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ภาพรวมโปรโมชัน่

ภาพรวมโปรโมชั่น
บทที่ 1
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เม่ือผู้ซ้ือพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือมีสิทธ์ิได้รับโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย อาจจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการตัดสินซ้ือสูงให้ข้ึน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีมียอดขายสูงสุด เช่น Prime Day และ Black Friday Amazon จึงได้ก าหนดโปรโมช่ัน

ให้เป็นคุณสมบัติท่ัวไปของเว็บไซต์ นอกจากน้ีผู้ขายในแต่ละเว็บไซต์ยังสามารถใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ี

หลากหลายเพ่ือรวมโอกาสและเทศกาลให้กับผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ตามการจัดการร้านค้าและการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ เน้ือหาน้ีจะให้ค าแนะน าโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีการใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายกิจกรรมช่วงพีคซีซันใน

เว็บไซต์ Amazon พ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมข้ึน เสริมสร้างการจัดการร้านค้า การสร้างแบรนด์ และเพ่ิม

อัตราการเปล่ียนแปลง
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การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับผลิตภัณฑ์ของคุณในเวลาท่ีเหมาะสมจะช่วยเพ่ิมยอดขาย ใน

บทน้ีเราจะแนะน าโดยละเอียดว่าโปรโมช่ันคืออะไร ข้อดีของกิจกรรมส่งเสริมการขาย และวิธีเข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ดีข้ึนได้อย่างไร

1.1 โปรโมช่ันคืออะไร

1.2 ท าไมต้องท าโปรโมช่ัน

1.3 วิธีการท าโปรโมช่ันบน Amazon

1. แนะน าโปรโมชั่น
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ีมีเน้ือหาอยู่ท้ังหมด 1 บท หากคุณต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมในบทอ่ืนๆ กรุณาดูท่ีหน้าเน้ือหาท่ี
เก่ียวข้องประกอบ เพ่ือค้นหาบทเรียนท่ีคุณต้องการเรียนรู้
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โปรโมช่ันเป็นวิธีการตลาดท่ีช่วยเพ่ิมยอดขายและช่ือเสียงของแบรนด์โดยก าหนดส่วนลดส าหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเพ่ือดึงดูด
และชักชวนให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าของคุณ

หากคุณต้องการโดดเด่นจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหลาย ๆ ชนิด การเปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการขายอาจเป็นวิธีส าคัญใช้
วิธีทางการตลาดของโปรโมช่ันการลดราคาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการส่ังซ้ือของผู้ซ้ือ ข้อมูลส่งเสริมการขายท่ีคุณสร้างข้ึนมักจะ
ปรากฏในหน้าต่อไปน้ี:

• รายการผลิตภัณฑ์และหน้ารายละเอียดของผลการค้นหา

1.1 โปรโมชั่นคืออะไร
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(หน้ารายละเอียดสินค้า)

(หน้ารายการค้นหา)
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• ผู้ซ้ือยืนยันหน้าการช าระเงินส าหรับการซ้ือเพ่ิมเติม

• หน้าแสดงโปรโมช่ันพิเศษ เช่น หน้าดีลประจ าวัน หน้าคูปอง ฯลฯ
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หมายเหตุ
• เฉพาะผู้ขายท่ีได้รับ "Buy Box" เท่าน้ันท่ีจะมีสิทธ์ิแสดงข้อมูลส่งเสริมการขายบนหน้ารายละเอียดสินค้า(Listing) 

มิฉะน้ันจะค้นพบข้อมูลส่งเสริมการขายท่ีคุณก าหนดได้เม่ือผู้ซ้ือตัดสินใจช าระเงินเท่าน้ัน ดังน้ันคุณต้องได้รับปุ่มซ้ือ
ก่อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรโมชัน หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ "Buy Box" คุณสามารถ
คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติม

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/37911?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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เม่ือผู้บริโภคซ้ือสินค้า พวกเขามักจะค้นหาและท าการเปรียบเทียบผ่าน 2 ข้ันตอน จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับจาก Amazon 
พบว่า 6 จุดต่อไปน้ีเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในยุโรปและอเมริกา1:

1.2 ท าไมตอ้งท าโปรโมชั่น

6

1. ข้อมูลข้างต้นมาจาก The Amazon Blog

36% ของผู้บริโภคออนไลน์เต็มใจท่ีจะค้นหา
ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกกว่าและราคาไม่แพงโดยต้องใช้

เวลา

64% ของผู้บริโภคจะได้รับฟรี
ส่งคืนและแลกเปล่ียนเพ่ือตัดสินใจซ้ือ

45% ของผู้บริโภคจะเลือกส่ังซ้ือ
บนเว็บไซต์ช้อปป้ิงท่ีมีอัตราการรีวิวสูง

80% ของผู้บริโภคท่ีตอบแบบส ารวจจะ
เลือกซ้ือสินค้าออนไลน์เน่ืองจากบริการ

จัดส่งฟรี

60% ของผู้บริโภคออนไลน์ต้องการ
ได้รับส่วนลดหรือรับของขวัญเม่ือช้อปป้ิง

33% ของผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับ
การซ้ือสินค้าท่ีสามารถใช้คูปองได้

จากข้อมูลข้างต้น Amazon พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ืออย่างรวดเร็วโดยพิจารณาจากส่วนลด เช่น ส่วนลด การจัดส่ง
ฟรี และอ่ืน ๆ ดังน้ัน Amazon จึงมีเคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพและกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีจัดข้ึนโดยเว็บไซต์
ต่าง ๆ บ่อยคร้ังให้กับผู้ขาย และหวังว่าผู้ขายจะสามารถสร้างโปรโมช่ันส าหรับผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโปรโมช่ันช่วงพีคซีซ่ันเพ่ือ
เพ่ิมยอดขายได้
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เวลาท่ีเหมาะสมในการสร้างโปรโมช่ันคือเม่ือใด

ขอแนะน าให้คุณเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการขายในสถานการณต์อ่ไปนี้เพื่อช่วยให้
ร้านค้าท างานได้ดีขึ้น:

• เมื่อฤดูกาลที่มยีอดขายสงูสดุใกล้เข้ามา คุณสามารถใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการ
ขายและผสมผสานการเข้าชมท่ีไกลกว่าปกติของช่วงพีคซีซ่ันเพ่ือดึงดูดและโน้ม
น้าวผู้ซ้ือให้ตัดสินใจซ้ือเพ่ือการเปล่ียนแปลง

• โปรโมชันลดล้างสต๊อก: เม่ือร้านค้าของคุณมีสินค้าเกินสต็อกหรือสินค้าขาย
ไม่ได้ คุณสามารถใช้โปรโมชันลดล้างสต๊อกเพ่ือส่งเสริมการขายเพ่ือปรับปรุงการ
หมุนเวียนของเงินให้ดีข้ึน ปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่าย
คลังสินค้าท้ังหมดท่ีแรงกดดันสินค้าคงคลัง

• การเริ่มต้นของผลิตภณัฑ์ใหม่: เม่ือคุณมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด คุณสามารถใช้
คูปองและเคร่ืองมือส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ท่ีมีเกณฑ์ต ่า และเข้าร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการขายในเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ และ
อัตราการเผยแพร่

• เมื่อแนวโน้มการเพิ่มยอดขายค่อย ๆ ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย คุณสามารถ
ลองสร้างโปรโมชันโดยเร่ิมจากการลดราคาท่ีผู้ซ้ือสนใจมากท่ีสุด ฟรีค่าจัดส่ง คืน
สินค้าฟรี และแจกของสมนาคุณ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือกระต้นให้ผู้ผู้ซ้ือส่ังซ้ือ เพ่ือ
ส่งเสริมการเปล่ียนแปลง และเพ่ิมมูลค่าการซ้ือขาย

กล่าวได้ว่าข้อดีของการส่งเสริมการขายสามารถสรุปได้เป็น 2 ข้อดังต่อไปน้ี:

• ส่งเสริมยอดขายให้เพิ่มขึ้น 
สินค้าในโปรโมช่ันอาจได้รับยอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างมาก และเพ่ิมอัตราการเข้าชมท่ีแน่นอนให้กับ
ร้านค้า ขณะเดียวกันราคาท่ีน่าดึงดูดจะกระตุ้นความต้องการซ้ือในการช้อปป้ิงของผู้บริโภค 
และกระตุ้นให้เกิดการส่ังซ้ือ

• เสริมสร้างการสร้างแบรนด์และการจัดการของร้านค้า: 
กิจกรรมส่งเสริมการขายยังมีบทบาทส าคัญในการสร้างแบรนด์และการด าเนินงานร้านค้า
ของผู้ขาย การใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีเหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยเพ่ิม
การตอบรับและช่ือเสียงแบรนด์ให้กับผู้ขาย แต่ยังช่วยเพ่ิมการจัดการให้ร้านค้าได้ดีข้ึน 
ตัวอย่างเช่น ลดล้างสต๊อกสามารถช่วยร้านค้าลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากแรง
กดดันของสินค้าคงคลัง
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หลังจากเข้าใจข้อดีของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้ว จะเพ่ิมผลกระทบของกิจกรรมส่งเสริมการขายได้อย่างไร เพ่ือให้
แน่ใจว่าโปรโมชันท่ีคุณต้ังไว้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจาก "Buy Box" ท่ีคุณจ าเป็นต้องได้รับ เรายังได้เตรียมค าแนะน า
ต่อไปน้ีเพ่ือช่วยให้คุณสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ดีย่ิงข้ึน:

1.3 วิธีการท าโปรโมชั่นบน Amazon
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• เราจะแนะน าบทบาท วิธีการใช้ และข้อควรระวังของเคร่ืองมือส่งเสริมการขายต่าง ๆ อย่างละเอียดไว้
ในบทต่อ ๆ ไป โปรดคลิกท่ีน่ีเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

• ท าความเข้าใจการขายช่วงพีคซีซ่ันของแต่ละเว็บไซต์และเตรียมการล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ในเวลา
เดียวกัน คุณจ าเป็นต้องให้ความสนใจกับประกาศโปรโมช่ันล่าสุดและข้อมูลกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
เผยแพร่บน Amazon Seller Central และมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง นอกจากน้ี เราได้เตรียมกลยุทธ์
การขายช่วงพีคซีซ่ันโดยละเอียดไว้ให้คุณด้วย โปรดคลิกท่ีน่ีเพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติม

• คุณยังสามารถใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและฤดูกาลขายต่าง ๆ และการจัดเรียงการช่วงพีคซีซัน
รวมกันเพ่ือใช้ค้นหาวิธีการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีคุณก าลังขาย

• สุดท้ายคุณจ าเป็นต้องค านึงถึงว่าสินค้าต้องจ ากัดและสินค้าท่ีไม่พึงประสงค์ น่าอับอาย หรือสินค้าท่ี
ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมโปรโมช่ัน ประเภทสินค้าท่ีไม่ตรงตามเง่ือนไขรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง:

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

เม่ือคุณทราบข้อมูลท้ังหมดข้างต้นแล้ว คุณสามารถคลิกท่ีน่ี เพ่ือเรียนรู้ว่ากิจกรรมโปรโมช่ันวิธีใดท่ีจะช่วยเพ่ิมยอดขายและอัตรา
การเปล่ียนแปลงให้กับการสร้างสินค้า หลังจากใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายต่าง ๆ อย่างเช่ียวชาญและด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายแล้ว คุณสามารถสะสมประสบการณ์การส่งเสริมการขายและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับการแสดงผลิตภัณฑ์และเพ่ิมปริมาณ
ธุรกรรมต่อไปได้

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/37911?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?moduleId=1783e00d-3a67-4d72-8322-2520cf4066a1&courseId=125af037-be05-48f6-acbd-574c515c7bbc&modLanguage=English&videoPlayer=airy&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?moduleId=c6d2995f-8f0b-478d-85a5-0d4652de64d7&courseId=125af037-be05-48f6-acbd-574c515c7bbc&modLanguage=English&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/G200164330?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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ภาพรวมโปรโมชัน่ เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง

ภาพรวมโปรโมช่ัน

• โปรโมช่ันคืออะไร

• ท าไมต้องท าโปรโมช่ัน

• วิธีการท าโปรโมช่ันบน Amazon

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

ลิงก์ด่วน: Amazon Seller University เว็บไซต์ในอเมริกาเหนือ เว็บไซต์ในยุโรป เว็บไซต์ในญ่ีปุ่น

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรโมช่ัน:

• ต้องการสร้างโปรโมช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ? ค้นหา "เคร่ืองมือส่งเสริมการขาย”

• จะได้รับรีวิวสินค้ามากข้ึนได้อย่างไร? ค้นหา "โปรแกรมแสดงความคิดเห็น"

• วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการดึงดูดผู้เข้าชมนอกเว็บไซต์? ค้นหา "โครงการดึงดูดผู้เข้าชมนอกเว็บไซต์”

• เตรียมตัวอย่างไรส าหรับการขายช่วงพีคซีซ่ัน? ค้นหา "การขายช่วงพีคซีซ่ัน”

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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ภาพรวมโปรโมชัน่ ขอ้เสนอแนะในการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้
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ถ้าท่านคิดว่าเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน กรุณาคลิก “        ” ท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น ขอขอบคุณค่ะ


