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หน่วยที ่1  
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการขาย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เบือ้งต้น 

เกีย่วกบัการขาย 

ความหมายความส าคัญประโยชน์และ
ววิฒันาการของการขาย 

แนวความคิดทางการตลาด 

ประเภท ลกัษณะของงานขาย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมายความส าคญัประโยชน์และววิฒันาการของการขายได้ 
 2. อธิบายความหมายและหนา้ท่ีตลาดได ้
 3. อธิบายความหมายและองคป์ระกอบแนวความคิดทางการตลาดได ้
 3. อธิบายความหมายและองคป์ระกอบส่วนผสมทางการตลาดได ้
 4. จ  าแนกประเภทและอธิบายลกัษณะของการขายได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ววิฒันาการของการขาย 
 2.  ความหมายของการตลาด 
 3.  หนา้ท่ีการตลาด 
 4.  ความหมายความและองคป์ระกอบแนวความคิดทางการตลาด 
 5.  ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด 
 6.  องคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
 7.  ประเภทของการขาย 
 8.  ลกัษณะของการขายแต่ละประเภท 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการขาย 
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 ในความคิดของคนโดยทัว่ ๆ ไปจะมีความเขา้ใจวา่การขาย หมายถึง การน าเงินไปแลกกบัส่ิงของ
ท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงก็เป็นความหมายท่ีถูกตอ้ง แต่หากจะศึกษาใหลึ้กซ้ึงลงไปอีก จะพบวา่มีนกัการตลาดได้
ใหค้วามหมายหรือมองการขายในหลาย ๆ ดา้น ดงัน้ี 

1.  การขาย หมายถึง การใหค้วามรู้ เม่ือพนกังานขายไดมี้โอกาสเขา้พบผูมุ้่งหวงัพนกังานขาย
หนา้ใหม่มกัจะทุม่เทความรู้ความสามารุท่ีจะขายโดยพยายามใชว้ธีิการต่าง ๆ ท่ีจะใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ
ใหไ้ด ้ซ่ึงมกัจะลงทา้ยดว้ยการไม่ซ้ือ เน่ืองจากพนกังานขายมีความตั้งใจจะขายมากเกินไป ลูกคา้ก็
พยายามสร้างเกราะป้องกนัตนเองใหพ้น้จากการขาย การขายท่ีถูกตอ้ง พนกังานขายไม่ใช่เพียงแต่มุ่งการ
ขายสินคา้เท่านั้น(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 4) 

 พนกังานขายจะตอ้งเขา้ใจวา่ลูกคา้จะซ้ือสินคา้ต่อเม่ือลูกคา้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะซ้ือ
นัน่ก็คือ พนกังานขายตอ้งให้รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้แก่ลูกคา้ หรือการให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้นัน่เอง 

2.  การขาย หมายถึง การติดต่อส่ือสาร ก่อนท่ีลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ ลูกคา้ตอ้งมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสินคา้เสียก่อน นัน่ก็คือ พนกังานขายตอ้งเป็นนกัส่ือสาร นกัประชาสัมพนัธ์ช่างเจรจา มิเช่นนั้น
ลูกคา้ก็ไม่อาจเขา้ใจสินคา้ และยงัไม่กลา้ตดัสินใจซ้ือในท่ีสูด 

การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การส่ือความเขา้ใจระหวา่งกนั อาจจะใชว้ธีิการพดู การ
เขียน หรือแมแ้ต่การติเกราะ เคาะไม ้จะใชว้ธีิการใดก็ตามตอ้งข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพการณ์ 
แต่การส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ “การพดู” พนกังานขายควรไดรั้บการฝึกอบรมใหพ้ดูขาย
สินคา้เป็น เพราะการพดูทุกคนสามารถพดูได ้แต่การพดูเพื่อขายสินคา้จะมีบางคนเท่านั้นท่ีพดูเป็น 

(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 4) 
 3. การขาย หมายถึง การชกัจูงใจ การขายท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากความพอใจดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 
กล่าวคือ พนกังานไดก้ าไรเป็นการตอบแทน ส่วนลูกคา้ไดรั้บสินคา้เพื่อไปตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง หารการขายเกิดจากความพอใจเช่นน้ี ลูกคา้จะกลบัมาซ้ืออีกช่วยใหอ้าชีพการขายของพนกังานขาย
มีความมัน่คง 

หลาย ๆ คร้ังท่ีลูกคา้หรือแมแ้ต่ตวัเองก็อาจจะเคยซ้ือสิตคา้โดยไม่เตม็ใจ เพราะกลวั พนกังานขาย
ต่อวา่ถา้ถามเร่ืองสินคา้แลว้ไม่ซ้ือตอ้งจ าใจซ้ือและเม่ือซ้ือแลว้ลูกคา้ก็จะจดจ าความไม่ประทบัใจท่ีเกิดข้ึน
และยงัจะบอกกล่าวไปยงับุคคลท่ีรู้จกั ตรงกนัขา้มหากการขายเกิดจากความพอใจ ลูกคา้ก็จะช่วยพนกังาน
ขายในการแนะน าลูกคา้รายใหม่ ๆ ให(้วรรณพร  คงเคารพธรรม.2547:หนา้ 3) 

ความหมายของการขาย 

ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์
และววิฒันาการของการขาย 
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4. การขาย หมายถึง การใหบ้ริการ นอกเหนือจากสินคา้ท่ีตอ้งมีคุณภาพสูงเหมาะสมกบัราคาแลว้ 
บริการก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีลูกคา้จะน ามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจซ้ือ บริการเหมือนกบัของแถมท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บ บางคร้ังเปรียบเสมือนการช่วยเหลือปลดเปล้ืองความรับผิดขอบภาระของลูกคา้ เข่น การ
บริการขนส่งสินคา้ท่ีซ้ือจากหา้ง หรือการใหบ้ริการสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์แลว้มีบริการส่งถึงบา้น 
(Delivery) (ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 5) 

กิจการบางประเภท ธนาคารบางแห่ง ใหค้วามส าคญัต่อบริการโดยมีค าขวญัวา่ “บริการคืองาน
ของเรา”นัน่ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ บริการเป็นส่ิงท่ีไม่อาจมองขา้มได ้อาจเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงแต่ก็หลีกเล่ียง
ไม่ไดย้ิง่ในภาวการณ์แข่งขนัเช่นน้ี  กิจการบางแห่งมีลูกคา้เขา้ไปอุดหนุนเป็นจ านวนมาก เพราะวา่มีท่ี
จอดรถท่ีสะดวก และมีจ านวนมาก ในขณะท่ีกิจการบางแห่งท่ีเคยรุ่งโรจน์ท่ีเงียบเหงาลง เพราะลูกคา้ไม่มี
ท่ีจอดรถ ตวัอยา่งเพียงเท่าน้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่การขายจาดบริการไม่ได ้

5.การขาย  หมายถึง การแกบ้ญัหาและการสร้างความพึงพอใจ  ลูกคา้บางคนไม่เขา้ใจวา่ตนเองมี
ปัญหาอะไร จึงตอ้งเป็นหนา้ท่ีของพนกังายท่ีจะตอ้งช้ีใหลู้กคา้เห็นปัญหาช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของปัญหา 
และช่วยลูกคา้แกปั้ญหา เข่น ลูกคา้บางรายอาจจะไม่ทราบวา่เส้ือผา้ท่ีใชส้วมใส่ไปงานราตรีคืนน้ีควรเป็น
แบบ สีอะไรจึงจะดูเหมาสมกบัสีผวิและบุคลิกภาพของตน การไดรั้บความช่วยเหลือ และค าแนะน าจาก
พนกังานขายท่ีมีความสามารถยอ่มท าใหลู้กคา้ไดรั้บในส่ิงท่ีดีข้ึน 

ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการช่วยเหลือของพนกังานขาย จะเป็นความประทบัใจท่ีติดอยูใ่นใจ
ของลูกคา้ และหากมีความตอ้งการสินคา้ข้ึนมาอีก ก็เช่ือไดว้า่ลูกคา้นน้ียอ่มจะกลบัมาหาพนกังานขายคน
เดิมอีก อาชีพการขายไม่ใช่เกิดข้ึนแค่เพียงคร้ังเดียวแลว้กิจการจะอยูร่อดแต่หากตอ้งมีการซ้ือซ ้ า ซ่ึง
แน่นอนวา่จะตอ้งเกิดความพอใจเสียก่อน(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 5) 

สรุปไดว้า่  การขายหมายถึง  การใหค้วามรู้แก่ผูมุ้่งหวงัโดยการติดต่อส่ือสารให้รายละเอียด
เก่ียวกบัสินคา้แก่ผูมุ้่งหวงัรวมทั้งใหบ้ริการนอกเหนือจากราคาสินคา้แลว้เพื่อใหผู้มุ้่งหวงัตดัสินใจซ้ือและ
ยงัแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกสินคา้เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

 

 
ความส าคัญของการขาย 

เราไม่อาจจะปฏิเสธไดว้า่ ในแต่ละวนัท่ีผา่นไปเราทุกคนลว้นแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการ
ขายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดไ้ม่ทางใดก็ทางหน่ึง  ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการขายในลกัษณะของผูซ้ื้อ  ซ่ึง
แน่นอนวา่ในแต่ละวนัเราตอ้งการส่ิงของเป็นจ านวนมากเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตวัเราเอง  
นบัตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่เขา้นอนอีกคร้ัง  อาจตอ้งการใชสิ้นคา้เป็นสิบเป็นร้อยชนิด  ซ่ึงก็แน่นอนวา่
ตอ้งมีการหาซ้ือส่ิงของเหล่านั้นจากร้านคา้เพราะในฐานะของผูซ้ื้อ 

 

  ความส าคญัของการขาย 
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ในขณะท่ีเราเป็นผูซ้ื้อ  ก็จะเป็นผูข้ายไดใ้นเวลาเดียวกนั  เพราะค าวา่ขายนั้นไม่ใช่หมายความแต่
เพียงตอ้งขายสินคา้และตอ้งเป็นพอ่คา้เท่านั้น  ส่ิงท่ีขายอาจจะเป็นการขายความคิดหรือวางแผนงาน ฯลฯ  
ก็ได ้  เช่น  ถา้เป็นนกัธุรกิจหรือผูบ้ริหารกิจการ  ในแต่ละวนัอาจจะตอ้งขายความคิด  หรือวางแผนเพื่อให้
กิจการสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้ การคิดแผนการส่งเสริมการขายเพื่อใหถู้กใจประชาชน  การปลุกเร้า
ใหพ้นกังานในกิจการมีก าลงัใจในการท างานเพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งขนัในขณะท่ีสถานการณ์ของกิจการก าลงั
เสียเปรียบ  เช่นน้ีก็ถือไดว้า่เราก าลงัขายและเป็นพนกังานขายแลว้(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  
อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 11) 

 

 

 

 
 1.  ช่วยยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในสังคม  ค  าวา่  มาตรฐานความเป็นอยู ่ คือ  ความ
สะดวกสบายในความเป็นอยูแ่ละการกิน  ตลอดจนการมีของใชท่ี้มีความจ าเป็นต่อความเป็นอยูใ่นสังคม  
คนมกัจะพดูวา่คนต่างจงัหวดัจะมีมาตรฐานความเป็นอยูสู้่คนในกรุงเทพฯไม่ได ้ เพราะคนในกรุงเทพฯ
จะมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตมากกวา่  เช่น  มีโทรทศัน์  มีตูเ้ยน็  และอ่ืน ๆ  ท่ีคน
ต่างจงัหวดัท่ีห่างไกลออกไปไม่มี 

 กรณีตวัอยา่งขา้งบน  หากเป็นในอดีตก็ถือเป็นความจริง  เพราะในอดีตการขายยงัไม่มี
ความเจริญและมีคนท่ียดึอาชีพการขายนอ้ย    แต่ในปัจจุบนัอาชีพการขายไดรั้บการยอมรับมากข้ึนวา่เป็น
อาชีพท่ีสามารถท ารายไดไ้ดม้ากท่ีสุด   และงานการขายก็เป็นงานท่ีมีเกียรติ  ดว้ยเหตุผลน้ีคนใน
ต่างจงัหวดัก็มีของกินของใชเ้หมือนกบัคนในกรุงเทพฯ  ไม่เพียงแต่มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นเท่านั้น  
ยงัรวมถึงมีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  UBC  ก็มีใหเ้ห็นทุกจงัหวดั  ปัจจุบนัต่างจงัหวดัก็ส่ิงอ านวยความ
สะดวกเหมือนกรุงเทพฯ  จึงกล่าวไดว้า่   การขายและการตลาดมีส่วนช่วยยกมาตรฐานความเป็นอยูข่อง
คนในสังคมใหสู้งข้ึน  (ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 11) 
 

 2.  ช่วยลดอาชญากรรม  งานการขายเป็นงานท่ีตอ้งใชค้นเป็นจ าวนวนมาก  กิจการขายบางบาง
แห่งใชค้นไม่จ  ากดั  เพราะลกัษณะของงานอาจจะไม่มีเงินเดือนให ้ แต่มีใหเ้พียงค่านายหนา้จากการขาย  
เม่ือเป็นเช่นน้ีก็กล่าวไดว้า่งานขายสร้างโอกาสใหค้นไดมี้งานท าเสมอ  จะมีรายไดม้ากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยู่
กบัความสามารถ 
 เม่ือเป็นเช่นน้ี  คนท่ีไม่มีเลือกงานทุกคนก็สามารถจะประกอบอาชีพการขาย  หรือเปิดร้านขาย
ของซ่ึงอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดยอ่มได ้  ถึงแมจ้ะยงัไม่มีรายไดม้ากนกั  แต่ก็เป็นอาชีพท่ี

ความส าคญัของการขายทีม่ต่ีอสังคม 
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สุจริต    ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นโจรผูร้้าย  รัฐบาลเองก็สามารถใชง้บประมาณในการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมเหล่าน้ีเพื่อการพฒันาประเทศใดอ่ืน ๆ ดว้ย 

และช่วยตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในสังคมได ้ เท่ากบัเป็นการยกระดบัความเป็นอยู่
ของคนในสังคมไดอี้กทางหน่ึงดว้ย(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 12) 
 

 3.  ช่วยตอบสนองความต้องการของบุคคลในสังคม  มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะเป็นชนชาติใด   
มีอายเุท่าไร  เพศอะไร  จะมีความเหมือนกนัประการหน่ึง  คือ  ความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด  และเม่ือมี
ความตอ้งการเกิดข้ึนมาแลว้ตอ้งพยายามหาส่ิงของเหล่านั้นมาตอบสนองความตอ้งการของตนใหไ้ด้
อาจจะหามาดว้ยการท าเอง  หรือโดยการซ้ือ 

ในดา้นนกัธุรกิจ  ก็พยายามท่ีจะศึกษาความตอ้งการของลูกคา้เช่นเดียวกนั  โดยการหาขอ้มูลดว้ย
วธีิผา่นกระบวนการการวจิยั  เม่ือผูป้ระกอบการไดผ้ลิตสินคา้ข้ึนมาก็สามารถขายได ้ และช่วยตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคลในสังคมได ้ เท่ากบัเป็นการยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในสังคมไดอี้กทางหน่ึง
ดว้ย(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 12) 

สรุปไดว้า่  การขายมีความส าคญัต่อบุคคลทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงผูซ้ื้อน าสินคา้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั และผูข้ายขายสินคา้และยงัตอ้งวางแผนในการขายเพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งขนั การขายยงัมี
ประโยชน์ต่อสังคมคือช่วยลดปัญหาอาชญากรรม สนองความตอ้งการของคนในสังคมและช่วยยก
มาตรฐานความเป็นอยูข่องคนในสังคม 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.  การขายเปรียบเสมือนกบัปรอทวดัความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของการพฒันา   
      เศรษฐกิจ(ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท.2546:หนา้ 25) 
 2.  การขายเป็นตวัก าหนดเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ(ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท.2546:หนา้ 25) 
 3.  การขายเป็นสาเหตุท่ีกระตุน้ใหมี้การคน้พบส่ิงประดิษฐใ์หม่อยูต่ลอดเวลา เช่น การใช ้   
      ดาวเทียมในการติดต่อส่ือสาร การผา่ตดัโดยใชแ้สงเลเซอร์ อินเตอร์เน็ต    
     (การขายสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต) (ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท.2546:หนา้ 25) 
4. การขายเป็นผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจทั้งหมดในการก าหนดระดบัผลก าไร ทุนการผลิต การจา้ง  
    แรงงาน การขยายก าลงัการผลิตขององคก์รการธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ(ด ารงศกัด์ิ  
   ชยัสนิท.2546:หนา้ 25) 

ประโยชน์ของการขาย 

   ประโยชน์การขายสภาวะเศรษฐกิจ 
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1. สังคมใดท่ีมีการขายมากกวา่การซ้ือ สังคมนั้นยอ่มเกิดความมัง่คัง่ เป็นขอ้เทจ็จริงท่ี 
    เกิดข้ึนในสังคมนั้นๆ(ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท.2546:หนา้25) 
2. อาชีพขายสามารถสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัตวัเอง ครอบครัว ประเทศชาติในระยะเวลาอนั 
    สั้น หมายความวา่ อาชีพขายเป็นอาชีพเดียวในบรรดาอาชีพหลากหลายท่ีมีการพิสูจน์   
   แลว้ บุคคลใดท่ีเขา้มาสู่โลกของอาชีพน้ีแลว้ คุณตอ้งมีความอดทน มานะ พยายามอยา่ง 
   ต่อเน่ือง โดยท่ีเช้ือเพลิงในตวัยงัไม่หมดแลว้ ความมัง่คัง่จะเกิดข้ึนกบัตวัคุณ ยากท่ีจะ 
   เหน่ียวร้ังความมัง่คัง่ไวไ้ด ้เม่ือความมัง่คัง่ปรากฏข้ึนกบัตวัคุณ เป็นจุดเล็กๆแลว้ขยายตวั 
  ไป เปรียบเสมือนกบักอ้นหินท่ีตกลงไปในน ้า น ้าจะแตกกระจายออกไป ประเทศชาติก็มัง่ 
  คัง่ตามไปดว้ย(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 12) 

  สรุปไดว้า่ การขายมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจคือ เป็นส่ิงท่ีวดัความลม้เหลวหรือพฒันา 
 เศรษฐกิจของประเทศ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ กระตุน้ใหมี้การผลิตหรือ
 ประดิษฐส่ิ์งใหม่ ๆ เป็นตวัก าหนดการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ  ประโยชน์ต่อสังคมคือ
 ท าใหเ้กิดการซ้ือขาย สร้างความมัง่คัง่ใหก้บัตวัเองและครอบครัวและประเทศชาติ 
   

 

 
 

 

 

 

    ในสมยัก่อนการขายสินคา้จะเป็นลกัษณะของการขายเร่ซ่ึงเป็นเร่ืองง่ายไม่ซบัซอ้นโดยพอ่คา้จะ
น าสินคา้เดินทางไปขายตามเมืองต่าง ๆ โดยใชส้ัตว ์เช่นมา้ อูฐ บรรทุกสินคา้ไปขาย การขายจะมี
ลกัษณะเดินทางทางต่อไปเร่ือย ๆ จึงเป็นหนา้ท่ีของผูซ้ื้อท่ีจะตอ้งระมดัระวงัมิใหถู้กพ่อคา้เอาเปรียบ
หรือโกงได ้วธีิการขายแบบน้ีด าเนินต่อมาใหเ้น่ืองจากสินคา้มีนอ้ยกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใน
ระยะแรกเป็นการแลกเปล่ียนแบบของต่อของ(Barter System) และพฒันาโดยก าหนดราคาและใชส่ิ้ง
ท่ีมีมูลค่าเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน เช่น เงิน ทอง 
   ต่อมาการขายมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึนและขยายขอบเขตกวา้งข้ึน หลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมมี
การพฒันาการผลิตทั้งดา้นเกษตรและอุตสาหกรรม สินคา้ในตลาดเร่ิมทีปริมาณเพิ่มข้ึน กลายเป็น
สินคา้มีมากกวา่ความตอ้งการของผูซ้ื้อจึงเกิดการแข่งขนัในการขายข้ึน(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์  
ญยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 2) 

   ประโยชน์การขายท่ีมีต่อสังคม 

ววิฒันาการของการขาย 
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  ในศตวรรษท่ี 19 ผูผ้ลิตสินคา้เร่ิมผลิตสินคา้โดยหวงัจะหาตลาดสินคา้ท่ีแน่นอน จึงเกิดการ
แสวงตลาดโดยใหค้นกลางท าหนา้ติดต่ออ านวยความสะดวกในการซ้ือ-ขาย ตลาดเร่ิมขยายขอบเขต
ออกไปเป็นหลกัแหล่งท่ีแน่นอน แต่ความตอ้งการของลูกคา้ก็ยงัมีมากกวา่ปริมาณของสินคา้ จึงเป็น
แนวความคิดท่ีมุ่งการการผลิตเป็นเกณฑ ์

  หลงัจากนั้นเป็นตน้มา การผลิตขนาดใหญ่ท าใหป้ริมาณของสินคา้มากข้ึนจนเกินความตอ้งการ
ของตลาด ปัญหาเก่ียวกบัความไม่เพียงพอของสินคา้ก็ค่อย ๆ หมดไป กลายเป็นปัญหาในดา้น
การตลาด ผูข้ายกลายเป็นฝ่ายตอ้งให้ตอ้งสนใจผูซ้ื้อ ตอ้งท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ การขายจึงได้
ววิฒันาการตามแนวความคิดทางการตลาด คือมุ่นลูกคา้หรือตลาดเป็นเกณฑ ์ซ่ึงหมายถึงการท่ีนกั
ธุรกิจใหค้วามส าคญัต่อการตลาดต่อการผลิต ดงันั้นก่อนการผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ผูบ้ริหาร
กิจการตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 ปัจจุบนัพนกังานขายต่างพยายามใชห้ลกัขายแบบมุ่งลูกคา้หรือตลาดเป็นเกณฑ ์กล่าว คือ

พนกังานขายตอ้งด าเนินการขายแบบสร้างสรรค(์Creative Selling) ซ่ึงหมายถึง การขายท่ีตอ้งใช้
ศิลปะการขาย โดยอาศยัจินตนาการในการเสริมสร้างแนวความคิดแบบใหม่ในการวางแผนการเสนอ
ขายท่ีสามารถกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการสินคา้หรือบริการ พนกังานขายจะตอ้งท าใหลู้กคา้
เห็นวา่ สินคา้หรือบริการของตนสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้และแกปั้ญหาของลูกคา้ได ้

  แมว้า่ในปัจจุบนัการขายไดว้วิฒันาการไปถึงขั้นการขายโดยใชเ้คร่ืองจกัร การขายดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ในรูปของอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเราเรียกวา่ E-Commerce(จะไดศึ้กษาต่อไปในเร่ืองช่องทาง
การจดัจ าหน่าย) การขายทางเคร่ืองรับโทรทศัน์ ซ่ึงท าใหก้ารขายด าเนินไปอยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและกวา้งขวาง แต่พนกังานขายก็ยงัมีความส าคญัต่อ
กิจการเพราะสินคา้และบริการต่าง ๆ มีคุณภาพอนัซ่อนเร้นและสับสนมากยิง่ข้ึนตามความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยใีนการผลิตสมยัใหม่ เช่น เคร่ืองค านวณเลข จะมีวธีิการใชเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมากข้ึน
มิใช่เพียงการบวก ลบ คูณ หารธรรมดา หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี(โทรศพัทมื์อถือ) ท่ีสามารถถ่ายรูปได้

รูปท่ี  1  เรือใบใชส้ าหรับการคา้ขายทางน ้ าในสมยัก่อน 
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ดว้ย เป็นตน้ กิจการท่ีขายสินคา้ยงัคงตอ้งการความรู้ความสามารถของพนกังานขายท่ีดีเพื่อเป็น
ส่ือกลางระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการหรือปรารถนาในสินคา้
หรือบริการต่าง ๆ โดยใชก้ารขายแบบสร้างสรรค ์ซ่ึงถือวา่เป็นววิฒันาการกา้วใหม่ของการขาย
(ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้:หนา้ 5) 

       สรุปไดว้า่ การขายมีการเปล่ียนแปลง 3 ยคุ ยคุเร่ิมแรกเป็นแบบง่าย ๆเช่นแลกของต่อของ  
      ยคุหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรม มีการพฒันาการผลิตสินคา้มากข้ึน ใชร้ะบบการแลกเปล่ียนเป็น 
     ส่ือกลางคือเงิน ต่อมายคุปัจจุบนัไดผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็นสินคา้เทคโนโลยสีมยัใหม่ การซ้ือการขายเจริญ 
     กา้วหนา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
              รูปท่ี  2  คอมพิวเตอร์ใชใ้นงานขายในปัจจุบนั 
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 การตลาด   (Marketing  Concept)  หมายถึง 
              กิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าใหสิ้นคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภคและท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ
ท่ีไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการนั้นอนัเป็นผลท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ
นั้น ๆ(ด ารงศกัด์ิ    ชยัสนิท.2546:หนา้ 10) 
 เป็นกิจกรรมของมนุษยท่ี์จะด าเนินการเพื่อใหมี้การตอบสนองความพอใจและความตอ้งการ 
ต่าง ๆโดยอาศยักระบวนการแลกเปล่ียน(ด ารงศกัด์ิ    ชยัสนิท.2546:หนา้ 4) 
 สรุปไดว้า่ การตลาดหมายถึง  กิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าใหสิ้นคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคเพื่อ
ตอบสนองความพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค และยงัผลใหธุ้รกิจมีการด าเนินการทางธุรกิจส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  รูปท่ี 3  หา้งสรรพสินคา้ เป็นแหล่งขายส าคญัในการส่งเสริมการตลาดของกิจการธุรกิจ 

 

 

ความหมายการตลาด 

แนวความคดิทางการตลาด 
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 หนา้ท่ีของการตลาดท่ีมีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคก็เพื่อช่วยเหลือ  และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค สรุปไดด้งัน้ี 
 
          1.  การขาย (selling) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งอาศยันกัการตลาดด าเนินกิจกรรมในดา้นการขายเพื่อ
เคล่ือนยา้ยสินคา้จากโรงงานผลิต  และการท าการโอนกรรมสิทธ์ิเปล่ียนมือคนเป็นเจา้ของใน   สินคา้
นั้นๆ ไป ยงัผูบ้ริโภค   ผูป้ระกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งศึกษาจุดประสงคข์องตลาดและตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื่อ
ท าใหลู้กคา้อยากไดสิ้นคา้ โดยอาศยัการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย และการใชพ้นกังานขายเพื่อกระตุน้
ใหลู้กคา้เป้าหมายตดัสินใจท่ีจะซ้ือในทางกลบักนัผูป้ระกอบธุรกิจก็สามารถขายสินคา้ได ้
 (ไพโรจน์ ทิพยม์าตร์ .2546:5) 
 
      2.   การซ้ือ(buying) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเป็นนกัซ้ือท่ีฉลาดเพื่อให้วตัถุดิบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชร้าคาเหมาะสม เพื่อเป็นการลดตน้ทุนของธุรกิจเอง โดยยดึหลกัตอ้งซ้ือใหไ้ดป้ริมาณและในเวลา
ท่ีเหมาะสม ผูข้ายและราคาท่ีเหมาะสมดว้ยจะตอ้งรู้วตัถุประสงคด์ว้ยวา่จะซ้ือเพื่ออะไร เช่น ซ้ือไปเพื่อ
ผลิต ซ้ือไปเพื่อขายต่อ  และจะตอ้งรู้จกัเปรียบเทียบคุณภาพราคาสินคา้ท่ีจะซ้ือ 

(ไพโรจน์ ทิพยม์าตร์ .2546:5) 
 
        3.  การขนส่งสินค้า(transportation) ตลาดตอ้งจดัการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัสินคา้โดยพิจารณา
ลกัษณะสินคา้ หีบห่อของสินคา้ เพื่อเลือกพาหนะท่ีดีเหมาะกบัสินคา้ประหยดัค่าขนส่งค่าขนส่ง การส่ง
มอบสินคา้ท่ีตรงเวลา ลูกคา้ทุกรายตอ้งไดรั้บสินคา้ตรงต่อเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ท่ีมีฤดูกาลในการ
ขายยิง่จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรักษาเวลาในการขนส่งธุรกิจจ าเป็นตอ้งวธีิการขนส่งท่ีเหมาะสมไม่วา่จะ
เป็นทางรถบรรทุก รถไฟ เคร่ืองบิน เรือบรรทุก  หรือการขนส่งทางท่อ(ไพโรจน์ ทิพยม์าตร์ .2546:หนา้5) 
 
        4.  การจัดมาตรฐานสินค้า(standardization) เพื่อให้ไดสิ้นคา้เป็นท่ีพอใจง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือและ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคจึงมีการจดัแบ่งระดบัหรือมาตรฐานของสินคา้ เช่น ขา้วสาร คดัแยกชนิด 
5%  10%   100%   ตามจ านวนเมล็ดเป็นปลายขา้ว กล่าวคือ ขา้ว 5% ในขา้วสารน ้าหนกั 100 กิโลกรัมจะ
มีปลายขา้วผสมปนอยู ่5 กิโลกรัม ขา้ว 100% จะไม่มีปลายขา้วผสมอยูเ่ลย เส้ือก็จะมีขนาดของเส้ือ เช่น 
เบอร์ ss เบอร์ s เบอร์ m เบอร์ l เบอร์ xl เบอร์ xxl เพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ลือกสินคา้ท่ีเหมาะสมและตรงต่อความ
ตอ้งการโดยเฉพาะอยา่งยิง่การซ้ือขายสินคา้ในตลาดต่างประเทศ การจดัอนัดบั และมาตรฐานสินคา้มี

    หน้าทีก่ารตลาด 
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ความส าคญัอยา่งยิง่ในปัจจุบนัประเทศไทยสนบัสนุนการผลิตสินคา้เพื่อส่งออกเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นการผลิต
สินคา้ไดม้าตรฐาน ISOจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัโดยผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งศึกษาและพยายามผลิตใหไ้ด้
มาตรฐานสากลท่ีก าหนด ไม่วา่จะเป็นมาตรฐานคุณภาพ ISO  9000 ,ISO 9002 หรือISO 14000 ก็ตาม เพื่อ
รักษาภาพพจน์และการยอมรับในมาตรฐานสินคา้ไทย (ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 5) 
          5.   หน้าทีใ่นการเกบ็สินค้า (storage) การเก็บรักษาสินคา้ในคลงัเก็บสินคา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ตรงเวลาไดท้นัทีท่ีมีค  าสั่งซ้ือเขา้มา การเก็บรักษาสินคา้เพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ 
เช่น เหลา้ไวน์ ยิง่หมกับ่มนานปีก็ยิง่มีราคาแพงเพื่อใหข้ายนอกฤดูกาลได ้
  (ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 5) 
          6.  การประกนัภัย (Insurance) สินคา้ท่ีผลิตออกมาและรอการจ าหน่ายอาจเส่ียงต่อภยัต่าง ๆ เช่น 
การลา้สมยั การถูกลกัขโมย  ภยัธรรมชาติ ลกัษณะการเส่ียงภยัอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา  ดงันั้นการ
ประกนัภยั จึงเป็นทางเลือกหน่ึง ท่ีจะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว โดยธุรกิจจะตอ้งไม่ผลกัภาระการเส่ียงภยั
ออกจากกิจการโดยส้ินเชิง  ปัจจุบนัไดมี้สถาบนัรับประกนัภยัต่าง ๆเขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระการเส่ียงภยั  
โดยใชห้ลกัการกระจายการเส่ียงภยัใหก้วา้งออกไปถึงผูรั้บภาระหลาย ๆ ราย   (ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.
2546:หนา้ 5) 
         7.  การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน(Financial Helping)  การประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคา้จะมี
ปัญหาเก่ียวกบัการเงิน หน้ีสูญ หน้ีเสีย การขาดสภาพคล่องทางการเงิน  ขาดเงินสดหมุนเวยีนในธุรกิจ จน
เป็นผลใหไ้ม่มีเงินจ่ายค่าสินคา้ จ่ายค่าจา้งเงินเดือนพนกังาน ดงันั้นการจดัการเงินท่ีดีในฐานะการเงินของ
กิจการอยูใ่นภาวะสมดุลรายไดเ้กิดข้ึน สอดคลอ้งกบัเวลา ช าระหน้ีสิน หากธุรกิจจดัการเงินไม่ดีอาจ
น าไปสู่การขาดทุน จนถึงตอ้งออกจากธุรกิจนั้นไป การจดัหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ และการจดัการน าเงิน
ก าไร ไปลงทุนใหม่ในธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต ่า รวมถึงสถาบนัทางการเงินท่ีเขา้มาช่วยในเร่ืองการกูย้มืเงิน
เพื่อการลงทุน  เช่นธนาคารพาณิชย ์ ทรัสต ์บรรษทัเงินทุน เป็นการเขา้มามีบทบาทในการใหค้วาม
ช่วยเหลือพฒันาการลงทุนของธุรกิจ    (ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 5) 
 
         8.  การหาข้อมูลทางการตลาด (Market Information)  เพื่อประกอบการตดัสินใจของผู ้
บริหารธุรกิจและประโยชน์ของธุรกิจใหมี้ผลเสียหายนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยคุของข่าวสารเช่น
ปัจจุบนั  ธุรกิจใดไดข้อ้มูลข่าวสารก่อนก็ยอ่มจะไดเ้ปรียบในการตดัสินใจไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง เช่นขอ้มูล
ในการลดค่าเงินบาท การให้ค่าเงินบาทลอยตวั ผูรู้้ก่อนยอ่มปรับกลยทุธ์และตกัตวงประโยชน์ไดจ้าก
ค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลง(ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 5) 
 
 สรุปไดว้า่ หนา้ท่ีการตลาด มีหนา้ท่ีในการขาย การซ้ือ ขนส่งสินคา้ จดัมาตรฐานสินคา้ หนา้ท่ีใน
การเก็บสินคา้ การประกนัภยั ช่วยเหลือดา้นการเงิน ใหข้อ้มูลทางการตลาด 
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    แนวความคิดทางการตลาด   (Marketing  Concept)  หมายถึง 

- ปรัชญาบริหารการตลาด  ซ่ึงค านึงความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยใชเ้คร่ืองมือทาง 
       การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 
- การใชค้วามพยายามทั้งหมดทั้งส้ิน  เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้โดยมุ่งหวงัผลก าไร 
- การก าหนดนโยบายทางการตลาด  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดในขณะนั้น  โดยมีจุดประสงค์

ท่ีจะใหกิ้จการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:
หนา้ 13) 

 

 

 
              1.  แนวความคิดทางการตลาดทีมุ่่งการผลติ (Production  Concept)  เป็นแนวความคิดทาง
การตลาดในยคุแรก  ท่ีส้ินคา้ท่ีผลิตไดย้งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด  ในยคุน้ีผูผ้ลิตจะมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในสังคม  เพราะหากไม่มีผูผ้ลิตหรือผูผ้ลิตไม่ยอมผลิตสินคา้ประชาชนทัว่ไปก็จะไม่มี
สินคา้บริโภค  เม่ือเป็นเช่นน้ีไม่วา่ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพอยา่งไรผูบ้ริโภคจึงตอ้งยอมรับ  เป็นยคุ
ท่ีใหค้วามส าคญักบัการผลิต (Production Oriented) สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่  มีผูผ้ลิตจ านวนนอ้ยราย  
ผลิตสินคา้จากมือหรือจากเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพสูงพอ  จ  านวนสินคา้ท่ีผลิตไดจึ้งไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการของตลาด  ผูบ้ริโภคจึงตอ้งยอมรับสินคา้เหล่านั้น     

 แนวความคิดแนวน้ี  ผูผ้ลิตจะพยายามพฒันาการผลิตเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้มาก ๆ เป็นการช่วยลด
ตน้ทุนการผลิต และเพิ่มก าไรใหม้ากข้ึน โดยไม่ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ 
(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 13) 
 

 2.  แนวความคิดทางการตลาดทีมุ่่งผลติภัณฑ์ (Product Concept)  เป็นแนวความคิดท่ีให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑ ์ โดยเช่ือวา่หากผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี  สินคา้ท่ีผลิตออกมาเหล่านั้นจะขาย
ไดเ้ป็นท่ียอมรับของตลาด  อาจเป็นไปไดว้า่ วทิยาการเร่ิมเจริญข้ึนในยคุน้ีมีการแข่งขนักนัขายในตลาด
มากกวา่ในยคุแรก ๆ ลูกคา้ในตลาดมีโอกาสเปรียบเทียบหรือเลือกสินคา้ของผูผ้ลิต  หากสินคา้ของ
ผูผ้ลิตรายใดมีคุณสมบติัถูกตอ้งกบัความตอ้งการหรือมีคุณสมบติัดีกวา่ ลูกคา้ก็จะเลือกสินคา้ของผูผ้ลิต

ความหมายแนวความคดิทางการตลาด 

แนวความคดิทางการตลาด 
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รายนั้น  เม่ือเป็นเช่นน้ีผูผ้ลิตแต่ละรายจึงตอ้งพยายามในการพฒันาสิตคา้ของตนเองให้มีคุณสมบติั
ถูกตอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในตลาด  
 (ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 14) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  รูปท่ี 4  ผลิตภณัฑต์่าง ๆ  เป็นแนวความคิดทางการตลาดท่ีมุ่งผลิตภณัฑ ์

 
 3.  แนวความคิดทางการตลาดทีมุ่่งการขาย (Selling  Concept)  แนวความคิดทางการตลาดแนว
น้ีจะใหค้วามส าคญัต่อพนกังานขาย  โดยเช่ือวา่หากพนกังานขายมีความสามารถแลว้สินคา้จะขายได ้ 
พนกังานขายกลายเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัและกลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยใหกิ้จการเอาชนะคู่แข่งขนั
ได ้ ในยคุน้ีจะใหค้วามส าคญัต่อการอบรม  แนวความคิดการตลาดในยคุปัจจุบนัก็เป็นเช่นน้ี 

 จะเห็นไดว้า่กิจการจะพยายามทุ่มเททรัพยากรท่ีจะพฒันาพนกังานขายของตน  การฝึกภาคปฏิบติั  
การจดัการสัมมนาทางการตลาด  การใหร้างวลัในรูปต่าง ๆ ลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาตวัพนกังาน
ขายของกิจการทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   รูปท่ี  5  การขายแนวความคิดทางการตลาดมุ่งการขาย 
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4.  แนวความคิดทางการตลาดทีมุ่่งการตลาด (Marketing  Concept)  เป็นแนวความคิดทางการตลาดยคุ
ใหม่  ลกัษณะของแนวความคิดน้ีก็คือ  มีการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target  Market) เช่น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มตลาดระดบัสูงท่ีเป็นผูห้ญิง  เป็นการขายท่ีไม่เพียงแต่มุ่งตวับุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยเฉพาะ  แต่มุ่งกลุ่มตลลาดเป้าหมายทั้งหมด  แนวความคิดน้ีกิจการจะมีการศึกษาวา่กลุ่มตลาด
เป้าหมายตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัอยา่งไร  แลว้จึงจดัส่วนประสมทางการตลาดเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มตลาดเป้าหมายเหล่านั้น  จากตวัอยา่งท่ีกิจการมุ่งกลุ่มตลาดระดบัสูงท่ีเป็นผูห้ญิง  กิจการก็ตอ้งจดั
ส่วนประสมทางการตลาด  ดงัน้ี 

 -  ผลิตภณัฑ ์(Product)  ตอ้งใชว้สัดุคุณภาพสูง 
 -  ราคา  (Price)  ตอ้งตั้งราคาแพง  เพราะราคาบอกถึงฐานะและระดบัของชั้นในสังคม 

 -  ช่องทางการขาย (Place  or  Channel of  Distribution)  การวางตลาดควรเลือกวางแต่ในร้านท่ีมี
ช่ือเสียง  คนทัว่ไปรู้จกัดีวา่เป็นร้านท่ีขายแต่ของดี  ราคาแพงและควรเป็นร้านท่ีตั้งในเมืองใหญ่ ๆ  
 -  การส่งเสริมการจ าหน่าย (Sale  Primotion)  ควรใชส่ื้อเฉพาะ  เช่น  ถา้เป็นนิตยสารก็ควรเป็น
นิตยสารท่ีกลุ่มคนระดงัสูงนิยมอ่านกนั  ไม่ควรใชว้ธีิการลดราคาเพราะจะท าใหสิ้นคา้ขาดความนิยม
ทนัที (ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:5) 
 
               5.  แนวความคิดทางการตลาดทีมุ่่งสังคม (Social  Concept)  เป็นแนวความคิดท่ีมุ่งให้
ความส าคญักบัสังคม  โดยผูผ้ลิตจะพยายามแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ไม่ใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษ  การเลือกใชส้ารหรือวสัดุในการผลิตสินคา้  การรับผดิชอบและช่วยเหลือ
สังคม  เช่น  การบริจาคผา้ห่มกนัหนาวของเบียร์ชา้ง  การสร้างโรงเรียนใหชุ้มชนท่ีห่างไกลของ
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เป็นตน้  จะดูเหมือนวา่เป็นการเสียเปล่าไม่ไดป้ระโยชน์อะไรตอบแทน  แต่ความ
จริงแลว้เป็นผลประโยชน์โดยตรง  เพราะคนเราในทุกวนัน้ีมีการศึกษาสูงข้ึนและมีความเขา้ใจใน
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  หากกิจการใดไม่ใหค้วามส าคญัหรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม  กิจการนั้นจะไดรั้บ
การต่อตา้นจากสังคม อนัมีผลต่อยอดขายและความนิยมในผลิตภณัฑข์องกิจการ  การบริจาคก็
เช่นเดียวกนั  สังคมไทยเป็นสังคมท่ียกยอ่งกนัในเร่ืองน ้าใจหากใครมีน ้าใจก็จะไดรั้บน ้าใจตอบแทน  
ดงันั้นการบริจาคผา้ห่มกนัหนาวของเบียร์ชา้งท่ีใชง้บมากกวา่ร้อยลา้นบทา  ส่งผลใหเ้บียร์ชา้งมียอดขาย
เป็นอนัดบั 1 ทั้งท่ีเร่ิมเขา้สู่ตลาดไดเ้พียบสิบกวา่ปี ( ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 5) 
 

 สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของแนวความคิดทางการตลาดประกอบดว้ย มุ่งการผลิต มุ่งผลิตภณัฑ ์
มุ่งการตลาด มุ่งการขาย และมุ่งสังคม 
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ความหมายส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix)  หมายถึง  องคป์ระกอบทั้ง 4 ประการท่ีกิจการ
สามารถควบคุมได ้และเป็นองคป์ระกอบท่ีกิจการตอ้งน ามาประสมประสานกนัเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย
ในการบริหารงาน 

 องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด มี 4 ประการ คือ 
 1.  ผลิตภณัฑ ์ (Product)  หมายถึง  ตวัสินคา้ท่ีถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้  การก าหนดคุณภาพของสิตคา้จะใหสู้งหรือต ่าประการใด  ก็ข้ึนอยูท่ี่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกิจการ  
เช่น  หากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตลาดระดบัสูง  คุณภาพสินคา้ก็ตอ้งดีเยีย่มเพราะลูกคา้กลุ่มน้ี
ตอ้งการใชข้องดี  ราคาไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณา  คุณภาพหรือตรายีห่อ้ของสินคา้จะบ่งบอกถึงรสนิยมและ
ระดบัชั้นของสังคม 

 หากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มตลาดระดบัล่าง  คุณภาพของสินคา้ยอ่มดอ้ยกวา่  เพราะตลอดระดบั
ล่างตอ้งการสินคา้เพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการเท่านั้น  หากใชว้สัดุคุณภาพสูงราคาของสินคา้ยอ่ม
ตอ้งสูงตาม  ซ่ึงลูกคา้ระดบัน้ีไม่อาจซ้ือได(้ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 18) 
 

 2.  ราคา (Price)  หมายถึง  เคร่ืองวดัมูลค่า  การตั้งราคาสูงหรือต ่า  จะมีผลต่อยอดขายผลิตภณัฑ ์ 
ทั้งน้ีเพราะลูกคา้มีหลายระดบัชั้น  คือ  ลูกคา้ระดบัสูง  กลาง  และต ่า  กิจการตอ้งก าหนดราคาให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ถา้กิจกรรมมุ่งสู่ตลาดระดบัสูง   ก็ตอ้งตั้งราคาสูง  เพราะหากตั้งราคาต ่า
ลูกเป้าหมายกลุ่มน้ีจะไม่ใหค้วามสนใจ  ส าหรับลูกคา้ระดบัสูงราคาจะเปรียบเสมือนส่ิงปงช้ีระดบัของตน
ในสังคม  แต่หากเป็นลูกคา้ระดบัล่างหรือระดบัต ่ากิจการก็ตอ้งตั้งราคาผลิตภณัฑต์ ่า  มิเช่นนั้นลูกคา้กลุ่ม
น้ีจะซ้ือไม่ได ้ ไม่ใช่จะไม่ตอ้งการใชข้องดีแต่ท่ีซ้ือไม่ไดเ้พราะราคาสูงเกินไป  หากกิจการตอ้งการเขา้
ตลาดกลุ่มน้ีก็ตอ้งยอมรับความจริงขอ้น้ี  แต่มีขอ้สังเกตอยา่งหน่ึงวา่ตลาดระดบัล่าง  แมว้า่จะไม่สามารถ
ขายส้ินคา้ในราคาสูงได ้  แต่ก็เป็นตลาดท่ีมีจ านวนลูกคา้มากท่ีสุด (ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 18) 
 

 3.  ช่องทางการขาย  (Place or Channel  of Distribution) หมายถึง  ช่องทางการน าส้ินคา้เขา้สู่
ตลาด  โดยปกติจะแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 
 3.1  การจ าหน่ายโดยตรง  หมายถึง  การจ าหน่ายโดยตรงจากผูผ้ลิตตรงไปยงัผา้บริโภคโดยไม่
ผา่นช่องทางการจ าหน่าย  เป็นการจ าหน่ายโดยตรงไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumer) หรือ
ผูบ้ริโภคทางอุตสาหกรรม  (Industrial Consumer) 

ส่วนผสมทางการตลาด 
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 3.2   การจ าหน่ายโดยผา่นช่องทางการจ าหน่าย  หมายถึง  การจ าหน่ายผา่นตวัแทนประเภทต่างๆ 
เช่น  การจ าหน่ายผา่นพ่อคา้ปลีก พอ่คา้ส่ง  หรือตวัแทนการคา้อ่ืน การจ าหน่ายผา่นตวัแทนน้ี  เหมาะ
ส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภค  ท่ีมีขนาดตลาดกวา้งใหญ่มาก  ผูซ้ื้อก็มีจ  านวนมาก  ผูผ้ลิตไม่อาจใชว้ธีิการ
ขายตรงได(้ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 19) 

4.  การส่งเสริมการจ าหน่าย (Sales Promotion)  หมายถึง  วธีิการใดๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการ
โฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  ท่ีน ามาใชเ้พื่อช่วยใหสิ้นคา้ขายไดดี้ข้ึน  เช่น  
การแจกของตวัอยา่ง  การชิงโชค  การใหข้องแถม  ฯลฯ 
 ผูบ้ริหารกิจการ  จะเลือกใชก้ารส่งเสริมการขายในรูปแบบใดก็ตอ้งดูความเหมาะสม  โดย
พิจารณาจากตวัสินคา้  งบประมาณ  ท่าทีของคู่แข่งขนั  เช่น  หากเป็นการเร่ิมวางตลาดใหม่ๆ ยอ่มมีคนท่ี
จะซ้ือผลิตภณัฑไ์ม่มากนกั  เน่ืองจากยงัไม่แน่ใจวา่ใครๆ ก็ลว้นชอบของฟรี  เม่ือมีโอกาสไดใ้ชแ้ละพบวา่
ดีกวา่ของท่ีตนใชอ้ยูป่ระจ า  ก็จะกลายเป็นลูกคา้ประจ ารายใหม่ต่อไป 
 ในยคุท่ีมีการแข่งขนักนัรุนแรง  นอกจากการโฆษณาท่ีใชป้ระจ าอยูแ่ลว้  การส่งเสริมการขายท่ี
นิยมน ามาใหแ้ละไดผ้ลดี  คือ  การชิงโชค  เพราะถูกกบันิสัยคนไทยท่ีชอบลุน้   และเส่ียงโชค แต่การชิง
โชคมีขอ้จ ากดัอยูท่ี่รางวลัท่ีใหต้อ้งมีราคาแพง  ไม่เช่นนั้นก็ไม่ไดรั้บการตอบสนองถูกตอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ในตลาด  (ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 16) 
 

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย 

 
 
 

 

 

 

ผลิตภณัฑ ์  ราคา 

ช่องทาง 
การขาย 

การส่งเสริม
การขาย 

4 P 
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    1.  งานขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นงานขายท่ีพนกังานขายจะตอ้งพบปะเผชิญหนา้
กบัลูกคา้โดยตรงเพื่อเสนอขายและตอบขอ้ขอ้งใจของลูกคา้หรืออาจด าเนินการขายโดยการโทรศพัท์
ติดต่อกบัลูกคา้ งานขายลกัษณะน้ีค่อนขา้งยาก แต่จะท าใหโ้อกาสในการขายไดมี้มาก และเป็นงานท่ี
ส าคญัท่ีสุดเพราะมีส่วนเก่ียวพนักบักิจกรรมการขยายในเร่ืองต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ เพราะ การเผชิญหนา้
กนัจะสามารถขจดัอุปสรรคของการขายไดง่้ายข้ึน ตอ้งใชศิ้ลปะในการขายหลายประการ เช่น ศิลปะใน
การโนม้นา้วความสนใจของลูกคา้โดยการตกแต่งผูแ้สดงสินคา้ตลอดจนการใชจิ้ตวทิยาในการขายต่าง ๆ  
 
        2.  งานขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย  (Non-Personal  Selling) เป็นการงานขายท่ีผูซ้ื้อกบัผูข้ายไม่ได้
เผชิญหนา้กนัโดยตรง ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง โดยปราศจากการโนม้นา้วของพนกังานขาย 
งานขายโดยไม่ใช่พนกังานขายมี 2 ลกัษณะคือ       
 

 2.1  การขายแบบบริการตนเอง(Self-Service Selling) การขายลกัษณะน้ีกิจการจะตอ้งจดัการขาย
แบบบริการตนเอง(Self-Service Selling) การขายลกัษณะน้ีกิจการจะตอ้งจดัวาง 
สินคา้ใหเ้ป็นระเบียบเป็นระบบเพื่อใหลู้กคา้สามารถเดินเลือกซ้ือไดเ้อง โดยอาจมีป้ายบอกประเภทของ
สินคา้ เช่น กาแฟ คอมฟ่ีเมต น ้าตาล อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั หรือสบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมนวดผม อยู่
ทางดา้นน้ี เป็นตน้เพื่อใหลู้กคา้เลือกหาสินคา้ไดส้ะดวกข้ึน การขายแบบน้ีตอ้งมีวธีิการควบคุมการขายท่ีดี
การขายแบบบริการตนเองไดแ้ก่ ร้านอาหารประเภทช่วยตนเอง เช่น ร้านขายอาหาร 
บุฟเฟ่ ร้านอาหารขนมปังยามาซากิ ร้านสรรพาหาร ซ่ึงร้านคา้จะจดัวางสินคา้ไวใ้หลู้กคา้เลือกเองจน
พอใจ แลว้จึงน าไปช าระเงินท่ีพนกังานเก็บเงิน โทรศพัทส์าธารณะ ตูข้ายอตัโนมติั เช่นตูข้ายเคร่ืองด่ืม
บรรจุกระป๋อง  ตูเ้พลงประเภทหยอดเหรียญ เคร่ืองซกัผา้ประเภทหยอดเหรียญ เป็นตน้งานขายประเภท

        ประเภท ลกัษณะของงานขาย 

           งานขายแบ่งออกได้ 4 ประเภท  
1. งานขายแบ่งตามลกัษณะของงาน 
2. งานขายแบ่งตามระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 
3. งานขายแบ่งลกัษณะของลูกค้า 
4. งานขายแบ่งตามสภาพทางการค้า 
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บริการตนเองจะท าใหกิ้จการประหยดัค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังาน จึงเป็นท่ีนิยมมากในประเทศท่ีมี
ค่าแรงงานแพง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศญ่ีปุ่น 

(ธนิษาฐา ชีวพฒันาพนัธ์.2547:หนา้ 19) 
 

 

 2.2  การขายทางอ้อม(Indirect Sales) เป็นงานขายท่ีผูข้ายไม่ไดข้ายสินคา้โดยตรง แต่เป็นลกัษณะ
ของการส่งเสริมการขาย วธีิท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การขายทางไปรษณีย ์เช่น การส่งจดหมาย
ช้ีชวนใหซ้ื้อประกนัชีวติปรือประภยัอุบติัเหตุ การส่งจดหมายเชิญชวนใหซ้ื้อหนงัสือสรรสาระ หนงัสือ
ไทมร์วมทั้งการขายทางอินเทอร์เน็ตหรือการขายทางโทรทศัน์ ซ่ึงใชโ้ทรศพัทส์ั่งซ้ือไดท้นัทีนอกจากน้ียงั
มีการโฆษณาต่าง ๆ เช่น การลดราคา การใหข้องแถม หรือการแจกของตวัอยา่งผา่นส่ือต่าง ๆ   

(ธนิษาฐา ชีวพฒันาพนัธ์.2547:หนา้ 20) 
 สรุปไดว้า่ งานขายแบ่งตามลกัษณะของงานคืองานขายโดยใชพ้นกังานและงานขายไม่ใช้
พนกังานขาย 
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งานขายแบ่งตามระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย(TheChannelsof Distribution- System)สินคา้จากผูผ้ลิตวา่
จะถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยอาจจะผา่นกิจกรรมการขายหลายๆ กิจกรรม โดยผูผ้ลิตกวา่เป็นผูด้  าเนิน
กิจกรรมนั้นทั้งหมด หรือใหค้นกลางเป็นผูด้  าเนินการขายเป็นทอด ๆ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนของการขาย
จ าเป็นตอ้งใชพ้นกังานขาย เพื่อน าสินคา้ไปสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยความพึงพอใจ โดยผา่น
ระบบจดัจ าหน่าย 
ระบบการจดัการจ าหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคมี 2 วธีิ คือ 
 

1. ระบบการขายตรง(Direct Sales System) 
2. ระบบการขายผา่นคนกลาง(Indirect Sales System ) 
 
 ระบบการขายตรง (Direct Sales System) หมายถึง งานขายท่ีขายโดยจากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายไป
ยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยไม่ผา่นคนกลางซ่ึงอาจเป็นการเผชิญหนา้โดยตรงระหวา่งพนกังานกบั
ลูกคา้ หรืออาจเป็นการขายโดยผา่นหนา้จอโทรทศัน์ หนา้จอคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต การ
ใชโ้ทรศพัทห์รือจดหมายในการเสนอขายสินคา้ ซ่ึงซ่ึงหากลูกคา้ท่ีคาดหวงัคนใดสนใจก็สามารถ
สั่งซ้ือโดยตรงไปยงัผูจ้  าหน่ายในขายชนิดน้ีจะตอ้งศิลป์ในการจูงใจใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจใน
สินคา้ท่ีเสนอขายและตดัสินใจซ้ือซ้ือในท่ีสุด งานขายประเภทน้ี ไดแ้ก่ การขายส้มต า การขาย
ขา้วราดแกง การขาย ผกัสดผลไมท่ี้เกษตรกรเก็บผลผลิตมาวางขายเอง การขายเคร่ืองส าอางโดยใช้
พนกังานขายเสนอขายกบัลูกแบบตวัต่อตวั 

 

 

 

 

 
                                                         
 
 

                                                             ระบบการขายตรง 
 
 

 

    งานขายแบ่งตามระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ผูผ้ลิต 
(ผูจ้  าหน่าย) 

ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
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1. ระบบการขายผ่านคนกลาง(Indirect Sales System)  หมายถึงระบบการขายทางออ้ม ซ่ึงพนกังาน
มิไดพ้บติดต่อลูกคา้โดยตรง แต่จะขายโดยผา่นคนกลางโดยคนกลางจะจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยอีกทอดหน่ึง การขายประเภทน้ีใชก้บัผูผ้ลิตท่ีผลิตสินคา้คราวละมาก ๆ และ
ไม่สามารถจะจ าหน่ายสินคา้เหล่านั้นไดเ้องจ าเป็นตอ้งผา่นคนกลางซ่ึงจะใหบ้ริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การขายสินคา้ท่ีพบเห็นในหา้งสรรพสินคา้ 
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือการขายสินคา้เกษตรกร เช่น ชาวนาขายขา้วของตนโดยผา่นพอ่คา้คนกลาง 
ชาวสวนปลูกกลว้ยหอมเพื่อส่งออกโดยผา่นพอ่คา้คนกลางปัจจุบนัการขายผา่นคนกลางเป็นท่ี
นิยมมาก โดยคนกลางจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

       2.1  พอ่คา้คนกลาง(Merchant Middleman) หมายถึง คนกลางท่ีมีกรรมสิทธ์ิในสิทธ์ิใน  
      ผลิตภณัฑท่ี์ตนซ้ือมาจ าหน่ายโดยเด็ดขาดเช่นการขายมนัส าปะหลงั การขายล าไย เป็นตน้  
      พอ่คา้คนกลางแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 พอ่คา้ปลีก(Retailer) เป็นคนกลางท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคยท่ีสุด อยูใ่กลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุด เป็นคนกลางคนสุดทา้ยระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมกัจะไดสิ้นคา้ท่ีตน
ตอ้งการจากคนกลางประเภทน้ีเป็นส่วนใหญ่ เช่น การซ้ือยาจากร้านขายยา การซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากร้านขายเส้ือผา้ส าเร็จรูป การซ้ืออาหารกระป๋องในหา้งสรรพสินคา้ 
การซ้ือของในร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ จากร้านมินิมาร์คหรือจากร้านขายของช าหนา้หมู่บา้น
การซ้ือของท่ีตลาดนดัสวนจตุจกัร เป็นตน้ แสดงในรูปแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 

 
 

 
    การจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ปลกี 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูผ้ลิต 

(Producer) 
ผูค้า้ปลีก 

(Retailer) 
ผูบ้ริโภค 

(Consumer) 

รูปท่ี 6  ร้านคา้ปลีก หรือพอ่คา้ปลีก 
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 พอ่คา้ส่ง(Wholesaler)หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่(Jobber)หมายถึงพอ่คา้กลาง ซ่ึงซ้ือสินคา้จาก
ผูผ้ลิตคร้ังละมาก ๐ และน ามาจ าหน่ายใหแ้ก่พอ่คา้ปลีกอีกทอดหน่ึงโดยมิไดส้ัมผสักบั
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเลย เช่น ผูค้า้ส่งขา้วสาร ผูค้า้ส่งอาหารทะเลแช่แขง็ผูค้า้ส่งน ้ายาสระผม 
ผูค้า้ส่งผา้ ผูค้า้ส่งดอกไมส้ด ท่ีปากคลองตลาด เป็นตน้ แสดงในรูปแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 
 

 
 

2.2  ตัวแทนคนกลาง (Agent Middlemen) หมายถึง คนกลางท่ีไม่ไดซ้ื้อสินคา้มาขาย ไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของสินคา้ ไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ท่ีตนจ าหน่าย ท าหนา้ท่ีเพียงติดต่อกบัผูซ้ื้อและผูข้ายเพื่อใหต้ก
ลงซ้ือขายสินคา้ หรือช่วยเหลือในการโอนยา้ยสินคา้จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่านายหนา้ ซ่ึงอาจคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ตวัแทนคนกลาง 
ไดแ้ก่ 

 พ่อค้านายหน้า (Commission Merchant) หมายถึง พอ่คา้ซ่ึงรับฝากขายสินคา้ของผูข้าย โดย
พอ่คา้นายหนา้จะไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้น เม่ือขายสินคา้จะไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่า
นายหนา้ตามท่ีตกลงกนั เช่น ถา้ขายชุดรับแขกท่ีฝากขายได ้จะไดรั้บค่านายหนา้ 5% ของ
ยอดขายท่ีตั้งไว ้แต่ถา้ขายไม่ไดก้็จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนแต่อยา่งใด และเจา้ของสินคา้อาจ
น าสินคา้อาจน าสินคา้กลบัคืนไปเม่ือใดก็ได ้วธีิน้ีใชก้นัมากกบัสินคา้ฝากขายประเภท
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ขนมปัง โยเกิต  

 
 นายหน้า (Broker) หมายถึง คนกลางซ่ึงอาจเป็นตวัแทนดา้นผูซ้ื้อหรือดา้นผูข้ายก็ได ้ถา้เป็น

ตวัแทนดา้นผูซ้ื้อก็จะไดรั้บค่าตอบแทน คือ ค่านายหนา้จากผูซ้ื้อ ถา้เป็นตวัแทนดา้นผูข้ายก็
จะไดรั้บค่านายหนา้จากผูข้าย บางคร้ังนายหนา้อาจท าการแทนผูซ้ื้อหรือผูข้ายโดยผูซ้ื้อและ
ผูข้ายไม่ตอ้งมาพบกนัก็ได ้เช่น นายหนา้ในการขายท่ีดิน นายหนา้ในการจดัหาคนไปท างาน
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

 

 ตัวแทนผู้ผลติ(Manufacturers Agents)หมายถึง การท่ีผูผ้ลิตตั้งตวัแทนข้ึนเพื่อจ าหน่าย
ผลิตภณัฑข์องตนในเขตขายท่ีตวัแทนรับผดิชอบ ตวัแทนผูผ้ลิตอาจเป็นตวัแทนให้ผูผ้ลิตอาจ
เป็นตวัแทนใหผู้ผ้ลิตรายเดียวหรือหลายรายก็ได ้เช่น บริษทั พานาโซนิคซิวเซลล(์ประเทศ
ไทย)จ ากดัเป็นตวัแทนซ่ึงจ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตจากบริษทั พานาโซนิค(ประเทศไทย) 

ผูค้า้ส่ง 
(Wholesaler) 

ผูค้า้ปลีก 

(Retailer) 
 

ผูบ้ริโภค 

(Consumer) 
 

ผูผ้ลิต 

(Producer) 
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ตัวแทนผู้จ าหน่าย(Selling Agents)หมายถึงคนกลางท่ีท าหนา้ท่ีเสมือนแผนกหน่ึงของผูผ้ลิต โดยทัว่ไปจะ
เป็นตวัแทนของผูผ้ลิตรายเดียว ตวัแทนประเภทน้ีมีขอบข่ายการท างานกวา้งขวาง มีอิสระในการท างาน มี
อ านาจในการก าหนดราคาและเง่ือนไขในการขายสินคา้ นอกจากน้ีอาจเป็นผูว้างแผนการตลาดหรือ
ก าหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รืออาจใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ผูผ้ลิต ตวัแทนผูจ้  าหน่าย 
ไดแ้ก่ บริษทัโตโยตา้มหานคร เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ บริษทั คาลเทก็ซ์ไทย จ ากดั เป็นผูแ้ทน
จ าหน่ายน ้ามนัคาลเทก็ซ์ เป็นตน้ (ธนิษาฐา ชีวพฒันาพนัธ์.2547:หนา้ 20) 

สรุปไดว้า่งานขายแบ่งตามช่องทางการจ าหน่ายแบ่งเป็นระบบขายตรงและผา่นคนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 รูปท่ี  7   บริษทัตวัแทนผูจ้  าหน่าย ช่ือบริษทัโคว้ยูฮ่ะ ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตย์ี้ฮอ้ อีซูซุ 
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           งานขายแบ่งตามลกัษณะของลูกค้า งานชนิดน้ีจะยึดประเภทของผูซ้ื้อซ่ึงเป็นลูกคา้เป็นหลกั แบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ประเภท 
 1. งานขายแก่ผู้บริโภค(Consumer selling) เป็นลกัษณะของงานขายปลีกซ่ึงจะขายสินคา้ใหแ้ก่
บริโภคคนสุดทา้ยโดยผูซ้ื้อจะซ้ือสินคา้เพื่อไปบริโภค เช่น การซ้ืออาหารเพื่อไปรับประทานเอง การซ้ือ
สบู่ไปใชเ้องเป็นฯตน้งานขายประเภทน้ีจะกระจายอยูท่ ัว่ไปตามแหล่งท่ีมีผูซ้ื้อ อาจด าเนินกิจการขนาด
เล็กเจา้ของคนเดียวผลิตเอง จ าหน่ายเอง หรือรับ 
สินคา้จากพอ่คา้ส่งและมาจ าหน่ายและอาจขยายกิจการจน
เป็นการขายปลีกระดบัใหญ่ข้ึน เช่น การขายในร้านสรรพา
หารหรือหา้งสรรพสินคา้ 
 
 
 
 

  
 
 2. งานแก่พ่อค้า (Merchant Selling) เป็นลกัษณะของงานขายส่งโดยขายสินคา้ใหแ้ก่พอ่คา้และ 

พอ่คา้นั้นจะน าสินคา้ไปจ าหน่ายต่อเพื่อหาก าไรอีกทอดหน่ึง งานขายส่งมกัจะเก่ียวกบัสินคา้ ท่ีมีตวัตน 
สัมผสัด ้มีความหลากหลาย ลูกมกัจะเป็นประจ าอยูแ่ลว้ และผูผ้ลิตอาจไม่  สามารถด าเนินการขยายตลาด    
ไดจึ้งมอบหนา้ท่ีในการขยายตลาดนั้นใหแ้ก่พ่อคา้ 

         3.  งานขายแก่อุตสาหกรรม (Industrial Selling) หมายถึงการขายสินคา้ใหแ้ก่ผูผ้ลิตซ่ึงจะน าไปผลิต  
  เป็นสินคา้ชนิดต่าง ๆ เพื่อจ าหน่ายต่อไป สินคา้ท่ีขายให้แก่อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การขายเมด็พลาสติกใหแ้ก่    
 โรงงานผลิตตะกร้าพลาสติก การขายยางแผน่ใหแ้ก่โรงงานผลิตยางรถยนต ์(ธนิษาฐา ชีวพฒันาพนัธ์,2547:    
 หนา้ 21) 
  สรุปไดว้า่ งานขายแบ่งตามลกัษณะของลูกคา้ไดแ้ก่ งานขายแก่ผูบ้ริโภค งานขายแก่พอ่คา้ งาน
ขายแก่อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

งานขายแบ่งตามลกัษณะของลูกค้า 

รูปท่ี 8 หา้งสรรพสินคา้ขายสินคา้แก่ผูบ้ริโภค 
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งานขายแบ่งตามสภาพทางการคา้ (Trade) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. งานขายภายในประเทศ (Domestic Selling) หมายถึงงานขายภายในประเทศ หรือภายในทอ้งถ่ิน
ต่างๆ มีการแบ่งเขตขาย และมีวธีิการจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไป เช่น อาจเป็นการขายปลีก ขายส่ง ขาย
ส่ง หรือผา่นนายหนา้  
 
 
 
 
 
 
 
2. งานขายส่งออก (Export Selling) หมายถึง งานขายสินคา้โดยการส่งออกไปจ าหน่ายยงัตลาด
ต่างประเทศ งานขายประเภทน้ีผูข้ายจะตอ้งมีความรู้กบัตลาดต่างประเทศเป็นอยา่งดีมีประสบการณ์
และความช านาญงานสูง ตลอดสูง ตลอดจนสินคา้ท่ีส่งออกจะตอ้งมีคุณภาพดีสามารถแข่งขนักบั
สินคา้ชนิดเดียวกนัในประเทศไดปั้จจุบนัประเทศไทยไดมี้การพฒันาการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
เป็นผูใ้หค้วามสนบัสนุนในดา้นการส่งออกต่างเช่นการให้ความรู้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีตลาด
ต่างประเทศตอ้งการ การโฆษณาเผยแพร่สินคา้ไทย เป็นตน้ สินคา้ท่ีส่งออกของไทยซ่ึงไดรั้บความ
นิยมในตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ อญัมณีต่างๆ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ผกั 
และผลไม ้(ธนิษาฐา ชีวพฒันาพนัธ์.2547:หนา้ 21) 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที ่2 
  

 สรุปไดว้า่ งานขายแบ่งตามสภาพการคา้ได ้2 ลกัษณะคืองานขายส่งออกและงานขายในประเทศ 

งานขายแบ่งตามสภาพทางการค้า 
 

รูปท่ี 9  ตลาดการขายในประเทศ หรือภายในทอ้งถ่ิน 

 

รูปท่ี 10  ตลาดการคา้ในต่างประเทศส าหรับงานขายส่งออก 
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หน่วยที ่ 2 
ความรู้พืน้ฐานของพนักงานขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของพนักงานขายและ
ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบัตัวเอง ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบั

ผลติภัณฑ์ 

ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบักจิการ ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบัลูกค้า 
 

ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบัคู่
แข่งขัน 

ความรู้พืน้ฐานของ 
พนักงานขาย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายคุณสมบติัของพนกังานขายและความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัตนเองได ้
2.  อธิบายความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ด ้
3.  อธิบายความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบักิจการได ้
4.  อธิบายความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัลูกคา้ได ้
5. อธิบายความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัคู่แข่งขนัได ้

 
สาระการเรียนรู้ 

1.  คุณสมบติัของพนกังานขายและความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 
2.  ความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
3.  ความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบักิจการ 
4.  ความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัลูกคา้ 
5.  ความรู้ของพนกังานขายในเร่ืองเก่ียวกบัคู่แข่งขนั 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ความรู้พืน้ฐานของพนักงานขาย 
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การวเิคราะห์ตนเอง  (Self Survey )หมายถึง  กระบวนการศึกษาตนเองเพื่อคน้หาขอ้บกพร่องแลว้ท า
การแกไ้ข หรือกระบวนการในการคน้หาความสามารถของตนเองเพื่อพฒันาตนเองใหไ้ปสู่ความส าเร็จ
ในล าดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

 

 

 

              1.  ส ารวจตนเอง(Self Survey)      เป็นขั้นตอนการส ารวจตนเองวา่มีความบกพร่องเร่ือง
อะไรท่ีจะตอ้งแกไ้ข หรือส ารวจให้ทราบวา่ตนมีแนวคิดในเร่ืองใด วธีิการส ารวจตนเองได ้2 วธีิ  วธีิแรก 
สอบถามจากบุคคลท่ีอยูร่อบตวัวา่ตนมีความพบพร่องในเร่ืองใด  ส่วนวธีิท่ีสอง  คือ การพิจารณาตนเอง
ดว้ยความเป็นธรรมวา่มีเร่ืองอะไร ท่ียงัไม่สมบูรณ์ และจะตอ้งแกไ้ขอะไรบา้ง  จะตอ้งพิจารณาดว้ยความ
เป็นธรรม  หากเป็นการขอความคิดเห็นจากผูอ่ื้นก็ตอ้งกลา้รับฟังขอ้ต าหนิ ถา้ไม่เช่นนั้นการส ารวจตนเอง
และการพฒันาตนเองจะไม่ไดผ้ล(ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท .2546:หนา้ 45) 
                   2.  การปรับปรุงแก้ไข(Self Imprevement)  เม่ือผา่นการส ารวจตนเองแลว้ ก็จะทราบวา่มี
ขอ้บกพร่องอะไร จดเป็นขอ้ ๆ แลว้ค่อย ๆ แกไ้ขพฒันาจนกวา่จะครบทุกขอ้ ถึงระลึกเสมอวา่การ 

ส ารวจตนเองและการปรับปรุงแกไ้ขน้ี ตอ้งท าตลอดเวลา เพราะขอ้บกพร่องหน่ึงถูกจ ากดัออกไป
ก็จะมีขอ้บกพร่องขอ้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาแทน(ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546::หนา้ 46) 

                    3.  การแสดพฤติกรรมใหม่ออกมาก (New Behavior)   เม่ือพฤติกรรมท่ีบกพร่องไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือพฒันาแกไ้ข ก็จะแสดงพฤติกรรมใหม่นั้นออกมา  ซ่ึงแน่นอนวา่จะตอ้งเป็น 
(ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้) 

          การวเิคราะห์ตนเอง 

ขั้นตอนของการวเิคราะห์ตนเอง 

คุณสมบัติของพนักงานขายและความรู้
ของพนักงานขายในเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง 
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                     4.  การประเมินผลพฤติกรรมใหม่ (Evaluation)  เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมใหม่ท่ีแกไ้ข
แลว้และแสดงออกมา กบัพฤติกรรมเก่าก่อนการแกไ้ข  วา่ดีข้ึนประการใด  หากยงัไม่ดีข้ึนพยายามพฒันา
แกไ้ขต่อไป  หากดีข้ึนแลว้ใหรั้กษาระดบัเอาไวแ้ละคอยระวงัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์ยา่ใหเ้กิดข้ึน 

 สรุปไดว้า่ การวิเคราะห์ตนเองมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือ ส ารวจตนเอง ปรับปรุงแกไ้ข แสดง
พฤติกรรมใหม่ออกมาและการประเมินผลพฤติกรรมใหม่ 
 

 
 

 

 

 

 

 

              

บุคลิกภาพ (Personality)  หมายถึงลกัษณะเฉพาะของคนแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั ประกอบดว้ยรูป
สมบติั ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีสามารถมองเห็นได ้เช่นรูปร่างหนา้ตา การแต่งกายหรือเรียกวา่พฤติกรรม
ภายนอก และคุณสมบติั ซ่ึงหมายถึงลกัษณะนิสยัซ่ึงไม่สามารถมองเห็นหรือสามารถท าความรู้จกัได้
ในทนัที ตอ้งใชเ้วลาในการคบหาและสังเกต 

              การพฒันาบุคลกิภาพ   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

                      1. การพฒันารูปสมบัติหรือพฤติกรรมภายนอก   รูปสมบติัหรือบุคลิกภายนอก จะมีหนา้ท่ี
สร้างความประทบัใจแรกพบใหก้บัผูท่ี้พบเห็น ดงันั้นพนกังานตอ้งใหค้วามส าคญัและปรับปรุงดงัน้ี 

                       1.1  รูปร่างหน้าตา   ส่ิงท่ีแรกท่ีลูกคา้ไดพ้บเห็นคือ รูปร่างหนา้ของพนกังานขาย หาก 

ลูกคา้เกิดความประทบัใจก็จะเกิดการยอมรับและเป็นการง่ายท่ีพนกังานขายจะเสนอขายสินคา้ วธีีการ
ปรับปรุงรูปร่างหนา้ตาก็คือ การหมัน่ออกก าลงักาย  การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การ
พกัผอ่นนอนหลบัใหเ้พียงพอเท่าน้ี พนกังานขายก็จะมีรูปร่างท่ีสวยงาม ส่วนหนา้ตานั้นพนกังานขาย
อาจจะตอ้งเสริมแต่งบา้งตามสมควร อยา่ใหดู้เกินไป เพราะแทนท่ีจะดูสวยงามกลบัจะกลายเป็นส่ิงท่ีดูน่า
เกลียด  ไมเ่ป็นธรรมชาติ (วรรณพร คงเคารพธรรม.2547:หนา้45) 
 
                       1.2  การแต่งกาย   จากรูปร่างหนา้ตา ส่ิงส าคญัต่อไปท่ีลูกคา้จะมองคือการแต่งกาย  การ
เป็นพนกังานขายไม่จ  าเป็นตอ้งแต่งตวัทนัสมยัตามความนิยมตลอดเวลา เพราะบางทีแต่งกายจะเบ่ียงเบน
และแบ่งแยกความสนใจของลูกคา้จากเร่ืองสินคา้มาเป็นเส้ือผา้ท่ีพนกังานสวมใส่ท าใหก้ารท างานของ
พนกังานของพนกังานขายไม่ประสบความส าเร็จ (ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546หนา้ 47) 
   

 

                    

         การพฒันาบุคลกิภาพ 
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  การแต่งกายของนักธุรกจิหรือของพนักงานขายควรจะมีลกัษณะดังนี ้

                    1.2.1   สุภาพ (Courtesy )   หมายถึงเส้ือผา้ไม่จ  าเป็นตอ้งทนัสมยั แต่สามารถสวมใส่ไดทุ้ก
โอกาสไม่จ  าเป็นตอ้งมีราคาแพง ความสุภาพจะรวมถึงการแต่งกายท่ีถูกกาลเทศะ   
ไม่ควรใส่เส้ือสีดอกลาย  สีเส้ือผา้ควรเป็นสีเรียบ ๆ ดูแลว้สบายตา โดยเฉพาะถา้พนกังานขาย  ตอ้งเขา้พบ
ลูกคา้ท่ีมีอายดุว้ยแลว้ พนกังานขายจะถูกตดัสินวา่เป็นคนดีหรือไม่ดว้ยการแต่งกาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   รูปท่ี 11 -12 การแต่งกายของนกัธุรกิจหรือพนกังานขาย    
 

                 1.2.2  ประณตี (Neat)  หมายถึง การเลือกแบบ ลาย สีใหเ้ขา้กบับุคลิกของตน  การแต่งกาย
ทนัสมยัไม่ใช่การแต่งกายประณีตการสวมใส่เส้ือผา้ราคาแพงก็ไม่ใช่ความประณีต ตวัอยา่งการแต่งกาย
ประณีตคือ คนรูปร่างทว้มใหญ่ควรใส่เส้ือลายตั้ง หากเป็นผา้ดอกก็ควรเป็นดอกเล็ก ๆ   ส่วนคนรูปร่าง
เล็กก็ควรเลือกเส้ือลายขวาง เช่นน้ีจึงเรียกไดว้า่การแต่งกายมีความประณีต 
                  1.2.3  ประหยดั (Economy)   หมายถึง การมีเส้ือผา้ของใชร้าคาพอประมาณสมฐานะของตน  
สมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน   อีกประการหน่ึงความประหยดัไม่ใช่การมีเส้ือผา้ของใชเ้พียง 1 ชุด 
รองเทา้คู่เดียว เพราะหากเป็นเช่นน้ี เคร่ืองใชด้งักล่าวจะหมดสภาพในเวลาอนัรวดเร็วและตอ้งซ้ือใหม่ ไม่
เป็นการประหยดั  ดงันั้น การประหยดัจึงหมายถึง การมีเส้ือผา้ของใชห้ลาย ๆ ชุด หมุนเวยีนกนัใชดู้แลให้
ถูกตอ้งตามค าแนะน าจึงจะถือวา่เป็นความประหยดั 
                  1.2.4  สะอาด  (Clean)  บา้นเมืองเราเป็นเมืองร้อน เหง่ือออกมากท าใหส้กปรกและอาจมีกล่ิน
ดว้ย ดงันั้นเส้ือผา้ควรตอ้งมีการท าความสะอาดทุกคร้ังท่ีสวมใส่  รองเทา้ตอ้งขดัใหเ้งางาม การแต่งการ
สะอาดยอ่มเป็นส่ิงท่ียนิดีของผูพ้บเห็นสนทนาดว้ย การแต่งกายดี สะอาด ยอ่มช่วยใหพ้นกังายขาย
สามารถขายตวัเองไดใ้นเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารขายสินคา้เป็นไปไดง่้ายข้ึน 
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                  1.3  กริิยาท่าทาง   การพดูเพียงอยา่งเดียว ในบางคร้ังก็ยงัไม่เพียงพอ พนกังานขายควรมีกิริยา
ประกอบค าพดู เพื่อช่วยใหลู้กคา้เขา้ใจในความหมายมากข้ึน  แต่ถา้หากแสดงกิริยาอยา่งเดิม 

ตลอดเวลา  เช่น  ค  าพดู เอ่อ  อา้  การลูบผม  กิริยาเหล่าน้ีจะเป็นกิริยาซ ้ าซาก (Mannerism) และจะเป็นส่ิง
ท่ีแบ่งแยกความสนใจจาดสินท่ีน าเสนอ   ไปยงัท่ีกิริยาซ ้ าเหล่านั้นธรรมชาติ (วรรณพร คงเคารพธรรม.
2547:หนา้45) 
 
                   1.4  น า้สียงและจังหวะการพูด  น ้าเสียงของพนกังานขายท่ีพดูกบัลูกคา้ตอ้งชดัเจนไม่ค่อย
หรือดงัเกินไป  ส่ิงส าคญัอีกอยา่งคือ  จงัหวะวรรคตอนของการพดูก็ส าคญั ภาษาไทยหากวรรคตอนไม่ถูก  
บางทีความหมายอาจเปล่ียนไปเลย จึงสมควรท่ีพนกังานควรตอ้งมีการฝึกพดู ไม่วา่จะกบัเพื่อน ๆ 
พนกังานขาย หรือจากสถาบนัฝึกพดูต่าง ๆ(ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ.2546:หนา้ 48) 
 

 สรุปไดว้า่ การพฒันาบุคลิกภาพภายนอก ประกอบดว้ยรูปร่างหนา้ตา กิริยาท่าทาง การแต่งกาย
และน ้าเสียงและจงัหวะการพดู 
 

 

      2.  การพฒันาคุณสมบัติหรือบุคลกิภายใน  
             2.1  ความซ่ือสัตย์ (Honesty) เป็นคุณสมบติัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด และจ าเป็นส าหรับทุกงาน
และทุกต าแหน่ง และมีความไวว้างใจได ้ตามปกติการซ้ือสินคา้ของลูกคา้บางคร้ังก็เป็นไปไดว้า่ลูกคา้ไม่
มีความรู้และไม่รู้จกัสินคา้ท่ีจะซ้ือมาก่อน จะตอ้งขอความช่วยเหลือจากพนกังานขาย  แสดงใหเ้ห็นวา่
ลูกคา้ใหค้วามวางใจแก่พนกังานขาย หากพนกังานขายสามารถจดัสรรสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้ก็แสดงวา่พนกังานขายเป็นคนวางใจได ้ยอ่มสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้รายนั้น และจะ
กลายเป็นลูกคา้ประจ า เพราะแน่ใจวา่จะไดรั้บบริการท่ีซ้ือตรง วางใจไดแ้ละยงัอาจแนะน าเพื่อน ๆ มาเป็น
ลูกคา้อีก  
  

 

     2.2   ความแนบเนียน (Tact)   เรียกไดอี้กช่ือหน่ึงวา่  “เชาวท์างสังคม”  หมายถึง การรู้จกัท าส่ิง
ท่ีถูกในเวลาท่ีถูก  หรือการงดเวน้ การงดกระท าในบางเวลา เช่น ลูกคา้เรียกช่ือสินคา้ผิด หากพนกังานขาย
เขา้ใจวา่หมายถึงสินคา้อะไร ก็หยบิสินคา้ใหลู้กคา้ไป เพราะบางที ความเงียบก็ช่วยรักษาหนา้ของลูกคา้
ได ้ การกระท าหรือการบอกวา่ลูกคา้ท่ีเรียกช่ือสินคา้ผดิ จะท าใหลู้กคา้เสียหนา้ อาจจะอายจนไม่กลา้สู้
หนา้พนกังานขายและเดินออกไป ผลคือพนกังานขายจะขายสินคา้ไม่ได ้
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                  2.3  ความยบัยั้งช่ังใจ  (Self Control)  ในแต่ละวนัพนกังานขายจะตอ้งพบลูกคา้เป็นจ านวน
มาก แต่ละคนอาจจะไม่มีความเหมือนกนัเลย บางคนอาจเป็นคนสุภาพ เห็นอกเห็นใจ ยิม้แยม้ แต่ก็มีบา้ง
ท่ีชอบมองคนขายและงายขายเป็นงานท่ีต ่า ไม่ใหค้วามเกรงใจ พดูจาไม่สุภาพดูถูกดูแคลน ในกรณีน้ี
พนกังานขายก็ตอ้งมีความอดทนเพราะลกัษณะของงานจะตอ้งมีการเผชิญหนา้กบัลูกคา้เหล่าน้ีอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ หากสมมุติวา่พนกังานขายพบลูกคา้ประเภทน้ีแลว้ทนไม่ไหว เกิดอารมณ์โตเ้ถียงกบั
ลูกคา้ ฝ่ายผดิก็ตอ้งเป็นพนกังานขายเพราะ ลูกคา้ตอ้งเป็นฝ่ายถูกเสมอ ถา้มีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนจริง ก็
เท่ากบัตดัโอกาสความกา้วหนา้ในงานทนัที 
 
                   2.4  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm )  หมายถึง  ความรู้สึกอยากจะท างานตลอดเวลา 
เหมือนกบัวา่ไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ความจริงงานขายก็เป็นเช่นนั้น เพราะเป็นงานท่ีตอ้งมีการท าต่อเน่ือง
หลายหนา้ท่ี เม่ือหมดงานกบัลูกคา้รายแรกไปแลว้ ก็ยงัมีรายท่ีสอง สาม ส่ี ติดตามมาเสมอ คนท่ีข้ีเกียจ ไม่
มีไฟ ไม่สามารถท าอาชีพการขายได ้อาชีพการขายไม่ไดท้  าแต่เพียงยืน่ซองใหลู้กคา้ 
และรับเงินเท่านั้น ซ่ึงส่วนมากจะตอ้งเร่ิมจากการอธิบาย  สาธิตใหลู้กคา้ไดท้ราบ  ไดช้ม ตอ้งแกปั้ญหาให้
ลูกคา้ ตอ้งตอบค าถามลูกคา้ ตอ้งบริการลูกคา้ งานเช่นน้ีตอ้งอาศยัคนท่ีมีความกระตือรือร้นจึงจะประสบ
ความส าเร็จ  
 
                   2.5  ความรับผดิชอบ (Responsibility)  การท างานยอ่มมีีความผิดพลาดเกิดข้ึนไดเ้สมอ ยิง่
อาชีพการขาย ซ่ึงในแต่ละวนัตอ้งพบปะลูกคา้และมีการขายเกิดข้ึน พนกังานขายตอ้งมีความรับผดิชอบ
ในการท างาน  พนกังานขายตอ้งรับผดิชอบต่อความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนโดยจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การ
รับผดิชอบเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง 
(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 48) 
 สรุปไดว้า่ บุคลิกภาพภายในของพนกังานขายประกอบดว้ยความซ่ือสัตย ์ความแนบเนียม ความ
ยบัย ั้งชัง่ใจ ความกระตือรือร้นและความรับผดิชอบ 
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1.1  มีความขยนัหมัน่เพียรและอดทน  งานขายถึงแมจ้ะเป็นงานท่ีใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุดอาชีพ

หน่ึง  แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่อาชีพการขายเป็นอาชีพท่ีตอ้งทุ่มเทแรงกายแรงใจมากท่ีสุดอาชีพหน่ึงเช่นกนั  
โดยเฉพาะงานขายท่ีพนกังานขายตอ้งออกหาลูกคา้นอกร้านหรือตอ้งใหบ้ริการตามทอ้งท่ีต่างๆ  ไม่มี
เวลาการท างานท่ีแน่นอน  งานขายบางประเภท  เช่น  งานขายประกนั  ลูกคา้อาจจะนดัพบตวัแทนหลงั  
21.00  น.  เพราะลูกคา้เพิ่งกลบัจากท่ีท างาน  ซ่ึงตวัแทนก็ตอ้งเขา้พบเพราะตวัแทนอาจไม่มีโอกาสใน
การเลือกเวลาได ้ ตอ้งแลว้แต่ลูกจะสะดวกเวลาใด 

1.2  มีสุขภาพแขง็แรง  จากตวัอยา่งในขอ้  1  จะเห็นวา่พนกังานขายบางจ าพวกอาจท างานไม่เป็น
เวลา  ร่างกายขาดการพกัผอ่น  อาจมีปัญหาเร่ืองสุขภาพได ้ ควรหาเวลาในการออกก าลงักายบา้งซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็น  การต่ืนนอนตอนเชา้เพื่อออกก าลงักายตามสวนสาธารณะการใชบ้ริการของสถานออกก าลงั
ในช่วงเวลาท่ีวา่ง  การเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ลว้นแต่ช่วยสร้างใหร่้างกายมีความสดช่ืน
แขง็แรง  อนัจะเป็นพื้นฐานในการพฒันาบุคลิกภาพในเร่ืองอ่ืน ๆ 

1.3  มีบุคลิกภาพท่ีดี  บุคลิกภาพประกอบดว้ยส่วนส าคญั  2  ส่วน  คือ  รูปสมบติัและคุณสมบติั  
การมีบุคลิกภาพท่ีดีจึงหมายถึงการมีองคป์ระกอบทั้ง  2  ส่วนน้ีดี  คือ  ตอ้งมีหนา้ตาสดช่ืน  รูปร่างดี  
การแต่งกายสุภาพ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของรูปสมบติั  ส่วนคุณสมบติัเป็นเร่ืองของลกัษณะนิสัยซ่ึงอยู่
ภายในซ่ึงมีความส าคญักวา่รูปสมบติั  การพนกังานขายตอ้งมีบุคลิกภาพดีก็เพราะบุคลิกภาพ  คือส่ิง
แรกท่ีลูกคา้ไดพ้บเห็น  ถา้รู้สึกถูกซะตาตั้งแต่แรกพบ  เร่ืองอ่ืน ๆ จะง่ายข้ึน 

1.4  มีความสามารถเป็นของตนเอง   คนเราควรมีรูปแบบของตนเองเป็นตวัของตวัเอง  ใน
บางคร้ังอาจจะลอกเลียนคนอ่ืนไดบ้า้งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด  ขอ้น้ีตอ้งการใหย้ดึหลกัธรรมชาติ  คือ  ตวัเอง
เป็นอยา่งไรก็ควรเป็นอยา่งนั้นเพียงแต่ตอ้งมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึน  และไม่ท าใหข้ดัต่ออาชีพขาย  
บางคร้ังก็เป็นการยากท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อให้เหมาะสมกบังาน(วรรณพร คงเคารพธรรม.2547:
หนา้ 49) 

 1.5  มีสัมฤทธิผลสูง  หมายถึง  มีความมุงมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จ  ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน  ไม่หว ัน่ไหวกบัการแข่งขนั  เคยตั้งเป้าหมายไวอ้ยา่งไรเท่าไรก็จะพยายามทุ่มกายใจเพื่อใหถึ้ง
เป้าหมายท่ีตั้งไวส้ัมฤทธิผล  จึงไม่เพียงแต่เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของอาชีพการขายเท่านั้น  แต่เป็น
คุณสมบติัพื้นฐานส าหรับทุกคนและงานทุกประเภท  การท างานทุกอยา่งลว้นแต่มีอุปสรรคขอเพียงแต่ไม่
หว ัน่ไหว   บวกกบัมีสัมฤทธิผล  งานท่ีวา่ยากก็จะส าเร็จได ้ ความลม้เหลวของคนส่วนใหญ่เกิดจาก

คุณสมบัติส่วนตัวของพนักงานขาย 

 คุณสมบัติของพนักงานขาย 
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ความรู้สึกวา่ท าไม่ไดท้ั้ง ๆ  ท่ียงัไม่ลองท า  ขาดความมุ่งมัน่  ลกัษณะเช่นน้ีไม่ใช่ลกัษณะของนกัธุรกิจท่ี
จะประสบความส าเร็จ  นกัธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จนอกจากจะตอ้งมีความมุ่งมัน่พยายามแลว้  ยงั
ตอ้งมีสัมฤทธิผลสูงอีกดว้ย(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 49) 
 สรุปไดว้า่คุณสมบติัส่วนตวัของพนกังานขายประกอบดว้ย ขยนัหมัน่เพียรอดทน สุขภาพ
แขง็แรง มีความสามารถเป็นของตนเอง มีสัมฤทธ์ิสูง 

 

 
 

2.1  ตอ้งมีความรู้ในงานท่ีตนจะท า (Knowledge)  ความรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นทฤษฎีไดจ้าก
การศึกษาเล่าเรียน  การอ่าน  การฟัง  การอบรมสัมมนา  ความรู้เหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีช่วยให้
พนกังานขายน าไปใช ้ ตลอดจนการวางแผนการขายและการตดัสินใจ  ไม่เหมือนกบัอดีตท่ีไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ไปยงับุคคลอ่ืน ๆ นอกจากลูกหลาน   ดงันั้นความรู้เร่ืองเก่ียวกบัสินคา้จึงอยูใ่นวงแคบ
หรือบางคร้ังตอ้งสูญหายไป  เช่น   ความรู้เร่ืองยาสมุนไพร  ท่ีตอ้งสูญหายไปเป็นจ านวนมาก 

ความรู้ท่ีพนกังานขายควรจะมี  ไดแ้ก่  ความรู้ทางดา้นการตลาด  การส่งเสริมการขาย   การบญัชี  
การควบคุมภายใน  การวิเคราะห์งบตน้ทุน  เป็นตน้  จริงอยูอ่าจจะมีพนกังานขายท่ีประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงานมากมาย  แต่ถา้มองยอ้นหลงัไปในอดีตของบุคคลเหล่านั้นแลว้พบวา่ 

2.1.1  ในสมยัแรก ๆ  นั้นคนทัว่ไปไม่นิยมท่ีจะประกอบอาชีพการขาย  และมกัมองวา่อาชีพการ
ขายเป็นอาชีพต ่าและตากหนา้  ในยคุดงักล่าวจึงมีคู่แข่งขนัไม่มากนกั  แมด้ าเนินการขายมากมาย
ผดิพลาดก็ยงัมีโอกาสแกต้วัใหม่และค่อยๆ  เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์จนเกิดความเช่ียวชาญและ
ประสบความส าเร็จในท่ีสุด(ไพโรจน์ ทิพมาตร์.2546:หนา้45) 

2.1.2  ไม่มีการแข่งขนัในธุรกิจนั้น ๆ  สินคา้บางชนิดเป็นสินคา้พิเศษ  ราคาแพงอาจจะไม่มีการ
แข่งขนัในตลาดนั้นหรือก็นอ้ยมาก  ลูกคา้ไม่ค่อยมีโอกาสเลือกพนกังานขายนกัจึงอาจเป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าใหอ้าชีพการขายสามารถด าเนินต่อไปได ้ เหมือนกบัลูกคา้ตอ้งเอาใจพนกังานขาย  แต่ไม่ใช่
สมยัน้ีเพราะทศันคติเก่ียวกบัอาชีพการขายเปล่ียนไป  อาชีพการขายเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยกยอ่ง  จึงมี
การแข่งขนักนัสูงไม่วา่สินคา้ท่ีขายจะเป็นสินคา้ประเภทใด(วรรณพร คงเคารพธรรม.2547:หนา้ 50) 
 

 2.2  ตอ้งมีความสามารถ (Ability)  ความสามารถ  หมายถึง  การน าเสนอความรู้ท่ีมีอยูใ่นขอ้  1 
มาปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ไดผ้ลตามท่ีไดว้างแผนเอาไว ้ จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย  หากคนเรา
จะมีความรู้แต่ไม่สามารถน าเอาความรู้ท่ีมีอยูเ่หล่านั้นมาใชใ้นการปฏิบติังานดงัสุภาษิตโบราณท่ีกล่าวไว้
วา่ “ความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด”  ความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังานขาย  จึงหมายความถึง
ความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีอยูน่ั้นมาประกอบการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดส าเร็จลุล่วงตาม

คุณสมบัติเฉพาะอาชีพ 
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แผนงานท่ีวางไวค้วามสามารถในการน าความรู้ท่ีมีอยูม่าแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีการท างาน
ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือวางแผนไวแ้ละความสามารถในการใชค้วามรู้มาคาดคะเนถึงสภาพการณ์ใน
อนาคตเพื่อทราบ แนวทางในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม  หรือการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการณ์ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนเพื่อความอยูร่อด 

(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 50) 
2.3  ตอ้งมีประสบการณ์  (Experience) ประสบการณ์  หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้

ความสามารถ  จะเกิดข้ึนไดอี้กก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดเ้คยท างาน  เป็นการรวบรวมเอาแนวความคิดและ
วธีิการในการท างานมาประมวลเป็นแบบวธีิใหม่  ท่ีช่วยใหก้ารท างานในปัจจุบนัส าเร็จลุล่วงไดเ้ร็วข้ึน
และดีข้ึนประสบการณ์  จึงไม่ใช่ความรู้ความสามารถโดยตรง  แต่เป็นวธีิการใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการน าเอา
ทั้งความรู้และความสามารถมาผสมผสานกนัจนเกิดความส าเร็จในการปฏิบติังานมีความจริงประการหน่ึง
วา่  ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในปัจจุบนัจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่มีความรู้หรือมีความรู้นอ้ยมาก  แต่เป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์  หรือเป็นผูท่ี้เคยปฏิบติังานนั้น ๆ มาเป็นเวลานานาจนกระทัง่เกิดความช านาญจึงท างานได้
อยา่งคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพดีกวา่ผูอ่ื้น(วรรณพร คงเคารพธรรม.2547:หนา้ 50) 

2.4  มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและมีเหตุผล (Ability to make Decision) ใน
การประกอบอาชีพขายไม่วา่จะขายอะไร  ไม่วา่จะเป็นสินคา้หรือบริการ  ความรวดเร็วในการตดัสินใจ
เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากประการหน่ึง  ท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จได ้ ทั้งน้ีการตดัสินใจตอ้งตั้งอยูบ่นความ
มีเหตุผล  ความเป็นไปได ้ อนัเกิดจากการมีความรู้และประสบการณ์  พึงระลึกไวเ้สมอวา่การตดัสินใจผดิ
เพียงคร้ังเดียว  อาจจะหมายถึงความลม้เหลวของทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีไดเ้พียรสร้างมาตลอดชีวติ 

ในยคุปัจจุบนัน้ี  ผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง  มีความรวดเร็วใน
การตดัสินใจ  ยอ่มก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการด าเนินงานทุกอยา่ง 

2.5  มีความเพียร  และกระตือรือร้น  (Enthusiasm) หมายถึง  การไม่ยอ่ทอ้ต่อความลม้เหลวท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในการท างาน  ความพร้อมท่ีจะต่อสู้กบัอุปสรรคไม่หมกมุ่นกบัอดีตท่ีลม้เหลวเพราะผู ้
ประสบความส าเร็จ  ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีความพยายามและมีความสม ่าเสมอในการท างาน  งานทุกอยา่ง
จะส าเร็จดว้ยการกระท าไม่ใช่การคิดแต่เพียงอยา่งเดียว 
2.6  มีความคิดสร้างสรรค ์(Creative)  หมายถึง  ความแปลกใหม่ของแนวความคิดหลีกพน้จากความจ าเจ  
ความแปลกใหม่สามารถเรียกร้องความสนใจจากผูเ้ก่ียวขอ้งได ้ ในกิจกรรมการขายปลีกขนาดเล็ก  
หมายถึงการเปล่ียนรูปแบบของการจดัหนา้ร้าน  ส่วนร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่อาจจะหมายถึง  การเปล่ียน
รูปแบบของการจดัหนา้ร้าน  การเปล่ียนรูปแบบของการส่งเสริมการขายใหต่้างจากคู่แข่งขนั  ซ่ึงตอ้งใช้
เงินทุนเป็นจ านวนมาก  แต่ใหผ้ลคุม้ค่าเพราะลูกคา้จะใหค้วามสนใจมากข้ึน  เช่น  นมตราหมี  ให้รางวลั
แก่ผูโ้ชคดีเป็นบา้นพร้อมท่ีดินเป็นรายแรก  ไดรั้บความสนใจจากลูกคา้เป็นอยา่งมาก  ทั้งน้ีเพราะยงัไม่
เคยมีผูใ้ดท ามาก่อน  เป็นตน้ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 49) 
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2.7  ตอ้งมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ (Ethics)  เน่ืองจากอาชีพการขายตอ้งติดต่อเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบับุคคลเป็นจ านวนมาก  จริยธรรมจะเป็นส่ิงท่ีสร้างความเช่ือถือเพราะจริยธรรมจะบอกถึง
ระดบัจิตใจของผูป้ระพฤติปฏิบติัและยงัครอบคลุมไปในหลาย ๆ เร่ือง  เช่น   ความซ่ือสัตย ์ (Honesty) 
ความภกัดี (Loyalty)  ความวางใจได ้ (Dependability) ความรับผดิชอบ (Responsibility) เป็นตน้ 

2.8  ความสามารถในการจดัการ (Ability to Management) หมายถึง  ความสามารถในการ
วางแผน  หารใชบุ้คลากรใหเ้หมาะสมกบังาน  การก าหนดต าแหน่งและการอบรมอ านาจใหแ้ก่บุคลอยา่ง
เหมาะสม  ความสามารถในการติดตามผล  การเล่ือนขั้น  เล่ือนต าแหน่งเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ  
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 

2.9  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  (Self Confidence) หมายถึง  ความเช่ือในการกระท าของตนวา่
สามารถท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งได ้ หากการกระท านั้นผา่นกระบวนการท่ีมีเหตุผลและการไตร่ตรองอยา่ง
รอบคอบ  ความเช่ือมัน่ในตนแองก่อใหเ้กิดการทุ่มเทในการท างานและสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จใน
การท างาน 
 2.10  การรู้จกัพฒันาตนเอง  (Self Development)  หมายถึง  การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในการ
ท างานตลอดเวลา  ดว้ยการอ่าน  ฟัง  หรือมีโอกาสเขา้ร่วมอบรมสัมมนาใหม่หน่วยงานต่าง ๆ เพราะโลก
ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ผูท่ี้อยูน่ิ่งเฉยจะกลายเป็นคนลา้หลงัไม่ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีกา้วไปไกล  
ยงัหมายรวมถึงการพฒันานิสัยในการท างานดว้ย(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:
หนา้ 49) 

สรุปไดว้า่ คุณสมบติัเฉพาะอาชีพของพนกังานขายไดแ้ก่ ตอ้งมีความรู้ในงานท่ีท า มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีความสามารถในการตดัสินใจ มีความเพียร มีความกระตือรือร้น 
มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความสามารถในการจดัการ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัพฒันาตนเอง 

 
 
 
เน่ืองจากการประกอบการขายปลีก  จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลเป็นจ านวนมาก  ดงันั้น

ผูป้ระกอบการขายปลีก  จึงควรมีคุณสมบติัเฉพาะทางดา้นสังคม  ดงัน้ี 
3.1  ความสามารถในการเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ (Ability to get along with people)  หมายถึง  การไม่เอา

แต่ใจตนเอง  การรู้จกัผอ่นปรน  ผอ่นหนกัผอ่นเบา  การเคารพต่อความคิดของบุคคลอ่ืน  ไม่ขดัต่อ
ประเพณีและระเบียบปฏิบติัของวงการธุรกิจ 
 3.2  ความร่าเริงและร่วมมือ  (Cheerfulness) โดยลกัษณะของอาชีพขายตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคล
อ่ืน   การเป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัดียอ่มท าใหผู้อ่ื้นตอ้งการคบหาสมาคมดว้ย  การยิม้แยม้แจ่มใสจะช่วยสร้าง
มิตร  การอุทิศตนเขา้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีก าลงัประสบปัญหายอ่มสร้างความประทบัใจใหเ้กิดข้ึน  

    คุณสมบัติเฉพาะทางสังคม 
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ก่อใหเ้กิดการจงรักภกัดีและไดรั้บการช่วยเหลือตอบแทนเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนเช่นกนั  พึงระลึกอยูเ่สมอวา่
ไม่มีใครสามารถจะอยูล่  าพงัไดโ้ดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 
 3.3  ความซ่ือสัตย ์ (Honesty)  ความซ่ือสัตยไ์ม่ใช่แต่เป็นคุณสมบติัเฉพาะอาชีพเพียงเท่านั้น  แต่
ยงัเป็นคุณสมบติัทางสังคมอีกดว้ยเพราะความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการวางใจไดใ้นวงการคา้และการ
ซ้ือ- ขาย  บางกรณีตอ้งใชเ้ครดิต  เช่น  การใชเ้ช็ค  การไม่มีเงินในบญัชีเม่ือถึงก าหนดยอ่มสร้างความไม่
แน่ใจใหเ้กิดข้ึนในการติดต่อคร้ังต่อไป  การขายของผดิราคายอ่มสร้างความไม่พอใจใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้  
ความซ่ือสัตยจึ์งเป็นนโยบายท่ีดีท่ีสุดในการประกอบการคา้ (Honesty is the best policy)  
 3.4  ความสุภาพอ่อนนอ้ม (Courtesy)  หมายถึง  การรู้จกัประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม  
ไม่อวดตวั  อวดฉลาด  รู้จกัเด็กรู้จกัผูใ้หญ่  ใชกิ้ริยาวาจาสุภาพ  ไม่เยอ่หยิง่   ความสุภาพอ่อนนอ้มท าให้
น่าคบหาสมาคมดว้ย 
 3.5  ความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน (Ability to work with others)   เน่ืองจากลกัษณะ
การประกอบการขายตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายระดบั  ซ่ึงตอ้งมีการท างานร่วมกนั  เช่น  ระหวา่ง
พนกังานขายกบัพอ่คา้สั่ง  พอ่คา้ปลีกหรือแมแ้ต่กบัลูกคา้  การเสนอความคิดเห็นและการยอมรับความ
คิดเห็นในเร่ืองสภาพตลาด  หรือแนวโนม้ต่างๆ ยอ่มหลีกเล่ียงไม่ไดร้ะหวา่งพอ่คา้ปลีกกบัลูกคา้ก็เช่นกนั  
บางกรณีก็ตอ้งให้ค  าปรึกษาแนะน าในส่ิงท่ีลูกคา้จะไดรั้บประโยชน์ดว้ย(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  
อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 50) 
 สรุปไดว้า่  คุณสมบติัทางสังคมประกอบดว้ย  ความสามารถเขา้กบัผูอ่ื้น ความร่าเริงและร่วมมือ
ความซ่ือสัตย ์ความอ่อนนอ้ม ความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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1. ความส าคญัของความรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีขาย ถือไดว้า่เป็นพลงัผลกัดนัใหพ้นกังานขายเกิด

ความส าเร็จในการขายและมีความมัน่ใจในตวัเอง เน่ืองจากไดท้ราบขอ้มูลและขอ้ดีของสินคา้รวมถึง
ประโยชน์ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคหรือลูกคา้จะไดรั้บ เม่ือพนกังานขายเกิดเช่ือมัน่ในตวัเองวา่จะท าการขาย
ได ้ลูกคา้ถามมาอยา่งไร เขาจะสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งผูรู้้จริง 

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของผลิตภณัฑค์วามจ าเป็นและ
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อตวัผลิตภณัฑ ์เม่ือพนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยละเอียดทุก
แง่มุม แลว้สามารถบอกลูกคา้ไดถึ้งประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการซ้ือผลิตภณัฑ์จะของในการตอบขอ้
โตแ้ยง้และเสริมสร้างความมัน่ใจ ความรู้ดงักล่าวน้ีพนกังานขายอาจแสวงไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ กนัเม่ือได้
ความรู้เหล่านั้นแลว้ควรท่ีพยายามปรับปรุงหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สภาพการ
แข่งขนัอยา่งในตลาดทุกวนัน้ีจ  าเป็นท่ีพนกังานขายจะตอ้งทราบขอ้มูลอยา่งละเอียดในผลิตภณัฑข์องตน
และของคู่แข่งขนัภาพการตลอดอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการขายต่อไปดว้ย 

พนกังานขายท่ีดีไม่เพียงแต่รู้จกัผลิตภณัฑเ์สนอขายเท่านั้น หากจะตอ้งรู้จกัและเขา้ใจลกัษณะ
ธุรกิจทั้งหมดท่ีบริษทัด าเนินงานอยูอ่ยา่งละเอียด การรู้จกัผลิตภณัฑท่ี์ขายโดยละเอียดจะก่อเกิดผลดีต่อ
พนกังานเอง ดงัน้ี 

1. ช่วยใหพ้นกังานขายสามารถอธิบาย ช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
2. ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความกระตือรือร้นท่ีจะอธิบายช้ีแจงรายละเอียดแก่ลูกคา้ 
3. ชกัชวนใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่วา่สินคา้ท่ีเสนอขายจะเป็นท่ีน่าสนใจ หากหากพนกังานขาย

ตอบค าถามไดช้ดัเจนละเอียด จะจูงใจใหลู้กคา้อยากจะพบปะพดูคุย ต่อไป เป็นกาสร้างความ
มัน่ใจในตวัสินคา้ 

4. ช่วยใหพ้นกังานเจรจาหรือสนมนาการขายไดอ้ยา่งน่าสนใจและน่าฟัง 
5. ช่วยเพิ่มยอดขายและความกา้วหนา้ในอาชีพในอาชีพ เม่ือพนกังานขายสามารถเสนอขายและ

สามารถโนม้นา้วจิตใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลส าเร็จในงานขายยอ่มตามาและ
ความกา้วหนา้ของพนกังานขายก็จะตามมาเช่นกนั 

   ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 
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6. ช่วยใหพ้นกังานขายท างานสนุกยิง่ข้ึน เม่ือพนกังานขายรู้เร่ืองเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด
พนกังานขายเองจะรู้สึกสนุกเม่ืออธิบายใหลู้กคา้ฟังหรือบอกความรู้แก่ลูกคา้ตอ้งการ 

7. เป็นการแสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือ ความน ้าใจต่อลูกคา้ใหไ้ดรั้บความรู้ขอ้คิดในการ
พิจารณาตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัตวัลูกคา้มากท่ีสุด 

ท าใหพ้นกังานขายสามารถจดัสรรผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณค่าหรือประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์จะไปช่วยแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ไดแ้ละ
ช้ีแจงใหลู้กคา้เขา้ใจในการใชอี้กดว้ย(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 55) 

 
 
 

 
ขอ้มูลท่ีพนกังานขายควรรู้ มีดงัน้ี 
1. ประวติัของสินคา้ พนกังานขายควรทราบถึงประวติัความเป็นความเป็นมาของสินคา้

ตั้งแต่แรกเร่ิมจนปัจจุบนั ตลอดจนการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัหรือการพฒันาทางดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกบัสินคา้นั้นทั้งโดยส่วนรวมและเฉพาะเคร่ืองหมายการคา้ท่ีพนกังานขายดูแล 

2. ประเภทของสินคา้ สินคา้แต่ละชนิดแต่ละประเภท ยอ่มตอ้งมีวธีิการเสนอขายท่ีแตกต่าง
กนั พนกังานขายตอ้งทราบวา่ตนก าลงัขายสินคา้ประเภทใด ชนิดใดอยูสิ่นคา้ท่ีขายในทอ้งตลาดแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

       2.1 สินค้าอุปโภค 
       สินค้าอุปโภค(Consumer Goods) คือสินคา้ซ้ือไปเพื่อน าไปใชเ้องโดยซ้ือใน     
       ปริมาณท่ีไม่มาก และซ้ือในจ านวนท่ีบ่อยคร้ัง สามารถแบ่งสินคา้อุปโภคไดเ้ป็น 
       3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
      2.1.1 สินค้าสะดวกซ้ือ เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความสะดวกในการซ้ือ  
      ส่วนใหญ่มกัจะเป็นของใชใ้นควัเรือน ของกินของใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีราคาไม่แพง   
      และตอ้งซ้ือจ านวนไม่มากแต่บ่อยคร้ัง มกัอาศยัความเคยชินต่อเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะ 
      ซ้ือเป็นหลกัในการซ้ือคร้ังต่อไป 
      2.1.2 สินค้าเปรียบเทียบ เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความความพอใจเป็นพิเศษ จะซ้ือโดย    
     ระบุเคร่ืองหมายการคา้ และมีความมัน่ใจในเคร่ืองหมายดงักล่าวสูงรวมถึงจะไม่ยอมรับ 
     การใชสิ้นคา้ชนิดอ่ืนทดแทน จะใชค้วามพยายามในการซ้ือสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายตามท่ี 
     ตอ้งการ 
     2.1.3 สินค้าไม่แสวงซ้ือ เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มีความตอ้งการซ้ืออาจเพราะไม่รู้จกัหรือไม่ 
     เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือ หรือ อาจจะตอ้งการแต่ราคาสูงเกินกวา่ท่ีจะซ้ือได ้สินคา้ประเภท 

ข้อมูลทีพ่นักงานขายควรรู้เกีย่วกบัสินค้า 
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     น้ี จึงขายไดย้ากตอ้งใชค้วามพยายามในการขายมากกวา่สินคา้ชนิดอ่ืน 
       2.2สินค้าอุตสาหกรรม 

      สินค้าอุตสาหกรรม คือสินคา้ท่ีหน่วยธุรกิจจะซ้ือไปเพื่อใชใ้นการผลิตหรือเพื่อ  
      ด าเนินการใหอุ้ตสาหกรรมด าเนินการผลิตต่อไปไดสิ้นคา้อุตสาหกรรมอาจแบ่งไดด้งัน้ี 
      2.2.1 วตัถุดิบ เป็นสินคา้ท่ีผูซ้ื้อจะน าไปใชใ้นการผลิตเป็นสินคา้อ่ืนๆ ต่อไปเม่ือ 
      น าไปใชง้านจะกลายเป็นส่วนของสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตออกมาถือเป็นตน้ทุนการผลิต  
      โดยตรง การซ้ืออาจซ้ือในสภาพในเดิมไดท่ี้ไดจ้ากธรรมชาติ 
      2.2.2 ถาวรทีต้่องมีการติดตั้ง เป็นสินคา้ประเภททรัพยสิ์นถาวรของกิจการเป็นสินคา้ท่ี 
      มีขนาดใหญ่ ราคาต่อหน่วยสูง อายกุารใชง้านยาวนาน เช่น เคร่ืองจกัร 
      2.2.3 เคร่ืองมือประกอบ เป็นสินคา้ประเภทน าช่วยเสริมหรือประกอบการผลิตหรือ    
      ใหบ้ริการต่าง ๆ ด าเนินงานไดส้ะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากข้ึนมีการหกัค่าเส่ือม   
      ราคามาเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เช่น เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
      2.2.4 วสัดุทีเ่ป็นส่วนประกอบและช้ินส่วน เป็นสินคา้ช้ินส่วนท่ีใชป้ระกอบกบัสินคา้  
     หลกั หรือเป็นช้ินส่วนหน่ึงของสินคา้ เช่น ยางรถยนตเ์ป็นส่วนประกอบของ 
      อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต ์เชือกรองเทา้ เป็นส่วนประกอบของ   
      อุตสาหกรรมรองเทา้กีฬา เป็นตน้ 
      2.2.5 วสัดุใช้สอย เป็นสินคา้ท่ีใชแ้ลว้ส้ินเปลือกหมดไปแต่น าไปใชใ้นอุตสาหกรรม หรือให้

อุตสาหกรรมนั้นด าเนินการผลิตต่อไปไดค้วามสะดวก คล่องตวั เช่น น ้ามนัเคร่ือง จาระบี 
น ้ายาขดัพื้น เป็นตน้ 

      2.2.6 บริการ เป็นบริการบางรูปท่ีใชส้นบัสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหด้ าเนินการไป 
      อยา่งมีระเบียบเรียบร้อย เช่น บริการ ดา้นการโฆษณาของตวัแทนโฆษณาบริการ  
     ตรวจสอบบญัชี บริการปรึกษาดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 
 
 
 
พนกังานขายอาจหารายละเอียดและคุณสมบติัของสินคา้ไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

             3.1 สินค้า 
พนกังานขายสามารถเรียนรู้รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้จากตวัสินคา้นั้นเองไดเ้ป็นอยา่งดีหรือจากฉลาก
เคร่ืองหมายซ่ึงติดมากบัสินคา้ พนกังานขายก็อาจทราบไดว้า่สินคา้นั้นท าดว้ยอะไรมีกรรมวธีิการผลิต
อยา่งไร พนกังานขายควรใชส้ัมผสัทั้งหา้ในการทดสอบเพื่อเรียนรู้สินคา้โดยอาจพิจารณาดู สัมผสั ใชด้ว้ย
ตนเอง เพื่อใหรู้้วา่สินคา้นั้นมีส่วนผสมท่ีส าคญัอะไรบา้ง มีคุณสมบติัอะไรท่ีดีเด่นเป็นพิเศษ หรือแตกต่าง
จากคนอ่ืน สินคา้นั้นมีคุณภาพในระดบัใด สูงต ่า ปานกลาง ลกัษณะรูปร่าง กลม เหล่ียม หนา บางอยา่งไร 
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 3.2 พนักงานขายของผู้ผลติหรือผู้ค้าส่ง 
พนกังานขายของผูค้า้ปลีกอาจสอบถาม และศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสินคา้จากพนกังานขายของผูค้า้ส่ง
ตามปกติพนกังานขายของผูผ้ลิต หรือผูค้า้ส่งยอ่มจะมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของตนและของคู่แข่งเป็น
อยา่งดี เขายอ่มเตม็ใจท่ีจะอธิบายถึงคุณภาพวธีิการใช ้และส่วนประกอบของสินคา้ใหแ้ก่พนกังานขาย
ของผูค้า้ปลีก ซ่ึงจะเป็นผูช่้วยเผยแพร่สินคา้ของเขา 
 3.3 คู่มือขาย 
คูมือขายนั้นจดัท าข้ึนเพื่อให้พนกังานไดศึ้กษาเร่ืองราวอนัเก่ียวกบัสินคา้ การติดต่อกบับริษทั เช่น การท า
ใบสั่งซ้ือ การท าบญัชีค่าใชจ่้าย รายงานประจ าวนั การปฏิบติัเก่ียวกบัการเครดิต 
 3.4 แฟ้มขาย 
แฟ้มขายเป็นแฟ้มเอกสารเก่ียวกบัผลงานต่าง ๆ ตวัอยา่ง ภาพสินคา้ แผนภูมิ สถิติต่าง ๆ เก่ียวกบัการขาย
สินคา้ ตลอดจนจดหมายชมเชยจากลูกคา้ จะถูกรวบรวมอยูใ่นแฟ้มขาย แฟ้มขายจดัท าข้ึนเพื่อแสดงให้
ลูกคา้ชมเพื่อสนบัสนุนการเสนอขายสินคา้ของตน 
 3.5 คู่มือการใช้สินค้า 
แหล่งสินคา้ท่ีพนกังานขายสามารถหาความรู้เก่ียวกบัสินคา้ก็คือ คู่มือการใชสิ้นคา้ ท่ีใส่กล่องรวมมาดว้ย
กบัสินคา้ เช่น โทรทศัน์ วีดีทศัน์ ไมโครเวฟ เป็นรายละเอียดการใชสิ้นคา้ใหถู้กวธีิ การดูแลรักษา การท า
ความสะอาด การระมดัระวงั พนกังานขายสามารถอ่านท าความเขา้ใจ เพื่อน ามาอธิบายใหก้บัลูกคา้ได ้
 3.6 การฝึกหัดอบรมและการศึกษาเพิม่เติม 
บริษทัอาจจดัหลกัสูตรและการศึกษาพิเศษเพื่ออบรมพนกังานขายของบริษทัข้ึนเองหรืออาจจดัส่งไป
อบรมตามสถานการศึกษาหรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัเพิ่มเติมอยูเ่สมอ ใน
ปัจจุบนับริษทัหา้งร้านต่าง ๆ ไดต่ื้นตวัในเร่ืองการฝึกอบรมกนัเป็นอยา่งมาก บางบริษทัก็จดัการอบรม
พนกังานขายของตนเองเป็นประจ า นอกจากพนกังานขายอาจไดรั้บรู้ในเร่ืองกระบวนการผลิต โดยการมี
โอกาสไดเ้ยีย่มชมโรงงานผลิตสินคา้ท่ีตนก าลงัขายอยู ่ช่วยใหพ้นกังานขายไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสินคา้
อยา่งดี 
 3.7 สถาบันการศึกษา 
สถาบนัการศึกษาเป็นแหล่งท่ีจะท าใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มเติมไดใ้นเร่ืองของสินคา้และวชิาการธุรกิจอ่ืน ๆ 
สถาบนัการศึกษาน้ีไดแ้ก่ วทิยาลยั มหาวทิยาลยัท่ีเปิดสอนทางดา้นบริหารธุรกิจการคา้ และการตลาด 
 3.8 แหล่งข้อมูลอืน่ ๆ  
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ พนกังานขายอาจจะหารายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
หอ้งสมุด นิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ ์การสอบถามลูกคา้ เพื่อนพนกังานขายผูเ้ช่ียวชาญดา้นสินคา้นั้น ๆ 
โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง การอ่านจากส่ือ โฆษณาต่าง ๆ เป็นตน้ 
(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 52) 
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พนกังานขายควรมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 4.1 ประโยชน์ของสินค้า 
ประโยชน์ของสินค้า คือ สินคา้นั้นใชท้  าอะไรไดบ้า้งสินคา้นั้นจะเสนอความพอใจประการใดบา้งใหแ้ก่
ลูกคา้และขณะเดียวกนัพนกังานขายตอ้งทราบวา่ ลูกคา้ตอ้งการอะไรบา้ง เม่ือพนกังานขายทราบถึง
ประโยชน์นั้นแลว้ พนกังานขายก็สามารถบอกใหลู้กคา้ทราบไดสิ้นคา้นั้นจะสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดแ้ค่ไหน เพียงใด ในการขายนั้นพนกังานขายจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อสินคา้
หรือประโยชน์ของสินคา้ 
 4.2 ส่วนประกอบของสินค้า 
พนกังานขายผูซ่ึ้งมีความรู้เก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ จะสามารถจดัเตรียมค าพดูขายไดเ้ป็น
อยา่งดี สามารถอธิบายถึงจุดส าคญัอนัพิเศษท่ีท าใหสิ้นคา้ท่ีขายคุณภาพเหนือสินคา้ของคู่แข่ง เช่น
พนกังานขายเคร่ืองส าอางตอ้งรู้จกัวสัดุหรือวตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบเป็นเคร่ืองส าอางนั้น สารสกดัไดจ้าก
ธรรมชาติท่ีเป็นส่วนประกอบ มีส่วนประกอบท่ีเป็นวติามิน แร่ธาตุมากนอ้ยอยา่งไร เม่ือทราบถึง
ส่วนประกอบของเคร่ืองส าอางท่ีขายรู้ถึงขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเหนือกวา่สินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ  
 4.3 ความเป็นมาหรือประวตัิของสินค้า 
ความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของสินคา้ จะท าใหพ้นกังานสามารถเพิ่มพนูความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ 
และสามารถใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ไดม้ากข้ึน ท าใหลู้กไดเ้ขา้ใจถึงความอุตสาหะวริิยะ และความ
อดทนท่ีไดใ้ชไ้ปในการผลิตสินคา้ข้ึนมา 
 4.4 สินค้าน้ันต้องการให้บริการหลงัการขายหรือไม่ 
สินคา้หลายอยา่งจ าเป็นจะตอ้งใหบ้ริการหลงัการขาย อาจเป็นการใหค้  าแนะน า บริการตรวจเช็ค ตรวจ
ซ่อม บริการจดัส่ง บริการช้ินส่วนอะไหล่โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้คา้อุตสาหกรรมท่ีตอ้งเนน้บริการหลงั
การขาย หรือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีราคาแพงมีเทคโนโลยสูีง จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมีบริการหลงัการขาย 
ดงันั้น พนกังานขายจะตอ้งรู้วา่บริษทัของตนมีบริการทางดา้นใดใหผู้ซ้ื้อบา้งและจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
ขอ้มูลในบริการท่ีเสนอเพื่อใหพ้นกังานขายไดส้ามารถอธิบาย ใหค้วามกระจ่างในบริการหลงัการขายกบั
ลูกคา้ได ้
 4.5 วธีิการใช้และการระวงัรักษา 
พนกังานขายจะตอ้งทราบวา่สินคา้ของตนนั้นใชอ้ยา่งไร สินคา้บางอยา่งวธีิการใชพ้ิเศษหรืออาจจะใช้
หลายอยา่ง ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ โดยส่วนมากทางโรงงานหรือผูผ้ลิตสินคา้จะจดัท า
คู่มือแจกใหก้บัผูซ้ื้อ โดยอธิบายเก่ียวกบัการดูแลรักษาสินคา้ไวอ้ยา่งละเอียด 
  
 

  รายละเอยีดทัว่ไปเกีย่วกบัสินค้า 
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 4.6 รูปลกัษณะของสินค้า 
ลูกคา้ในปัจจุบนัพิถีพิถนัในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ เช่น การเลือกสี รูปทรง ประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การซ้ือเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ ผา้ม่าน รถยนต ์เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เป็นตน้ ลูกคา้จะมองหา
ซ้ือสินคา้ท่ีคิดวา่สามารถจะแสดงถึงรสนิยมท่ีดี 
 4.7 สินค้าทีเ่กีย่วข้อง 
บางคร้ังพนกังานจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในสินคา้บางอยา่งท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือตอ้งใช้
ร่วมกนักบัสินคา้ท่ีขายดว้ย 
 4.8 การเปรียบเทยีบสินค้ากบัคู่แข่งขัน 
สินคา้ส่วนใหญ่ในตลาดมกัจะมีคู่แข่งขนัหลายรายดว้ย ลูกคา้จึงมีความสนใจท่ีจะทราบเร่ืองราวเก่ียวกบั
สินคา้คู่แข่งขนัเพื่อน ามาเปรียบเทียบกนั ถา้พนกังานขายความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของคู่แข่งขนัก็สามารถท่ีจะ
สร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนไดใ้นการเสนอขาย 
 4.9 ความรู้เกีย่วกบักจิการ 
พนกังานขายควรทราบถึงประวติัความเป็นมาเป็นและนโยบายของกิจการ กิจการท่ีมีช่ือเสียง ยอ่มท าให้
เกิดความภาคภูมิใจต่อพนกังานและต่อลูกคา้ ซ่ึงจะกล่าวขวญักนัในวงการธุรกิจและสังคมต่างๆ 
(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 55) 
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ความส าคัญทีพ่นักงานขายควรรู้เกี่ยวกบับริษัท 

พนกังานขายถือวา่เป็นตวัแทนของบริษทั ดงันั้นพนกังานแสดงออกต่อลูกคา้ในทางท่ีดีสร้างความ
ประทบัใจต่อลูกคา้ ลูกคา้ก็มองกิจการในทางท่ีดีดว้ย พนกังานขายเองก็ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบับริษทัท่ีตน
เป็นตวัแทนขาย 
 

 

 

 

 

ขอ้มูลส าคญัท่ีพนกังานขายควรทราบ มีดงัน้ี 

1. ประวตัิความเป็นมาของกิจการ 
พนกังานทุกคนควรรู้วา่ใครคือผูก่้อตั้งบริษทั ตั้งข้ึนเม่ือใดฐานะมัน่คงน่าเช่ือถือมากนอ้ยอยา่งไร มี 

ปรัชญาและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานอยา่งไร บริษทัมีความกา้วหนา้และเกิดการพฒันาทางดา้นต่าง 
ๆ ไปในทิศทางใด ด าเนินธุรกิจมาแลว้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งใดหรือไม่ไดรั้บค าชมเชยหรือไม่ 
 2. โครงสร้างของกจิการ 
บริษทั หา้งร้านมีขนาดต่างกนัตั้งแต่ขนาดเล็ก มีพนกังานเพียง 2-3คนจนถึงขนาดใหญ่มีพนกัวานเป็นร้อย 
หรือบางแห่งเป็นพนัคน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้ท่ีจ  าหน่ายวธีิการขายหรือขายให้แก่ใคร บริษทัสาม
รถแยกแยะออกไดต้ามลกัษณะเจา้ของ และลกัษณะของการบริหารงาน การจดัองคก์ร พนกังานขายควร
ใหค้วามสนใจทั้งลกัษณะของเจา้ของบริษทั บริษทัและลกัษณะการบริหารงานเฉพาะ ลกัษณะทั้ง 2 อยา่ง
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีพนกังานตอ้งรับรู้เพราะมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท างานของพนกังานขายเป็นส่วนใหญ่ 

 3. การจัดองค์กร 
ในแต่ละบริษทัยอ่งตอ้งมีการจดัแบ่งหน่วยงานเป็นแผนก เป็นฝ่าย เพื่อจดัแบ่งหนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบ การก าหนดสายบงัคบับญัชา และความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน พนกังานขายจ าเป็นตอ้งรู้ถึง
แผนผงัการบริหารองคก์รเป็นอยา่งดี เพราะงานขายจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแผนกอ่ืนๆในองคก์รดว้ย 
  

ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบักจิการ 

ความส าคญัทีพ่นักงานขายควรรู้เกีย่วกบั
บริษทั 

   ข้อมูลทีพ่นักงานขายควรรู้เกีย่วกบักจิการ 
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 4. กฎ และระเบียบของกจิการ 
เม่ือพนกังานขายทราบวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึง ในแผนกใดหรือฝ่ายใดของบริษทัจะไดป้ฏิบติัตามกฎ
ขอ้บงัคบัของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พนกังานขายจะตอ้งตระหนกัวา่กฎระเบียบดงักล่าวนั้นวางไวเ้พื่อ
ประโยชน์ขององคก์ร ลูกคา้และเพื่อตวัพนกังานเอง การรับรู้และปฏิบติัตามกฎระเบียบจะช่วยให้
พนกังานขายสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดี นอกจากน้ี กฎและระเบียบยงัช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจกนัระหวา่งผูร่้วมงานดว้ยกนั รวมทั้งผูบ้ริหารไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย บริษทัหลาย
แห่งจะมีหนงัสือสรุปงานประจ าปีของบริษทัเพื่อเผยแพร่หรืออธิบายถึงกฎและระเบียบของบริษทั ดงันั้น 
จึงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานท่ีควรศึกษาอยา่งละเอียด 

 5. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

พนกังานขายควรรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของบริษทัอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่นโยบายการตลาดหรือการขาย ดว้ยเหตุผลส าคญั 2 ประการ คือ  
ประการแรก นโยบายเหล่านั้นเหล่านั้นมีผลในการควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานขายโดยตรง ดงันั้น
ถา้พนกังานขายมีความรู้ความเขา้ใจดีก็จะสามารถท างานไดดี้และถูกตอ้งตามนโยบายมากข้ึน 

ประการทีส่อง คือ ลูกคา้อาจจะตอ้งการทราบแนวนโยบายบางอยา่งของบริษทั เพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจซ้ือ เช่น นโยบายการใหสิ้นเช่ือ การใหส่้วนลด การรับคืนสินคา้ การคิด Annual Fee ของบตัร
เครดิต ซ่ึงนโยบายส าคญัท่ีพนกังานขายควรทราบ คือ  
 นโยบายการตลาดและการจัดจ าหน่าย มีความหมายนบัตั้งแต่เม่ือมีสินคา้ออกจากแหล่งผลิต
จนถึงมือผูบ้ริโภคอยา่งไม่มีปัญหา และกิจการไดก้ าไรตามเป้าหมาย เช่น นโยบายระดบัราคาเดียว หรือ
นโยบายราคาท่ีมีการต่อรอง หรือนโยบายใหช้ าระเป็นเงินสดเท่านั้น ซ่ึงนโยบายเหล่าน้ีจะตอ้งประสาน
สอดคลอ้งกนักบันโยบายของธุรกิจและนโยบายการตลาด ดงันั้นการเขา้ใจถึงนโยบายการตลาดจะช่วยให้
พนกังานขายเห็นผลทางการปฏิบติังานโดยส่วนรวม 

 นโยบายของการขาย เป็นนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพนกังานขายในฐานะของการเป็น
ผูป้ฏิบติังาน พนกังานขายจ าเป็นตอ้งรู้อยา่งละเอียดลึกซ้ึง เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางในการท างานให้
ถูกตอ้งตามนโยบาย นอกจากน้ีจ าเป็นจะตอ้งมีการงานแผนก่อนเสมอ โดยยดึหลกัจากสัดส่วนผสม
ทางการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดท่ีควบคุมไม่ได ้เพื่อน ามาพฒันาวา่จะวางแผน
อยา่งไรจึงจะแสดงวา่กิจกรรมมีการวางแผนการขายไดเ้ขา้เป้าท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะวตัถุประสงคห์ลกัของ
ธุรกิจการขายก็คือก าไรนัน่เอง 
 6. การเรียนรู้ขอบเขตงาน  
เพื่อการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายของพนกังานทุกคน การเรียนรู้ขอบเขตงานของพนกังานขายจะเป็นตวั
บ่งช้ีถึงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังาน โดยการเตรียมหวัขอ้ในการปฏิบติังานเพื่อการ
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ตรวจสอบท่ีถูกตอ้ง และหวัขอ้ต่างๆท่ีตั้งไวก้็ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงดว้ยนอกจากน้ีแลว้ พนกังานขาย
จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและแกไ้ขหวัขอ้ของการท างานอยูเ่สมอ 
 7. การผลติและการให้บริการ  
ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นการผลิต เช่น ขนาดของโรงงาน ก าลงัการผลิต ระยะเวลาการผลิต ตาราง
การผลิต ในบางคร้ังก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับพนกังานขาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขายสินคา้ใหผู้ซ้ื้อทาง
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการความแน่นอนในการจดัส่งสินคา้ตามปริมาณทีตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
การมีความรู้เก่ียวกบัการผลิตช่วยใหส้ามารถท าการเสนอขายไดดี้กวา่ นอกจากน้ีพนกังานขายยงัตอ้งรู้วา่
ทางบริษทั มีการใหบ้ริการใดกบัผูซ้ื้อบา้ง 
 8. ข้อมูลอืน่ๆ  
นอกเหนือจากขอ้มูลทุกขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้ พนกังานขายตอ้งใหค้วามสนใจกบัขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ
ดว้ย เช่น ฐานะทางการเงิน เสถียรภาพ ความมัน่คง ความรับผดิชอบต่อสังคม เพราะขอ้มูลท่ีกล่าวถึงน้ีจะ
สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
(ไตรภพ จินดาพาณิชย,์ ธญัยธรณ์  อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 57) 
 
 

 

 

 

 แหล่งความรู้เก่ียวกบักิจการของบริษทัมีแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

 1. เอกสารบันทกึข้อมูลของบริษัท 

เอกสารบนัทึกขอ้มูลของบริษทั ไดแ้ก่ หนงัสือครบรอบการจดัตั้ง หนงัสือสรุปรายงานประจ าปี หรือคู่มือ
การขาย ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานขายทราบขอ้มูลของบริษทัโดยละเอียดตลอดจนบุคคลส าคญัท่ีด ารงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางของบริษทั 

 2. สอบถามบุคคลทีท่ างานกับกจิการมาเป็นเวลานาน 

พนกังานขายสามารถทราบขอ้มูลรายละเอียดของบริษทัจากพนกังานคนอ่ืนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นต่างๆ
ได ้

3. ส่ือโฆษณา 
ธุรกิจบางประเภทอาจจดัสร้างวดีีทศัน์ หรือสไลดม์ลัติมิชนั  หรือภาพยนตร์เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา
ของธุรกิจ เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหส้ังคมไดท้ราบประวติัความเป็นมาและความ
เจริญกา้วหนา้ของกิจการ 
 

 

 

แหล่งความรู้ทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบักจิการ 
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 4. ห้องสมุดของบริษัท 

หอ้งสมุดของบริษทัเป็นแห่ลงขอ้มูลท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบักิจการได ้พนกังานขายท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนของบริษทัเม่ือบริษทั เม่ือพนกังานขายไดรั้บความเช่ือถือแลว้ ก็เท่ากบัพนกังานขายไดท้  าใหลู้กคา้
เกิดความเช่ือถือ มีความเช่ือมัน่และใหค้วามศรัทธากบับริษทัดว้ย บริษทัในฐานะผูว้า่จา้งพนกังานตอ้งจดั
อบรมหรือบอกใหพ้นกังานขายทราบวา่พนกังานขายจะตอ้งสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบับริษทั การ
สร้างภาพพจน์ท่ีดีต่อบริษทัจะส่งผลดีต่อตวัพนกังานขายเอง ท าใหข้ายสินคา้ไดง่้ายข้ึนเพราะลูกคา้ไดรู้้จกั
บริษทั รู้จกัตราสินคา้เปรียบเสมือนการบุกเบิกทางใหก้บั 

พนกังานขายไปชั้นหน่ึงแลว้ ตวัอยา่งเช่น ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีช ารุดเสียหาย ลูกคา้ก็ต่อวา่
พนกังานขายอยา่งรุนแรง พนกังานขายก็อธิบายไปวา่ความผดิเป็นของแผนกจดัส่งสินคา้ไม่ใช่ความผดิ
ของเขา พนกังานขายพยายามรักษาความเช่ือถือของลูกคา้แต่หารู้ไม่วา่ท าเช่นน้ีส่งผลต่อความเช่ือถือของ
บริษทั ลูกคา้จะมองบริษทัวา่มีความบกพร่องในการขนส่งเป็นการสร้างภาพลบต่อบริษทัพนกังานขาย
ควรรับผดิชอบและรับรองวา่จะไม่ใหเ้กิดกรณีเช่นน้ีข้ึนอีก ดงันั้นพนกังานขายจะตอ้งเอาใจใส่ต่อบริษทั 
โดยพยายามสร้างภาพพจน์ต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีตนเขา้พบเพื่อใหลู้กคา้ท่ีตนเขา้พบเพื่อใหลู้กคา้มองบริษทัใน
ดา้นดีในแง่ของความเจริญรุ่งเรือง ความมัน่คง น่าเช่ือถือ เหล่าน้ีเป็นตน้(วรรณพร คงเคารพธรรม,2547:
หนา้ 60) 
 

 

 

 

       1.  เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานขาย   บุคคลท่ียดึอาชีพเป็นพนกังานขายใหม่ ๆ จะไม่
มีใครเลยท่ีมีความมัน่ใจในอนาคตงานขายของตน เพราะดูแลว้ก็ไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้การขายอยา่งไร แต่
หลงัจากไดรั้บการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสินคา้และทดลองขายสักระยะหน่ึงก็จะพบวา่งายขายไม่ไดย้าก 
      2.  เพิ่มขวญัก าลงัใจในการท างาน  นโยบายเก่ียวกบัการขายและพนกังาน ยอ่มสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานใหพ้นกังานได ้เพราะพนกังานขายสามารถมองเห็นอนาคตในการท างาน ทราบ
แน่นอนวา่ตนตอ้งท าอะไร เพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายท่ีวางไว ้ 
      3.  สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัพนกังานขาย หากพนกังานขายไดศึ้กษาประวติัความเป็นมา
ของกิจการ ไดท้ราบบทบาทของกิจการของตนต่อสังคม ยอ่มเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนเองก็มีส่วนใน
กิจกรรมเหล่านั้น เพราะไม่วา่จะเป็นส่ิงของท่ีน าไปบริจาคหรือจะเป็นเงินก็ตาม ส่ิงของเหล่านั้นก็เป็น
ส่วนของก าไรกิจการ ซ่ึงก าไรส่วนท่ีน าไปบริจาคนั้นพนกังานขายก็มีส่วนในการสร้างดว้ยเช่นกนั 

       4.   สร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เช่นเดียวกบัพนกังานขายท่ีจะพยายามด้ินรนจากบริษทั
ขนาดเล็กไปท างานในบริษทัท่ีมีความมัน่คงและมีขนาดใหญ่กวา่ ในดา้นลูกคา้เองก็ตอ้งการความเช่ือมัน่
ในคุณภาพของสินคา้ การไดซ้ื้อสินคา้จากกิจการใหญ่ยอ่มขายยอ่มสร้างความมัน่ใจมากกวา่ 

ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกบักจิการ 
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       5.   ช่วยใหก้ารขายท าใหง่้ายข้ึน  เม่ือลูกคา้รู้จกัสินคา้ดีแลว้ ไม่วา่จะในกรณีท่ีศึกษาเก่ียวกบั
สินคา้ดว้ยตนเองหรือไดฟั้งจากพนกังานขาย ความมัน่ใจในกิจการ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการซ้ือได ้
(ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท,2546:หนา้66) 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 14  กิจการหา้งสรรพสินคา้ 
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              กิจการทุกแห่ง  ธุรกิจทุกประเภท  ยอ่มมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานท่ีเหมือนกนั  คือ  ก าไร
หรือผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงท่ีสุด  แต่กิจการคา้จะบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่นั้นก็ข้ึนอยูท่ี่วา่กิจการ
สามารถขายสินคา้หรือบริการไดห้รือไม่  ดว้ยเหตุน้ีลูกคา้จึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดของ
กิจการ  เพราะลูกคา้เท่านั้นท่ีสามารถท าใหกิ้จการบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ มีค  ากล่าวท่ีใหค้วามหมายและ
ความส าคญัตลอดจนยกยอ่งใหเ้กียรติลูกคา้ไวห้ลายประการ  เช่น 

Customer  is  the  King ลูกคา้คือพระราชา 
Customer  is  always  right  ลูกคา้เป็นฝ่ายถูกเสมอ 
บริษทัสยามกลการ  เทรดด้ิง  จ  ากดั  ไดพ้ิมพข์อ้ความติดไวใ้นหอ้งท างาน  เพื่อใหพ้นกังานได ้   
อ่าน  และไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้  และใหถื้อวา่เป็นปรัชญาในการท างานวา่ 

 
 

“อนัวา่ลูกคา้...ลูกคา้คือบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด 
ท่ีมาเยอืนเราในสถานท่ีน้ี  เขาไม่ไดพ้ึ่งเรา 

แต่เราต่างหากท่ีจ าเป็นตอ้งพึ่งเขา 
เขาไม่ไดม้าขดัจงัหวะการท างานของเรา 

หากแต่การไดรั้บใชเ้ขา  คือวตัถุประสงคข์องงานของเรา 
เขาไม่ใช่บุคคลภายนอก 

แต่เขาเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจน้ีทีเดียว 
ในการรับใชเ้ขา  เราไม่ไดช่้วยอะไรเขาเลย 

เขาเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา 
โดยใหโ้อกาสแก่เรารับใชเ้ขา” 

 
 
 
 

      ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกบัลูกค้า 
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 คนเรามกัเกิดมาลว้นมีความตอ้งการทั้งส้ิน  แต่ความตอ้งการของคนเรานั้นจะมีความแตกต่างกนั
ไปตามระดบัชั้นของสังคม  ตลอดจนฐานะการเงิน  และเม่ือเกิดความตอ้งการข้ึนมาแลว้  ก็จะพยายามหา
ส่ิงของท่ีตนตอ้งการหากยงัไม่สามารถหาส่ิงของมาตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดแ้ลว้ความ
ตอ้งการนั้นก็จะยงัคงอยูใ่นใจตลอดเวลา  และรอคอยเวลาท่ีจะไดรั้บการตอบสนองและเม่ือส่ิงท่ีตอ้งการ
ไดรั้บการตอบสนองแลว้  ความตอ้งการใหม่ก็จะเกิดตามข้ึนมาไม่รู้จบส้ิน  ความตอ้งการใหม่ ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนมานั้นจะเป็นล าดบัท่ีสูงข้ึน  ทั้งน้ีอยูท่ี่โอกาสและจงัหวะชีวติท่ีเปล่ียนไปดว้ย 
 Abraham  H. Maslow  นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั  กล่าววา่  ความตอ้งการของมนุษยน์ั้นจะเกิดข้ึน
เป็นล าดบัขั้น  แต่ละขั้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัตั้งแต่ความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดแ้ก่  ปัจจยั  4  
จนกระทัง่ถึงความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย  (Psychological Needs) 
ความตอ้งการทางร่างกาย  เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่วา่คนจะอยูใ่นฐานะใดหรือชนชั้นใดก็

ตามลว้นแต่มีความตอ้งการในขั้นน้ี   ความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นความตอ้งการในเร่ืองปัจจยั  4  ซ่ึง
เป็นความตอ้งการท่ีมีความจ าเป็น  หากความตอ้งการในขั้นน้ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง  ความตอ้งการ
อ่ืนท่ีอยูใ่นระดบัสูงข้ึนไปก็อาจจะยงัไม่คิด 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety  Needs)  
ความตอ้งการความปลอดภยัจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนองแลว้

ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัก็จะตามมา  เพราะมนุษยมี์สัญชาตญาณของการระวงัภยั  เช่น  
คนเราด้ินรนท างานเพื่อจะหาบา้นเป็นของตนเอง  ( ขั้นท่ี  1  ขอใหไ้ดบ้า้นมาก่อน) เม่ือไดบ้า้นมาแลว้ก็
จะตอ้งติดเหล็กดดัเพื่อป้องกนัขโมย  ติดมุง้ลวดเพื่อป้องกนัยงุ  เหล่าน้ียอ่มแสดงให้เห็นวา่คนเราตอ้งการ
ความปลอดภยั 

3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ  (Love & Belongings Needs) 
ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของนั้น  ถึงแมจ้ะเป็นเร่ืองของจิตใจ  แต่ก็เป็นความ

ตอ้งการขั้นพื้นฐานเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมจะอยูค่นเดียวไม่ได ้ มนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็น
พวก  ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งการความรักความเอาใจจากาบุคคลท่ีอยูร่อบดา้น  หากมนุษยอ์ยูใ่นสังคมท่ี
ไม่ไดใ้หค้วามรัก  มนุษยจ์ะหอยูใ่นสังคมนั้นไม่ได ้ ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนไม่ไดรั้บความสนใจจากเพื่อนๆ 
ในหอ้ง  นกัเรียนจะรู้สึกอึดอดั  ไม่สบายใจ  ถา้เป็นเวลานาน ๆ ก็อาจจะเกิดความรู้สึกอยากเปล่ียนหอ้ง  
ถา้จะถามเหตุผลก็คือ  เพื่อนไม่รัก 

 

ล าดับข้ันความต้องการของลูกค้า 
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4. ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) 
นอกเหนือจากความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  รวมถึงความรักท่ีมนุษยต์อ้งการจากผูอ่ื้นแลว้  

มนุษยย์งัมีความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปอีก  นัน่คือ  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  การยกยอ่ง
นบัถือเป็นความรู้สึกท่ีท าให้ตนเองคิดวา่ตนมีความส าคญั  เป็นความรู้สึกทางดา้นจิตใจ  เช่น  บางคร้ังการ
ไดส้วมใส่เส้ือผา้ยีห่อ้ท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดีวา่แพง  การไดใ้ส่สูทท างานหรือไปติดต่อธุรกิจ  ยอ่มไดรั้บ
ความเช่ือถือจากคนท่ีไปติดต่อดว้ย 

5.  ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ  (Self Actualizating or Self Relization  Needs)  ความ
ตอ้งการความส าเร็จในชีวติ  เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ จะมีเพียงบางคนเท่านั้นท่ีสามารถ
บรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีได ้ ลกัษณะของคนท่ีมีความตอ้งการในขั้นน้ีส่วนใหญ่จะเป็นพวกท่ีมี
สัมฤทธิผลสูง  บางทีความตอ้งการในขั้นน้ีเหมือนกบัความฝัน  เช่น  คนท่ีตั้งพรรคการเมืองและลงสมคัร
รับเลือกตั้ง  โดยมุ่งหวงัวา่จะไดเ้ป็นนายกรับมนตรี  พรรคการเมืองบางพรรคประกาศจ านวน  ส.ส. ท่ีคาด
วา่จะไดรั้บเลือกตั้งมากกวา่  400  ท่ีนัง่  จากจ านวน  ส.ส.  ในสภา  500  ท่ีนัง่  เช่นน้ีถือวา่เป็นความ
ตอ้งการความส าเร็จในชีวติ(กรรณิการ์  อฐัโนลาภ,2546:หนา้ 56) 
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สาเหตุซ้ือ  (Buying Motive)  คือ  เหตุจูงใจท่ีเจา้ของกิจการคา้ก าหนดข้ึนมาเพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้

เกิดการตดัสินใจซ้ือ  สาเหตุซ้ือน้ีจะแตกต่างกนัไปตามตลาดเป้าหมาย  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปทั้งใน
เร่ือง  อาย ุ เพศ  วยั  และอ่ืน ๆ  เช่น  รถยนตค์นัหน่ึง  หากขายใหก้บัผูใ้หญ่ก็ตอ้งใชส้าเหตุซ้ือในเร่ือง
ความประหยดัและปลอดภยั  แต่ถา้ขายรถยนตช์นิดเดียวกนัใหก้บัวยัรุ่นก็ตอ้งพดูถึงเร่ืองความเร็วจึงจะ
ไดรั้บความสนใจมากกวา่ 

สาเหตุในการซ้ือมีมากมายขึน้อยู่กบัลูกค้าเป้าหมาย  สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 
1.  ก าไรและประหยดั (Profie & Gain)  นอกจากมนุษยจ์ะมีสัญชาตญาณในการเอาตวัรอดแลว้  

ยงัมีสัญชาตญาณในการแสวงหาก าไร  หมายความวา่  ถา้ส่ิงใดสามารถจะใหก้ าไรไดก้็จะตอบสรองต่อส่ิง
นั้น  ตวัอยา่งเช่น  การลดราคาในหา้งสรรพสินคา้จะไดรั้บความนิยมจากลูกคา้เป็นจ านวนมากเพราะลูกคา้
ทราบดีวา่การซ้ือในช่วงลดราคาจะสามารถจะช่วยใหต้วัเองประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้าก  ไม่วา่จะเป็นการซ้ือ
ไปจ าหน่ายต่อก็ไดก้  าไรเพิ่มจากราคาปกติ  ตวัอยา่งเช่น  สบู่  ขายกอ้นละ  10  บาท  แต่ถา้ซ้ือเป็นชุด ๆ 
ละ  4  กอ้น  ลูกคา้จะซ้ือได ้ 30  บาท  เช่นน้ีลูกคา้ก็สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดถึ้ง  25 %  เพราะถึง
อยา่งไรลูกคา้ก็ตอ้งใช ้ การซ้ือไวก่้อนล่วงหนา้สินคา้ก็ไม่เน่าเสีย 

2.  ความสะดวกสบาย  (Convenience)  มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกชนิดหน่ึงท่ีมีนิสัยข้ีเกียจแต่ก็เป็นสัตว์
ท่ีฉลาดกวา่สัตวท์ั้งหลายท่ีมีอยู ่ จะสังเกตไดจ้ากการรู้จกัใชแ้รงงานจากสัตว ์ ซ่ึงสัตวช์นิดอ่ืนไม่สามารถ
ท าได ้ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีนกัประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงของเคร่ืองใชอ้อกมาเพื่อช่วยลดภาระการท างาน  หรือช่วยใน
การท างานไดส้ะดวกกวา่การใชเ้คร่ือง  แต่คนก็ยงันิยมท่ีจะใชเ้คร่ืองซกัผา้  ทั้งน้ีเพราะเหตุผลประการ
เดียว  คือ  ตอ้งการความสะดวกสบาย 

ดงันั้นในการเสนอขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้  นกังานขายจึงควรแสดงใหลู้กคา้ไดเ้ห็นวา่สินคา้ท่ี
น าเสนอนั้นจะช่วยใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกอะไรบา้ง  แมแ้ต่เพียงเล็กนอ้ยก็ยงัดี 

3.  ความปลอดภยั  (Safety)  ความปลอดภยัเป็นสัญชาตญานอีกอยา่งหน่ึงของมนุษยถ์า้สังเกตจะ
เห็นวา่บา้นเกือบทุกหลงัจะมีเหล็กดดั  รถเกือบทุกคนจะมีสัญญาณกนัขโมย  ยิง่อนัตรายถึงชีวติดว้ยแลว้
มนุษยก์็ยิง่ตอ้งพยายามหาทางป้องกนั  ตวัแทนประกนัท่ีประสบความส าเร็จเม่ือไดเ้ขา้พบลูกคา้แลว้  
ตวัแทนจะไม่พดูวา่ถา้หากผูเ้อาประกนัตาย  ครอบครัวจะไดอ้ะไรเพราะค าวา่ตายเป็นค าท่ีน่ากลวัเกินไป  
แต่ถา้หากพดูวา่จะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งดียามเจบ็ป่วยจะรับความสนใจมากกวา่ 

 สาเหตุการตัดสินใจซ้ือ 
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ดว้ยเหตุน้ีสินคา้เป็นจ านวนมากจึงขายได ้ โดยใชค้วามกลวัของลูกคา้เป็นแรงจูงใจในการเสนอ
ขาย  ไม่วา่จะเป็นอาหารเสริมต่าง ๆ ซ่ึงถา้จะยอมรับความจริงแลว้ของพวกน้ีไม่มีความจ าเป็นส าหรับ
ร่างกายแต่ท่ีนิยมรับประทานกนัก็เพราะพนกังานขายพดูใหลู้กคา้ไดท้ราบวา่จะมีชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน  
ช่วยต่อตา้นโรคภยั  ช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ลูกคา้ก็เช่ือ  เพราะช่วยลดความกลวัของลูกคา้ได ้

4.  ความภาคภูมิใจและศกัด์ิศรี  (Social  Approval)  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของจิตใจและความรู้สึก  
ลูกคา้อาจจะคิดไปเองก็ได ้ ลูกคา้บางคนพยายามใชข้องดี ๆ ราคาแพง ๆ เพราะเม่ือใชแ้ลว้รู้สึกภาคภูมิใจ
ท่ีมีคนมอง  คนถาม  ความภาคภูมิและศกัด์ิศรีเป็นเร่ืองท่ีตีราคาไม่ได ้ เช่น  พนกังานขายท่ีขายรพ Benz  
ไม่ควรพดูเร่ืองราคากบัลูกคา้  แต่เร่ืองท่ีพดูควรเป็นเร่ืองของความภาคภูมใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของรถยนตร์าคา
แพง  และศกัด์ิศรีของการไดเ้ป็นเจา้ของ 

อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองน้ี  คือ  มีการประมูลป้ายทะเบียนรถยนตเ์ลขสวย เช่น 
9999  มีการสู้ราคากนัเป็นจ านวนเงินหลายลา้นบาทผูป้ระมูลไดอ้าจจะมีเหตุผลอะไรไม่อาจทราบได ้ แต่
ความรู้สึกลึก ๆ อาจจะมีเร่ืองความภาคภูมิใจและศกัด์ิศรีรวมอยูด่ว้ย  เพราะมีการลงหนงัสือพิมพ ์ ออก
ข่าวทางโทรทศัน์  คนทัว่ไปทราบวา่เป็นรถของใครเฉพาะราคาป้ายก็มีราคานบัลา้นแลว้  ตวัรถจะมีราคา
เท่าไรไปไหนมาไหนก็มีคนมอง  อาจจะแอบภูมิใจลึก ๆ  คนเดียวก็เป็นความสุขส่วนตวั 

5.  ความพอใจและความรัก  (Pleasure  &  Love)  นบัวา่เป็นแรงจูงใจท่ีมีเหตุผลนอ้ยท่ีสุด  เพราะ
ความพอใจบางคร้ังเป็นส่ิงท่ีไม่มีเหตุผล  ยิง่เป็นความรักยิ่งไม่มีเหตุผลแต่ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม  
ตวัอยา่งเช่น วนัเกิดลูกสาว  คุณพอ่ซ้ือตุก๊ตาตวัใหญ่ใหเ้ป็นของขวญั  วนัครบรอบแต่งงานสามีซ้ือ
ของขวญัใหภ้รรยาทั้ง ๆ ท่ีทั้งปีไม่เคยท า  พนกังานขายตอ้งพดูใหลู้กคา้ฟังวา่ผูท่ี้ไดรั้บของขวญัเหล่าน้ีจะ
มีความพอใจอยา่งไร  ถา้ลูกคา้เห็นดว้ยการตดัสินใจซ้ือจะง่ายข้ึน 

สาเหตุการตัดสินใจซ้ือ  มี  2  ประการ  คือ 
1.  การซ้ือดว้ยอารมณ์  (Emotional   Buying  Motive)  หมายถึง  การกระท าใด ๆ โดยไม่ผา่นการ

คิดไตร่ตรอง  เอาความตอ้งการเป็นท่ีตั้ง  ไม่สนใจเร่ืองอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองราคาประโยชน์ในการใช้
สอย  หรือความคุม้ค่าจากการใช ้ ส่ิงของบางอยา่งลูกคา้อาจจะมีใชเ้ป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้  แต่ก็ยงัซ้ือ
เพิ่มเติมมาเร่ือย ๆ ดว้ยเหตุผลเพียงวา่มนัสวย  ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกเช่นน้ีจดัอยูใ่นข่ายของ
อารมณ์ 

2.  การซ้ือดว้ยเหตุผล  (Rationai  Buying  Motive)  หมายถึง  การพิจารณาส่วนไดส่้วนเสียของ
สินคา้ท่ีจะซ้ือวา่คุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไปหรือไม่  สินคา้ท่ีจะซ้ือมีความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด  ไม่ใช่แค่
พิจารณาวา่สวยหรือน่าใชแ้ลว้ตกลงใจซ้ือ 
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1.  ลูกคา้ประเภทมีความเช่ือมนัในตนเอง  จดัเป็นลูกคา้ท่ีขายไดง่้ายประเภทหน่ึงลกัษณะของ
ลูกคา้ประเภทน้ีจะไม่ฟังค าแนะน าจากพนกังานขาย  เป็นพวกท่ีไดศึ้กษาและมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ี
ตอ้งการมาเป็นอยา่งดี  อาจจะไดว้า่เป็นพวกท่ีตดัสินใจซ้ือก่อนท่ีจะเดินทางมาท่ีร้านคา้เสียอีก  ถา้ตกลงใจ
จะซ้ือเม่ือมาถึงร้านก็จะเดินตรงไปต าแหน่งท่ีสินคา้ตั้งอยู ่(อาจจะเคยมาชมสินคา้  และหมายตาไวก่้อน
หนา้น้ีแลว้)  พนกังานขายจะถามอะไรก็ไม่ตอบถา้จะพดูก็เพียงถามหาสินคา้ท่ีตอ้งการเท่านั้น 
 กลยทุธ์ท่ีจะใชพ้ิชิตใจลูกคา้ประเภทน้ี  พนกังานขายเพียงแต่หยบิสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการใหก้บั
ลูกคา้เท่านั้น  อยา่ไปขดัใจลูกคา้เพราะลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในความคิดของตนอยูแ่ลว้วา่ดีและถูกตอ้ง  
การแนะน าสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ท่ีลูกคา้ตั้งใจไวจ้ะเป็นการสร้างความร าคาญและจะเกิดการต่อตา้น  อีก
ประการหน่ึง  พนกังานขายควรใหก้ารสนบัสนุนการตกลงใจซ้ือของลูกคา้เลยทุกอยา่งจะจบดว้ยดี 
 2.  ลูกคา้ประเภทขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  เป็นลูกคา้ประเภทท่ีมีลกัษณะตรงขา้มกบัประเภท
แรก คือ  เป็นประเภทท่ีไม่สามารถตกลงใจซ้ือดว้ยตนเอง  เช่น  ตอ้งการซ้ือรองเทา้เม่ือไปถึงร้านคา้แลว้ก็
ไม่รู้วา่จะเลือกคู่ไหนเพราะทุกคู่ก็ถูกใจหมด  หากปล่อยใหลู้กคา้เลือกเองโดยพนกังานขายไม่ไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ  ลูกคา้อาจตอ้งใชเ้วลานานมากและในท่ีสุดก็ตกลงใจซ้ือไม่ได ้
 กลยทุธ์ท่ีพนกังานขายจะใชก้บัลูกคา้ประเภทน้ี  คือ อยา่พยายามใหลู้กคา้เลือกสินคา้มากเพราะ
จะท าใหลู้กคา้สับสน  พนกังานขายตอ้งสังเกตวา่ลูกคา้มองสินคา้อะไร  หยบิลงมา 2-3 ช้ินแลว้ค่อย ๆ หา
วธีิตดัออกทีละช้ิน  เม่ือเหลือช้ินสุดทา้ย  พนกังานขายก็จะพดูส่งเสริมวา่สินคา้ท่ีเหลืออยูน่ั้นดีอยา่งไร  
เหมาะสมกบัลูกคา้อยา่งไร  ลูกคา้จะตกลงใจซ้ือตามความตอ้งการของพนกังานขาย  เพราะลูกคา้เป็น
ประเภทขาดความเช่ือมัน่  กล่าวไดว้า่การซ้ือของลูกคา้  พนกังานขายเป็นผูต้ดัสินใจให้  ซ่ึงสินคา้ท่ีเลือก
ใหน้ั้นมีความเหมาะสมกบัลูกคา้จริง ๆ  และเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและขายในราคาปกติ 
 3.  ลูกคา้ประเภทช่างคุย  ลูกคา้ประเภทน้ีชอบคุยเร่ืองจริงบา้งไม่จริงบา้งใหค้วามเป็นมิตรถา้ยิง่
พนกังานขายเกิดเผลอตวัคุยกบัลูกคา้ในเร่ืองท่ีลูกคา้ก าลงัคุยอยูจ่ะยิง่ไปกนัใหญ่  พนกังานขายจะหมด
โอกาสเสนอขายสินคา้  ลูกคา้ประเภทน้ีคุยทุกเร่ืองพนกังานไม่ค่อยไดพ้บบ่อยนกัเป็นประเภทท่ีสร้าง
ความสุขใหก้บัพนกังานอาชีพขาย  เพราะอาชีพขายบางทีก็เครียดพนกังานขายจะเป็นผูท่ี้พดูฝ่ายเดียวเป็น
ส่วนใหญ่ 
 กลยทุธ์ท่ีใชก้บัลูกคา้ประเภทน้ี  คือ เม่ือลูกคา้ชวนคุย  พนกังานขายก็มีหนา้ท่ีคุยกบัลูกคา้  แมจ้ะ
เป็นการคุยนอกเร่ือง  แต่พนกังานขายตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่ตนมีหนา้ท่ีขายตอ้งพยายามดึงเร่ืองท่ีสนทนา
นั้นเขา้มาสู่เร่ืองสินคา้  ถือเป็นมรรยาทท่ีพนกังานขายตอ้งคุยกบัลูกคา้ในทุกเร่ืองแต่ก็ตอ้งระลึกเสมอวา่
ตนไม่ไดท้  าหนา้ท่ีขายให้แก่ลูกคา้คนเดียวทั้งวนั 

ประเภทของลูกค้า 
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 4.  ลูกคา้ประเภทเงียบ  ลูกคา้ประเภทน้ีจดัเป็นประเภทท่ีขายยากท่ีสุดเพราะพนกังานชายไม่มี
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้เลย  ไม่วา่จะถามอะไรก็เงียบสนใจหรือไม่สนใจก็ไม่บอก ลูกคา้ประเภทน้ีไม่ใช่
ประเภทช่างคิด  เพราะถา้เป็นประเภทช่างคิดยงัถามบา้งในเร่ืองท่ีตนสนใจ  พนกังานขายก็ทราบวา่ลูกคา้
สนใจเร่ืองใด  สามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งได ้  แต่ลูกคา้ประเภทเงียบจะไม่พดูอะไรเลยจึงท าใหข้ายยาก
เพราะไม่รู้วา่จะพดูเร่ืองใดจึงจะตรงกบัความสนใจของลูกคา้ 
 กลยทุธ์ท่ีจะใชก้บัลูกคา้ประเภทน้ี  คือ  บางทีตอ้งใชก้ารเดาก็ตอ้งมีหลกัการโดยการสังเกตวา่
ลูกคา้หยบิชมหรือมองสินคา้อะไรเป็นพิเศษ  พนกังานขายก็พดูเร่ืองนั้น  หรือใชป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมาวา่
ในขณะนั้นลูกคา้คนอ่ืน ๆ สนใจสินคา้อะไร  หรือสินคา้อะไรก าลงัเป็นท่ีนิยม  บางทีวิธีน้ีอาจจะใชไ้ดผ้ล 
 5.  ลูกคา้ประเภทผดัวนัประกนัพรุ่ง  ลูกคา้ประเภทน้ีเป็นอีกประเภทหน่ึงท่ีท าใหพ้นกังานขาย
ตอ้งเสียเวลาในการท างาน  เพราะหลงัจากท่ีพนกังานขายไดน้ าเสนอสินคา้  และปิดการขายแลว้  ผลท่ีได้
คือ  ผลท่ีไดคื้อลูกคา้จะยงัไม่ซ้ือทั้ง ๆ ท่ีดูตามเหตุผลแลว้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งลูกคา้ก็ใหค้วามร่วมมือ
ในการเสนอขาย  มีค  าถาม  ร่วมการสาธิต  เป็นประเภทท่ีสร้างความหวงัในการขายใหพ้นกังานขาย  แต่
ลงทา้ยในลกัษณะท่ีวา่  ยงัไมซ้ื่อ  อาจพดูง่าย ๆ วา่ส้ินเดือนจะมาใหม่ 
 เร่ืองการตกลงใจของลูกคา้เป็นเร่ืองของลูกคา้โดยเฉพาะ  เม่ือลูกคา้ยงัไม่ซ้ือ  พนกังานขายก็
บงัคบัไม่ได ้ เพียงแต่วา่ถา้ปล่อยลูกคา้ไปเฉย ๆ จะแน่ใจอยา่งไรวา่ลูกคา้จะกลบัมาอีก  พนกังานขาย
อาจจะตอ้งยิม้รับและอาจจะวางเง่ือนไขกบัลูกคา้  เช่น พดูวา่  ส้ินเดือนก็ส้ินเดือน  แต่ผมไม่แน่ใจวา่จะมี
สินคา้เหลือหรือเปล่า  สินคา้นวัน้ีก าลงัไดรั้บความนิยมมากในขณะน้ี  ตอนน้ีร้านคา้เราก็เหลือไม่มากแลว้  
ถา้ลูกคา้มีความสนใจจริง  ก็อาจจะตกลงใจเร็วข้ึน 
 6.  ลูกคา้ประเภทช่างคิด  เป็นลูกคา้คลา้ยกบัประเภทเงียบ  แต่ไม่ใช่เพราะถา้เป็นประเภทเงียบจะ
ไม่พดูอะไรเลย  แต่ประเภทช่างคิดเป็นแระเภทท่ีจะถามในเร่ืองท่ีสนใจ  ตอ้งการขอ้มูลเพื่อน าไปคิด
พิจารณาวา่สินคา้นั้นคุม้ค่ากบัการซ้ือหรือไม่  หากพนกังานขายใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  การตกลงใจซ้ือ
อาจจะง่ายข้ึน  ลูกคา้ประเภทน้ีเป็นประเภทท่ีมีเหตุผลในการซ้ือมากท่ีสุด 
 กลยทุธ์ท่ีจะใชก้บัลูกคา้ประเภทน้ี  คือ  ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการ  อยา่งแสดงอาการร าคาญ  
เพราะลูกคา้ก าลงัคิด  ก าลงัชัง่ใจระหวา่งคุณภาพสินคา้กบัเงินท่ีตอ้งจ่าย 
 7.  ลูกคา้ประเภทผูช้ม  ลูกคา้ประเภทน้ี  เป็นประเภทท่ีไม่ซ้ือแน่ ๆ  เพียงแต่เดินชมสินคา้ไปเร่ือย 
ๆ ไม่มีจุดหมาย  เหมือนเดินดูของฆ่าเวลา  เช่น  มีนดักบัเพื่อนแต่ยงัไม่ถึงเวลานดั  ยงัไม่ถึงเวลาท่ี
ภาพยนตร์จะฉาย สังเกตง่าย ๆ วา่เป็นลูกคา้ประเภทน้ีคือเดินดูสินคา้อยา่งขาดจุดหมายปลายทาง  เดินไป
เร่ือย ๆ เห็นอะไรสวยก็แวะชม  อาจจะถามพนกังานขายบา้ง  ลูกคา้ประเภทน้ีไม่ใช่ประเภทท่ีพนกังาน
ขายจะไม่ใหค้วามส าคญัเพราะการเดินชมสินคา้ไปเร่ือย ๆ น้ีอาจจะพบสินคา้ท่ีถูกใจ  และอาจจะกลบัมา
ซ้ือไดใ้นภายหลงั 
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 กลยทุธ์ท่ีจะใชก้บัลูกคา้ประเภทน้ี คือ  พนกังายขายก็ตอ้งใหก้ารตอ้นรับเป็นปกติ  แมจ้ะรู้วา่ยงัไง
ก็ไม่มีการขายเกิดข้ึนก็ตาม  มีเหตุผล 2 ประการ ท่ียงัตอ้งใหค้วามสนใจกบัลูกคา้ประเภทน้ี  ประการแรก
ถือเป็นมารยาทท่ีพึงกระท าต่อลูกคา้  การใหก้ารตอ้นรับลูกคา้เป็นการใหเ้กียรติและยกยอ่งลูกคา้  ประการ
ท่ีสองพนกังานขายจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ลูกคา้จะไม่ซ้ือ  เพราะคนบางคนอาจจะซ้ือโดยไม่ไดต้ั้งใจมา
ก่อน  หรือขอ้มูลทั้งหลายท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการอธิบายใหลู้กคา้ฟังจะกลายเป็นสาเหตุซ้ือในอนาคต 
(ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 103) 
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 ล าดับขั้นการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า 
 1. ข้ันสะดุดใจ  (Attention)  หมายถึง  ความรู้สึกตอ้งการเม่ือไดแ้รกเห็นส่ิงหน่ึงส่ิงใด  เช่น  
ตั้งใจวา่จะไปชมภาพยนตร์กบัเพื่อน ๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีจะซ้ือสินคา้ เพราะเห็นวา่มีมากแลว้แต่ใน
ขณะท่ีเดินไปโรงภาพยนตร์ระหวา่งทางไดพ้บตุก๊ตา  รู้สึกชอบใจมากจนตอ้งแวะชม  เช่นน้ี  ถือวา่ลูกคา้
ไดเ้ขา้ไปอยูใ่นขั้นสะดุดใจ  ความสะดุดใจน้ีอาจจะเกิดจากตวัสินคา้มีความสวยงามส่วนใหญ่เป็นสินคา้
ราคาไม่แพง  ประกอบกบัการจดัร้านคา้ไดส้วยงามก็มีส่วน  การใชแ้สงไฟท าใหสิ้นคา้ดูเด่น (ในกรณีท่ี
เป็นสินคา้ราคาแพง  ตอ้งการใหลู้กคา้ท่ีเดินผา่นไปมาแวะชม)  
 2.  ขั้นสนใจ (Interest)  เม่ือผา่นขั้นสะดุดใจมาแลว้  ผลท่ีเกิดข้ึนจะมีได ้ 2 ทาง คือทางท่ีหน่ึง
หยดุเพียงขั้นน่ีคือ  ตดัใจเดินผา่นไป  อาจจะดว้ยเหตุผลท่ีวา่ของท่ีเห็นนั้นมีอยูแ่ลว้หรืออาจจะไม่มีเงิน  
หรือมองไม่เห็นประโยชน์  ทางท่ีสองเขา้ไปหาพนกังานขายสอบถามราบละเอียดเด่ียวกบัสินคา้  
สอบถามราคา  การแสดงอาการดงักล่าวน้ีแสดงวา่ลูกคา้เกิดความสนใจ  หากพบพนกังานขายท่ีมี
ความสามารถพนกังานขายจะน าลูกคา้ไปสู่ขั้นท่ีตอ้งการ 
 3.  ขั้นความต้องการ  (Desire)  ภายหลงัจากการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ใน  ขั้นท่ี 2  
หากขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นท่ีพอใจ  จิตใจของลูกคา้ก็จะอยูใ่นขั้นความตอ้งการ  แต่หากวา่ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ี
ไดม้านั้นไม่ท าใหเ้กิดความพอใจ  ลูกคา้มีความรู้สึกวา่สินคา้นั้นยงัดีไม่พอ  ความรู้สึกของลูกคา้ก็จะหยดุ
ลงแค่น้ี  ในส่วนท่ีเป็นพนกังานขายตอ้งพยายามก าหนดเหตุจูงใจใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย  ตอ้ง
พยายามคน้ใหไ้ดว้า่ความสนใจของลูกคา้อยูท่ี่จุดใด  ปล่อยเวลาใหลู้กคา้ไดคิ้ดบา้ง  อยา่เจรจาเชิงรุกมาก
เกินไป  ลูกคา้จะเขา้ใจไดว้า่ก าลงัถูกบงัคบัใหซ้ื้อ  ในขั้นน้ีลูกคา้ก าลงัวา้วุน่ใจวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ  
พนกังานขายตอ้งโอนอ่อนผอ่นตามลูกคา้บา้งอยา่เอาแต่ไดฝ่้ายเดียว 
 4.  ขั้นความเช่ือมั่น  (Conviction)  ขั้นความเช่ือมัน่น้ี  เป็นขั้นตอนท่ีผา่นการตดัสินใจขั้นตน้
มาแลว้คือ  ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือแน่นอนแลว้  แต่หากยงัมีความลงัเลใจอยูเ่ล็กนอ้ย ปัญหาน้ีหากเป็น
พนกังานขายท่ีมีความช านาญจะทราบดีวา่ควรท าอยา่งไรใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ  เช่น  การรับประกนัสินคา้  
การแสดงมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเป็นท่ียอมรับดว้ยวธีิง่าย ๆ เช่นน้ีลูกคา้ก็จะ
เกิดความเช่ือมัน่  และพร้อมท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  พนกังานขายพึงระลึกเสมอวา่  หากลูกคา้ยงัไม่มีความ
เช่ือมัน่ในสินคา้  ลูกคา้จะยงัไม่ตดัสินใจซ้ือแน่นอน  แต่ถา้หากเกิดความเช่ือมัน่ การตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้จะเกิดข้ึนในไม่ชา้ 
  
 

ล าดับขั้นการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า 
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                 5.  ขั้นการตัดสินใจซ้ือ (Action)  ขั้นตอนสุดทา้ยคือ ขั้นการตกลงใจซ้ือ  เป็นขั้นท่ีลูกคา้จะ
ประมวลขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าแลว้อีกคร้ังเพื่อสรุปขั้นสุดทา้ยวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ  เป็นขั้นตอนของลูกคา้
โดยเฉพาะ  พนกังานขายตอ้งใหเ้วลาอยา่พยายามอยา่พยายามแสดงอาการรบเร้าหรือเร่งใหลู้กคา้ซ้ือ เช่น 
ท าท่าทางจะเขียนใบเสร็จหรือจะน าสินคา้นั้นใส่ถุง  การแสดงอาการเหล่าน้ีเป็นการกระท าท่ีไม่สุภาพ  
เพราะลูกคา้ยงัไม่ไดบ้อกวา่จะซ้ือ  เป็นช่วงเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งคิกหนกัเพราะเป็นการตดัสินใจแลกกนั
ระหวา่งเงินกบัสินคา้ 
 6.  ขั้นความพอใจ  (Satisfaction) ภายหลงัจากการตดัสินใจ  พนกังานขายตอ้งค านึงถึงความรู้สึก
ของลูกคา้ตอ้งท าใหลู้กคา้เกิดความพอใจกบัการขายคร้ังนั้น  อยา่แสดงท่าทีท่ีเปล่ียนไป เช่น  เม่ือลูกคา้ตก
ลงใจซ้ือและจ่ายเงินพนกัขายก็ท าหนา้ท่ีของตนคือ  เก็บเงินน าสินคา้ใส่ถุงจงหยดุและคุยกบัลูกคา้ก่อน
สักครู่ คุยเร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ลูกคา้ชอบ แต่ไม่ใช่เร่ืองสินคา้ท่ีขายลูกคา้จะเกิดความสบายใจ  แลว้ค่อยขอตวั
ออกไปท าหนา้ท่ีอ่ืน(ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 103) 
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ประเทศท่ีมีการประกอบการคา้เสรี  ไม่วา่เป็นประเทศใดในโลกลว้นตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนักนั

ทั้งส้ิน  รัฐบาลจะเปิดโอกาสใหก้บัทุกคนประกอบสัมมาชีพอะไรก็ไดภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย  
สินคา้ชนิดหน่ึง ๆ อาจจะมีหลายสิบตรายีห่อ้ 
 ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  จึงข้ึนอยูท่ี่ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะอ่านแผนงานหรือ
นโยบายของคู่แข่งขนั  มองปัญหาไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง  ประกอบกบัคาดการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
อีกส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัพอ ๆ กนัคือ  เงินทุนท่ีจะใชใ้นการบริหารงาน  เพราะแผนงานทุกอยา่งไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองอะไร  ลว้นตอ้งอาศยัเงินทั้งส้ิน  เงินทุนเปรียบเสมือนน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีช่วยใหเ้คร่ืองจกัรท างาน
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 
 
ส่ิงทีต้่องรู้เกีย่วกบัคู่แข่งขัน  มีดังนี ้
 1.  จุดอ่อนจุดแขง็ของสินคา้คู่แข่ง  การศึกษาผลิตภณัฑจ์ะช่วยใหพ้นกังานขายไดท้ราบจุดเด่น
หรือจุดแขง็ของสินคา้คืออะไร  ในขณะเดียวกนัจะไดท้ราบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องของคู่แข่งขนัอยูท่ี่ใด  
การไดท้ราบส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ทราบเพื่อน าจุดอ่อนมาโจมตีคู่แขง็ขนัเพราะถา้หากท าเช่นนั้นคู่แข่งขนัก็อาจ
ใชว้ธีิการเดียวกนั  ลูกคา้เองก็ขาดความเช่ือถือ  ผลเสียจะเกิดข้ึนทั้งสองฝ่าย 
 แต่การไดท้ราบจุดอ่อนและจุดแขง็ของสินคา้คู่แข่งขนัก็เพื่อน ามาก าหนดวธีิการเสนอขาย  เช่น  
รถยโุรปจะมีจุดแขง็ท่ีความทนทาน  ในขณะเดียวกนัมีจุดอ่อนท่ีอะไหล่หายากหรือมีศูนยบ์ริการนอ้ย  
ในขณะท่ีรถญ่ีปุ่นมีแขง็ท่ีราคาถูกกวา่  อะไหล่หาง่าย  ศูนยบ์ริการมีมากแต่มีจุดอ่อนท่ีรถ  มีขนาดเล็ก  
และความทนทานอาจจะนอ้ยกวา่รถยโุรป 
 จากตีวอยา่ง  พนกังานขายรถญ่ีปุ่นก็จะพดูถึงเร่ืองความประหยดั  ความคล่องตวัและความ
สะดวกในเร่ืองการหาอะไหล่และศูนยบ์ริการ  ซ่ึงเป็นจุดแขง็สินคา้  ซ่ึงไม่ถือวา่ผดิต่อจริยธรรมในการ
ขายแต่ประการใด 
 2.  นโยบายราคาของคู่แข่งขนั  ในการแข่งขนัทางธุรกิจนั้น  จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีกิจการตอ้งทราบวา่
ในขณะน้ีคู่แข่งขนัก าลงัท าอะไรอยู ่ เพื่อกิจการจะไดว้างแผนต่อสู้ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง  เช่น  ในช่วงเวลาท่ี
เศรษฐกิจตกต ่า  ราคาจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ  ยิง่ถา้เป็นสินคา้ประเภทเดียวกนั  
ขนาดเดียวกนั  แต่ขายราคาต่างกนั  ธุรกิจท่ีขายต ่ากวา่ยอ่มไดเ้ปรียบแต่ก็ไม่แน่เสมอไปวา่สินคา้ท่ีมีราคา
ถูกกวา่จะขายไดดี้กวา่สินคา้ราคาแพง  ยงัมีตลาดชั้นสูงอีกเป็นจ านวนมากเหมือนกนัท่ีจะไม่เปล่ียนแปลง 

ความรู้เกีย่วกบัคู่แข่งขัน 
 

ส่ิงทีต้่องรู้เกีย่วกบัคู่แข่งขัน 
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รสนิยมการใชส่ิ้งของไม่วา่เศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไร  กล่าวคือ  ถา้จะซ้ือสินคา้ก็ตอ้งมีช่ือ  ราคาแพงไม่
เก่ียง   หากกรณีท่ีกิจการจะลดราคาสินคา้ลงมาตอ้งพิจารณาวา่จะลดราคาขายใหเ้ท่ากบัคู่แข่งขนัได้
หรือไม่  หากไม่ไดก้็ตอ้งเพิ่มการบริการหรือการใหค้วามสะดวกกบัผูซ้ื้อ  โดยหวงัยอดรวมจากการขาย
สินคา้ตวัอ่ืนของกิจการดว้ย  หรือจะผลิตสินคา้ตวัใหม่และขายในราคาต ่ากวา่เป็นการออกสู่ตลาดเพื่อ
เจาะกลุ่มตลาดใหม่  ตวัอยา่งเช่น  เบียร์สิงห์  ซ่ึงเคยครองตลาดเมืองไทยมานาน  ขายในราคาขวดละ  50  
บาท  ต่อมาเบียร์ชา้งออกมาตีตลาดโดยขายในราคา  3  ขวด  100  บาท  ในกรณีเช่นนั้นหากเบียร์สิงห์
เปล่ียนนโยบายราคาโดยหนัมาขาย  3  ขวด  100  บาท  เช่นเดียวกนัก็จะท าใหภ้าพพจน์เสีย  จึงใชว้ธีิผลิต
เบียร์ลีโอและเบียร์ไท  ออกมาสู้กบัเบียร์ชา้ง  ซ่ึงจะไม่กระทบต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์สิงห์  และสามารถ
ครองตลาดไดต่้อไป 
 3.  นโยบายเก่ียวกบัพนกังานขาย  กิจการคา้ประเภทเดียวกนัในตลาด  ตอ้งพยายามเปิดตาเปิดใจ
ตวัเองเพื่อยอมรับข่าวสารการเปล่ียนแปลงในตลาด  กิจการตอ้งมองคู่แข่งในตลาดตลอดเวลาวา่ในขณะน้ี
คู่แข่งขนัมีนโยบายเก่ียวกบัพนกังานขายอยา่งไร  เช่น  ชัว่โมงการท างานเงินเดือน  สวสัดิการ  เปอร์เซ็นต์
การขาย  ส่ิงเหล่าน้ีถึงแมจ้ะเป็นตน้ทุนการด าเนินงานของกิจการแต่ก็ไม่ควรใหแ้ตกต่างกนัมาก  เพราะ
กิจการอาจจะเสียพนกังานมือดีไปกบับริษทัอ่ืนดว้ยการซ้ือตวัเพราะถือเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนท างานยอ่ม
ตอ้งการความกา้วหนา้  พนกังานตอ้งการขวญัและก าลงัใจในการท างาน  แมใ้นเร่ืองน้ีจะผดิจรรยาบรรณ
อยูบ่า้ง  วธีิการเดียวท่ีพอท าใหไ้ดก้็คือกิจการตอ้งบ ารุงขวญัและก าลงัใจพนกังานของตนไว ้ อยา่ให้
พนกังานเห็นความต่างกนัมากนกั 
 นอกจากรายไดท่ี้เป็นตวัเงินแลว้  ต าแหน่งหนา้ท่ีและเง่ือนไขการเล่ือนหรือเล่ือนต าแหน่งก็มีผล
ต่อสภาพจิตใจดว้ย  พึงระลึกเสมอวา่คนบางคนชอบต าแหน่ง  แต่บางคนกลบัชอบเงิน  ดงันั้นกิจการใดท่ี
ใหท้ั้งต าแหน่งและเงิน  ยอ่มไดรั้บความสนใจมากกวา่  พนกังานจะทุ่มเทความรู้ความสามารถมากกวา่ 
 4.  นโยบายการขายของคู่แข่งขนั  เม่ือมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงการไดศึ้กษาถึงนโยบายการ
ขายของคู่แข่งเป็นเร่ืองจ าเป็น  เพราะหมายถึงความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในตลาด  เช่น  นโยบายการขายใน
ปัจจุบนัจะออกมาในรูปของการลดราคา  หา้งท่ีมีการลดราคามากกวา่ขายสินคา้ถูกกวา่ก็จะมียอดขายสูง  
ซ่ึงนโยบายการขายสินคา้ราคาถูกน้ีเป็นเร่ืองกลยทุธ์ในการขายแต่ถา้พิจารณากนัใหลึ้กซ้ึงแลว้ก็เป็น
หนทางท่ีน าไปสู่ความหายนะเช่นกนั  เช่น  ในปัจจุบนักิจการจะใชก้ารลดราคาหรือขายสินคา้ราคาถูก
เป็นตวัน า  จนกระทัง่ร้านคา้ขนาดเล็กคู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่อดีตต่างตอ้งเลิกกิจการไปมากกวา่คร่ึง 
 นโยบายการเปิด – ปิดร้านคา้ก็เช่นกนั  กิจการคา้ขนาดใหญ่ถือวา่มีทุนจ่ายค่าล่วงหนา้เวลาใหก้บั
พนกังานขาย  เปิดบริการตั้งแต่  06.00 น – 24.00 น  บางแห่งก็เปิด  08.00 น. – 02.00  น.  ดูเหมือนไม่มี
อะไรแต่ความจริงการขยายช่วงเวลาบริการเช่นน้ีท าใหร้้านคา้ขนาดเล็กกวา่อยูไ่ม่ไดเ้พราะกวา่งานจะเลิก
คนจะมาซ้ือของแต่ร้านขนาดเล็กก็ปิดไปหมดแลว้ 
 นโยบายการขายตรง  กบันโยบายการขายผา่นตวัแทน  ก็มีผลต่อยอดขายเช่นกนั  เช่น  ผลิตภณัฑ์
บางยีห่อ้นอกจากจะขยายสายของผลิตภณัฑแ์ลว้  ยงัเปล่ียนนโยบายการขายใหม่เพื่อปรับแนวรุกในตลาด
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ใหลู้กคา้เลือกซ้ือไดม้ากข้ึน  สามารถซ้ือสินคา้ไดทุ้กอยา่งมีขายตั้งแต่เคร่ืองส าอาง  อาหารเดิม  น ้าด่ืม  
หรือแมแ้ต่ยาฆ่าแมลงก็ขาย  ซ่ึงสินคา้แต่ละพวกต่างก็เป็นสินคา้คนละสายกนั 
 5.  ฐานะการเงินของคู่แข่งขนั  ในปัจจุบนัหากพิจารณาแลว้จะเห็นวา่  ฐานะการเงินถือวา่เป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด  เพราะเงินสามารถแปรเป็นปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งการไดไ้ม่วา่จะเป็น
พนกังานท่ีมีความสามารถ  วสัดุอุปกรณ์  หรืออ่ืน ๆ  ความมัง่คัง่ของกิจการคู่แข่งขนัจะช่วยบอกฐานะ
ของสินคา้ในตลาดได ้ เน่ืองจากการมีสายป่านท่ียาวไกลจะช่วยใหคู้่แข่งขนัทุ่มเทงบประมาณในการขาย
ใหม้ากข้ึน  เม่ือกิจการตอ้งพบกบัคู่แข่งขนัเช่นน้ี  กิจการควรใชก้ารต่อสู้กบัคู่แข่งขนัดว้ยวธีิการอ่ืน  การ
เขา้เผชิญหนา้กนัโดยตรงตลาดเดียวกนัยอ่มท าใหกิ้จการตอ้งเสียตน้ทุนการตลาดท่ีสูงเกินความจ าเป็น  แต่
บางคร้ังก็เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้พราะเป็นเร่ืองของ  “ศกัด์ิศรี” ซ่ึงก็จะมีส่วนดีกบักิจการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งคือ  ตวัแทนโฆษณา  หรือส่ือโฆษณาต่างๆ รวมทั้งประชาชนทัว่ไปก็ไดรั้บประโยชน์ไปดว้ย  
เช่น  การเป็นผูโ้ชคดีไดรั้บรางวลัมากมายในการชิงโชค 
 6.  นโยบายเกีย่วกบัการส่งเสริมการขายคู่แข่งขัน  ในระบบการค้าเสรี  ปัจจัยส าคัญทีถู่กน ามา
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการต่อสู้เพื่อรักษาสถานภาพ  หรือชิงความไดเ้ปรียบหรือป้องกนัส่วนแบ่งตลาด  
คือ  วธีิการส่งเสริมการขาย  กิจการคา้ตอ้งศึกษาวา่ในขณะน้ีคู่แข่งขนัของกิจการไดใ้ชว้ธีิการส่งเสริมการ
ขายอยา่งไร  และกิจการจะมีวธีิต่อสู้อยา่งไร  โดยทัว่ไปการส่งเสริมการขายจะประกอบดว้ย 
 6.1  คูปองลดราคา  (Money-off Coupon) เป็นคูปองลดราคาท่ีกิจการคา้ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ร้านคา้ประเภท Fast Food จะท าไวแ้จกลูกคา้  จูงใจใหไ้ปใชบ้ริการจากร้านโดยลูกคา้ตอ้งเลือกซ้ือสินคา้
ตามชนิดท่ีระบุไวใ้นคูปอง  ก็จะไดส่้วนลดตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นคูปองนั้น 
 6.2  ของตวัอยา่ง (Sample) คือ  สินคา้ท่ีกิจการตอ้งการจะผลิตออกมาขาย  แต่อาจจะยงัไม่แน่ใจ
วา่จะไดรั้บการยอมรับหรือไม่  จึงยอ่ขนาดเป็นขนาดเล็ก ๆ  แลว้เลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อแจกใหฟ้รีไป
ทดลองใช ้ สังเกตปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมาย  ถา้ไดรั้บการตอบรับดีก็เช่ือไดว้า่เม่ือผลิตและวางตลาดแลว้
จะขายได ้
 6.3  ของแถม (Premium) คือ  ส่ิงของท่ีจะไดเ้พิ่มเติมเป็นพิเศษจากร้านซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงชนิดใด
ท่ีก าหนดไว ้ อาจจะไดฟ้รีจริง  โดยไม่มีเง่ือนไข  หรืออาจจะตอ้งจ่ายเงินเล็กนอ้ยเป็นเท่านั้น  ซ่ึงจะ
สามารถวดัปริมาณกลุ่มเป้าหมายได ้
 6.4  ของแจก (Specialty) มีลกัษณะคลา้ยกบัของตวัอยา่ง  ต่างกนัท่ีของตวัอยา่งมุ่งให้เพื่อเป็นการ
โฆษณาสินคา้  แต่ของแจกมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประชาสัมพนัธ์  กล่าวคือ  ไม่ไดใ้หลู้กคา้ทุกขน้แต่จะให้
เฉพาะผูท่ี้มีรายช่ือส าหรับแจกเท่านั้น  โดยจะแจกตามเทศกาล  เช่น  ข้ึนปีใหม่  เป็นตน้ 
 
 6.5  การลดราคา (Price Reducing) เป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด
ในขณะน้ี  เพราะลูกคา้รับรู้ไดท้นัทีวา่ตนเป็นฝ่ายไดรั้บประโยชน์จากส่วนลดของสินคา้  เช่น  สบู่เคยขาย
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กอ้นละ  10  แต่ซ้ือเป็นชุด (Pack) 4  กอ้น  จะซ้ือไดใ้นราคา  32  บาท  ส่วนลดของสินคา้  8  บาท  คือ
ก าไรท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ 
 6.6  การจดัแสดงสินคา้  (Product  Display)  หมายถึง  การจดัร้านคา้ตั้งแต่ส่วนหนา้ของร้าน
นบัตั้งแต่ตูโ้ชว ์ การจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่  การสร้างบรรยากาศในการซ้ือ – ขาย  เช่น  การใช้
เคร่ืองปรับอากาศ  มีเสียงเพลงคลอเบา ๆ ใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้  การจดัแสดงสินคา้น้ีตอ้งจดัให้เหมาะสม
กบัเทศกาลดว้ย  จึงจะไดรั้บความนิยมจากลูกคา้  เช่น  วนัคริสตม์าส  วนัปีใหม่  วนัตรุษจีน  การจดัแสดง
สินคา้ตามเทศกาล  ยงัคลา้ยกบัเป็นการเตือนใหค้นท่ีผา่นไปมาทราบวา่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งซ้ือของขวญัแลว้ 
 6.7  การชิงโชค (Raffle) เป็นรูปแบบการส่งเสริมการขยายท่ีถูกกบัรสนิยมของคนไทยมากท่ีสุด   
เพราะมีโอกาสลุน้ถึงแมจ้ะมีความหวงัเพียงนอ้ยนิดก็ไดส้นุก   ไดก้็ถือวา่เป็นโชคไม่ได ้
ก็ไมว่า่กนั   ซ่ึงในปัจจุบนัเกมส์โชวบ์างรายการมีการจบัช้ินส่วน    หากโชคไดร้างวลัท่ี 1 อาจจะได ้
รับทองค าหนกัเป็นกิโลกรัม   หวยรัฐบาลก็เขา้ลกัษณะคลา้ยการชิงโชค   พิมพอ์อกมาเป็นจ านวนมาก   
หากโชคดีถูกรางวลัก็ไดเ้งินมากกวา่  70   ลา้น   ท าใหแ้ม่คา้ท่ีขายสินคา้อยา่งอ่ืนรู้วา่ในวนัหวยออก   
สินคา้ขายไม่ดี  ทั้งน้ีเพราะลูกคา้น าเงินไปซ้ือหวยหมอ 
              6.8  บตัรสมาชิก(Member  Card) เป็นกลยทุธ์ท่ีร้านคา้หรือบริษทัหรือบริษทัใชก้บัลูกคา้  โดยให้
โอกาสใครก็ไดท่ี้ตอ้งการเป็นสมาชิกมาสมคัร  กิจการร้านคา้ก็จะใหบ้ตัรสมาชิก  และไดเ้พิ่มความ
หรูหราจดัท าเป็นบตัรทอง  สมาชิกท่ีถือบตัรทองก็มีความภาคภูมิใจ  และนิยมซ้ือของมากข้ึน  เพื่อเป็น
การสะสมคะแนนหรือรู้สึกโกเ้ม่ือใชบ้ตัรซ้ือของ  ท าให้เกิดความฟุ่มเฟือย  กลายเป็นหน้ีสินในท่ีสุด  เร่ือง
น้ียงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูแ่ละภาครัฐก็ก าลงัแกไ้ขกฎระเบียบ  เพราะวา่การสมคัรเป็นสมาชิกท าไดง่้าย
เกินไป  เช่น  มีเงินเดือน  7,000  บาท  ก็สามารถมีบตัรได ้
 6.9  การสาธิตและการจดันิทรรศการ  (Demonstration & Exhibition)  เป็นงานใหญ่ท่ีไม่จดักนั
บ่อยนกั  เช่น  งาน   OTOP  CITY  ท่ีเมืองทองธานี  ในงานนอกจากจะมีสินคา้ขายแลว้บางจุดยงัมีการ
สาธิตการผลิตสินคา้ใหช้มดว้ย  มีเอกสารแจกใหก้บัท่ีสนใจ   เป็นทั้งงานขายและการใหค้วามรู้ในเวลา
เดียวกนั   ซ่ึงงาน  OTOP CITY  ในเดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2546  ท่ีผา่นมาจดัเพียง  8  วนั  สามารถขาย
สินคา้ไดถึ้งพนัลา้นบาท  ซ่ึงแสดงวา่การสาธิตและการจดันิทรรศการ  มีส่วนท าใหก้ารขายประสบ
ความส าเร็จไดท้างหน่ึงดว้ย 
 6.10  การตกแต่งจุดขาย (Point of Purchase)  จะไม่เหมือนกบัการจดัแสดงสินคา้เพราะการจดั
แสดงสินคา้เป็นการจดัทัว่ทั้งร้าน  แต่การตกแต่งจุดขายเป็นการจดัเฉพาะท่ี  เฉพาะแผนก  เช่น  แผนก
เคร่ืองส าอางก็จดัเฉพาะแผนกของตน  ให้ดูสวยงามสะดุดตา  ดึงดูดคนท่ีเดินผา่นไปมาใหเ้ขา้มาแวะชม 
(ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 113) 
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 แหล่งความรู้เกีย่วกบัคู่แข่งขัน  มีดังนี้ 
 1.  การทดลองใชสิ้นคา้ของคู่แข่งขนั  เป็นวธีิการท่ีง่ายท่ีสุดโดยการซ้ือผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัมา
ทดลองใช ้ ศึกษาประสิทธิภาพการท างาน  หรือแยกช้ินส่วนเพื่อท าการศึกษา  แลว้พฒันาผลิตภณัฑข์อง
ตนเองเพื่อใหดี้เท่าเทียมกบัคู่แข่งขนั  หรือดีกวา่คู่แข่งขนั 
 2.  ติดตามจากส่ือมวลชน  กิจการจะทราบเร่ืองราวต่าง ๆ  เก่ียวกบัคู่แข่งขนั  เช่น  ทราบนโยบาย
ราคา   นโยบายการช าระเงิน  รายละเอียดของสินคา้  นโยบายการส่งเสริมการขาย   
 3.  แผน่โฆษณาของคู่แข่งขนั  จากศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ของคู่แข่งขนั  จะมีแผน่โฆษณาประเภท
แผน่พบั  หรือโบรชวัร์  (brochure)  ซ่ึงกิจการจะน ามาศึกษารายละเอียดบางเร่ืองได ้
 4.  งานแสดงสินคา้  จะมีการออกร้านของสินคา้ประเภทเดียวกนั  ซ่ึงจะเป็นการงานท่ีจะไปศึกษา
คู่แข่งขนัโดยการแสดงตวัเป็นผูส้นใจ  สอบถามรายละเอียดอยา่งนอ้ยท่ีสุดกิจการจะทราบเร่ืองราคา  
นโยบายการขาย  นโยบายเก่ียวกบัสินคา้  ความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบเร่ืองคุณภาพสินคา้  เป็นตน้ 
(ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 115) 
 
     ภาพกจิการทีเ่ป็นคู่แข่งขัน 

 

 

 

 

     รูปท่ี 15  บริษทัโคว้ยูฮ้ะ       รูปท่ี 16 ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ 
     ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตอี์ซูซุ 
          
 

แหล่งความรู้เกีย่วกบัคู่แข่งขนั 
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หน่วยที ่ 3 
กระบวนการขาย/เทคนิคการขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปิดการขาย 
การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ 

การตอบข้อโต้แย้ง การเข้าพบ 

การสาธิต 

เทคนิคการขาย 

การแสวงหาผู้มุ่งหวงั 
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          จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  อธิบายเทคนิคการแสวงหาผูมุ้่งหวงัได ้
 2.  อธิบายเทคนิคการเตรียมตวัก่อนเขา้พบได ้
 3.  อธิบายเทคนิคการเขา้พบได ้
 4.  อธิบายเทคนิคการสาธิตได ้
 5. อธิบายเทคนิคการตอบขอ้โตแ้ยง้ได ้
 6. อธิบายเทคนิคการปิดการขายได ้
 

 สาระการเรียนรู้ 
 1.  เทคนิคการแสวงหาผูมุ้่งหวงั 
 2.  เทคนิคการเตรียมตวัก่อนเขา้พบ 
 3.  เทคนิคการเขา้พบ 
 4.  เทคนิคการสาธิต 
 5. เทคนิคการตอบขอ้โตแ้ยง้ 
 6. เทคนิคการปิดการขายได ้
 
 
 
 
 
 

    กระบวนการขาย 
     เทคนิคการขาย 



 67 

 
 
 
 

 
  
 พนกังานขายท่ีเร่ิมตน้อาชีพการขายใหม่ ๆ  มกัจะมีปัญหาท่ีเหมือนกนั คือ “จะหาผูมุ้่งหวงัจาก
ไหน”  หากบุคคลเหล่านั้นสามารถตอบปัญหาน้ีไดก้็จะเป็นพนกังานขายได ้แต่ถา้หากยงัไม่สามารถตอบ
ค าถามน้ีไดก้็ยงัไม่อาจเป็นพนกังานขายได ้
 วธีิการท่ีง่ายท่ีสุดส าหรับพนกังานขายหนา้ใหม่ คือ “การจบัปลาในบ่อหลงับา้น”  หมายการ
เร่ิมตน้อาชีพการขายโดยเร่ิมจากญาติพี่นอ้งแลว้จึงขยายอาณาเขตการขายไปยงัเพื่อนสนิทและคนท่ีไม่
รู้จกั 
 พนกังานขายตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ในระบบการคา้เสรี ผูมุ้่งหวงัจะมีโอกาสเลือกมากิจการก็มี
คู่แข่งขนัมากกวา่ก่อน จึงเป็นการยากท่ีจะหวงัใหผู้มุ้่งหวงัใหผู้มุ้่งหวงัเลือกซ้ือสินคา้ของกิจการวธีิการท่ี
ดีกวา่น่าจะเป็นการแสดงงหาผูท่ี้ตอ้งการจะซ้ือสินคา้และส่งพนกังานขายเขา้พบ และท าการเสนอขาย 
ดงันั้นการมีรายช่ือผูมุ้่งหวงัจ านวนมากจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บักิจการวา่กิจการจะ
สามารถรักษายอดการขายให้คงท่ีหรือเพิ่มมากข้ึนได ้ งานแสวงหาผูมุ้่งหวงัเป็นงานท่ีตอ้งท าอยา่ง
ต่อเน่ือง  เพราะในทุกๆ  วนัท่ีพนกังานขายเขา้พบผูมุ้่งหวงั จ  านวนรายช่ือท่ีมีอยูจ่ะนอ้ยลง ประกอบกบั
ลูกคา้บางรายอาจมีการเปล่ียนไป เช่น การตกงานการหมดอ านาจการซ้ือ  หรือแมแ้ต่การเสียชีวติ 
ความหมายของ  “ผู้มุ่งหวงั” 
 ก่อนอ่ืนขอท าความเขา้ใจความหมายของค าวา่ “ลูกคา้” (Custome)  และ “ผูมุ้่งหวงั”  (Prospect) 
เสียก่อน  เพราะยงัมีความสับสนและเขา้ใจผดิกนัอยูม่ากในความหมายของ 2 ค าน้ี 
 ค าวา่  “ลูกคา้” หมายถึง บุคคลหรือกิจการตลอดจนหน่วยงานต่างๆ  ท่ีไดซ้ื้อสินคา้ไปแลว้ ส่วน
ค าวา่ “ ผูมุ้่งหวงั”  หมายถึง  บุคคลหรือกิจการตลอดจนหน่วยงานต่างๆ  ท่ีพนกังานขาย คาดวา่จะซ้ือ
สินคา้ของกิจการในอนาคต ดงันั้นการแสวงหาผูมุ้่งหวงัจึงหมายถึง  การแสวงหารายช่ือผูซ่ึ้งกิจการคาดวา่
น่าจะเป็นผูค้า้ของกิจการไดด้ว้ยวธีิการต่างๆ 
(ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 140) 
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 ผูมุ้่งหวงัท่ีพนกังานขายมีรายช่ืออยูใ่นมือ ไม่ใช่วา่จะมีโอกาสเท่ากนัในการเปล่ียนใหเ้ป็นลูกคา้ 
เพราะข้ึนอยูท่ี่โอกาสและคุณสมบติั ตลอดจนเง่ือนไขการพิจารณาของกิจการดว้ย กิจการจึงจ าเป็นตอ้ง
แบ่งผูมุ้่งหวงัเหล่านั้นตามโอกาสความน่าจะเป็นในการเปล่ียนสถานะจากผูมุ้่งหวงัมาเป็นลูกคา้ ผูมุ้่งหวงั
มี 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ผูมุ้่งหวงัประเภทผูน้ า (Lead)  ผูมุ้่งหวงัประเภทน้ีมีโอกาสเปล่ียนเป็นลูกคา้มากท่ีสุดเพราะเป็น
ประเภทท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกิจการก าหนด มีโอกาสท่ีจะเขา้พบเพื่อเสนอขายมีเงิน มีอ านาจใน
การตดัสินใจและมีความตอ้งการ เป็นประเภทท่ีพนกังานขายตอ้งเขา้พบทนัทีท่ีมีโอกาส เพราะผูมุ้่งหวงั
พร้อมจะตดัสินใจทนัทีท่ีเสนอขาย การชกัชา้รีรอจะท าใหต้อ้งเสียโอกาสใหก้บัพนกังานขายรายอ่ืนๆ  ท่ี
เขา้พบก่อน 

  2. ผูมุ้่งหวงัท่ีอยูใ่นข่ายสงสัย (Suspect) เป็นผูมุ้่งหวงัประเภทท่ีมีโอกาสจะเปล่ียนเป็นลูกคา้ได ้
แต่ไม่ใช่ในขณะน้ีเพราะยงัมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ผูมุ้่งหวงัพวกน้ีเป็นพวกท่ีมีค่าควรแก่การติดตามถาม
ไถ่  เพราะหากมีคุณสมบติัครบถว้นเม่ือใดก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นลูกคา้ไดท้นัที 

       3. ผูมุ้่งหวงัประเภทไข่หลอก (China Egg)  หรือประเภทไมต้าย (Dead Wood) เป็นผูมุ้่งหวงัท่ีมี
ไม่มีค่าส าหรับพนกังานขาย เป็นประเภทท่ีท าให้ตอ้งเสียเวลาในการเขา้พบ  เป็นประเภทท่ีมีทีท่าวา่จะซ้ือ
แต่ก็ไม่ซ้ือ  พนกังานขายควรตอ้งตดัรายช่ือผูมุ้่งหวงัประเภทน้ีออกไปไม่ตอ้งใหค้วามสนใจ 
    วธีิการแสวงหาผูมุ้่งหวงั 

1. การใชว้ธีิโซ่ไม่มีปลาย (Endles Chain Method ) หมายถึง การไดร้ายช่ือผูมุ้่งหวงัรายใหม่ๆ จาก
การแนะน าของลูกคา้เก่าท่ีเคยซ้ือสินคา้ไปแลว้  เป็นการบอกปากต่อปาก สินคา้ท่ีขายมีคุณภาพดี 
และกิจการรักษาค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้  เม่ือลูกคา้เก่าเกิดความพอใจก็จะแนะน าหรือ
โฆษณาสินคา้เหล่านั้นไปยงัเพื่อนๆ  ท่ีมีความตอ้งการ 

2. การใชศู้นยอิ์ทธิพล  (Center of  Influence  Method)  ค าวา่ “ศูนยอิ์ทธิพล” หมายถึง  บุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บการยกยอ่งจากกลุ่มคน การคือการใชศู้นยอิ์ทธิพลดงักล่าว
ช่วยแนะน าผูมุ้่งหวงัรายใหม่ๆ  ใหกิ้จการ เช่น การใชด้าราภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นผูน้ าเสนอ 
(Presenter) ซ่ึงก็จะมีผลใหบ้รรดาแฟน ๆ ของดาราดงักล่าวแห่ไปซ้ือสินคา้ท่ีโฆษณา 

3. การใชพ้นกังานขายหนา้ใหม่และผูร่้วมงานขาย (The Use of Junior Salesmand and  Bird Dog  
Method)  ค าวา่ “พนกังานขายหนา้ใหม่” ก็คือพนกังานขายท่ีมีประสบการณ์ในการขายนอ้ย  ซ่ึง
เป็นไปไดว้า่เม่ือเขา้พบผูมุ้่งหวงัแลว้ปิดการขายไม่ไดแ้ลว้น าประสบการณ์ในการขายคร้ังนั้น
บอกเล่ากบัเพื่อนพนกังานขายท่ีมีประสบการณ์มากกวา่อนัจะเป็นแนวทางใหพ้นกังานขาย
อาวโุสประสบความส าเร็จ ส่วน “ผูร่้วมงายขาย”  ไม่ใช่พนกังานขายอาชีพแต่เป็นใครก็ไดท่ี้
สามารถแนะน าผูต้อ้งการสินคา้ท่ีตนขาย 

ประเภทของผู้มุ่งหวงั 
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4. การใชส่ื้อมวล (Mass Media  Method)  วธีิการแสวงหาผูมุ้่งหวงัวธีิน้ีจะออกมาในรูปของการ
โฆษณาตามส่ือต่างๆ  เช่น  หนงัสือพิมพห์รือโทรทศัน์  และเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจสามารถ
สั่งซ้ือหรือสอบถามรามละเอียดเพิ่มเติมไดท้างไปรษณียท่ี์กิจการจะมีแบบใบสั่งซ้ือไวด้ว้ยหรือ
การบอกเลขหมายโทรศพัทใ์หผู้ท่ี้สนใจโทรศพัทส์ั่งซ้ือได ้

5. การตระเวนหาผูมุ้่งหวงั (Cold Canvass  Method)  เป็นการแสวงหาผูมุ้่งหวงัโดยไม่มีการวางแผน
ล่วงหนา้ สินคา้ท่ีจะใชว้ธีิการน้ีมกัราคาไม่แพง  ซ้ือง่าย ขายง่าย เช่น นมเปร้ียวยาคูลท ์ในปัจจุบนั
ไม่ไดจ้  ากดัแต่เฉพาะสินคา้ราคาถูก สินคา้บางอยา่งท่ีเป็นสินคา้พิเศษ เช่นบริการประกนัชีวติ  
(ตวัแทนบางรายใชว้ธีิเคาะประตูขาย)  ก็หนัมาใชว้ธีิการแสวงหาผูมุ้่งหวงัเช่นกนั 

6. งานแสดงสินคา้  (Trade  Fair Method)  ไดรั้บความนิยมมากเพราะในงานดงักล่าวจะมีผูท่ี้สนใจ
ในเร่ืองนั้นๆ  เขา้ชมซ่ึงเป็นโอกาสดีส าหรับบริษทัเจา้ของสินคา้ท่ีจะเสนอขายไดต้รง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น งานแสดงรถยนตท่ี์ศูนยแ์สดงสินคา้ BITEC  ซ่ึงมีผูใ้จสั่งซ้ือรถท่ีแสดง 

      เป็นจ านวนมาก 
      7.   การสังเกตส่วนตวั  (Personal Observation Method)  เป็นวธีิการแสวงหาผูมุ้่งหวงัท่ีแสดง 

     ถึงความสามารถเฉพาะตวัเพราะพนกังานขายท่ีจะหาลูกคา้ใหม่ๆ  โดยไม่พึ่งผูอ่ื้นเป็นการ   
     แสดงฝีมือในการเจาะตลาด 

เน่ืองจากการแสวงหาผูมุ้่งหวงัมีหลายวธีิ  แต่ละวธีิมีจุดแข็งและจุดอ่อนในตวัเอง  จึงไม่อาจกล่าว
ไดว้า่วธีิใดเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดส าหรับพนกังานขาย  อาจจะใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึงหรือหลายวธีิผสมกนัก็ได้
เพื่อความมัน่ใจวา่ตนจะประสบความส าเร็จในการแสงหาผูมุ้่งหวงัส าหรับขายสินคา้คร้ังแรก 
(ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 142) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          รูปท่ี 17  วธีิการแสวงหาผูมุ้่งหวงั โดยอาศยัการแนะน าจากพนกังานขายเก่า 
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ประโยชน์ของการแสวงหาผู้มุ่งหวงั 
1. เพื่อรักษาความมัน่คงในรายไดใ้หพ้นกังานขาย รายไดข้องพนกังานขายข้ึนอยูก่บัการยาย หาก

พนกังานขายไม่มีผูมุ้่งหวงัท่ีจะเขา้พบ โอกาสท่ีจะท ารายไดจ้ากการขายยอ่มไม่มีดงันั้นหากมี
รายช่ือผูมุ้่งหวงัจะช่วยใหพ้นกังานขายมีความมัน่คงในรายได ้

2. เพื่อรักษาสถานภาพของพนกังานขาย  สถานภาพมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัรายไดแ้ละต าแหน่ง
หนา้ท่ี การเขา้พบผูมุ้่งหวงัจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง หากพนกังานขายนอนใจในม่ีชา้รายช่ือ
ของผูมุ้่งหวงัท่ีจะเขา้พบก็ตอ้งหมดไป  กรณีน้ีสถานภาพท่ีเก่ียวกบัรายไดย้อ่มลดนอ้ยลง  การ
แสวงหาผูมุ้่งหวงัจึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง น่ิงเฉยไม่ได ้ 

            (ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 143) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของการแสวงหาผู้มุ่งหวงั 
 



 71 

 
 
 

 

 
 

 

 หลงัจากท่ีพนกังานขายมีรายช่ือผูม้่งหวงัแลว้ พนกังานขายยงัไม่สามารถท่ีจะเขา้พบผูมุ้่งหวงั
เหล่านั้นไดท้นัที  เพราะยงัมีรายรายละเอียดเก่ียวกบัผูมุ้่งหวงัเหล่าน้ี  ยงัไม่ทราบวา่ควรจะเขา้พบผูมุ้่งหวงั
เหล่าน้ีดว้ยวธีิใด  ยงัไม่ทราบวา่จะใชอ้ะไรเป็นจุดขาย ดงันั้น  เม่ือถึงจุดน้ีพนกังานขายจึงตอ้งด าเนินงาน
เก่ียวกบัการหารายละเอียดเก่ียวกบัตวัผูมุ้่งหวงัเสียก่อน  พนกังานขายจึงตอ้งมีการเตรียมตวัก่อนเขา้พบ  
 
 

 
  
 ยทุธวธีิการเตรียมตวัก่อนเขา้พบ  หมายถึง  การวางแผนก่อนเขา้พบผูมุ้่งหวงัเพื่อใหก้ารเขา้พบ
คร้ังนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จมากท่ีสุด  เป็นการวางแผนท่ีเก่ียวกบั 

1. ท าอยา่งไรใหผู้มุ้่งหวงัสนใจในส่ิงท่ีพนกังานขายจะพดู 
2. ท าอยา่งไรจึงจะทราบวา่ผูมุ้่งหวงัมีความสนใจเร่ืองอะไร 
3. ท าอยา่งไรท่ีจะท าใหผู้มุ้่งหวงัสนใจในส่ิงท่ีเสนอขาย 
4. เม่ือผูมุ้่งหวงัมีขอ้โตแ้ยง้  พนกังานขายจะตอบขอ้โตแ้ยง้อยา่งไร 
5. ใชว้ธีิการปิดการขายอยา่งไร 
6. การติดตามผลหลงัการขายจะท าอยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 

ยทุธวธีิการเตรียมตวัก่อนเขา้พบ 
 

การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ 
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1. ช่วยประเมินคุณค่าของผูมุ้่งหวงั  ขอ้มูลของผูมุ้่งหวงัจะช่วยบอกใหพ้นกังานขายไดท้ราบวา่ผู ้

มุ่งหวงัเป็นผูมุ้่งหวงัประเภทใด เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะบอกถึงความพร้อมของผูมุ้่งหวงัท่ีจะมี
โอกาสเปล่ียนเป็นลูกคา้และช่วยใหพ้นกังานขายสามารถจดัเวลาการเขา้พบได ้

2. ช่วยสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังานขาย การไดศึ้กษาเก่ียวกบัผูมุ้่งหวงัช่วยใหพ้นกังานขายไดรู้้จกัผู ้
มุ่งหวงั  พนกังานขายสามารถก าหนดแรงจูงใจส าหรับผูมุ้่งหวงัในแต่ละรายจึงเกิดความมัน่ใจใน
การเขา้พบคร้ังนั้น 

3. ช่วยก าหนดวธีิการเขา้พบ  ผูมุ้่งหวงัแต่ละคนยอ่มมีสถานภาพและหนา้ท่ีการงานต่างกนั  
พนกังานขายจึงตอ้งก าหนดวิธีการเขา้พบต่างกนัเพื่อความเหมาะสม เช่นผูมุ้่งหวงัประเภท
แม่บา้นก็ควรเขา้พบในช่วย 09.00-15.00 น.  เพราะช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ีแม่บา้นวา่งจากภารกิจ 
สินคา้ท่ีจะเสนอขายไม่ควรมีราคาสูงมากนกัเพราะจะตดัสินใจเองไม่ได ้

4. ช่วยประหยดัเวลา การไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัผูมุ้่งหวงัช่วยใหพ้นกังานขายสามารถพดูไดต้รง
จุดประสงค ์ผูมุ้่งหวงับางรายมีธุรกิจท่ีตอ้งท ามาก  บางรายก็ไม่ชอบการเขา้พบของพนกังานขาย  
อีกรณีหน่ึงพนกังานขายจะมีผูมุ้่งหวงัท่ีเขา้พบเป็นจ านวนมากในแต่ละวนัการเสียเวลากบัผู ้
มุ่งหวงัรายใดรายหน่ึงเป็นเวลานานจะท าใหแ้ผนการเขา้พบเสียหาย 

5. ช่วยใหผู้มุ้่งหวงัไดเ้ขา้พบกบัพนกังานขายท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาของตนได ้การเตรียมตวัมาอยา่ง
ดีของพนกังานขายจะช่วยให้พนกังานขายพดูในเร่ืองท่ีผูมุ้่งหวงัสนใจหรือเป็นประโยชน์ หากมี
ค าถามก็สามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน หรือสามารถแนะน าส่ิงท่ีเหมาะสมและแกไ้ขปัญหา
ของผูมุ้่งหวงัได ้

             (ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท.2546:หนา้ 130) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของการเตรียมตัวก่อนเข้าพบ 
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 แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัผูมุ้่งหวงั  หมายถึง  บุคคลหรือสถานท่ีรวมถึงส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  ท่ี   
            สามารถใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการเก่ียวกบัผูมุ้่งหวงัได ้ดงัน้ี 

1. จากลูกคา้เก่า  ลูกคา้ท่ีเคยไดรั้บบริการอยา่งดีจากพนกังานขายยอ่มยนิดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบั
พนกังานขายในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบัเพื่อนๆ  ท่ีก าลงัจะมาเป็นลูกคา้ของพนกังานขายประการ
ส าคญัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้เก่าจะเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้มีรายละเอียด  และเป็นปัจจุบนั 

2. จากเพื่อนพนกังานขาย พนกังานขายท่ีเคยขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้คนหน่ึงมาแลว้ยอ่มตอ้งมีขอ้มูล
เก่ียวกบัลูกคา้คนนั้น จะเป็นการง่ายและไม่เสียเวลาส าหรับเพื่อนพนกังานขายท่ีก าลงัจะเขา้พบ
ลูกคา้เก่าคนนั้น งานขายเป็นงานท่ีตอ้งท าเป็นทีมการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนยอ่มไดรั้บความ
ช่วยเหลือเป็นการตอบแทนจึงเป็นการดีดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

3. จากศูนยอิ์ทธิพลประจ าทอ้งถ่ิน ศูนยอิ์ทธิพลประจ าทอ้งถ่ินยอ่มตอ้งรู้จกัคนในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 
หรือดว้ยความสามารถเฉพาะตวัก็จะสามารถหาขอ้มูลบางอยา่งท่ีพนกังานขายตอ้งการไดดี้กวา่
พนกังานขายจะลงมือท าเอง  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่พนกังานขายมีมนุษยสัมพนัธ์เพียงใด 

4. จากส่ิงพิมพต่์างๆ  ประวติัหรือรายละเอียดส่วนตวับางอยา่งของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จใน
งานอาชีพ  อาจจะไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่จึงเป็นแหล่งท่ีเป็นประโยชน์ของพนกังานขายท่ีจะ
ทราบในบางเร่ือง 

5. จากกิจการ  กิจการคา้ยอ่มตอ้งมีแฟ้มประวติัของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ไปแลว้  จึงเป็นการง่ายต่อ
พนกังานขายท่ีจะไดศึ้กษาขอ้มูลเหล่านั้น เช่น ขอ้มูลส่วนตวัในเร่ืองต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ 
บนัทึกการเขา้พบของพนกังานขายคนก่อนๆ  ท่ีเคยขายสินคา้ให ้

6. จากสมาคมท่ีผูมุ้่งหวงัเป็นสมาชิกอยู ่สมาคมแต่ละสมาคมยอ่มเป็นท่ีรวมของบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมเหมือน ๆ   กนัขอ้มูลหรือรายละเอียดท่ีไดจ้ากสมาชิกจะมีส่วนเหมือนกบัสมาชิกคน
อ่ืนๆ  ท่ีพนกังานขายมุ่งหวงัอยู ่

              (ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 144) 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัผู้มุ่งหวงั 
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 ภายหลงัท่ีพนกังานขายไดผ้า่นกระบวนการเตรียมตวัก่อนเขา้พบ ขั้นตอนต่อไปท่ีส าคญัมากก็คือ 
การเขา้พบ  (Approach)  เพราะในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีพนกังานขายและผูมุ้่งหวงัตอ้งพบกนั เป็น
ขั้นตอนท่ีพนกังานขายจะน าผูมุ้่งหวงัไปสู่การเสนอขายและการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ถึงแมจ้ะมี
การเตรียมตวัก่อนเขา้พบดีเพียงใดแต่หากไม่มีการเขา้พบเพื่อเสนอขายแลว้การขายก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้
 
 
 
 การเขา้พบผูมุ้่งหวงัของพนกังานขาย ไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พื่อการขายเพียงประการเดียวพนกังาน
ขายหนา้ใหม่ท่ีประสบความลม้เหลวบางคร้ังเกิดข้ึนเพราะมุ่งท่ีจะขายมากเกินไปโดยไม่ค  านึงถึงความ
พร้อมของผูมุ้่งหวงั อาชีพการขายเป็นอาชีพท่ีหวงัผลระยะยาวและความส าเร็จของธุรกิจจะวดักนัท่ีจุด
สุดทา้ยไม่ใช่จุดเร่ิมตน้  การเขา้พบผูมุ้่งหวงัมีจุดประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อใหค้วามรู้กบัผูมุ้่งหวงั ความลม้เหลวของพนกังานขายประการหน่ึง คือพนกังานขายมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะขายโดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกและความพร้อมของผูมุ้่งหวงั  พนกังานขายจึงไม่ควรพดู
เร่ืองการขายแต่ควรพูดเร่ืองอ่ืนๆ  เก่ียวกบัสินคา้ท่ีผูมุ้่งหวงัจะไดรั้บประโยชน์ ผูมุ้่งหวงัจะรู้สึก
คลายความกงัวลท่ีจะตอ้งตกเป็นผูซ้ื้อ  ความเครียดจะลดลง และเปิดใจท่ีจะรับฟังเร่ืองท่ีพนกังาน
ขายพดู หากพนกังานขายสังเกตพบวา่ผูมุ้่งหวงัใหค้วามสนใจกบัค าถามท่ีถาม พนกังานขายจึงท า
การเสนอขายได ้

2. เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูมุ้่งหวงั  ผูมุ้่งหวงับางคนไดท้ราบวา่ปัญหาของตนคืออะไร เช่นผู ้
มุ่งหวงัมีผวิด าแต่เห็นเพื่อนใส่ชุดสีแดงและสวยจึงอยากใส่บา้ง  ถามหาเส้ือผา้ชุดนั้นจาก
พนกังานขาย แมพ้นกังายขายมีหนา้ท่ีตอ้งขายแต่ก็ควรใหค้วามช่วยเหลือกบัผูมุ้่งหวงัดว้ย เช่น 
ควรพดูวา่ “หนูคิดวา่เส้ือสีเทาชุดน้ีจะดูสวยกวา่สีแดงท่ีพี่ตอ้งการค่ะ” 

3. เพื่อเสนอขายสินคา้หรือบริการ  หนา้ท่ีหลกัของพนกังายขายคือตอ้งการขายเพราะการขายท่ี
เกิดข้ึนจะเป็นรายไดแ้ละต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  อยา่งไรก็ตามพนกังานขายก็ควรดูจงัหวะ/
โอกาส ดูความพร้อมของผูมุ้่งหวงั การขายท่ีดีจะตอ้งเกิดจากความพอใจทั้งสองฝ่าย 

             (ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท.2546:หนา้ 135) 

การเข้าพบ 

จุดประสงค์ของการเข้าพบ 
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 การเขา้พบผูมุ้่งหวงัเพื่อเสนอขายสินคา้หรือบริการของพนกังานขาย  สามารถท าไดห้ลายวธีิ แต่
ละวธีิจะมีความเหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการ ตลอดจนโอกาสไม่เหมือนกนั พนกังานขายจึงตอ้ง
พิจารณาวา่ในการเขา้พบผูมุ้่งรายหน่ึงๆ  พนกังานขายอาจจะใชว้ธีิการเขา้พบหลายๆ วธีิผสมกนัก็ได ้
วธีิการเข้าพบมีหลายวธีิ ดังนี้ 
 

1. การเขา้พบดว้ยการแนะน า  (Introduction Approacht) หมายถึง การเขา้พบท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ
จากบุคคลอ่ืน เช่น ลูกคา้เก่าท่ีเป็นเพื่อนของผูมุ้่งหวงัท่ีก าลงัจะเขา้พบโดยการใหก้ารเขา้พบท าได้
ง่าย ผูมุ้่งหวงัจะมองพนกังานขายเป็นเพื่อนไม่ใช่คนแปลกหนา้ 

2. การเขา้พบดว้ยผลิตภณัฑ ์(Product Approacht)  สินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก  พนกังานขายสามารถน าติด
ตวัไปแสดงใหลู้กคา้ไดเ้ห็น  อยา่ใชก้ารสร้างจินตนาการ เพราะลูกคา้จะวาดภาพไม่ออก  การได้
เห็นตวัสินคา้ดีกวา่การพูดเป็นร้อยเป็นพนัค า 

3. การเขา้พบดว้ยของแจกหรือของตอบแทนน ้าใจ (Premium Approacht)  การเขา้พลผูมุ้่งหวงัใน
บางช่วงเวลา เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่  พนกังานขายควรท่ีจะมีของขวญัหรือการ์ดอวยพรติดมือ
ไปใหลู้กคา้ดว้ย เช่น สมุดไดอาร่ี ปฏิทิน ท่ีกิจการท าข้ึนเพื่อแจกใหก้บัลูกคา้ของเล่าน้ีมีราคาไม่
สูงนกั  แต่ดา้นผูรั้บจะมีความรู้สึกพอใจ ลิยนดีท่ีจะผกูสัมพนัธ์ดว้ย 

4. การเขา้พบดว้ยผลประโยชน์ของลูกคา้ (Customer Benefit Approacht)  การตกลงจะซ้ือหรือไม่
นั้น  ข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบของผูมุ้่งหวงัระหวา่งท่ีตอ้งจ่ายกบัประโยชน์ของสินคา้ท่ีจะไดรั้บ 
หากประโยชน์มีมากกวา่  การซ้ือยอ่มเกิดข้ึน ความส าคญัอยูท่ี่ความสามารถของพนกังานขายท่ี
จะท าใหผู้มุ้่งหวงัเห็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 

5. การเขา้พบดว้ยการท าให้ต่ืนเตน้ (Shock Approach)  คนเราจะมีความเคยชินกบัส่ิงท่ีไดพ้บเห็น
เป็นประจ า  ดว้ยเหตุน้ีหากพนกังานขายไม่สามารถแสดงส่ิงใหม่ๆ  ใหผู้มุ้่งหวงัไดเ้ห็นแลว้ก็ยาก
ท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูมุ้่งวงัรายนั้นเช่น 

พนกังานขายเคร่ืองดบัเพลิง  สาธิตการดบัเพลิงโดยแสดงการราดน ้ามนัลงพื้นแลว้จุดไฟ  
จากนั้นแสดงวธีิการดบัไฟโดยใชเ้คร่ืองดงัเพลิงท่ีน ามาเสนอขาย ยอ่มท าใหลู้กคา้ต่ืนเตน้เห็นของ
จริง  และไดเ้ห็นประสิทธิภาพการใชเ้คร่ืองดบัเพลิง 

6. การเขา้พบดว้ยการแสดงผลงาน (Showmanship  Approach)  เป็นการเขา้พบโดยพนกังานขายจะ
น าผลงานของกิจการท่ีไดรั้บการยอมรับยกยอ่งจากสังคม  หรือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑท่ี์มี

วธิีเข้าพบ 
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มาตรฐาน จนไดรั้บประกาศนียบตัรจาหน่วยงานของรัฐหรือองคก์ารต่างประเทศไปแสดงใหผู้ ้
มุ่งหวงัชม 

การเขา้พบดว้ยการส ารวจ  (Survey  Approach) เป็นการเขา้พบโดยแสดงผลการส ารวจในเร่ืองหน่ึงเร่ือง
ใดท่ีเก่ียวกบัผูมุ้่งหวงั  ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาท่ีผูมุ้่งหวงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจหรือไม่ทราบ  เช่น พนกังาน
ขายเคร่ืองตดัไฟฟ้า  อาจแสดงผลการส ารวจโดยกล่าววา่  “ท่านครับ  ท่านทราบหรือไม่วา่  การเกิดเพลิง
ไหมร้้อยละ 90  เกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร”   การแสดงผลการส ารวจดงักล่าว จะมีส่วนท าใหผู้มุ้่งหวงัไดต้ระ
หนึกถึงความส าคญัของปัญหา  ทราบปัญหายอมรับขอ้เทจ็จริง และจะหาวธีิการแกไ้ข  เม่ือถึงเวลาน้ี
พนกังานขายก็จะสามารถแนะน าผลิตภณัฑข์องตนกบัผูมุ้่งหวงัได ้

(ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 147) 
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   หากพนกังานขายสามารถเขา้พบผูมุ้่งหวงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูมุ้่งหวงัจะเกิดความสนใจใน
ผลิตภณัฑข์องพนกังานขาย  งานขั้นต่อไปของพนกังานขาย คือ  ขั้นการเสนอขาย หรือขั้นการสาธิต
สินคา้ในขั้นน้ีจะท าใหผู้มุ้่งหวงัเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์พนกังานขายน าไปเสนอขาย 
 
ความหมายของการสาธิต 
 การสาธิต  (Demonstration)  หมายถึง การพดูพร้อมกบัการแสดงประกอบการทดลองการแสดง
หรือการท าใหดู้เป็นแบบอยา่ง  เพื่อใหผู้มุ้่งหวงัไดป้ระจกัษถึ์งคุณสมบติัและประสิทธิภาพการท างานของ
ผลิตภณัฑ์ 
 
 
 การสาธิตหรือการเสนอขาย  มีจุดประสงค ์ดงัน้ี 

1. การบงช้ีปัญหาใหผู้มุ้่งหวงัไดท้ราบ  คนทุกวนัน้ีลว้นแต่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาดว้ยกนัทั้งส้ิน ถา้ได้
ทราบวา่ปัญหาคืออะไรแลว้ก็จะพยายามแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  แต่มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่ทราบวา่
ปัญหาของตนคืออะไร  พนกังานขายจ าเป็นตอ้งช้ีใหผู้มุ้่งหวงัไดท้ราบวา่ปัญหาของเขาคืออะไร 

เม่ือผูมุ้่งหวงัไดท้ราบวา่ปัญหาของตนคืออะไรแลว้ ก็จะเร่ิมคิดหาวธีิการท่ีจะแกปั้ญหา
นั้นหรือหาวธีิการท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึน  อาจจะนึกขอบคุณพนกังานขายท่ีช่วยบอกเร่ือง
ดงักล่าวซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตนไม่เคยคิดมาก่อน 

2. ใหผู้มุ้่งหวงัตระหนึกถึงความส าคญัของปัญหา เม่ือพนกังานขายสามารถช้ีใหผู้มุ้่งหวงัไดท้ราบ
ถึงปัญหาแลว้ พนกังานขายตอ้งท าหนา้ท่ีช้ีใหผู้มุ้่งหวงัเห็นถึงความส าคญัในการแกไ้ขปัญหานั้น
อยา่งเร่งด่วน การช้ีใหผู้มุ้่งหวงัไดท้ราบวา่อนัเกิดพลั้งเผลอ ยอ่มท าใหผู้มุ้่งหวงัไดต้ระหนกัวา่
ไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ อีกต่อไป 

3. ใหผู้มุ้่งหวงัรับฟังขอ้เสนอแนะหรือวธีิการแกไ้ขปัญหา  จากกรณีพนกังานขายท่ีน าเคร่ืองตดั
ไฟฟ้ามาท าการสาธิตใหผู้มุ้่งหวงัไดเ้ห็นประสิทธิภาพในการท างาน  ซ่ึงพนกังานขายไดมี้การ

 การสาธิต การสาธิต 

จุดประสงค์ของการสาธิต 
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เตรียมตวัมาเป็นอยา่งดีท าให้ผูมุ้่งหวงัยอมรับผลิตภณัฑว์า่เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาหรือเป็น
วธีิการในการแกปั้ญหาได ้

4. ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย ถึงขั้นตอนท่ีผูมุ้่งหวงัไดท้ราบแลว้วา่ปัญหา
ของตนคืออะไร  และจะมีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  พนกังานขายอาจจะสร้างความตอ้งการให้
เกิดข้ึนกบัผูมุ้่งหวงั โดยย  ้าถึงประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีผูมุ้่งหวงัจะไดรั้บและการเสนอเง่ือนไขในการ
เป็นเจา้ของ 

 
 

 
      1.  นดัลูกคา้คาดหวงั/ลูกคา้ โดยโทรศพัทไ์ปยนืยนัในการเขา้พบเพื่อการสาธิตตามวนั เวลา 

2.  เตรียมผลิตภณัฑ ์จดัเตรียมสินคา้ท่ีจะไปสาธิต ท าใบรายงานขออนุญาตยมืสินคา้ไปสาธิต  
    ล่วงหนา้ ทดสอบสินคา้ให้อยูใ่นสภาพพร้อม 100% 
3.  เตรียมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการสาธิต เช่น อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของการสาธิต 
4.  เตรียมเอกสาร เช่น แคตตาล็อค แผน่พบั ใบจอง ใบสมคัร ใบสั่งซ้ือ นามบตัร หา้มแจกก่อน 
     สาธิต เพราะลูกคา้จะมุ่งสนใจเอกสาร และไม่ใหค้วามสนใจการสาธิตของพนกังานขาย 
5.  เตรียมค าพดูขาย จะเร่ิมตน้อยา่งไร จะอธิบายอยา่งไร จะจบอยา่งไร 
6.  จดัพนกังานขายผูช่้วยไปช่วยงานสาธิตดว้ย 

 
 

 การสาธิตท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความรู้สึกใหผู้มุ้่งหวงัเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์ม่ือ
การสาธิตมีความส าคญัเช่นน้ี  พนกังานขายจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของการสาธิตซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1. การสร้างความชดัเจน (Clarity) 
2. การสร้างความสมบูรณ์ (Completeness) 
3. การสร้างความเช่ือถือ (Confidence) 
4. การขจดัการแข่งขนั (Eliminate The Competition)     
 
การสร้างความชัดเจน การสาธิตสินคา้ท่ีท าใหเ้กิดความชดัเจน ประกอบดว้ย 
1. การแสดงประกอบ  (Showmanship) พนกังานขายท่ีดีจะตอ้งเป็นนกัแสดงท่ีดีดว้ย 

องค์ประกอบของการสาธิต 
 

การด าเนินการตามขั้นตอนการสาธิต 
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อุปกรณ์ท่ีช่วยใหก้ารแสดงประกอบคือ การแสดงดว้ยการทดสอบ (Test-tube) และ การใช้
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการขาย (selling Aids) ช่วยใหก้ารสาธิตสินคา้มีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
2. การพดูอยา่งมีประสิทธ์ิภาพ พนกังานขายท่ีดีจะตอ้งใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน   ไดใ้จความ 
มีลกัษณะท่าทางประกอบ โดยอาจใชค้  าพดูเปรียบเทียบ อุปมาอุปมยัขยายความดงัต่อไปน้ี 
2.1  การพดูเปรียบเทียบส่ิงท่ีเหมือนกนั (Analogy) โดยการพดูเปรียบเทียบส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกนั เหมือนกนักบัอีกส่ิงหน่ึง เช่น สมยัก่อนเราใชบ้ริการของรถไฟ แต่ปัจจุบนัเราใช้
รถไฟฟ้า 
2.2  การพดูเปรียบเทียบส่ิงท่ีรู้กบัส่ิงท่ีไม่รู้ (Simile) เป็นการพดูแบบอุปมาอุปมยั เพื่อใหลู้กคา้
เขา้ใจ เห็นภาพพจน์ในระหวา่งท่ีมีการสาธิต เช่น บา้นหลงัน้ีสวยเหมือนกบัวมิาน 
2.3  การพดูแบบขยายความ (Metaphor) เป็นการพดูโดยการยกส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมาแทน หรือให้
ความหมายอีกส่ิงหน่ึง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็คือ สมองของมนุษย ์
 
การสร้างความสมบูรณ์ การสาธิตสินคา้ท่ีท าใหเ้กิดความสมบูรณ์  ประกอบดว้ย 
1. การใชค้  าพดูขายแบบมาตรฐาน (Standardized Sales Talk) บริษทัจะเป็นผูอ้อกแบบค าพดูของ
แบบมาตรฐานไวส้ าหรับพนกังานขายท่ีเร่ิมเขา้สู่อาชีพขาย ยงัไม่มีประสบการณ์เม่ือท าการสาธิต
สินคา้สามารถน าเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.  การเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะสมบูรณ์ หมายความวา่ พนกังานขายจะเปรียบเทียบ
สินคา้ของเรามีความครบถว้น มีความสมบูรณ์ ทุกประการ จะช่วยเสริมใหก้ารสาธิตสินคา้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เช่น โครงการบา้นและและส านกังาน ไดรั้บการรับรองจากสมาคมบา้น 
และท่ีดินวา่เป็นโครงการท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด มีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบถว้น ระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม  ความปลอดภยั ถนน สถานท่ีพกัผอ่น 
 
การสร้างความเช่ือถือ  
การสร้างความเช่ือถือโดยการพิสูจน์ เอกสาร การรับรองหน่วยราชการ สมาคม บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง จดหมายชมเชยจากผูใ้ชสิ้นคา้  การรับประกนั อยา่กล่าวโจมตีนายจา้ง 
เชิญเยีย่มชมโรงงาน และใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนลดส่วนร่วมในการทดลอง จะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการสาธิตไดรั้บความสนใจมากข้ึน น าไปสู่ความมัน่ใจในตวัผลิตภณัฑบ์ริษทั 
 
การขจัดการแข่งขัน 
โดยหลกัจริยธรรมแห่งอาชีพ พนกังานขายควรปฏิบติัต่อคู่แข่งขนั ดงัน้ี 
1. ในขณะท่ีท าการสาธิต ควรยดึหลกัท่ีวา่ เสนอจุดดีเด่นเฉพาะผลิตภณัฑข์องบริษทัเท่านั้น ไม่
น าสินคา้ชนิดอ่ืนมาเปรียบเทียบ 



 80 

2.  เรียนรู้รายละเอียด จุดเด่น จุดดอ้ย กลยทุธ์ของคู่แข่ง แลว้น ามาปรับปรุงวธีิการสาธิตใหมี้
ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขนั เช่น การใชอุ้ปกรณ์สมยัใหม่เขา้ช่วยในการสาธิต 
3.  กล่าวถึงคู่แข่งขนับา้ง ถา้หากวา่ลูกคา้ตอ้งการใหเ้ปรียบเทียบ แต่ตอ้งกระท าอยา่งระมดัระวงั 
อยา่กล่าวโจมตีคู่แข่งขนัจะท าใหก้ารสาธิตมีผลไปในทางลบ 

             4.  การทดสอบสินคา้ โดยการเสนอสรรพคุณ ประสิทธิภาพของสินคา้ใหลู้กคา้ดู 
           (ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 150) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  รูปท่ี  18  การสาธิตสินคา้ 
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ความหมายของข้อโต้แย้ง 
ข้อโต้แย้ง (Objections) คือความแตกต่างระหวา่งความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการระหวา่งพนงังาน
ขายกบัผูมุ้่งหวงั หากพนกังานขายสามารถไขขอ้ขอ้งใจได ้ก็จะสามารถน าไปสู่จุดการน าเสนอขายได ้
สาเหตุทีเ่กดิข้อโต้แย้ง 
1. สร้างเกราะป้องกนัตัวเอง ผูมุ้่งหวงับางรายกลวัท่ีจะตอ้งเผชิญหนา้กบัพนกังานขายกลวัโดนต่อวา่
ถา้หากไดพ้ดูคุยกบัพนกังานขายแลว้ไม่ซ้ือ ผูมุ้่งหวงัจะเปิดฉากสร้างเกราะป้องกนัตวัเองตั้งแต่
เผชิญหนา้เลยวา่ “ผมก าลงัจะออกไปขา้งนอกพอดี” 
2. ยงัไม่ต้องการซ้ือสินค้า ผูมุ้่งหวงับางรายยงัไปตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีพนกังานขายน ามาเสนอแต่ก็ไม่
กลา้ท่ีจะบอกพนกังานขายตรงๆ กลวัพนกังานขายจะผดิหวงั จึงยกขอ้โตแ้ยง้ข้ึนมาเพื่อใชห้ลีกเล่ียง
การเสนอขาย เช่น จะพดูวา่ “ผมมีแลว้” เป็นตน้ 
3. ได้รับข้อมูลน้อยเกนิไป ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้บางประเภทท่ีมีราคาสูง ผูมุ้่งหวงัตอ้งมีความ
มัน่ใจก่อนท่ีจะตกลงซ้ือ หากมีความรู้สึกวา่ไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมและสร้างความชดัเจนได ้ผูมุ้่งหวงัก็
จะตดัสินใจซ้ือได ้
4.  เป็นธรรมชาติของงานขาย การต่อรองเป็นธรรมชาติของงานขายอยา่งหน่ึง ซ่ึงทุกคนจะมีความ
เคยชินกบัการต่อรอง บางคนมีความรู้สึกวา่การต่อรองแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นคนซ้ือของเป็นการต่อรอง
ท าใหไ้ดข้องราคาถูก เม่ือเป็นเช่นน้ีเม่ือมีการเสนอขายก็ตอ้งมีการต่อรอง ไดก้็ดีไม่ไดก้็ไม่เป็นไร เช่น 
“ลดหน่อยซิคุณ แพงจงัเลย”  
5. มีทศันคติทีไ่ม่ดีต่อพนักงานขายและสินค้า ผูมุ้่งหวงับางรายมีความรู้สึกฝังใจกบัพฤติกรรมของ
พนกังานขายและกิจการคา้ บา้งก็เคยไดรั้บขอ้มูลจากเพื่อนๆวา่สินคา้ยีห่อ้น้ีไม่ดีจึงกลายเป็นส่ิงท่ีผู ้
มุ่งหวงัน ามาเป็นขอ้โตแ้ยง้ และขอ้อา้งท่ีจะปฏิเสธการเสนอขาย 
6. ไม่มีเงิน การไม่มีเงินเพียงพอส าหรับการซ้ือส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นเร่ืองธรรมดา แต่บางคนถือวา่เป็น
เร่ืองท่ีน่าอาย ถา้บงัเอิญไปหยบิสินคา้ชนิดหน่ึงข้ึนมาแลว้มีเงินไม่พอส าหรับจ่ายสินคา้นั้น ผูมุ้่งหวงั
เป็นจ านวนมากมกัโตแ้ยง้วา่ “ราคาสินคา้ของคุณแพงมาก” 
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7. มองไม่เห็นความจ าเป็น เม่ือผูมุ้่งหวงัยงัมองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือสินคา้ก็พยายามใชข้อ้
โตแ้ยง้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะปฏิเสธการเขา้พบ หรือปฏิเสธการเสนอขายของพนกังานขาย ส่วนใหญ่
จะเป็นขอ้อา้งมากกวา่ขอ้โตแ้ยง้ เช่น “ผมยงัมองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะใชสิ้นคา้น้ี” 
8. ไม่ต้องการเปลีย่นแปลง ทุกคนเม่ือพบวา่ส่ิงท่ีตนมีใชอ้ยูน่ั้นดีอยูแ่ลว้ จะมีความรู้สึกผกูพนักบัส่ิง
เหล่านั้น ไม่คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงไปใชข้องอ่ืนเพราะไม่แน่ใจวา่จะดีเหมือนของเดิม ดงันั้นลกัษณะ
ของขอ้โตแ้ยง้จะออกมาในรูปของ “ของเก่าของผมใชดี้อยูแ่ลว้ บริการก็ดี ไวใ้จได ้ผมไม่แน่ใจวา่
สินคา้ของคุณจะดีเหมือนของเดิมท่ีผมใชอ้ยูห่รือเปล่า” 
 
 
 
 
 
1. ข้อโต้แย้งทัว่ไป (Indefinite Objections) เป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีไม่เก่ียวกบัการขาย จะเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีผู ้
มุ่งหวงัหยบิยกข้ึนมา เพื่อหลีกเล่ียงการเสนอขาย 
2. ข้อโต้แย้งเฉพาะ (Definite Objections) เป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวกบัการขายขอ้โตแ้ยง้ประเภทน้ีหาก
เกิดข้ึน และพนกังานขายสามารถสร้างความพอใจในค าตอบแลว้ การเสนอขายก็จะเกิดข้ึนไดใ้น
โอกาสต่อไป ขอ้โตแ้ยง้เฉพาะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
2.1 ข้อโต้แย้งเกีย่วกบัราคา  เป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีเป็นไดท้ั้งเร่ืองจริงและเร่ืองไม่จริง เพราะลกัษณะของผู ้
มุ่งหวงัโดยทัว่ไปนิยมของถูก จึงชอบท่ีจะหยบิยกราคาเป็นขอ้โตแ้ยง้ เพื่อวา่ร้านคา้จะยอมลดราคาให้
สักนิด แต่การลดราคาไม่ใช่เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด เพราะจะตอ้งสร้างภาพใหผู้มุ้่งหวงัเห็นวา่ร้านคา้ขาย
สินคา้แพงจริง ความเช่ือมัน่ในราคาท่ีมุ่งหวงัซ้ือไปจะไม่มี ถา้ผูมุ้่งหวงัมาซ้ือใหม่ในคร้ังต่อไปจะต่อ
ราคาใหต้ ่าวา่คร้ังน้ีอีก ร้านคา้ก็กูภ้าพพจน์คืนไดย้าก พนกังานขายควรใชว้ธีิการอ่ืนจะดีกวา่ เช่น  
ผู้มุ่งหวงั          : สินคา้ท่ีร้านคุณท าไมแพงจงั ทั้งๆท่ีผมดูแลว้ไม่เห็นจะมีอะไรต่างกนั 
พนักงานขาย   : คุณลูกคา้ครับ ของเด๋ียวน้ีมีการเรียนแบบกนัจนแยกของจริงของปลอมไม่ออก ร้าน
เราขายแต่ของแท ้ราคาจึงดูสูงไปบา้งครับ  
2.2 ข้อโต้แย้งเกีย่วกบัสินค้า ผูมุ้่งหวงัขาดความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้ มกัจะเกิดในกรณีท่ีเป็นร้านคา้
ขนาดเล็ก หรืออาจจะไดรั้บขอ้มูลผดิๆ จากเพื่อนหรือเขา้ใจผดิไปเอง เช่น 
ผู้มุ่งหวงั         : เพื่อนๆท่ีเคยซ้ือสินคา้จากร้านคา้คุณไป บ่นใหผ้มฟังวา่สินคา้ไม่ดีจริงอยา่งท่ีทาง
ร้านคา้โฆษณา 
พนักงานขาย   : คุณครับ ของเด๋ียวน้ีมีการเรียนแบบกนัจนแยกของจริงของปลอมไม่ออก แต่ร้านเรา
ขายแต่ของแทค้รับ ถา้ไม่เช่ือพิสูจน์ไดเ้รามีใบรับรองคุณภาพ ซ่อมฟรี 5 ปี 
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2.3 ข้อโต้แย้งเกีย่วกบัการจ่ายเงิน  บางกรณีผูมุ้่งหวงัยอมรับคุณภาพสินคา้ และทุกอยา่งเก่ียวกบั
สินคา้ แต่มีปัญหาเร่ืองการจ่ายเงิน คือ มีเงินไม่พอจ่ายหรือเสียดายเงินกอ้น เพราะสินคา้มีราคาสูง ใน
กรณีน้ีจึงข้ึนอยูก่บันโยบายการขายของกิจการวา่จะขายดว้ยวธีิผอ่นช าระไดห้รือไม่ ถา้ทางร้านมี
นโยบายน้ี การขายก็จะจบลงโดยง่าย เช่น  
ผู้มุ่งหวงั         : พดูกนัตรงๆนะ ผมมีปัญหาอะไรสักอยา่ง ผมพอใจร้านคา้คุณมากสินคา้และราคาก็ 
O.K. แต่ผมเสียดายเงินกอ้น พอดีช่วงน้ีผมตอ้งซ้ือของหลายอยา่งดว้ย 
พนักวานขาย   : ร้านคา้เราเขา้ใจดีวา่ การจ่ายเงินกอ้นซ้ือสินคา้นั้น บางทีมนัก็น่าเสียดาย เราจึงไห้
ลูกคา้ซ้ือผอ่นช าระไดค้รับ และช่วงน้ีอยูใ่นช่วง Promotion เราไม่คิดดอกเบ้ีย 
2.4 การโต้แย้งเกีย่วกบักจิการ เป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีมกัจะพบกบักิจการขนาดเล็ก ซ่ึงผูมุ้่งหวงัทัว่ไปมกัไม่
ค่อยมัน่ใจ ไม่เหมือนกบักิจการขนาดใหญ่ซ่ึงคนทัว่ไปให้ความเช่ือถือขอ้โตแ้ยง้น้ีอาจจะเกิดจากการ
ท่ีเพื่อนผูมุ้่งหวงัมาบอกกล่าวใหฟั้งวา่กิจการน้ีมีขอ้บกพร่องท่ีใด จึงเกิดความรู้สึกฝังใจ พนกังานขาย
จึงตอ้งพิสูจน์ ใหผู้มุ้่งหวงัไดเ้ขา้ใจวา่ผูมุ้่งหวงัเขา้ใจอยูน่ั้นผดิ เช่น 
ผู้มุ่งหวงั         : เพื่อนผมเคยซ้ือของท่ีน้ี แลว้บ่นใหผ้มฟังวา่ กิจการไม่รักษาค าพดู เร่ืองการใหบ้ริการ
หลงัการขาย 
พนักงานขาย   : ผมคิดวา่จะมีการเขา้ใจผดิกนัหรือเปล่า ร้านเราเป็นร้านเล็กไม่กลา้ท าอยา่งนั้นหลอก
ครับ หากท าลูกคา้เราคงหนีหมด บริการเป็นส่ิงท่ี กิจการเรามีความมัน่ใจมากท่ีสุด 
2.5 ข้อโต้แย้งทีเ่กีย่วกบัความต้องการ ผูมุ้่งหวงับางรายอาจจะมีความตอ้งการสินคา้ท่ีพนกังานขายท า
การเสนอขายจริงๆ แต่ความบงัเอิญวา่ในขณะมีความตอ้งการสินคา้หลายอยา่ง ผูมุ้่งหวงัตอ้งล าดบั
ความจ าเป็น ในกรณีน้ีพนกังานขายก็ตอ้งปล่อยผูมุ้่งหวงัรายน้ีไป แต่อาจจะฝากขอ้ความเป็นเง่ือนไข
กบัผูมุ้่งหวงั เช่น “สินคา้ทีคุณตอ้งการขายดีมาก ผมไม่แน่ใจวา่จะหมดเม่ือไร ถา้ตอ้งการก็รีบหน่อย
แลว้กนันะครับ โอกาสเช่นน้ีหาไดย้ากเพราะสินคา้ทั้งดีและถูก 
(กรรณิการ์  อฐัโนลาภ,2546:หนา้ 150) 
 
 
 
 
          เม่ือผูมุ้่งหวงัมีขอ้โตแ้ยง้ จะเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีจริงหรือไม่ก็ตาม ยอ่มเป็นหนา้ท่ีของพนกังานขาย
จะตอ้งตอบขอ้โตแ้ยง้เหล่านั้นใหก้ระจ่างชดั ส าคญัท่ีพนกังานขายตอ้งเลือกวธีิการตอบใหเ้หมาะสม
กบัผูมุ้่งหวงัและสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนั การตอบขอ้โตแ้ยง้ท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
 
1. การปฏิเสธทางตรง (Direct Method) การตอบปฏิเสธโดยตรงเป็นวธีิการท่ีใหผ้ลดีแต่ตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงั เพราะการตอบแบบน้ีแสดงความขดัแยง้กบัความรู้สึกของผูมุ้่งหวงั แสดงความไม่เห็น
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ดว้ย เป็นการสร้างศตัรูทางความคิดจะใชใ้นกรณีความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ไม่อาจจะ
ตอบดว้ยวธีิอ่ืนไดผ้ล เช่น  
ผู้มุ่งหวงั         : ผมกลวัวา่เม่ือใชไ้ปนานๆแลว้จะลอก 
พนักงานขาย   : รับรอง 100% ไม่ลอกครับ เพราะตวัเรือนท าจากทอง 24 K 
 
2. ตอบปฏิเสธทางอ้อม (Indirect Method / Yes but Method) เป็นการตอบขอ้โตแ้ยง้ท่ีนุ่มนวล 
ไดรั้บความนิยมมาก เป็นการตอบแบบถนอมน ้าใจคนถาม วธีิการก็คือการคลอ้ยตามความเห็นของผู ้
มุ่งหวงัก่อน แลว้ตอบปฏิเสธภายหลงั เช่น  
ผู้มุ่งหวงั         : เส้ือตวัน้ีเหมือนทอจากไหมทอเทียม ท าไมราคาสูงจงั 
พนักงานขาย   : ครับ (Yes) ของเทียมเด๋ียวน้ีมีมาก และก็ท าไดเ้หมือนของจริงเสียดว้ยอยา่งเช่นเส้ือ
ตวัน้ีใครๆก็คิดวา่เป็นผา้ไหมเทียม แต่ (But) ความจริงเป็นผา้ไหมแท ้(แสดงเอกสารรับรอง)  
 
3. การใช้ค าถาม (Question method) เม่ือผูมุ้่งหวงัชอบถามค าถามซ ้ าๆซากๆและยงัไม่ถึงเวลาท่ี
พนกังานขายจะตอ้งตอบ การใชค้  าถามจะสามารถหยดุผูมุ้่งหวงัได ้และอีกประการหน่ึง การใช้
ค  าถามจะช่วยใหผู้มุ้่งหวงัไดพ้ดู ท าใหพ้นกังานขายเขา้ใจความคิดของผูมุ้่งหวงัสามารถก าหนดจุด
ขายได ้เช่น 
ผู้มุ่งหวงั          : ราคาสินคา้ของคุณเท่าไร (ถามบ่อยๆ) 
พนักงานขาย   : คุณพจน์ครับ หากคุณไดท้ราบวา่คุณจะไดป้ระโยชน์อยา่งมหาศาลจากผลิตภณัฑ์
ของผม ราคาก็คงไม่ใช่เร่ืองท่ีส าคญัใช่ไหมครับ 
 
4. การชดเชย (Compensation Method) หากขอ้โตแ้ยง้ของผูมุ้่งหวงัเป็นความจริงพนกังานขายก็ไม่
ควรจะปฏิเสธ ตอ้งยอมรับขอ้โตแ้ยง้นั้น และชดเชยดว้ยขอ้ดีหรือจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ 
ผู้มุ่งหวงั         : ฉนัอยากใชเ้ตาแก๊ส ติดอยูท่ี่กล่ินสุดทนจริงๆ 
พนักงานขาย   : คุณอาจไม่ทราบความจริงวา่ ตามธรรมชาติของแก๊สจะไม่มีสี ไม่มีกล่ิน บริษทัเราจึง
เติมกล่ินไข่เน่าลงไป เพื่อเตือนวา่คุณลืมปิดแก๊ส หรือเกิดแก๊สร่ัว (ยอมรับวา่แก๊สมีกล่ิน 
เหมน็) 
 
5. บูมเมอร์แรงหรือศอกกลบั (Boomerang Method) มีลกัษณะคลา้ยกบัแบบชดเชยแต่ต่างกนัท่ีวธีิน้ี
จะไม่ยอมรับขอ้โตแ้ยง้ของผูมุ้่งหวงัวา่เป็นขอ้เสียของผลิตภณัฑ ์แต่ความจริงเป็นขอ้ดีของผลิตภณัฑ์
ต่างหาก (เปล่ียนขอ้โตแ้ยง้ใหเ้ป็นจุดขาย) เสมือนบูมเมอร์แรงท่ีเป็นอาวธุส าหรับล่าสัตว ์ท่ีเม่ือขวา้ง
ไปแลว้จะยอ้มกลบัไปหาคนท่ีขวา้ง  
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ผู้มุ่งหวงั          : เตารีดยีห่อ้อะไร หนกัจงั  
พนักงานขาย   : เตารีดหนกั ช่วยใหคุ้ณรีดไดเ้รียบ (ไม่ยอมรับวา่ความหนกัของเตารีดเป็นขอ้เสีย) 
6. การผ่านเลยไป (Pass up Method) หากพนกังานขายไดพ้บขอ้โตแ้ยง้ท่ีไม่มีสาระส าคญั ไม่
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายคร้ังนั้น และพิจารณาเห็นวา่การตอบขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวท าให้ตอ้งเสียเวลา 
พนกังานขายก็อาจจะใชว้ธีิการแสร้งเป็นไม่ไดย้นิ แลว้ผา่นไปเสนอขายหรือสาธิตในจุดอ่ืนๆของ
สินคา้ก็ได ้วธีิผา่นเลยไปน้ีไม่ควรจะใชก้บัขอ้โตแ้ยง้ท่ีเป็นสาระส าคญัของการขาย และไม่อาจปล่อย
ผา่นไปได ้ 

        (ไตรเทพ จินดาพาณิชย,์ธญัยธรณ์ อินทรพาเพียร.2547:หนา้ 153) 
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           เม่ือพนกังานขายไดผ้า่นขั้นตอนของการตอบขอ้โตแ้ยง้ ผูมุ้่งหวงัจะเกิดความเช่ือมัน่ในตวั
สินคา้มากข้ึน เพราะขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการถูกขจดัลงหมดแลว้ จึงเป็นหนา้ท่ีจึงเป็น
หนา้ท่ีของพนกังานขายท่ีจะสรุปและรวมจุดสนใจทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพื่อใหผู้ ้
มุ่งหวงัเกิดการซ้ือ 
  
การปิดการขาย (Closing the Sales) หมายถึง การสรุปผลของการเขา้พบ และการเสนอขาย 
เพื่อใหผู้มุ้่งหวงัตดัสินใจซ้ือดว้ยความพึงพอใจ หรือ การปิดการขาย หมายถึง การช่วยผูมุ้่งหวงั
ใหต้ดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
                พนกังานขายหนา้ใหม่ มกัจะใหค้วามส าคญักบัการปิดการขายวา่ เม่ือท าการปิดการ
ขายเม่ือไรตอ้งขายสินคา้ได ้ โดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของผูมุ้่งหวงัวา่จะพร้อมหรือไม่ มอง
ประโยชน์ของตนเพียงฝ่ายเดียว หลกัส าคญัในการปิดการขายนั้น พนกังานขายไม่ควรมองการ
ขายเป็นกีฬาท่ีตอ้งชนะกนัให้ได ้  และตอ้งเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่ความส าเร็จของอาชีพขาย เกิดข้ึง
แลว้ตั้งแต่มีโอกาสเขา้พบผูมุ้่งหวงัเพื่อเสนอขาย จริงอยูก่ารตดัสินใจซ้ือของผูมุ้่งหวงัถือเป็น
รายไดแ้ละวตัถุประสงคห์ลกัของอาชีพ แต่ตอ้งเขา้ใจวา่ความพอใจท่ีผูมุ้่งหวงัไดรั้บเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญักวา่ 

 
 

การปิดการขาย 

  ความหมายจากการขาย 

หลกัส าคญัในการปิดการขาย 
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1. การปิดการขายโดยขอใบส่ังซ้ือ (Asking for the order close) เป็นการปิดการขายท่ีเหมาะกบัผู ้
มุ่งหวงัประเภทเกรงใจคน ผูมุ้่งหวงัพวกน้ีไม่กลา้ปฏิเสธ บางคร้ังเกิดจากความสงสาร เช่น 
สงสารท่ีพนกังานขายใชเ้วลาเสนอขายนาน วธีิการก็คือภายหลงัจากท่ีพนกังานขายท าการเสนอ
ขายและสาธิตจบแลว้ ตอบขอ้โตแ้ยง้ของผูมุ้่งหวงัจนหมด ผูมุ้่งหวงัไม่มีขอ้โตแ้ยง้อีก พนกังาน
ขายจะอนุมานวา่ผูมุ้่งหวงัเขา้ใจสินคา้หมดแลว้และพร้อมท่ีจะซ้ือ พนกังานขายจะหยิบใบสั่งซ้ือ
ข้ึนมาเพื่อใหผู้มุ้่งหวงัเซ็นช่ือ โดยอาจจะพดูประกอบวา่ “เพียงแต่คุณเซ็นช่ือตรงน้ีสินคา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีปัจจุบนันิยมใชก้นัในราคายอ่มเยาก็จะเป็นของคุณ” 
2. การปิดการขายทีต่ัดโอกาสเลอืกให้แคบลง (Narrowing the option close) เหมาะส าหรับผู ้
มุ่งหวงัท่ีขาดความมัน่ใจในตนเอง คือตกลงใจซ้ือไม่ได ้ หยบิอะไรข้ึนมาเป็นสวยไปหมด
พนกังานขายพยายามอยา่ใหผู้มุ้่งหวงัเลือกมาก ตอ้งสังเกตวา่ผูมุ้่งหวงัสนใจสินคา้ช้ินใดเป็นพิเศษ
แลว้จ ากดัวงของสินคา้ใหเ้หลือเพียง 2-3 ช้ิน ค่อยๆพดูตดัออกทีละช้ินจนเหลือช้ินสุดทา้ยจึงสรุป
การขายวา่สินคา้ช้ินท่ีเหลือนั้น เหมาะกบัผูมุ้่งหวงัอยา่งไร ผูมุ้่งหวงัจะเช่ือเพราะผูมุ้่งหวงัประเภท
น้ีเป็นพวกท่ีขาดความมัน่ใจอยูแ่ลว้ 
3. การปิดการขายด้วยส่ิงจูงใจพเิศษ (Premium close) มนุษยเ์ราจะมีสัญชาตญาณในการรับ
มากกวา่การให ้ เช่น ของแถม ไม่วา่จะออกมาเป็นรูปแบบของส่ิงของหรือบริการหรือโอกาส
พิเศษต่างๆ โดยสรุปทุกคนชอบของแถม แต่พนกังานขายอยา่ท าใหผู้มุ้่งหวงัเขา้ใจวา่ผูมุ้่งหวงัจะ
ซ้ือสินคา้เพราะของแถม ทั้งท่ีความเป็นจริงแลว้ของแถมเขา้มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่ง
มาก 
4. การปิดการขายแบบของดีมีน้อย (Standing room only close/S.R.O. close) เป็นการปิดการ
ขายท่ีรบเร้าให้ผูมุ้่งหวงัรีบตดัสินใจซ้ือ เพราะสินคา้ท่ีผูมุ้่งหวงัใหค้วามสนใจนั้นเหลือนอ้ยเตม็ที
จะมี 2-3ช้ิน สุดทา้ยเท่านั้น หากผูมุ้่งหวงัมีความตอ้งการจริง ตอ้งรีบตดัสินใจโดยด่วน ไม่เช่นนั้น
จะหมดโอกาสเป็นเจา้ของ 
5. การเปิดการขายด้วยจุดเลก็ๆ (Close on minor point) วธีิการปิดการขายวธีิน้ี ข้ึนอยูท่ี่
ความสามารถของพนกังานขายท่ีจะก าหนดจุดขายไดเ้หมาะสมกบัผูมุ้่งหวงั เช่น หากเป็นผูใ้หญ่
พนกังานขายควรจะให้ ความสนใจในเร่ือง ความประหยดัความปลอดภยัโดยไม่ตอ้งพดูเร่ือง
ความหรูหรา ในขณะท่ีพบผูมุ้่งหวงัเป็นวยัรุ่น ก็จะพดูเร่ืองความเด่น การเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 
มากกวา่ความประหยดั เป็นตน้ 

 เทคนิคการปิดการขาย 
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6. การปิดการขายแบบตอบรับต่อเน่ือง (Continued affirmation close) เป็นการปิดการขายท่ี
พนกังานขายท่ีพนกังานขายจะป้อนค าถามแบบบวก (ค าถามท่ีผูมุ้่งหวงัตอบปฏิเสธไม่ไดห้รือ
เป็นค าถามท่ีผูมุ้่งหวงัจะไดรั้บประโยชน์) ใหผู้มุ้่งหวงัตอบจนในท่ีสุดค าตอบเหล่านั้นจะผกูมดัผู ้
มุ่งหวงัจนไม่อาจจะตอบไดว้า่ตนไม่ตอ้งการสินคา้นั้นจากพนกังานขาย 
7. การปิดการขายด้วยทางเลือกสุดท้าย (The last chance close) เป็นวธีิการปิดการขายท่ีคลา้ยกบั
แบบของดีมีนอ้ย (ขอ้4) ตรงกนัตรงท่ีวา่วธีิการปิดการขายดว้ยทางเลือกสุดทา้ยน้ีเป็นวธีิท่ีผู ้
มุ่งหวงัตอ้งตดัสินใจทนัที รอไม่ไดเ้พราะจะไม่มีโอกาสเช่นน้ีอีกแลว้ เหตุจูงใจพื้นฐานท่ีถูก
น ามาใชคื้อ คนเราไม่ชอบพลาดโอกาสในส่ิงท่ีตอ้งการ เช่น 
“คุณครับ เงินบาทของเราอ่อนตวัลงทุกวนั ผมไม่แน่ใจวา่จะขายราคาน้ีไดอี้กก่ีวนัอาจตอ้ง  ข้ึน
ราคาอีก ส าหรับสินคา้เท่ียวหนา้” 

             “เราก าลงัลา้งสตอ็กสินคา้เก่า เราจึงขายราคาน้ีได ้หากสตอ็กน้ีหนอเม่ือไร สินคา้สตอ็กหนา้  
             ข้ึนราคาแน่” (กรรณิการ์  อฐัโนลาภ,2546:หนา้ 156) 
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แบบทดสอบ 
หน่วยที ่1  เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการขาย 
ค าช้ีแจง    จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  ขอ้ละ 1 คะแนน 
 

1.  ขอ้ใดต่อไปน้ีใหค้วามหมายของค าวา่ “Selling” (การขาย) ไดดี้ท่ีสุด 

     ก.  การน าผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งไปถึงลูกคา้เพื่อใหเ้กิดการโอนกรรมสิทธ์ิในสินคา้ 
     ข.  การวางแผน การบงัคบับญัชา และการควบคุมงานการขายโดยใชต้วับุคคล 

     ค.  การชกัชวนหรือจูงใจใหค้นตอ้งการส่ิงท่ีนกัขายมีอยูซ่ึ่งอาจเป็นสินคา้หรือความคิด 
     ง.  การกระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเก่ียวกบัการตั้งราคา 
2.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะความส าคญัของงานขายต่อสังคม 

     ก.  การขายมีส่วนใหสิ้นคา้และบริการตอบสนองเพื่อใหค้นทัว่ไปไดรั้บความ สะดวกสบาย 
     ข.  งานขายท าใหธุ้รกิจอยูร่อดไดแ้ละมีก าไร 
     ค.  งานขายท าใหสิ้นคา้เกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน 

     ง.  งานขายท าใหท้ราบผลตอบแทนต่อบริษทัในมูลค่าท่ีสูงมาก 
3.  บทบาทของงานขายมีลกัษณะอยา่งไร 
     ก.  ใหบ้ริการ 
     ข. ชกัจูงใจ 
     ค.  ติดต่อส่ือสาร 
     ง.  ถูกทุกขอ้ 
4.  ขอ้ใดคือความหมายของการตลาด 

ก. การท าธุรกิจแบบครบวงจร 
ข. การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ 
ค. การท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพอใจสูงสุด 
ง. กิจกรรมท่ีท าใหสิ้นคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค 

5.  การตลาดมีความส าคญัในระบบเศรษฐกิจอยา่งไร 
     ก.  เป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ 
     ข.  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 
     ค.  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค 

   ง.  เป็นกิจกรรมท่ีระบบเศรษฐกิจทุกระบบตอ้งอาศยัการตลาด 

 

6.  การตลาดกบัการขายแตกต่างกนัอยา่งไร 
     ก.  การตลาดมุ่งเนน้ยอดขาย การขายมุ่งเนน้ผลก าไร 
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     ข.  การตลาดค านึงถึงผูบ้ริโภคการขายค านึงถึงลูกคา้ 
     ค.  การตลาดเป็นศาสตร์ชั้นสูง การขายเป็นศาสตร์พื้นฐาน 

     ง.  การขายเป็นกิจกรรมระยะสั้น การตลาดเป็นขบวนการกิจกรรมในระยะยาว 
7.  แนวความคิดทางการตลาดในปัจจุบนัมีความมุ่งเนน้ไปท่ีใด 
     ก.  ยอดขายสูงสุด 
     ข.  ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย     
     ค.  สร้างความพอใจใหผู้บ้ริโภค   
     ง.  การใชส่้วนผสมทางการตลาด 

8.  การขาย มีววิฒันาการมาจากขอ้ใด 

     ก.  การปลูกพืชผกั    
     ข.  การล่าสัตว ์
     ค.  การแลกเปล่ียน 

     ง.  พอ่คา้เร่ 
9.  พอ่คา้พวกแรกท่ีวงการคา้รู้จกั คือขอ้ใด 

     ก.  พอ่คา้เร่     
     ข.  พอ่คา้ปลีก  

    ค.  พอ่คา้ส่ง 
    ง.  นกัล่าสัตว ์
10. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของ Barter System   
      ก.  ระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ 
      ข. ระบบการแลกเปล่ียนส่ิงของต่อเงิน 

      ค.  ระบบการลงทุนเพื่อแสวงหาก าไร 
      ง.  ระบบการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ 
11. การขายโดยพนกังานขายมีขอ้ดีอยา่งไร 
    ก. สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้าก 
      ข.  มีอาณาเขตการขายกวา้ง 
      ค.  สามารถตอบขอ้ซกัถามลูกคา้ได ้

      ง.   เป็นแบบวธีิท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
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12. เส้นทางหรือช่องทางท่ีสินคา้จะเคล่ือนท่ีผา่นจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคือขอ้ใด 

      ก.  เส้นทางการจ าหน่าย 
    ข.  ช่องทางการจ าหน่าย 
      ค.  เส้นทางการการซ้ือ 
      ง.  ช่องทางการซ้ือ 
13. สินคา้ท่ีมีราคาแพง มีรายละเอียดมาก ควรใชว้ธีิขายในขอ้ใด 

      ก.  ผา่นพอ่คา้ปลีก 
      ข.  ผา่นพอ่คา้ส่ง 
      ค.  ผา่นตวัแทนอ่ืน ๆ 

      ง.  การขายตรง 
14. ตามปกติพอ่คา้ส่งคือขอ้ใด 
      ก.  ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
      ข.  ผูบ้ริโภคทางอุตสาหกรรม 

      ค.  ผูค้า้ส่งรายยอ่ย ๆ 

      ง.   ร้านคา้ปลีก 

15. ตามปกติลูกคา้ของพอ่คา้ปลีกคือขอ้ใด 
      ก.  ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
      ข.  ผูบ้ริโภคทางอุตสาหกรรม 

      ค.  ผูค้า้ส่งรายยอ่ย ๆ 

      ง.   ร้านคา้ปลีก 
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เฉลยแบบทดสอบ 

หน่วยการเรียนที ่1  เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบังานขาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.  ก   9.   ก 
2.  ข   10.  ก 
3.  ง   11. ค 
4.  ค   12. ข 
5.  ง   13. ง 
6.  ข   14. ค 
7.  ค   15. ก 
8.  ค 
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แบบทดสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง  ความรู้พืน้ฐานของพนักงานขาย 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว   ขอ้ละ 1  คะแนน 
1. “การคน้หาขอ้บกพร่องของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนช่วยบอกขอ้บกพร่องของตนเอง” 
มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก. การส ารวจตนเอง   ข. การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ค. การไดพ้ฤติกรรมใหม่   ง. การประเมินพฤติกรรมใหม่ 

2. “กิจกรรมในขอ้น้ี จะท าไดก้็ตอ้งอาศยัความเท่ียงตรง เละจริงใจ” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก. การส ารวจตนเอง   ข. การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ค. การไดพ้ฤติกรรมใหม่   ง. การประเมินพฤติกรรมใหม่ 
 

3. ขอ้ใดคือคุณสมบติัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด ในการท างานทุกประเภทใหป้ระสบผลส าเร็จ 
ก. ความเพียร    ข. ความแขง็แรง 
ค. การมีบุคลิกภาพดี   ง. ความสามารถเขา้กกกบัคนอ่ืนได ้

4. ความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก. ความพยายาม    ข. ความกระตือรือร้น 
ค. สัมฤทธิผล    ง. ความร่วมมือ 

5. การอ่านหนงัสือ การอบรม การสัมมนา เก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
 ก. การหาประสบการณ์   ข. การพฒันาตนเอง 

 ค. การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ง. การพฒันาบุคลิกภาพ 
6. การน าความรู้มาปฏิบติังานได ้มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก. ความรู้    ข. ความสามารถ 
 ค. ประสบการณ์    ง. ความคิดสร้างสรรค ์
7. เกิดจากการสั่งสมความรู้ ความสามารถ มีความสัมพนัธ์กบัขอ้ใด 
 ก. ความรู้    ข. ความสามารถ 
 ค. ประสบการณ์    ง. การเรียนรู้ 
8. ขอ้ใด คือลกัษณะของสินคา้อุปโภคบริโภค 
 ก. ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ปัจจยั 4   ข. ราคาสินคา้มกัแพง 
 ค. ซ้ือปริมาณมากเพื่อไดส่้วนลดมาก ๆ  ง. ซ้ือมาเพื่อเป็นวตัถุดิบ  
9. ขอ้ใด คือลกัษณะของสินคา้อุตสาหกรรม 
     ก. ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ปัจจยั 4   ข. ราคาสินคา้มกัแพง 
 ค. ซ้ือปริมาณมากเพื่อไดส่้วนลดมาก ๆ  ง. ซ้ือมาเพื่อเป็นวตัถุดิบ  
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10. ในเร่ืองเก่ียวกบั “รูปร่างหนา้ตา” ของพนกังานขายมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก. ใชศ้ลัยกรรมความงามเขา้ช่วย   ข. ใชเ้คร่ืองส าอางใหม้าก 
 ค. ยดึหลกัธรรมชาติไม่ตอ้งเสริมแต่ง  ง. แต่งบา้งเล็กนอ้ย 
11. การแต่งกายของนกัธุรกิจ ควรยดึหลกัขอ้ใด 
 ก. แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ราคาแพง เพื่อเพิ่มความเช่ือถือ 
 ข. ใชข้องถูกตามความประหยดั   
 ค. สุภาพ ประณีต ประหยดั สะอาด 
 ง. สุภาพ ประณีต ประหยดั สะอาด หรูหราทนัสมยั 
12. ไม่เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของสินคา้โดยตรง แต่เป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้ได ้
 ก. นโยบายการขายของกิจการ   ข. ประวติัความเป็นมาของกิจการ 
 ค. นโยบายเก่ียวกบัลูกคา้ของกิจการ  ง. กิจกรรมทางดา้นสังคม  
13. สาเหตุใดท่ีพนกังานขายจ าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบักิจการ 
 ก. เพราะพนกังานขายเป็นลูกจา้งของกิจการ  

ข. เพราะเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรู้เร่ืองกิจการ 
ค. เพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 
ง. เป็นส่ิงท่ีกิจการตอ้งการให้พนกังานทราบ 

 14. ความเช่ือมัน่ของพนกังานขาย เกิดข้ึนจากปัจจยัใด 
ก. การท างานในบริษทัใหญ่ ๆ เงินเดือนสูง 
ข. กิจการมีประวติัความเป็นมายาวนาน มีบทบาทต่อสังคมมาก ผลิตแต่สินคา้คุณภาพ 
ค. กิจการขายสินคา้ราคาถูก มีคนนิยมซ้ือมาก 
ง. กิจการขายสินคา้ชนิดนั้น ๆ แต่เพียงผูเ้ดียว 

15. ความภาคภูมิใจของพนกังานขาย เกิดข้ึนจากสาเหตุในขอ้ใด 
 ก. การไดท้  างานในกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ 
 ข. ความสามารถในการท างานไดทุ้กหนา้ท่ีของกิจการ 
 ค. การไดช่้วยเหลือใหลู้กคา้ไดสิ้นคา้ท่ีเหมาะสม แกไ้ขปัญหาของลูกคา้ได ้
 ง. การขายสินคา้ราคาแพง ท าก าไรใหกิ้จการสูง 
16. ขอ้ใดมีส่วนท าใหสิ้นคา้ขายไดง่้ายข้ึน 
 ก. ความเก่าแก่ของกิจการ ลูกคา้มีความมัน่ใจในกิจการ 
 ข. พนกังานขายท างานมานาน สามารถตอบค าถามไดเ้กินความจริง 
 ค. สินคา้มีราคาถูก ลูกคา้สามารถเปล่ียนสินคา้ไดบ้่อย 
 ง. กิจการคา้มีขนาดใหญ่ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
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 17. ความภาคภูมิใจของพนกังานขาย เกิดข้ึนจากสาเหตุในขอ้ใด 
 ก. การไดท้  างานในกิจการขนาดใหญ่ เงินเดือนสูง 
 ข. การไดมี้ส่วนในการช่วยเหลือสังคมของกิจการ เพราะเสมือนตวัเองก็มีส่วนร่วมดว้ย 
 ค. การขายสินคา้ไดม้าก ตอบสนองความตอ้งการของกิจการตนไดดี้ 
 ง. การขายสินคา้ไดม้าก ไดผ้ลตอบแทนจากการขายสูง 
18. การไดเ้ล่ือนต าแหน่ง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไรโดยตรง 
  ก. ความภาคภูมิใจในอ านาจท่ีเพิ่มข้ึน  ข. ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 ค. เพิ่มความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้   ง. ยอดขายท่ีจะเพิ่มตามมา 
19. พนกังานทุกคนท่ีจะเร่ิมท างานใหม่ ๆ ตอ้งผา่นขั้นตอนน้ีเสมอ 
 ก. การอบรม    ข. การปฐมนิเทศ 
 ค. การอ่านรายงานประจ าปี  ง. การอบรมสัมมนา   
20. รายงายประจ าปี บอกให้พนกังานทราบในเร่ืองใด 
 ก. นโยบายการแข่งขนัของคู่แข่ง  ข. ผลการด าเนินงาน 
 ค. รายละเอียดของสินคา้   ง. ตน้ทุนสินคา้ของกิจการ 
21. ตามล าดบัขั้นตอนความตอ้งการของ Maslow ความตอ้งการขั้นใดท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งมีเป็น 
     อนัดบัแรก 

ก. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย   ข. ความตอ้งการความปลอดภยั 
ค. ความตอ้งการความรัก และความเป็นเจา้ของ ง. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 

22. ขอ้ใดคือ “เหตุผล” ส าหรับการซ้ือรถยนต ์
 ก. รูปสวย     ข. วิง่เร็ว 
 ค. ศูนยบ์ริการมีมาก    ง. ประกอบนอก อะไหล่นอก 
23. การทดลองใชสิ้นคา้ของคู่แข่งขนัใหป้ระโยชน์ขอ้ใด 
 ก. ทราบราคาตน้ทุนของสินคา้คู่แข่งขนั ข. ทราบยอดขายของคู่แข่งขนัโดยประมาณ 
 ค. ประมาณการค่าใชจ่้ายของกิจการได ้ ง. ทราบประสิทธิภาพการท างาน 
 24. “แผน่โฆษณา” ของคู่แข่งใหป้ระโยชน์เร่ืองใด 
 ก. ฐานะการเงินของคู่แข่งขนั  ข. รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ 
 ค. ฐานะการแข่งขนัในตลาด  ง. น ามาลอกแบบเพื่อท าบา้ง 
25. เป็นการเผชิญหนา้กนัแบบตรง ๆ ใครดีใครอยู ่ตรงกบัความหมายขอ้ใด 
 ก. งานแสดงสินคา้   ข. การโฆษณา 
 ค. การรับข่าวส่ือจากส่ือมวลชน  ง. การทดลองใชสิ้นคา้ของคู่แข่งขนั 
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26. การมีความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนัจะไดป้ระโยชน์ในขอ้ใด 
 ก. ปรับนโยบายการขายใหเ้หมาะสม  ข. ลอกเลียนแบบคู่แข่งขนั 
 ค. ขายลดราคาตดัหนา้คู่แข่งขนั   ง. ไม่มีประโยชน์ 
27. การจะพฒันาผลิตภณัฑข์องกิจการ ท าไดโ้ดยวธีิใดท่ีดีท่ีสุด 
 ก. ค่อย ๆ พฒันาตวัเองไปเร่ือย ๆ    ข. ศึกษาความเคล่ือนไหวของคู่แข่งขนั 
 ค. สร้างขวญัก าลงัใจใหบ้ริการ   ง. โฆษณาส่งเสริมการขายใหม้าก 
28. เงินเดือน สวสัดิการ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 
 ก. ตน้ทุน     ข. การแข่งขนั 
 ค. ขวญัก าลงัใจ     ง. ทุกขอ้เป็นค าตอบ 
29. การขายตรง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้ใด 
 ก. การลดตน้ทุนการขาย    ข. การเปล่ียนสินคา้ขาย 
 ค. ลดตน้ทุนการผลิต    ง. เพิ่มตน้ทุนการขาย 
30. ความส าเร็จของการประกอบธุรกิจข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
 ก. มีเงินทุนมหาศาล    ข. มีการวางแผนการจดัการท่ีดี 
 ค. ขายสินคา้ราคาถูก    ง. สินคา้ไดรั้บรองคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 97 

เฉลยแบบทดสอบ 

                  หน่วยที ่ 2 เร่ือง  ความรู้พืน้ฐานของพนักงานขาย 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.        ก   16. ง 
2.        ก               17.         ข 
3.        ก          18.        ข                  
4.        ก   19.        ข 
5.        ข     20.        ข 
6.        ก   21. ก 
7.        ค   22. ค 
8.        ก   23. ง 
9.        ง   24. ข 
10.      ง   25. ก 
11.      ค   26. ก 
12.      ข   27. ก 
13.      ค   28. ค 
14.      ข   29. ก 
15.       ก  30. ข 
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แบบทดสอบ 

หน่วยที ่3  เร่ืองกระบวนการขาย/เทคนิคการขาย 
ค าช้ีแจง    จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  ขอ้ละ 1 คะแนน 
ใหน้ าตวัเลือกต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้ 1 – 5 
 ก. โซ่ไม่มีปลาย    ข. ศูนยอิ์ทธิพล 
 ค. การตระเวนหาลูกคา้   ง. งานแสดงสินคา้ 
 จ. การใชส่ื้อมวลชน 
1. ในปัจจุบนัเรียกวา่ การขายตรงเป็นวธีิการแสวงหาลุกคา้ท่ีเพิ่มยอดขายไดสู้งมาก 
2. เหมาะสมส าหรับสินคา้ราคาแพงโดนเฉพาะพวกบริการ 
3. การสั่งซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายและอาหารเสริม โดยผา่นโทรศพัท ์
4. เจา้ของเคร่ืองส าอางมกันิยมใชน้างสาวไทยมาเป็น Presenter  
5. OTOP ท่ีจดัคร้ังท่ีแลว้มีคนเกือบลา้นคน ขายสินคา้ไดป้ระมาณ 800 ลา้นบาท 
6. การประเมินคุณค่าของผูมุ้่งหวงั หมายถึงขอ้ใด 
 ก. การพิจารณารายไดข้องผูมุ้่งหวงั 
 ข. การพิจารณาความตอ้งการของผูมุ้่งหวงั 
 ค. การมีโอกาสเขา้พบเพื่อเสนอขาย 
 ง. ทุกขอ้เป็นค าตอบ 
ใหน้ าตวัเลือกต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้  7  -  10 
 ก. จากลูกคา้เก่า    ข. จากเพื่อนพนกังานขาย 
 ค. จากศูนยอิ์ทธิพลประจ าทอ้งถ่ิน  ง. จากกิจการ 
 จ. จากสมาคมท่ีผูมุ้่งหวงัเป็นสมาชิกอยู ่
7. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกบา้นได ้
8. ใชไ้ดใ้นกรณีท่ีผูมุ้่งหวงัรายนั้นเคยเป็นลูกคา้เก่าของกิจการ 
9. พนกังานขายในกิจการเดียวกนั บางคร้ังก็แลกขอ้มูลเก่ียวกบัผูมุ้่งหวงั 
10. ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ไปแลว้อาจเป็นเพื่อน ๆ ของผูมุ้่งหวงัรายใหม่ก็ได ้
11. สาเหตุท่ีตอ้งมีการเขา้พบ คือขอ้ใด 
 ก. เป็นกระบวนการขาย   ข. ไม่เขา้พบไม่ใช่พนกังานขาย 
 ค. เพื่อเป็นผูมุ้่งหวงัให้เป็นผูซ้ื้อ  ง. เพื่อลดค่าใชจ่้าย และเวลาในการขาย 
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ใหน้ าตวัเลือกต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้ 12  – 15 
 ก. การเขา้พบดว้ยการแนะน า 
 ข. การเขา้พบดว้ยผลิตภณัฑ์ 

ค. การเขา้พบดว้ยผลประโยชน์ 
ง. การเขา้พบดว้ยการแสดงผลงาน 
จ. การเขา้พบดว้ยการส ารวจ 

12. ลูกคา้เก่ามีส่วนเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด 
13. การแสดงมาตรฐาน ISO หรือ มอก.  
14. การแจกของตวัอยา่ง พร้อมสาธิตการใชสิ้นคา้ 
15. นอกจากจะไดผ้ลเร่ืองการเขา้พบแลว้ยงัใหป้ระโยชน์เร่ืองการสาธิต 
 
ใหน้ าตวัเลือกต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้   16--20 
 ก. ความชดัเจน   ข. ความสมบูรณ์ 
 ค. ความน่าเช่ือถือ  ง. การขจดัการแข่งขนั 
16. การพดูหรือการสาธิตไดค้รบถว้น ตามท่ีตอ้งการในการเสนอขายคร้ังนั้น 
17. การสาธิตดว้ยการใหลู้กคา้ท าการสาธิตเอง 
18. เขา้ใจแจ่มแจง้เก่ียวกบัสินคา้ ไม่มีปัญหา รู้เร่ืองหมด 
19. การไม่พดูถึงคู่แข่งขนัตั้งหนา้ขายแต่สินคา้ของตน 
20. การไม่พดูใหร้้ายคู่แข่งขนั 
 
ใหน้ าตวัเลือกต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้  21 - 26 
 ก. ตอบปฏิเสธทางตรง  ข. ตอบปฏิเสธทางออ้ม 
 ค. การชดเชย   ง. บูมเมอร์แรง 
 จ. การใชค้  าตอบ    
21. ใครบอกวา่สินคา้ผมไม่ดี สินคา้ท่ีขายในร้านน้ีระดบั 5 ดาวทั้งส้ิน 
22. เตารีดหนกัดีนะคุณ รีดไดเ้รียบ ช่วยประหยดัไฟฟ้าดว้ยครับ 
23. ส่วนใหญ่ลูกคา้ก็คิดเหมือนคุณนัน่แหละ แต่ตอนหลงัทุกคนก็ชมวา่สินคา้น้ีใชดี้ 
24. รถคนัน้ีดูจะกินน ้ามนัมากก็จริง แต่ก็งามไร้ท่ีติและวิง่ไดเ้ร็วมาก 
25. เม่ือผมสาธิตจบผมจะตอบวา่สินคา้น้ีราคาเท่าไร 
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ใหน้ าตวัเลือกต่อไปน้ี ตอบค าถามขอ้  26 - 30 
 ก. การปิดการขายแบบขอใบสั่งซ้ือ 
 ข. การปิดการขายแบบตดัโอกาสเลือก 

ค.  การปิดการขายแบบส่ิงจูงใจพิเศษ 
ง. การปิดการขายแบบของดีมีนอ้ย 

             จ. การปิดการขายแบบจุดเล็ก 
1. การซ้ือ 1 แถม 1 เป็นวธีิการขอ้ใด 
2. ผูมุ้่งหวงัตอ้งเร่งการตดัสินใจใหเ้ร็วข้ึนถา้มีความตอ้งการจริง 
3. ผูมุ้่งหวงัท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
4. เหมาะกบัผูมุ้่งหวงัท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5. เป็นการคาดเดาวา่ผูมุ้่งหวงัสนใจจุดไหน ถา้จุดนั้นเป็นสาเหตุซ้ือ 
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เฉลยแบบทดสอบ 

 

                                  หน่วยที ่3  เร่ือง  กระบวนการขาย/เทคนิคการขาย 
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

1. ก  16. ข  

2. ข  17. ค 
3. ข  18. ก 
4. จ  19. ง 
5. ง          20. ค 
6. ง  21. ง 
7. ค  22. ค 
8. ง  23. ข 
9. ข  24. ก 
10. จ  25. จ 
11. ก  26. ค 
12. ก  27 ง  
13. ค  28. จ 
14. ข  29. ข 
15. ง  30. ก 
  


