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ขั้นตอนการวางแผนการส่งเสริมการตลาด

Steps of Promotion Planning

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  วงศ์ณิชชากุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการกล่าวถึงความส�าคัญของ	ขั้นตอนของการวางแผนการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็นส่วนส�าคัญมาก
ส่วนหนึ่งส�าหรับการวางแผนการตลาดของบริษัท	เพราะว่าถ้าแผนการส่งเสริมการตลาดประสบความส�าเร็จ	บรรลุวัตถุประสงค์	ก็ย่อมมี
ส่วนท�าให้แผนการตลาดมีโอกาสประสบความส�าเร็จได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน	 ดังนั้นการวางแผนการส่งเสริมการตลาดที่ดีจะประกอบด้วย	
9	ขั้นตอน	ดังนี้	โดยเริ่มจาก	การก�าหนดโอกาส	การก�าหนดวัตถุประสงค์	การจัดองค์กร	การคัดเลือกกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย	การคัดเลือก
ข่าวสาร	การคดัเลอืกส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด	การก�าหนดงบประมาณ	การปฏบิตักิารกลยทุธ์	สดุท้ายคอืการวดัผลและการแก้ไข
ให้ถูกต้อง	โดยยกตัวอย่างบริษัท	พรานทะเล	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	มาประกอบการอธิบาย

Abstract

 This steps in promotion planning are a great and important part of the company marketing plan. This means the 
accomplishment of the marketing plan depends on achievement throughthe goals of the promotion plan. A successful 
promotion consists of 9 steps: First, Determining a Promotional Opportunity; second, Determining the Promotional Objectives; 
third, Organizing for Promotion; forth, Selecting the Audience; fifth, Selecting the Message; sixth, Selecting in Promotion Mix; 
seventh, Determining a Budget; eighth, Implementing the Promotional Strategy; ninth, Measuring the Budget and Taking 
Correction Action if Necessary. The case study of Prantalay Marketing Company will be used as an example.

ปัจจุบันการบริหารงานด้านการประกอบธุรกิจจะประสบความส�าเร็จได้ควรจะต้องยึดหลักการทางทฤษฎี	 กอปรการมี
ประสบการณ์ที่ดีของผู้บริหารเป็นหลัก	แต่ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการยังต้องมีการท�าวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลถึงความต้องการของ
ตลาดผู้บริโภคก่อน	จากนั้นจึงน�าผลที่ได้มาวางแผนการตลาด	ด้วยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดที่ดีและเหมาะสม	เพื่อท�าให้ผลที่ได้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
	 การวางแผนการตลาดนั้นถ้าพิจารณาให้ถ่องแท้จะพบว่าส่วนที่เป็นกุญแจส�าคัญที่จะส่งผลให้แผนการตลาดประสบความส�าเร็จ
ได้ด	ีส่วนหนึง่กค็อืการวางแผนการส่งเสรมิการตลาดนัน่เอง	เพราะถ้าการสร้างสรรค์แผนการส่งเสรมิการตลาดมปีระสทิธผิลสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ในขั้นแรก	โอกาสที่จะท�าให้แผนการตลาดประสบความส�าเร็จ	และบรรลุเป้าหมายตามมา	ย่อมมีความเป็นไปได้มากกว่า
ครึ่งหนึ่งแล้ว	ดังนั้น	การวางแผนการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นส่วนส�าคัญที่นักการตลาดและผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญจะมองข้าม
ไม่ได้อย่างเด็ดขาด	
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ขั้นตอนการส่งเสริมการตลาด (Step in Promotion 

Planning) แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การก�าหนดโอกาสการส่งเสรมิการตลาด	(Determining	 
a Promotional Opportunity)
 2. การก�าหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาด	
(Determining	the	Promotional	Objective)
 3. การจดัองค์กรเพือ่การส่งเสรมิการตลาด	(Organizing	
for Promotion)
 4. การคัดเลือกกลุ่มผู้เข้าชมเป้าหมาย	(Selecting	the	
Audience)
 5. การคัดเลือกข่าวสาร	(Selecting	the	Message)
 6. การคัดเลือกส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด	
(Selecting	in	Promotion	Mix)
 7. การก�าหนดงบประมาณ	(Determining	a	Budget)
 8. การปฏิบัติการกลยุทธ ์การส ่ง เสริมการตลาด	
(Implementing	the	Promotional	Strategy)
 9. การวัดผลและการแก้ไขให้ถูกต้อง	(Measuring	the	
Budget and Taking Correction Action if Necessary)
	 ขัน้ตอนของการวางแผนการส่งเสรมิการตลาดทีก่ล่าวมา
ข้างต้น	สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร	 แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงขออนุญาต
น�าเอากรณีตัวอย่างของ	บริษัท	พรานทะเล	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	ซึ่ง
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารทะเลแช่แขง็	ยีห้่อ	“พรานทะเล”โดยตรง	
โดยมีนายอนุรัตน์	 โค้วคาลัย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการ
ตลาดและฝ่ายปฏิบัติการ	เป็นผู้ดูแล	บริษัท	พรานทะเล	มาร์เก็ต
ติ้ง	 จ�ากัด	 ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท	 ยูเนี่ยนโฟรเซน 
โปรดกัส์	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลติอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ส่งออก
และจ�าหน่ายภายในประเทศ	และคือผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งทุก
ประเภทของพรานทะเล	โดยม	ีดร.ธงชยั	ธาวนพงษ์	ด�ารงต�าแหน่ง	
กรรมการผู้จัดการ	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด แบ่งออกเป็น 

3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

กลุ่มที่ 1	โฟรเซนฟู้ดพร้อมปรุง	(Ready	to	Cook)	ได้แก่	
ปลา	กุ้ง	ปลาหมึก

กลุ่มที่ 2	โฟรเซนฟู้ดพร้อมรับประทาน	(Ready	to	eat)	
ได้แก่	 ข้าวต้ม	ข้าวกล่อง	ก๊วยเตี๋ยว	พาสต้า	สปาเก็ตตี้	 อาหาร
ทะเลเสียบไม้	 ทะเลรวมมิตร	 เกี๊ยวกุ้ง	 ปอเปี๊ย	 ลูกชิ้น	 ทอดมัน
ปลา/กุ้ง	ฯลฯ

กลุ่มที่ 3	ซูชิ	Click	และ	พรานทะเลนู้ดเดิ้ลโบวล์

ขั้นที่ 1 การก�าหนดโอกาสการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นนี้ความหมายก็คือ	 ผู ้ประกอบการจะหาโอกาส
ทางการตลาดได้อย่างไร	 ค�าว่าโอกาส	 เป็นปัจจัยภายนอกไม่
สามารถควบคุมหรือก�าหนดเองได้	ผู้ประกอบการต้องฉกฉวยหรือ
ไขว่คว้าเอาเอง	 ซึ่งถ้าพิจารณาเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติก็จะสามารถท�าให้เกิดโอกาสได้ง่ายตามมา	ดังต่อไปนี้
 1.1 แนวโน้มความต้องการที่ชื่นชอบของผู้บริโภคใน
ขณะนั้นก�าลังต้องการอะไร	 เช่น	 ถ้านึกถึงอาหารแน่นอนปัจจุบัน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ย่อมค�านึงถึงอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลัก	 ดัง
นั้น	อาหารพรานทะเล	ก็มีโอกาสมารองรับความต้องการได้พอดี
จึงท�าให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี	เพราะบริษัทจะเน้นถึงความสด	
สะอาด	 โดยเฉพาะอาหารจ�าพวกปลาก็น�ามาเน้นเป็นหลักซึ่งมี
ประโยชน์ด้านโภชนาการและเป็นมิตรต่อสุขภาพมากกว่าจ�าพวก	
เนื้อสัตว์ใหญ่อย่างแน่นอน	 ดังนั้นตลาดผู้บริโภคจึงเปิดโอกาส
ต้อนรับสินค้าแบบไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างไร
 1.2 ผูบ้รโิภคนยิมสนิค้าทีม่คีณุสมบตัโิดดเด่น	 คณุภาพดี	 
และมีความแตกต่าง	 ดังนั้น	 พรานทะเลนู้ดเดิ้ลโบว์ล	 (บะหมี่ 
กึง่ส�าเรจ็รปู)	ปกตทิัว่ไปบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูจะไม่ค่อยมเีนือ้สตัว์ผสม	
แต่ของพรานทะเลมีจึงสร้างความโดดเด่นให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ด้วยการเพิ่มเนื้อปลา	เนื้อกุ้ง	ที่เป็นเนื้อเต็มๆ	ค�า	ทั้งสดและใหม่	
ซึง่เป็นวธิกีารทีถ่นดัของพรานทะเลอยูแ่ล้ว	โดยการเจาะกลุม่ตลาด
ระดับบน	 ซึ่งคู่แข่งขันยังไม่กล้าลงเล่นตลาดนี้	 จึงถือเป็นจุดแตก
ต่างทีไ่ด้เปรยีบและมโีอกาสเตบิโตถ้าบรษิทัมกีารเน้นกจิกรรมด้าน
การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 1.3 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ถูกซ่อนไว้ภายใน	 บริษัท
ต้องพยายามสือ่สารให้ผูบ้รโิภคได้รบัรูว่้ามคีณุภาพทีเ่หนอืว่าคูแ่ข่ง
อย่างไร	เช่น	พรานทะเล	เน้นความสดจากทะเล	โดยโฆษณาให้
ผู้บริโภคได้รับรู้ว่า	 บริษัทมีเรือประมงเหล็กที่มีขนาดใหญ่และทัน
สมัยที่สุดในประเทศไทย	 มีการควบคุมคุณภาพของสัตว์น�้า	 และ
รักษาความสดโดยหลังจากจับสัตว์น�้าได้	ต้องแยกชนิด	/	ขนาด	/	
ท�าความสะอาด	ซึงบางชนิดต้องท�าการน้อคปลาในน�้าเย็นจัดเพื่อ
ให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากตัวปลาอย่างรวดเร็วจะท�าให้ปลา
มีความสดมาก	หลังจากเรียงปลาอย่างเป็นระเบียบแล้วจะท�าการ
ฟรสี	หรอืแช่เยอืกแขง็ในเรอืทีอ่ณุหภมู	ิ-18	องศา	จงึน�าปลามาเกบ็
ไว้ในห้องเย็น	-20	 องศา	 วิธีฟรีสที่ทันสมัยแบบนี้จะท�าให้อาหาร
ทะเลแช่เยือกแข็งมีความสดใหม่เหมือนจับขึ้นจากทะเลใหม่ๆ	
สดๆ	ซึง่พรานทะเลกเ็น้นการโฆษณาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ผูบ้รโิภค
ได้เข้าใจถงึความเป็นจรงิทีส่่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยรูก้นั	เมือ่รูแ้ล้วมกีาร
บอกต่อ	จนเกิดการทดลองชิมและซื้อ	จนเชื่อใจ	โอกาสการกลับ
มาซื้อใหม่ก็ย่อมจะมีเพิ่มมากขึ้น
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 1.4 การโฆษณาต้องใช้จุดหลักส�าคัญ	(Theme)	ที่เน้น
ค�าพูดให้ถูกใจผู้บริโภคจนเกิดอารมณ์คล้อยตามที่ท�าให้อยากซื้อ
สนิค้าตามมาภายหลงั	เช่น	การโฆษณาชดุ	“เก๋าเอ๋ย...หมก	หมก”	
ที่มีผู้ชายนั่งตกปลาอยู่แต่นานแล้วก็ยังตกไม่ได	้ ซะที	 ฉากต่อมา
ก็มีแม่ครัวสาวน�าหม้อวิ่งมาที่ริมสะพานข้างๆคนตกปลาแล้วร้อง
เรียก	 เก๋าเอ๋ย...หมก	 หมก”	 พักเดียวปลาเก๋าก็กระโดดเข้าหม้อ	
คนตกปลาหนัไปดทู�าหน้างงๆ	ก่อนหนงัจะจบลงกม็เีสยีงพากษ์ว่า	
“พรานทะเล	สดใหม่จากทะเล”	ท�าให้ผูช้มมคีวามรูส้กึว่าทานปลา
ของพรานทะเลกใ็ห้ความสดเสมอืนได้มาจากการตกปลามาใหม่ๆ	
เช่นกัน	 กรณีนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่ชอบรับประทานปลาเป็น
หลักจะมีโอกาสคล้อยตามได้สูงมากกว่าคนไม่รับประทานปลา
 1.5 การใช้งบประมาณที่เหมาะสมจะท�าให้เกิดโอกาส
มากขึ้น	 เช่น	 บริษัทพรานทะเลฯจะใช้เครื่องมือการส่งเสริมการ
ตลาดโดยรวมตลาดต่อปีเฉลี่ย	30-40	 ล้านบาท	 ซึ่งก็ท�าให้เกิด
โอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อยู่ในระดับปานกลาง

ขั้นที่ 2 การก�าหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาด 

	 การก�าหนดวัตถุประสงค์สามารถจะก�าหนดได้ดังนี้
	 2.1	 เพื่อท�าให้เกิดการรับรู้	 (Creating	Awareness)	
หมายถึง	การสื่อสารถึงชื่อเสียงของบริษัท	ตรายี่ห้อ	ผลิตภัณฑ์ที่
จัดจ�าหน่าย	โดยการโฆษณาตามสื่อต่างๆ	เช่น	ตอนเปิดตัวบริษัท
พรานทะเลฯ	ใหม่ๆ	บริษัทได้ใช้งบโฆษณาถึง	100	ล้านบาทโดย	
เน้น	Theme	ทีว่่า	“สดใหม่จากทะเล”	จงึท�าให้การโฆษณามคีวามถี่	
และความต่อเนื่องที่ได้ผล	คนจึงรู้จักเร็ว
	 2.2	 เ พื่ อ ท� า ใ ห ้ เ กิ ด ค ว าม เ ข ้ า ใ จ 	 (C r ea t i n g	
Understanding)	 หมายถึง	 การสื่อสารให้ผู ้บริโภคเข้าใจว่า
ประโยชน์ของผลติภณัฑ์	คอือะไร	เช่น	บรษิทัพรานทะเลฯ	ทีเ่น้นจดุ
หลักว่า	“สดใหม่จากทะเล”	โดยใช้กรรมวิธีฟรีสสัตว์น�้าที่อุณหภูมิ	
-20	 องศา	 ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ทันสมัยและท�าให้สัตว์น�า้มีความสด	
เพราะสามารถหยุดปฏิกิริยาทางชีวเคมีของอาหาร	 สามารถเก็บ
ได้ถึง	2	ปี
	 2.3	 เพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	(Creating	
Change	in	Attitudes)	หมายถึงการน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตาม
หลักการ	 เพื่อสนับสนุนความรู้สึกที่ไม่ดีของผู้บริโภคให้ดีขึ้น	 เช่น	 
ผู้บริโภคทั่วไปจะมีความคิดที่ว่า	 การบริโภคอาหารแช่แข็งไม่สด
และไม่อร่อยเท่าอาหารสดที่ซื้อจากตลาด	 ดังนั้น	 บริษัทพราน
ทะเลฯ	จึงออกโฆษณาชุด	“ทัศนคติ”	โดยเรื่องราวจะเกี่ยวกับการ
ที่มีผู้หญิง	2	คนเถียงกันว่า	อาหารทะเลแช่แข็ง	สดหรือไม่สด	ซึ่ง
จะน�าไปสูค่วามอร่อยและไม่อร่อยสดุท้ายเมือ่มกีารให้ชมิอาหารแช่
แข็งของพรานทะเลพร้อมปรุง	แล้วปรากฎว่าคนกลุ่มใหญ่	สรุปว่า

อร่อย	ซึง่ย่อมเป็นการพสิจูน์ให้เหน็ว่าคนทีไ่ม่เชือ่ว่าอาหารทะเลแช่
แขง็ไม่สดไม่อร่อยจะเปลีย่นความคดิมาเชือ่ว่าอาหารทะเลแช่แขง็
ของพรานทะเลก็อร่อยเท่าอาหารทะเลสดๆ	จริง

2.4	 เพือ่ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	(Creating	
Change	in	Behavior)	หมายถงึการน�าเสนอข้อมลูแบบง่ายๆ	แล้ว
ท�าให้เกิดพฤติกรรมตามมา	 เช่น	 หลังจากที่บริษัทพรานทะเลฯ	
สื่อสารน�าเสนอ	 การโฆษณาถึงจุดเด่นต่างๆ	 ของผลิตภัณฑ์แล้ว
ก็พยายามท�าให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้ง่ายๆ	 ซึ่งบริษัทมีการวาง
จ�าหน่ายสินค้าตามแหล่งต่างๆ	 มากมาย	 อาทิ	 ซุปเปอร์มาร์เกต
ทกุห้างทกุสาขา	ร้านค้าสะดวกซือ้ทกุแห่ง	สถานรีถไฟฟ้าหวัล�าโพง	
สถานีรถไฟฟ้า	BTS	และระบบ	Delivery	ส่งตรงถึงบ้าน	เป็นต้น	จึง
ท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจทดลองซื้อได้อย่างง่ายดาย
	 2.5	 การสร ้ างแรง เสริมที่ เ ข ้มแข็ ง	 (C reat ing	
Reinforcement)	หมายถึงการเสนอผลตอบแทนให้กับ	ผู้บริโภค	
นอกจากการท�ากิจกรรมด้านการตลาดแล้ว	 ยังมีการส่งเสริมการ
ขายให้กับผู้บริโภคอีกด้วย	 นอกจากท�าให้ยอดขายของบริษัทเพิ่ม
ขึ้นแล้ว	 ยังเกิดความภักดีต่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ตามมาอีกด้วย	
เช่น	 บริษัทพรานทะเลฯ	 จะใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย	 อาทิ	
ส่วนลดเงินสด	ซื้อ	1	แถม	1	สะสมแต้มเพื่อแลกหนังสือปรุงอาหาร
ทะเล	เสื้อยึดโปโล	และอื่นๆ	เป็นต้น	

ขั้นที่ 3 การจัดองค์กรเพื่อการส่งเสริมการตลาด

ขั้นนี้	 ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่จะมีแผนกการส่งเสริม
การตลาดด�าเนินการนี้โดยตรงแต่บางบริษัทก็อาจจะต้องว่าจ้าง
บริษัทภายนอกมาด�าเนินการให้หรือมาเป็นที่ปรึกษาแล้วแต่ความ
เหมาะสม	เช่น	บริษัทพรานทะเลฯ	จะจ้างบริษัท	เอเยนซี่	เจ	วอล
เตอร์	ธอมสัน	จ�ากัด	ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์และมาด�าเนิน
การในเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมาตลอดจนท�าให้เกิด
ผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

ขั้นที่ 4 การคัดเลือกกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

	 ขั้นนี้บริษัทต้องมั่นใจก่อนว่าสามารถคัดเลือกกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องแล้ว	จึงสมารถน�าเสนอข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิผล	เช่น	บริษัทพรานทะเลฯ	จะสื่อสารกับกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็น	นักเรียน	นักศึกษา	และวัยท�างานที่ไม่ค่อยมีเวลา
ส�าหรบัการปรงุอาหาร	ดงันัน้	อาหารทะเลแช่แขง็พร้อมรบัประทาน	
เช่น	ข้าวต้ม	และข้าวกล่อง	ซึ่งมีหลายสิบเมนู	ให้เลือกจึงสามารถ
ตอบสนองคนกลุม่นีไ้ด้เป็นอย่างดี	เพราะทัง้เรว็ทัง้ประหยดัและยงั
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย
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ขั้นที่ 5 การคัดเลือกข่าวสาร

	 ขั้นนี้บริษัทต้องก�าหนดข่าวสารให้เฉพาะเจาะจงกับ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง	 การเน้นจุดหลักส�าคัญ	(Theme)	 ให้เป็นจุด
เว้าวอน	(Appeal)	เพื่อสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้เกิดการ
รบัรูแ้ละสามารถจดจ�าตราสนิค้าของเราให้ได้	หรอืท�าให้เกดิความ
ประทบัใจแล้วตัง้ใจทีจ่ะมุง่ไปซือ้สนิค้าในทนัทหีรอืในอนาคต	เช่น	
บรษิทัพรานทะเลฯ	จะใช้จดุหลกัส�าคญัด้านความสดใหม่จากทะเล	
และยงัเน้นว่าเป็นอาหารเพือ่สขุภาพทีม่คีวามอร่อยทกุเมน	ูทกุครัง้
ทีส่ือ่สารจงึท�าให้ผูบ้รโิภคนกึถงึพรานทะเลในล�าดบัต้นๆ	ก่อนการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแช่แข็งส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน

ขั้นที่ 6 การคัดเลือกส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

	 ขั้นนี้บริษัทจะต้องพิจารณาว่าเครื่องมือการส่งเสริมการ
ตลาดตัวใดที่จะเหมาะกับการน�าเสนอข่าวสารได้ดีที่สุด	 ตัวอย่าง
เช่น	ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กมีงบประมาณน้อยมักนิยมใช้พนักงาน
ขายเป็นหลัก	 ถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางงบประมาณพอสมควรมัก
นิยมใช้การโฆษณาและการส่งเสริการขายเป็นหลัก	 เช่น	 บริษัท
พรานทะเล	 เป็นต้น	 แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่	 มีงบประมาณ
มากก็จะใช้ส่วนประสมทางการส่งเสริมการตลาดทั้ง	 5	 ตัว	
คือ	 การโฆษณา	 การส่งเสริมการขาย	 การใช้พนักงานขายการ
ประชาสมัพนัธ์	และการตลาดทางตรง	หรอืถ้างบการเงนิมากจรงิๆ	
ก็อาจใช้การสื่อสารการตลาดครบเครื่อง	(Integrated	marketing	
Communication	=	IMC)	ซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องมือ	22	ตัว	(ซึ่ง
จะไม่ข้อกล่าวรายละเอียดในระดับนี้)	 ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ละเอียด
และซับซ้อนมากและสามารถหวังผลในระดับสูงได้มากเช่นกัน

ขั้นที่ 7 การก�าหนดงบประมาณ (Determining a Budget)

	 โดยปกติในทางปฏิบัติสามารถก�าหนดงบประมาณได้	 
2	วิธีใหญ่	คือ
 1. การก�าหนดงบประมาณโดยผู ้บริหารระดับสูง	 
ซึ่งกระท�าได้	5	วิธีย่อยวิธี	ดังนี้
  1.1 ก�าหนดตามความสามารถที่ผู้บริหารจะจ่ายได้
หลังจากมีการจัดสรรให้กับฝ่ายอื่นๆ	 แล้ว	 จะจัดสรรให้กับการ
โฆษณาเท่าไร
  1.2 ก�าหนดตามความพอใจของผูบ้รหิาร	ซึง่ไม่มหีลกั
เกณฑ์แน่นอนอาศยัประสบการณ์และวจิารณญาณของผูบ้รหิารเป็น
หลัก
  1.3 ก�าหนดตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย	วิธีนี้เป็นวิธี
ทีน่ยิมใช้กนัมากเพราะสามารถน�าเอเปอร์เซน็ต์ยอดขายในอดตีมา
เปรียบเทียบท�าให้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ	 สามารถกระตุ้น

ฝ่ายปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ดี	 จะมีข้อเสียก็คือข้อมูลใน
อดีตอาจไม่ตรงกับความเป็นในสภาวะปัจจุบัน
  1.4 ก�าหนดตามคู่แข่งขัน	 งบประมาณประเภทนี้จะ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเป็นหลัก	ซึ่งบางครั้งก็เป็นการยากเพราะ
ไม่เพยีงแต่จะต้องดบูรษิทัคูแ่ข่งในระดบัใกล้เคยีงกนัแล้ว	การทีจ่ะ
ไปล่วงรู้งบประมาณของบริษัทคู่แข่งขันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
  1.5 ก�าหนดตามผลตอบแทนการลงทุน	งบประมาณ
ประเภทนี้จะต้องคาดการณ์ว่าแต่ละปีมีผลก�าไรเท่าไรก่อนจึงจะ
สามารถก�าหนดงบประมาณที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมได้ต่อ
ไป	จะมข้ีอเสยีกค็อืผลก�าไรในแต่ละปีไม่แน่นอน	ดงันัน้งบประมาณ
ก็ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่แน่นอนเช่นกัน
 2. การก�าหนดงบประมาณตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งกระท�า
ได้	2	วิธีย่อยดังนี้
  2.1 ก�าหนดจากวัตถุประสงค์และงานที่ท�า	 โดยจะ
ก�าหนดจากการลงทนุว่าต้นทนุการสร้างสรรค์ชิน้งานโฆษณา	การ
ใช้สื่อโฆษณาต่างๆ	 เป็นเท่าไรก็จะใช้งบประมาณเท่านั้น	 ซึ่งเป็น
หลักในการพิจารณางบประมาณของบริษัทพรานทะเลฯ
  2.2 ก�าหนดจากวตัถปุระสงค์เพือ่ต้องการก�าไรสงูสดุ	
ยอดขายสูงสุดและส่วนครองตลาดสูงสุด	 ซึ่งวิธีนี้เป็นการคิดแบบ	
Marginal	Method	 โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการว่าจะ
จัดสรรอย่างไร	ซึ่งเป็นวิธีการที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควร

ขั้นที่ 8 การปฏิบัติการกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

	 การปฏิบัติการเป็นขั้นที่ต ้องใช้ความสามารถและ
ประสบการณ์เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้	 โดย 
ผู้จัดการต้องค�านึงถึงหลักการดังนี้
 1. ผู้จัดการและทีมงานต้องกล้าตัดสินใจว่า	 แผนการ
ส่งเสริมการตลาดรวมถึงสื่อที่ใช้	 วันเวลา	 และตารางที่ผลิตชิ้น
งานโฆษณา	 นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	
เช่น	บริษัทพรานทะเล	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	ได้ตัดสินใจจ้างบริษัท
เอเยนซี่	เจ	วอลเตอร์	ธอมสัน	จ�ากัด	(JWT)	ดูแลด้านการโฆษณา	
ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ	ทั้งหมด	ตอนแรกที่	JWT	
ท�าแผนการส่งเสริมการตลาดมาให้ดูด้วยงบประมาณ	100	 ล้าน	
ดร.ธงชยั	ธาวนพงษ์	ต�าแหน่ง	กรรมการผูจ้ดัการ	พจิารณาแล้วคดิ
ว่าต้องลยุเลย	เพราะฉะนัน้เป็นจงัหวะทีด่ทีีส่ดุ	ยงัไม่มแีบรนด์ไหน
อยู่ในตลาดเลย	โอกาสประสบความส�าเร็จน่าจะสูง	การตัดสินใจ
ครั้งนั้นนับว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้ามาก	เพราะว่าทุนจดทะเบียน
ของบริษัทขณะนั้นก็เพียง	100	 ล้านบาท	 เท่ากันกับงบประมาณ
พอดีเลย	 การกล้าตัดสินใจของดร.ธงชัย	 ครั้งนั้นจึงน�ามาสู่ความ
ส�าเร็จของบริษัทพรานทะเลในปัจจุบัน
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 2. ผู้จัดการต้องแน่ใจว่าการตัดสินใจในการปฏิบัติตาม
แผนนัน้เป็นสิง่ทีส่ามารถปฏบิตัไิด้จรงิและผูบ้รโิภคยอมรบัได้	เช่น	
การตัดสิใจของ	ดร.ธงชัย	นั้นพิสูจน์ให้เห็นว่า	แผนที่ปฏิบัติไปแล้ว
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็งพร้อมรับประทานของพรานทะเลก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�า
ตลาดในที่สุด
 3. ผูจ้ดัการต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่าการปฏบิตัติามแผน
นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและวัดค่าได้	 เช่น	 ปัจจุบันบริษัทพรานทะเล	
มาร์เกตติง้	จ�ากดั	มสีว่นครองตลาดผลติภณัฑ์อาหารทะเลแชแ่ขง็
พร้อมรบัประทานถงึ	40%	แต่ถ้าเป็นผลติภณัฑ์อาหารแช่เขง็พร้อม
รับประทานทั่วไป	พรานทะเลติดอันดับ	2	รองจาก	ซีพีเอฟ

ขั้นที่ 9 การวัดผลและการแก้ ไขให้ถูกต้อง

	 ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการวางแผนการส่งเสริมการ
ตลาด	ผู้จัดการต้องค�านึงถึงประเด็นส�าคัญดังนี้
 1. การวดัผลต้องจดัให้ได้ผลอย่างเฉพาะเจาะจงสามารถ
พิสูจน์เป็นตัวเลขทางสถิติได้	 เช่น	บริษัทพรานทะเลตั้งเป้าหมาย
ยอดขายรวมทั้งหมดในปีพ.ศ.	2553	 ทั้งกุลมอาหารทะเลแช่เข็ง
พร้อมปรุง	(Ready	to	Cook)	 กลุ่มอาหารทะเลส�าเร็จรูปแช่เข็ง
พร้อมรับประทาน	(Ready	to	Eat)	และกลุ่มอาหารจ�าพวกซูชิกับ
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปและฟู้ดเซอร์วิส	เป็นจ�านวน1,300	ล้านบาท	แต่
บริษัทพรานทะเลฯสามารถท�ายอดขายรวมได้ถึง	1,400	ล้านบาท	
เมื่อวัดผลดูพบว่ายอดขายได้เกินเข้าถึง	100	ล้านบาท	นับว่าบรรลุ
เป้าหมายเกินคาด
 2. ปกติกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดจะเป็นหลักใน
การปฏิบัติให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ได้	 แต่บางครั้งมีตัวแปรที่ไม่
เกี่ยวข้องก็เข้ามาท�าให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนยากต่อการควบคุม	ผู้
จดัการต้องหาทางป้องกนัให้ด	ีเช่นบรษิทัพรานทะเท	เคย	Launch	
สินค้า	Click	(เครื่องเคียงของบะหมี่ส�าเร็จรูปจ�าพวก	 ปลาทอด	
กุ้งทอด)	แต่พลาดตรงที่ตั้งราคาสูงที่	18-20	บาท	ซึ่งผู้บริโภคไม่
ยอมรบัเพราะแพงกว่าบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูทีม่รีาคาซองละ	5-7	บาท
เท่านั้น	จึงท�าให้	Click	ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	ทั้งๆ	ที่
มีการใช้งบโฆษณาถึง	10	ล้านบาท	เพื่อการน�าเสนอข่าวสารให้ผู้
บริโภคได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง	นั่นหมายความว่าปัจจัยที่ยากต่อการ
ควบคุมคือความไม่สนใจของแพงที่เป็นแค่เครื่องเคียง	 ไม่มีก็ไม่
เป็นไร	อย่างงั้น!ผู้บริโภคจึงคิดว่าขอกินแต่บะหมี่อย่างเดียวดีกว่า	
ดังนั้น	 บริษัทพรานทะเลฯจึงพยายามหาทางป้องกันไม่ให้Click	
ต้องล้มหายตายจากไปจากตลาดกเ็ลยผลติบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูแบบ
ชามขึน้มาจ�าหน่าย	โดยเน้นเป็นสนิค้าระดบัพรเีมีย่มบรรจเุนือ้ปลา
หรือกุ้งอยู่ในชามด้วย	มี	3	รสชาติ	คือ	รสต้มย�าซีฟู้ด	รสหอยลาย

ผัดเผ็ดและหมูสับ	ราคา	32-35	บาท	จับกลุ่มระดับ	B+	ตั้งชื่อว่า	
“พรานทะเล	นู้ดเดิ้ลโบว์ล”	คาดว่าปีหน้า(พ.ศ.	2554)	จะขอแย่ง
ส่วนครองตลาดให้ได้ประมาณ	3-5%	ของตลาดบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูที่
มมีลูค่ารวมประมาณ	10,000	ล้านบาท	การป้องกนัแบบนีถ้้าประสบ
ความส�าเรจ็กจ็ะขายได้ทัง้บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูและยงัสมารถท�าให้ผู้
บริโภคซื้อ	Click	ด้วยความเต็มใจ

สรุป

	 การส่งเสรมิการตลาดทกุวนันีม้คีวามส�าคญัและมคีวาม
หมายต่อการประกอบธรุกจิเป็นอย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม	 และยิ่งถ้าธุรกิจนั้นๆมีแผนการส่งเสริม
การตลาดที่ดี	 ใช้หลักการอย่างมีเหตุผล	 ลงมือปฏิบัติได้ตาม
แผนและมีระบบการควบคุมอย่างพิถีพิถัน	 ผลที่ได้ก็ย่อมบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างไร้ปัญหา	 ดังนั้น	 นักการตลาด
หรือผู้จัดการบริษัทควรจะต้องค�านึงถึงหลักการตามขั้นตอนของ
การวางแผนการส่งเสริมการตลาดทั้ง	9	ขั้นตอนให้ดี	เพราะอย่าง
น้อยความเป็นไปได้ทีน่่าจะท�าให้การด�าเนนิงานของบรษิทัประสบ
ความส�าเรจ็ในด้านการส่งเสรมิการตลาดส่วนหนึง่	หรอือย่างน้อยก็
จะไม่ท�าให้บรษิทัเดนิหลงทางและท�าให้ลดข้อผดิพลาดน้อยลง	ดงั
นัน้	ถ้าแผนการส่งเสรมิการตลาดของท่านเกดิประสทิธผิลแน่นอน
ก็ย่อมเป็นปัจจัยที่มีส่วนท�าให้แผนการตลาดของท่านประสบผล
ส�าเร็จตามมาด้วยเช่นกัน	
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