หรือแจกสินค้าอื่นๆ  

4. การแถมสินค้า 

5. คูปองส่วนลดสินค้า / ส่วนลดการบริการ  

6. การมอบสว่นเพิ่ม (เช่น ในกรณีน่าสินค้าเก่ามาแลก จะมีค่า xxx บาท)  

7. การสะสมแต้ม ส่าหรับลูกค้าเก่า – ใหม่ (การมีแต้มเพือ่จูงใจ เช่น กรณี

สินค้าก่าไรน้อย ให้ 2 แต้ม หรือลูกค้าที่มียอดซื้อเยอะมีแถมแตม้เพิ่ม)  

8. การจัดเซ็ตสินค้า ซื้อคู่ เพื่อกระตุ้นสินค้าอีกหมวด หรือกระตุ้นพร้อมกัน 

9. การจัดเซ็ตสินค้าที่เกีย่วเนื่องกัน  

   ฯลฯ 

  







แนวทางส่งเสริมการขายเบื้องต้น 

สินค้าขายด ี/ ก่าไรดี 

- จัดสินค้าหรือท าป้ายให้เห็นง่าย เด่นชัด (ถ้าท าโบรชัวร์ก็ต้องให้เด่นที่สุด)  เน้นความ

เป็น “มืออาชีพ” ส าหรับการน าเสนอสินค้าตัวนี้ 

 

สินค้าที่ขายไมด่ี 

- ให้วิเคราะห์ปัญหา ว่าที่ขายไม่ดี เพราะอะไรก่อน? เช่น ลูกค้าไม่รู้ว่าเรามีขาย (เน้น

การโปรโมท) / ลูกค้าไปซื้อกับที่อื่น (ให้เน้นการจับคู่กับสิ่งที่ลูกค้าซื้อประจ า หรือ

แนะน าลูกค้าว่ามีขาย) / ลูกค้าไม่ซื้อยี่ห้อนี้ (เน้นการแนะน าคุณสมบัติหรือประโยชน์ให้

มากขึ้น เน้นประชาสัมพันธ์ พร้อมท าการส่งเสริมการขาย แบบลดราคา, จับคู่พ่วง

สินค้า หรือพ่วงบริการ, สะสมแต้ม) เสนอเปรียบเทียบกับคู่เทียบอื่นๆ ในด้านราคา 

 

สินค้าที่ค้างสต๊อก 

- เน้นการเชียร์หน้าร้านให้เห็นคุณสมบัติ/จับคู่ซื้อหรือจัดเซ็ทในราคาพิเศษ/ลดราคา  

 



แนวทางส่งเสริมการขายเบื้องต้น 

 

ช่วงที่ร้านขายดี 

- เน้นการสร้าง “ความสัมพันธ์” กับลูกค้าให้มากขึ้น จดจ าลูกค้าให้ได้ เน้นการบอก

ต่อ (ลูกค้าจะสร้างลูกค้าให้กับเราอีกทีหนึ่ง” เน้นความเป็นมืออาชีพให้มากขึ้น เน้น

การให้ค าปรึกษา เน้นการเป็นผู้น าในการขายสินค้าชิ้นนี้ 

- เน้นการท า “สินค้าแนะน า” ส าหรับสินค้าที่ขายดี และมีก าไรดี 

 

 

 

 



แนวทางส่งเสริมการขายเบื้องต้น 

 

ช่วงที่ร้านขายไม่ดี 

1. จัด Mobile Team หรือไปหาลูกค้าถึงอู่เพื่อแนะน าตัว แนะน าสินค้าที่ขาย 

แนะน ารายการส่งเสริมการขายที่มี (เน้นส่งเสริมการขายที่ลูกค้าใหม่) 

2. จัดโครงการร่วมกับลูกค้าของลูกค้า (Push Promotion) ไปยังอู ่หรือ ลูกค้าของ

ช่าง เช่น ซ่อมรถกับอู่นี้ได้รับของแถม / สมนาคุณบางอย่าง 

 

 



แนวทางส่งเสริมการขายเบื้องต้น 

 

3. จัดสินค้าเป็นเซ็ท หรือพ่วงบริการอื่นๆ อาทิ ตรวจเช็ค หรือน าอะไหล่เก่ามา

ตรวจเช็คฟรีส าหรับลูกค้าเก่า พร้อมมอบส่วนลด หรือเปลี่ยนในราคาพิเศษ 

4. ดึงลูกค้าเก่า...เข้าร้าน (เน้นการให้ลูกค้ามาตรวจเช็คสภาพ / มารับบริการ พร้อม

น าเสนอสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าเก่าทันที)  

5. จัดท า “สินค้าแนะน า” ราคาพิเศษ ให้ลูกค้าเห็น และท าสื่อ 

 

 



แนวทางส่งเสริมการขายเบื้องต้น 

การ “หาเรื่อง” สร้างการส่งเสริมการขาย 

หาเรื่องไปที่ “กลุ่มลูกค้า” 

1. จัดส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าเก่าของร้าน 

2. จัดส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าใหมข่องร้าน (แบบมีวันก าหนดพิเศษ เช่น ลูกค้าที่

เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ภายในวันที่ xxx ถึงวันที่ xxx)  

3. จัดส่งเสริมการขายส าหรับกลุ่มลูกค้าที่อยูบ่ริเวณโดยรอบ (เช่น ร้านอยู่ใกล้

มหาวิทยาลัย มอบส่วนลด หรือมีบริการพิเศษส าหรับ คณาจารย์ – บุคลากร – 

นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย) หรือ กลุ่มลูกค้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  

4. จัดส่งเสริมการขายกับกลุ่มลูกค้าอื่นๆ อาทิ น าอะไหล่เก่ามาเปลี่ยน หรือน ามา

ตรวจสอบฟรี ฯลฯ  

5. จัดส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดซื้อเยอะ 

6. จัดส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้ารายเก่าที่มียอดน้อยหรือไม่ได้เข้าร้านนาน (เพื่อ

กระตุ้น) หรือลูกค้ารายเก่าที่เป็นลูกค้าของร้านเกิน 10 ปี (เป็นต้น) 

 



แนวทางสง่เสริมการขายเบื้องต้น 

การ “หาเรื่อง” สร้างการส่งเสริมการขาย 

 

หาเรื่องไปที่ “ช่วงเวลา” 

1. จัดส่งเสริมการขายส าหรับช่วงครบรอบ xx ปีของร้าน  

2. จัดส่งเสริมการขายส าหรับช่วงหน้าฝน / หน้าร้อน / หน้าหนาว  

3. จัดส่งเสริมการขายส าหรับช่วงเทศกาลที่คนมาใช้บริการเยอะ 

4. จัดส่งเสริมการขายส าหรับช่วงต้นปี / กลางปี / ปลายปี 

5. จัดส่งเสริมการขายส าหรับช่วงที่สอดคล้องกับ “โอกาส” อื่นๆ อาทิ ช่วงมอเตอร์

โชว์ (น ารถที่จองในมอเตอร์โชว์มาติดตั้งแล้วได้รับส่วนลด ฯลฯ) ช่วงกิจกรรมอื่นๆ 

อาทิ งานกาชาด หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ   

 

 



แนวทางส่งเสริมการขายเบื้องต้น 

การ “หาเรื่อง” สร้างการส่งเสริมการขาย 

 

หาเรื่องไปที่ “กลุ่มอื่นๆ”  

1. จัดส่งเสริมการขายมอบสิทธิพิเศษส าหรับรถที่ซื้อที่ร้าน.....  

2. จัดส่งเสริมการขายมอบสิทธิพิเศษส าหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของ.... 

3. จัดส่งเสริมการขายมอบสิทธิพิเศษส าหรับผู้ใช้... 

 

 



พลังของลูกค้าเก่า 

-- ต้นทุนในการดูแลลูกค้าเก่า..ต่่ากว่าลกูค้าใหม่  

-- ลูกค้าเก่า สามารถสร้างยอดขายซ้่าๆ ให้เราได ้

-- ลูกค้าเก่า สามารถบอกต่อให้ลูกคา้ใหม่ได ้

-- ลูกค้าเก่า สามารถเปน็ผู้ประชาสัมพันธ์ท่ีท่าให้ภาพลกัษณ์ร้านเราดี

ขึ้นได้ในสายตาคนอื่นๆ  

-- ลูกค้าเก่า พร้อมปกปอ้ง เถียงแทน หรือให้ความร่วมมือกบักิจกรรม

ที่เราจัดได้ไม่ยาก 

 



แนวทางการหารายได้จากลูกค้าเก่า 

 

- เริ่มที่การเก็บ “ฐานข้อมูล” จากลูกค้าปัจจุบัน เชน่ ท่าแบบสอบถาม แบบประเมิน

ความพึงพอใจ จ่านวนหน้าไม่เยอะมาก (ข้อมูลที่ส่าคัญ เชน่ ชื่อ ที่อยู่ Line ID, 

ประเภทรถ อายุรถ  เพื่อวิเคราะห์ “โอกาส” เช่น โอกาสในการเปลี่ยนอะไหล่ 

โอกาสในการกลับเข้ามาอีกครั้ง โอกาสในการติดต่อ โอกาสในการบอกต่อ โอกาส

ในการซื้อเพิ่ม ฯลฯ)  

 

- เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM : Customer Relationship 

Management)  “รู้จัก...รู้ใจ...น่าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ 



ใส่ใจในการบริการ ::: การบรกิาร...ตอ้งเป็นเลิศ 



(ร้านบิ๊กเต้ @ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) 

Source : sanook.com 

 

 

กรณีศกึษา :: ความคิดสร้างสรรคก์บัการขายหน้าร้าน 











คุณสิทธิชัย นชิกรรม 

ทายาทกิจการร้านโชวห่วย 

“บุญมี มาร์เก็ต”   

อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 

Source : เส้นทางเศรษฐ ี



รู้ปัญหา..โชห่วย 

- การวางสินค้าระเกะระกะ ไม่เป็นระเบียบ 

- เปิดสาย ปิดเร็ว ไม่เป็นเวลา ไม่มีระบบ 

- สินค้าหลายประเภท ไม่ตรงกับความต้องการลูกค้า 

จุดเด่น 

- มี 7 หมู่บ้านล้อมรอบ ใกล้สถานศึกษา 

- รู้จักกับลูกค้ายาวนาน ลูกค้าให้ความไว้วางใจ 

- การบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น ปรับจุดอ่อนได้ 

 

  



 

สิ่งที่ท่า 

- ท่าชั้นวางสินค้าใหม่ มีตะกรา้ให้ลูกค้า (ร่วมโครงการมิตรแทโ้ชห่วย ของแม็คโคร) 

- แบ่งสนิค้าออกเป็น 15 กลุ่ม อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เครื่องดื่ม

อรรถประโยชน์ เช่น ชาเขียว น้่าอัดลม นม , เครื่องเขยีน ของเล่น 

เครื่องส่าอาง สบู่ แชมพู แป้ง Home DIY ตะปู หลอดไฟ สวิตช์ ฯลฯ 

- มีโปรโมชัน่ เช่น แชมพคูู่กับครมีนวดราคาพิเศษ จัดส่งสินค้าฟรี มีบริการ

ห่อของขวัญ จัดชุดสังฆทาน บริการน้่าดื่มในร้าน รับจ่ายค่าน้่า ค่าไฟ ค่าเติม

เงินมือถือ รับส่งแฟกซ์ ขยายเวลาการให้บริการ จาก 7.00 – 19.00 มาเป็น 

6.00 – 22.00 โฆษณาผ่านวิทยุชุมชน และมีส่วนร่วมกับคนในพืน้ที่ ที่จะน่า

สินค้ามาขาย เช่น ขนม อาหาร ต่างๆ (อนาคตท่าเคาน์เตอร์อาหารปรุงสุก) 

- ก่าไรเพิ่มขึ้น จาก 10,000 เป็น 40,000 บาท 

 

Model ::: จัดสินค้าใหม่ / มีบริการเสริม เน้นบริการทีด่ีขึ้น 

/ มีโปรโมชัน่ที่ตรงประเด็น / ขยายเวลา   

  



คุณมุกดา จันทร์ทิม 

เจ้าของกิจการ “มุกดา มาร์เก็ต” 

ร้านคา้ส่ง-ปลีก (แม่สอด จ.ตาก) 

Source : เส้นทางเศรษฐ ี

- เริ่มกิจการจากรถเร่ ขายเบเกอรี ่และขนมขบ

เคี้ยว (ประมาณ 7 ปี) 

- เก็บเงินซ้ือหน้ารา้น จนขยายพื้นที่ได้ 3 คูหา 

และใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาบรหิารจัดการ 

- ปัจจุบัน ซ้ือที่ดิน 35 ไร่ โดยใช้พื้นที่ 3 ไร่ สร้าง

ร้านค้าส่ง-ปลีก (บริการต้ังแต่ปี 2545) มี

ลูกค้าเปน็ชาวไทยและพม่า 



- ค้าส่ง 70% : ค้าปลีก 30%  

- เข้าใจความต้องการของลูกคา้ (ไทย 80%  พม่า 20%) ให้ความสา่คัญด้านภาษาเป็น

หลักในการบริการ มีทั้งภาษาไทย ภาษาพมา่ และภาษาอังกฤษ และรับคนพมา่เขา้

ท่างานอีก 10 กว่าคน จาก 80 คน เพื่อให้การส่ือสาร ง่ายขึน้  

- มีบริการที่ดี บรรจุหีบห่อ ขนส่งให้   

- ไม่ได้มองวา่ห้างใหญ่คือคูแ่ข่ง แต่มองส่ิงที่ควรท่าคอื “การพฒันาตนเองไปเรื่อยๆ”  

- จัดหาสินค้าเฉพาะมาจ่าหนา่ยเพิ่มเติม เช่น OTOP เบเกอรี่ ขนมต่างๆ  

- จัด Promotion  ให้หลากหลาย และดึงดูดใจ 
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You’re a leader, you can do it !!  
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A.Narathip Amtiengtrong : www.narathip.com 

  

Email : aj.narathip@gmail.com, CEO@smartmotion.co.th 

FP : GooDy Business Talk 

LINE ID : Goodygiddu 

 


