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เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวธีิการใชง้าน

เครื่องมือส่งเสริมการ
ขายและวิธีการใช้งาน
บทที่ 1

1

เม่ือผู้ซ้ือพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือมีสิทธ์ิได้รับโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย อาจจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการตัดสินซ้ือสูงให้ข้ึน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีมียอดขายสูงสุด เช่น Prime Day และ Black Friday จึงได้ก าหนดโปรโมช่ันให้เป็น

คุณสมบัติท่ัวไปของเว็บไซต์ นอกจากน้ีผู้ขายในแต่ละเว็บไซต์ยังสามารถใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีหลากหลาย

เพ่ือรวมโอกาสและเทศกาลให้กับผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ตามการจัดการร้านค้าและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เน้ือหาน้ีจะให้ค าแนะน าโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีการใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายกิจกรรมช่วงพีคซีซันในเว็บไซต์ 

Amazon พ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมข้ึน เสริมสร้างการจัดการร้านค้า การสร้างแบรนด์ และเพ่ิมอัตราการ

เปล่ียนแปลง
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เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวธีิการใชง้าน ภาพรวมของเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

Amazon มอบเคร่ืองมือส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้กับผู้ขาย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
อย่างย่ิงส าหรับการเพ่ิมยอดขาย การสร้างสินค้าขายดี และการเปิดตลาด ส าหรับผู้ขาย การเรียนรู้การใช้งาน
อย่างเช่ียวชาญเป็นวิธีหน่ึงในการเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการร้านค้า และเสริมสร้างการสร้างแบ
รนด์ บทน้ีจะให้ค าแนะน าโดยละเอียดเก่ียวกับค าจ ากัดความและข้อดีของเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

1.1 เคร่ืองมือส่งเสริมการขายคืออะไร

1.2 ท าไมต้องใช้โปรโมช่ัน

1. ภาพรวมของเครื่องมือ
ส่งเสริมการขาย
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ีมีเน้ือหาอยู่ท้ังหมด 8 บท หากคุณต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมในบทอ่ืนๆ กรุณาดูท่ีหน้าเน้ือหาท่ี
เก่ียวข้องประกอบ เพ่ือค้นหาบทเรียนท่ีคุณต้องการเรียนรู้
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เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวธีิการใชง้าน ภาพรวมของเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

เคร่ืองมือส่งเสริมการขายหมายถึงฟังก์ชันส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มผู้ขายของ Amazon เพ่ือให้ผู้ขายได้มอบ
ส่วนลดและรางวัลการช้อปป้ิงท่ีครอบคลุมแก่ผู้ซ้ือ การใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายเหล่าน้ีร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง 
ๆ เช่น ช่วงพีคซีซันและการเปิดตัวร้านค้าสามารถผลักดันให้ผู้ซ้ือส่ังซ้ือและส่งเสริมการขาย ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ผู้ขายโดด
เด่นจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งส่วนมากและคว้าส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ันเม่ือคุณเช่ียวชาญในการเข้าร่วมและจัดการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ก็จะส่งเสริมให้คุณได้รับประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนบนเว็บไซต์ช็อปป้ิงของ Amazon

แล้ววิธีการส่งเสริมการขายในเว็บไซต์ช็อปป้ิงของ Amazon มีอะไรบ้าง? ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย
ของ Amazon ท่ีมีอยู่หลายรายการส าหรับคุณ นอกจากน้ีคุณยังสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎและวิธีการจัดการท่ี
เฉพาะเจาะจงได้จากบทต่อไปน้ี

1.1 เครื่องมือส่งเสรมิการขายคืออะไร
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จ าแนกประเภท 1. เครื่องมือส่งเสริมการขาย ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

คูปอง คูปอง คูปอง

ส่วนลดพิเศษเฉพาะ Prime ส่วนลดพิเศษเฉพาะ Prime ส่วนลดพิเศษเฉพาะ Prime

กิจกรรม Deal

Flash Sale Lightning Deal (LD)

โปรโมช่ัน 7 วัน ดีล 7 วัน / ดีลท่ีดีท่ีสุด / 7DD

ดีลประจ าวัน
ดีลประจ าวัน / DOTD / 

เว็บไซต์ยุโรปเรียกอีกอย่างว่า "ดีลยอดนิยม”

ล้างสต็อก โปรโมช่ันลดล้างสต๊อก & ลดล้างสต๊อก Outlet Deal & Outlet Sale

คะแนนสะสม
Amazon Points

(ปัจจุบันเฉพาะเว็บไซต์ญ่ีปุ่น)
Amazon Points

รหัสโปรโมชั่นโซเชียลมีเดีย รหัสโปรโมช่ันโซเชียลมีเดีย รหัสโปรโมช่ันโซเชียลมีเดีย
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เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวธีิการใชง้าน ภาพรวมของเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

กิจกรรมส่งเสริมการขายซ่ึงเป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ด้วยข้อได้เปรียบด้านราคาหรือบริการ จึง
มักจะได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงคร่ึงเดียว ดังน้ันการใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายของ Amazon เพ่ือ
สร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่เพียงแต่น าการลดราคาบางอย่างมาสู่ผู้บริโภคเท่าน้ัน แต่ยังช่วยปรับปรุงการสร้างแบรนด์
ของคุณ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการร้านค้าอีกด้วย น่ีคือเหตุผลท่ี Amazon มุ่งม่ันท่ีจะสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ขายและผู้ซ้ือ 

กล่าวได้ว่าข้อดีของการใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายสามารถสรุปได้ดังน้ี:

1.2 ท าไมตอ้งใช้เครื่องมือโปรโมชั่น
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เคร่ืองมือส่งเสริมการขายต่าง ๆ จะน าผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกันมาสู่แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่พูดง่าย ๆ ก็
คือ การใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีเหมาะสมจะมีโอกาสท่ีดีในการเพ่ิมยอดขายให้กับร้านของ
คุณ

ส่งเสริมยอดขายให้เพิ่มขึ้น01

เคร่ืองมือส่งเสริมการขายเกือบท้ังหมดจะน าการลดราคาบางอย่างมาสู่ผู้ซ้ือ และผู้ซ้ือมักจะต้องการหา
ผลิตภัณฑ์ราคาถูกและใช้งานได้ดี ดังน้ันการใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริโภคค้นหา
ผลิตภัณฑ์ ซ้ือสินค้า และจะมีอัตราการกลับมาซ้ือซ ้าท่ีแน่นอน

ได้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความเหนียวแน่นของผู้บริโภค02

การสร้างการส่งเสริมการขายจะท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักในจ านวนหน่ึงเช่นกัน เม่ือผู้บริโภคซ้ือสินค้าพวกเขาจะให้
ความสนใจกับแบรนด์ของสินค้าท่ีซ้ื และจะท าให้เกิดความเช่ือม่ันต่อแบรนด์ในระดับหน่ึง

เพิ่มชื่อเสียงให้กับแบรนด์03

ผลกระทบของกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในช่วงระยะเวลาโปรโมช่ันแต่ยังรวมถึงในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงหลังจากส้ินสุดโปรโมช่ันก็จะยังน าประโยชน์บางประการมาสู่การด าเนินงานของแบรนด์ สินค้า และ
ร้านค้า เราเรียกส่ิงน้ีว่าเอฟเฟกต์รัศมี

เอฟเฟกต์รัศมี04

การใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายไม่เพียงแต่น าส่วนลดมาสู่ผู้ซ้ือแต่ยังช่วยให้ผู้ขายได้รับรายได้จากการขายท่ีดี
ข้ึนอีกด้วย Amazon มุ่งม่ันท่ีจะสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ขายและผู้บริโภค

สร้างสถานการณ์ win-win แบบสองทาง05



Copyright ©  2021 Amazon. All rights Reserved.

เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวธีิการใชง้าน ภาพรวมของเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย
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ประเภทสินค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข
สินค้าต้องจ ากัดและสินค้าท่ีไม่พึงประสงค์ น่าอับอาย หรือสินค้าท่ีไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ไม่
มีสิทธ์ิเข้าร่วมโปรโมช่ัน ประเภทสินค้าท่ีไม่ตรงตามเง่ือนไขรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง:

• หนังสือ;
• เพลง;
• วิดีโอ;
• DVD (BMVD)
• สุรา 

การผสมผสานท่ียืดหยุ่นของเคร่ืองมือส่งเสริมการขายจ านวนมากและฤดูกาลท่ีมียอดขายสูงสุดช่วยให้ผู้ขาย
ปรับแต่งแผนการตลาดแบบรวมท่ีสมบูรณ์และเพ่ิมยอดขาย

เค้าโครงกลยุทธ์ที่ก าหนดเอง06

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/G200164330?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1


Copyright ©  2021 Amazon. All rights Reserved.

เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวธีิการใชง้าน เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง

เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวิธีการใช้งาน

• ภาพรวมของเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

• ส่วนลดพิเศษเฉพาะ Prime

• คูปอง

• กิจกรรม Deal

• โปรโมช่ันลดล้างสต๊อก & ลดล้างสต๊อก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

6

ช่องทางการค้นหา: ศูนย์ผู้ขาย Amazon > ผลการด าเนินงาน > Seller University > ค้นหาช่ือข้อมูลท่ีเรียนรู้

ลิงก์ด่วน: Amazon Seller University เว็บไซต์ในอเมริกาเหนือ เว็บไซต์ในยุโรป เว็บไซต์ในญ่ีปุ่น

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรโมช่ัน:

• ต้องการท าความเข้าใจว่าโปรโมชันคืออะไรและจะสร้างโปรโมช่ันได้อย่างไร? ค้นหา “โปรโมช่ัน”

• จะได้รับรีวิวสินค้ามากข้ึนได้อย่างไร? ค้นหา "โปรแกรมแสดงความคิดเห็น"

• วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการดึงดูดผู้เข้าชมนอกเว็บไซต์? ค้นหา "โครงการดึงดูดผู้เข้าชมนอกเว็บไซต์”

• เตรียมตัวอย่างไรส าหรับการขายช่วงพีคซีซ่ัน? ค้นหา "การขายช่วงพีคซีซ่ัน”

• Amazon Points

• รหัสโปรโมช่ันโซเชียลมีเดีย

• วิธีใช้โปรโมช่ันให้ดีย่ิงข้ึน

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวธีิการใชง้าน ขอ้เสนอแนะในการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้

ถ้าท่านคิดว่าเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน กรุณาคลิก “     ” ท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น ขอขอบคุณค่ะ

7


