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บทที่ 5
การวางแผนการผลิต
1 ต้ นทุนการผลิต
การวิเคราะห์เรื่ องต้นทุนการผลิตมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์เรื่ องการผลิต ทั้งนี้ เพราะในการ
ผลิตสิ นค้า ผูผ้ ลิตได้รวบรวมปั จจัยการผลิตจากเจ้าของปั จจัยการผลิตมาใช้ในการผลิต ดังนั้นจึงต้องจ่าย
คาตอบแทนให้กบั เจ้าของปั จจัยการผลิตมาใช้ในการผลิต ดังนั้นจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กบั เจ้าของ
ปั จจัยการผลิตนั้น ๆ ในรู ปของค่าเช่า ค่าแรง ดอกเบี้ย และกาไร ซึ่ งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายให้กบั เจ้าของ
ปัจจัยการผลิตรวม เรี ยกว่า ต้ นทุนการผลิต

1 ลักษณะของต้ นทุน ในทางเศรษฐศาสตร์ ได้ จาแนกต้ นทุนออกเป็ น
1.1 ต้ นทุนชั ดแจ้ งและต้ นทุนแฝง
- ต้ นทุนชั ดแจ้ ง (Explicit cost) คือค่าตอบแทนปั จจัยการผลิตต่างๆที่จ่ายเป็ นตัวเงินอาจไม่มี
หลักฐานการรับ จ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี
- ต้ นทุนแฝง หรื อทุนไม่ ชัดแจ้ งหรือต้ นทุนประเมิน คือต้นทุนที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิต
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ ส่วนตัวของผูป้ ระกอบการ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นตัวเงิน หรื อจ่ายค่าตอบ
แทน เป็ นตัวเงินแต่ต่ากว่าราคาตลาด เช่า ใช้ที่ดินของตนเองปลูกข้าวโดยใช้แรงงานตนเอง และใช้เมล็ด
พันธุ์ขา้ วที่เก็บไว้เพราะปลูก เป็ นต้น
1.2 ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และต้ นทุนทางบัญชี
- ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic cost) คือ ค่าตอบแทนปั จจัยการผลิตทั้งหมด รวม
กาไรปกติ ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับทั้งที่จ่ายเป็ นตัวเงินหรื อเป็ นสิ่ งของ หรื อที่ไม่ได้จ่าย สรุ ปแล้วต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย ต้ นทุนชั ดแจ้ งและต้ นทุนแฝง
- ต้ นทุนทางบัญชี คือต้ นทุนทีร่ วมเฉพาะ ต้นทุนชัดแจ้งส่ วนที่มีหลักฐานการรับ - จ่ายเงินที่
สามารถบันทึกบัญชีได้ และอาจรวมต้นทุนแฝงบางรายการที่อาจประเมินมูลค่าได้ตามกฏหมายภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลอนุญาตไว้ (ต้นทุนทางบัญชีจึงเป็ นต้นทุนที่คานวณขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเสี ยภาษี)
1.3 ค่ าเสี ยโอกาส (Opportunity cost) คือมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้ง
หลายที่ตอ้ งสละไป เมื่อมีการตัดสิ นใจเลือกทางใดทางหนึ่งในการใช้ทรัพยากร
การตัดสิ นใจเลือกใช้ทรัพยากรทุกครั้งจะมีค่าเสี ยโอกาส หากว่ามีค่าเสี ยโอกาสต่าถือว่าเป็ นการ
เลือกใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ถ้ามีค่าเสี ยโอกาสสู งถือว่าการเลือกใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม เช่น หากเรา
เรี ยนจบปริ ญญาตรี จะเลือกประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง โดยนาทางเลือกมาประเมินเป็ นมูลค่าตัวเงิน
1. ถ้าจะทางานบริ ษทั มีรายได้ตลอดชีพรวม
30 ล้านบาท
2. ถ้าทางานรัฐบาลมีรายได้ตลอดชีพ
20 ล้านบาท
3. ถ้าเรี ยนต่อปริ ญญาโทและทางานเอกชนมีรายได้รวม 80 ล้านบาท
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ถ้าเลือกทางที่ 1หรื อ 2 ค่าเสี ยโอกาสเท่ากับ 80 ล้านบาท ถ้าเลือกทางที่ 3 ค่าเสี ยโอกาส
เท่ากับ 30 ล้านบาท................ คิดว่ าทางเลือกใดเหมาะสมทีส่ ุ ด
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดค่าทางเลือกที่ 3 เพราะมีค่าเสี ยโอกาสต่าสุ ด ทางเลือกที่เหมาะสมรอง
ลงมาคือทางเลือกข้อที่ 1 ทางเลือกที่เหมาะสมน้อยที่สุดคือข้อที่ 2 เพราะส่ วนต่างค่าเสี ยโอกาสกับมูลค่า
ของทางเลือกนี้มีค่าสู งที่สุด จะเห็นว่า ถ้าใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพเชิงเศรษฐกิจสู ง จะมีตน้
ทุนค่าเสี ยโอกาสต่า เป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็ นตัวเงิน รวมถึงประโยชน์ต่าง ๆ ที่สามารถ
ประเมินเป็ นตัวเงินออกมาได้เช่น ความพอใจ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สินฯลฯ
ปั จจัยการผลิตแต่ละชนิดสามารถนาไปใช้ผลิตสิ นค้าได้มากถ้าได้มีการนาปั จจัยการผลิตไปใช้
ในการผลิตสิ นค้าชนิ ดหนึ่ง ก็จะหมดโอกาสที่จะนาปั จจัยการผลิตนั้นๆไปใช้ในการผลิตสิ นค้าชนิด
อื่นๆ โดยเจ้าของปัจจัยการผลิตจะเลือกนาปัจจัยไปใช้ในทางที่มีผลตอบแทนสู งสุ ด โดยยอมเสี ยสละ
ผลตอบแทนที่จะได้รับปั จจัยการผลิตไปใช้ในทางอื่น เราเรี ยกผลตอบแทนสู งสุ ดที่เจ้าของปัจจัยการ
ผลิตต้องเสี ยสละไป เนื่องจากมีการนาปั จจัยการผลิตมาใช้ในการผลิตสิ นค้าชนิ ดหนึ่งว่าต้ นทุนค่ าเสี ย
โอกาส
1.4 ต้ นทุนของเอกชนและต้ นทุนของสั งคม (private cost and social cost)
- ต้ นทุนของเอกชน คือต้นทุนทุกชนิดที่ผผู้ ลิตรับภาระจากการผลิตสิ นค้าและบริ การชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ต้นทุนดังกล่าวได้แก่ ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่าดอกเบี้ย ฯลฯ ทั้งที่จ่ายจริ งและไม่จ่ายจริ ง
ต้นทุนเหล่านี้ผผู ้ ลิตจะนาไปประเมินเป็ นต้นทุนของสิ นค้าและบริ การเช่น อากาศเสี ย สาหรับต้นทุนที่
เกิดกับผูผ้ ลิตและผูผ้ ลิตรับภาระไว้ เรี ยกว่า ต้ นทุนเอกชน
- ต้ นทุนของสั งคม คือ ต้นทุนทุกชนิ ดที่เกิดจากการผลิตสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิด
หนึ่งที่สังคมต้องรับภาระ ต้ นทุนของสั งคมจึงประกอบด้ วย ต้ นทุนเอกชน และต้ นทุนภายนอก
(external cost) ต้ นทุนทางสั งคม ภายนอกที่เป็ นลบ มักสร้างปั ญหาต่อส่ วนรวมและกลไกตลาดที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายปั จจัยการผลิตและผลผลิตนั้นไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เพราะผูท้ ี่ได้รับความ
เสี ยหายจากผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบ อยูน่ อกวงการการซื้ อขาย จึงต้องอาศัยกลไกทางกฎหมายมา
แก้ปัญหา ทางเศรษฐศาสตร์ ช่วยในแง่การวางหลักเกณฑ์และประเมินมูลค่าความเสี ยหายจาผลกระทบ
ภายนอกเพื่อกาหนดค่าชดเชยที่เหมาะสม ประโยชน์สังคม คือผลรวมของประโยชน์เอกชนและ
ผลกระทบภายนอกที่เป็ นบวก ส่ วน ต้ นทุนภายนอก คือต้นทุนที่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิต
สิ นค้าและบริ การชนิดนั้นต้องรับภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายเป็ นค่ากาจัดน้ าเสี ยที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุ ดอันเกิดจากการขุดเจาะน้ าบาดาล เป็ นต้น
ซึ่ งในการประเมินค่าต้นทุนการผลิตเอกชน ผูผ้ ลิตจะไม่นาต้นทุนภายนอกมาร่ วมพิจารณา
- ต้ นทุนภายนอก ถ้าคานึงถึงสังคมส่ วนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสิ นค้าชนิดใดๆก็ตาม
ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก
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ผลกระทบภายนอก หมายถึงผลกระทบที่ เกิดจากกิจกรรมใดๆอันส่ งผลต่อบุคคลอื่นโดยไม่มี
การจ่ายเงินชดเชยผลกระทบดังกล่าวแบ่งเป็ น
1. ผลกระทบภายนอกที่เป็ นบวก เช่นกรณี การทาไร่ ดอกทานตะวันเพื่อผลิตเมล็ดขาย ทาให้
เกิดการทาฟาร์ มเลี้ยงผึ้ง ได้ท้ งั น้ าผึ้ง และผึ้งช่วยผสมเกสร ทั้งยังได้ผลผลิตจากเมล็ดทานตะวันและได้
อาชีพเสริ มโดยให้คนไปท่องเที่ยวถ่ายภาพ จะเห็นว่าเป็ นผลกระทบภายนอกที่เป็ นบวก
2. ผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบการสร้างคอมโดมิเนียมและใช้หน้าต่างกระจกติดฟิ ล์มของธนาคารแห่ง
หนึ่งก่อให้เกิดแสง สะท้อนต่ออาคารฝั่งตรงข้ามเป็ นเหตุให้เกิดความร้อนสู งผิดปกติในตัวอาคาร
จัดเป็ นผลกระทบภายนอกที่เป็ นลบ
ผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นในทางลบ ถ้ามีการจ่ายชดเชย หรื อมีการรับเงินชดเชยจนเป็ นที่
พอใจ ในแง่การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่าผลกระทบภายนอกนั้นถูกลบล้างจนมีค่าเท่ากับศูนย์
คือผูเ้ สี ยหายได้รับการชดเชย แต่ขณะเดียวกันผลกระทบที่เป็ นลบบางครั้งการชดเชยด้วยตัวเงินไม่
สามารถที่จะชดเชยได้หมดหากความเสี ยหายที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ และชีวติ
## ถ้าผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นมีท้ งั ผลบวกและผลลบ อาจใช้วธิ ีพิจาราณาผลสุ ทธิ
1.5 ต้ นทุนในระยะสั้ นและต้ นทุนระยะยาว (short run cost and long run cost)
- ต้ นทุนในระยะสั้ น คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตในระยะสั้น เนื่องจากในระยะสั้นปั จจัย
ที่ใช้ในการผลิตประกอบด้วยปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปร ดังนั้นต้ นทุนระยะสั้ นจึงประกอบด้ วย
1) ต้ นทุนคงที่ท้งั หมด (fixed cost) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้ปัจจัยคงที่ (คื อปั จจัยที่มี
ปริ มาณคงที่ ไม่ แปรผันไปตามปริ มาณผลผลิตเช่ นอาคารโรงงาน เครื่ องจักร ที่ ดิน ค่ าเช่ าที่ดิน ดอกเบีย้ )
ต้นทุนคงที่จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณผลผลิต เนื่องจากปั จจัยการผลิตทุกอย่างอาจเป็ น
ปั จจัยคงที่ได้ตราบเท่าที่มีจานวนเท่าเดิมไม่แปรผันไปตามปริ มาณการผลผลิต
2) ต้ นทุนแปรผัน (variable cost) คือค่าตอบแทนที่ใช้จ่ายให้ปัจจัยแปรผัน จะแปรผัน
ตามปริ มาณผลผลิต ได้แก่เงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าซ่อมเครื่ องจักรค่าน้ า ไฟ โทรศัพท์
แยกย่อยได้เป็ นต้นทุนรวม ต้นทุนรวมเฉลี่ยและต้นทุนเพิ่ม
## ในระยะสั้นถ้าจะให้ได้กาไรสู งสุ ด ผูผ้ ลิตอาจต้องผลิต ณ ต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่จุดต่าสุ ด
##ในการผลิตระยะยาวผูผ้ ลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปั จจัยการผลิตทุกอย่างตามต้องการ ตาม
ขนาดของโรงงานหรื อกิจการ ผูผ้ ลิตสามารถปรับปรุ งขนาดของโรงงานให้เหมาะสมกับระดับผลผลิต
ผูผ้ ลิตจึงสามารถเลือกขนาดของโรงงานที่เสี ยต้นทุนเฉลี่ยต่าสุ ดได้
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2. เทคโนโลยีกบั การผลิตสิ นค้ าและบริการ
2.1 ความหมายของเทคโนโลยี เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงความรู ้ และการถ่ายทอด
ความรู ้ ในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยเฉพาะความรู ้ ความชานาญ วิธีการที่
เกิดประโยชน์กบั การผลิต การกระจายผลผลิต เช่น ความรู้ในการใช้ทรัพยากร ความชานาญในการผลิต
วิธีการบริ หารการตลาด เป็ นต้น
2.2 ทีม่ าของเทคโนโลยี การที่สังคมต่าง ๆ ได้ความรู้ความชานาญ หรื อวิธีการในการใช้
ทรัพยากรเพื่อการผลิต การบริ โภคและการกระจายผลผลิต ในอดีตอาจจะเกิดจากการสื บทอดความรู ้
หรื อภูมิปัญญาที่มีอยูเ่ ดิม ในด้านของการผลิต เช่น ความรู ้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ความรู ้ในการ
ติดตา ปั กชา เป็ นต้น ส่ วนในปั จจุบนั ความรู ้ความชานาญอาจได้จากการทดลอง ค้นคว้า วิจยั ก็ได้ เช่น
การทดลองผสมพันธุ์ขา้ วหาสายพันธุ์ใหม่ๆ ของสถานีทดลองและวิจยั พันธุ์ขา้ ว การทดลองโดยไม่ใช้
สารเคมี เป็ นต้น
2.3 เทคโนโลยี สามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะ
1. เทคโนโลยีทแี่ ฝงอยู่ในรู ป ของความรู้ วิทยากร ทีเ่ รียกว่ า ทรัพยากรมนุษย์ (human
resources) หรื อ ทุนมนุษย์ (human capital) หมายถึงความรู ้ความสามารถที่มีอยูใ่ นตัวมนุษย์ โดยที่
ความรู ้ความสามารถในตัวมนุษย์จะมีมากน้อยเพียงใดในแต่ละสังคมนั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณและ
คุณภาพของประชากร ซึ่ งเชื่อกันว่าสามารถพัฒนาได้ดว้ ยการให้การศึกษา ฝึ กอบรม ส่ งผลให้มีการ
เลือกใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ที่ทาให้การปฏิบตั ิงาน เป็ นไปด้วยความง่าย รวดเร็ ว ประหยัดและมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น กว่าวิธีการทางานเดิม ๆ
2.เทคโนโลยีทแี่ ฝงมากับ เครื่ องจักร อุปกรณ์ การผลิตต่ างๆ ที่เรี ยกว่า สิ นค้ าทุน (capital
goods) หมายถึงความสามรถในการผลิต เช่น ความสามารถในการทางาน ความสามารถในการ
ประหยัดเวลา เป็ นต้น ซึ่งมีผลทาให้การทางานบางอย่างง่ายกว่าการทางานด้วยมือเปล่า เป็ นต้น
2.4 เทคโนโลยีกบั ความสามารถในการผลิต แม้วา่ เทคโนโลยีจะเป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นทุกกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ แต่ที่สนใจกันมากคงเป็ นเทคโนโลยีในกิจกรรมการผลิต ทั้งนี้ เพราะแต่ละ
สังคม แต่ละประเทศต่างให้ความสนใจกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต หรื อการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ การผลิต เพื่อให้การใช้ทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิตที่มีอยูจ่ ากัดก่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ดังนั้นในการผลิตของแต่ละสังคม ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ หรื อของแต่ละประเทศนั้น ผลผลิตที่ได้
นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณและคุณภาพของทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดแล้ว สิ่ งที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็
คือ ความรู้ ความชานาญในการนาทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิตที่มีอยูจ่ ากัดนั้นไปใช้ในการผลิตว่ามี
มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของแต่ละสังคม จะทาให้ความ
สามารถในการผลิตของแต่ละสังคมเปลี่ยนไปด้วย กล่าวคือ สังคมที่มีความรู ้ความชานาญในการผลิต
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ดีกว่า จะได้รับผลผลิตมากกว่า หรื อ พูดง่ายๆว่า “สั งคมทีม่ ีระดับเทคโนโลยีสูงกว่ าจะเป็ นสั งคมทีผ่ ลิต
ได้ มากกว่า” ทั้ง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรในปริ มาณและคุณภาพที่เท่าเทียมกัน
2.5 ประโยชน์ จากการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต
1) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การช่วยให้สินค้าและบริ การมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามแบบสากล กล่าวคือ มีการกาหนดระดับคุณภาพ จัดทามาตรฐาน ควบคุมกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพการใช้งานของสิ นค้า
2) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การช่วยให้เกิดความปลอดภัยใน
กระบวนการทางาน ทาให้พนักงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีประสิ ทธิภาพในการทางานที่สูง
3) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การช่วยให้หน่วยธุ รกิจหรื อรัฐบาลมีผล
กาไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบการ ทาให้ภาคการผลิตเกิดความมัน่ คง อัตราการว่างงานลดลง
4) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การช่วยให้ผผู้ ลิตลดต้นทุนการผลิตลง
สามารถผลิตสิ นค้าออกมาขายในราคาที่ต่ากว่าผูผ้ ลิตรายอื่น ๆ ทาให้เพิ่มความสามารถในการแข็งขัน
2.6 ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ เทคโนโลยี
1) เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากการขยายตัวการผลิต ทาให้เกิดกากหรื อของเสี ย
จากการผลิต เกิดปั ญหาภาระเรื อนกระจก
2) เกิดผลกระทบต่อดุลการค้า กล่าวคือ ในยุคของการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาด ผูผ้ ลิตแต่ละ
รายต่างเร่ งเพิ่มผลผลิตโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้
3) เกิดผลกระทบต่อการบริ โภคนิยม กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สินค้าและบริ การมี
คุณภาพสู ง ราคาถูก มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันจะเกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายที่
ฟุ่ มเฟื อยของผูบ้ ริ โภค ที่ใช้สอยเกินพอดี
4) เกิดผลกระทบต่อการจ้างงาน กล่าวคือ การนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคน ทาให้
แรงงานจานวนหนึ่งถูกเลิกจ้างและไม่มีรายได้

3 การส่ งเสริมการขาย
กลยุทธ์ส่งเสริ มการขายที่นิยมนามาใช้ในการทาตลาดในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ของผูป้ ระกอบการ ซึ่งผูป้ ระกอบการสามารถเลือกนามาใช้ให้เหมาะกับสิ นค้า เช่น การ
ส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ลูกค้าโดยตรง เพื่อต้องการให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้ามากขึ้น ผูป้ ระกอบการก็อาจเลือกใช้
วิธีการแจกของตัวอย่าง การสาธิ ตวิธีการใช้ การให้คูปอง การคืนเงิน ฯลฯ
แต่หากต้องการส่ งเสริ มการขายโดยมุ่งไปที่ตวั แทนจาหน่ายที่เป็ นคนกลาง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้
กระจายสิ นค้าไปยังลูกค้าได้มากขึ้น ก็สามารถนาวิธีการส่ งเสริ มการขายในลักษณะให้ส่วนลดสิ นค้า
การแถมสิ นค้า การกาหนดเป้ าในการซื้ อสิ นค้า การให้ของขวัญพิเศษ ฯลฯมาใช้เป็ นแรงจูงใจ และหาก
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ต้องการส่ งเสริ มการขายด้วยการมุ่งสู่ พนักงานขาย สามารถใช้วธิ ีการกระตุน้ ด้วยการให้โบนัสพิเศษ
การกาหนดเป้ าการขาย เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานเหล่านี้ขายสิ นค้าได้มากขึ้น เทคนิคในการส่ งเสริ มการ
ขายที่นิยมใช้มีหลายวิธี อาทิ การสาธิตคุณประโยชน์และวิธีการใช้สินค้า เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความเข้าใจ
ในตัวสิ นค้า ซึ่ งหากเป็ นสิ นค้าชิ้นไม่ใหญ่มาก ผูข้ ายสามารถนาไปสาธิ ตให้ลูกค้าทราบตามจุดต่าง ๆ
เช่น ห้างสรรพสิ นค้า หรื อสถานที่ที่สะดวกได้ แต่หากสิ นค้ามีชิ้นใหญ่ ก็อาจใช้วธิ ี การเชิญชวนลูกค้าให้
เข้ามาชมสิ นค้าในโรงงานแทนการจัดแสดงสิ นค้า Exhibition เป็ นวิธีการส่ งเสริ มการขายวิธีหนึ่งที่
ได้รับความนิยมสู งในปัจจุบนั เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าสามารถเลือกชมสิ นค้าที่
นามาแสดงได้โดยง่าย
1. การแจกสิ นค้าตัวอย่าง (Sample) ส่ วนใหญ่มกั ใช้กรณี ที่ออกสิ นค้าใหม่ เช่น ออกแชมพูสระ
ผมตัวใหม่, ครี มทาผิวกลิ่นใหม่ ฯลฯ จุดประสงค์ในการแจกสิ นค้าตัวอย่างเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคทดลองใช้
แต่วธิ ี น้ ีอาจทาให้มีตน้ ทุนสู ง
2. การใช้คูปอง (Coupon) เป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการขายที่นิยมใช้แพร่ หลายวิธีหนึ่ง
เพราะวิธีน้ ีลูกค้าที่ได้รับจะถือว่าเป็ นการให้ส่วนลดอย่างหนึ่ง โดยลูกค้าสามารถนาคูปองที่แจกให้ไป
แลกซื้ อสิ นค้าในราคาพิเศษ วิธีน้ ีจะทาให้เกิดแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น เพราะได้ราคาถูก โดย
อาจทาให้ลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าอยูแ่ ล้ว มีความต้องการสิ นค้าเพิ่ม หรื ออาจได้ลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาเพราะ
มองว่าเป็ นราคาพิเศษได้
3. การให้ของแถม (Premium) การให้ของแถม เป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการขายที่ตอ้ งการ
ให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในตัวสิ นค้ามากขึ้น ซึ่ งจะเห็นผลในเวลาอันสั้น โดยอาจเป็ นลักษณะการให้
สิ นค้าอื่น ๆ ที่ผปู ้ ระกอบการขายในร้าน หรื อผลิตขึ้นฟรี
4. การใช้แสตมป์ การค้า (Trading stamp) การส่ งเสริ มการขายวิธีน้ ี จะกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดการ
ซื้ อซ้ าได้ โดยลูกค้าอาจเกิดความต้องการสะสมแสตมป์ ไว้แลกของที่ตอ้ งการ ทาให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถขายของได้มากขึ้น และอาจมีลูกค้าประจากลุ่มหนึ่ ง โดยผูป้ ระกอบการสามารถกาหนดเงื่อนไข
สิ นค้าที่ลูกค้าสามารถแลกซื้ อได้ตามความเหมาะสม
5. การลดราคาสิ นค้า (Price-off) การส่ งเสริ มการขายด้วยการลดราคาสิ นค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้า
มาซื้ อสิ นค้าในช่วงเวลานั้น ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การกระตุน้ ความต้องการของลูกค้า มักได้ผลในระยะเวลาสั้น
ผูป้ ระกอบการสามารถนาสิ นค้าที่ตอ้ งการมาจัดรายการพิเศษตามช่วงเวลาที่กาหนด เป็ นต้น
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