เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา หลักการขาย (3200 – 0002)

ซารีนา สว่ างวงษ์

แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน

คานา
เอกสารประกอบการสอนรายวิช า หลัก การขาย รหัส 3200–0002 เล่ ม นี้
จัดทําขึ้นเพื่อ เป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอน สําหรับอาจารย์ผูส้ อนและนักศึกษาสามารถ
นําไปใช้ในด้านการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เอกสารการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้
แบ่งออกเป็ น 3 หน่วยประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นของการขาย
หน่วยที่ 2 ความรู ้เกี่ยวกับอาชีพขาย
หน่วยที่ 3 กระบวนการขาย
หลัก การ ผูจ้ ัด ทําขอขอบคุ ณ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก คนที่ มี ส่ ว นร่ วมในการจัด เอกสาร
ประกอบการสอนเล่ ม นี้ หากมี ข้อ บกพร่ อ ง ประการใด ขอความกรุ ณ าให้ ข ้อ คิ ด เห็ น และ
คําแนะนํา เพื่อจะนําไปสู่ การปรับปรุ งในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการ
ขาย ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ นต่ อ ไปและหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารประกอบการสอน เล่ ม นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป

อาจารย์ซารี นา สว่างวงษ์

การประเมินผลรายวิชา
การวัดและการประเมินผลการเรียน
1. วิธีการ
การดําเนินการวัดผลการเรี ยนวิชานี้ จะแบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. การทดสอบกลางภาค กับการสอบปลายภาคเรี ยน 2. การกําหนดคะแนนระหว่างภาค กับ
คะแนนปลายภาค ดังนี้
1.1 งานที่มอบหมายในระหว่างเ รี ยน
1.1.1 การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน 10 คะแนน
1.1.2 การทําแบบฝึ กหัด 20 คะแนน
1.1.3 การทําแบบทดสอบ 10 คะแนน
1.2 จิตพิสยั และการร่ วมกิจกรรม 10 คะแนน
1.3 ทดสอบกลางภาคเรี ยนทฤษฎี 30 คะแนน
1.4 ทดสอบปลายภาคเรี ยนทฤษฎี 20 คะแนน
2. เกณฑ์ การผ่ าน
ผูท้ ี่สอบผ่านรายวิชานี้ จะต้องผ่านเกณฑ์ดงั นี้
2.1 มีเวลาเข้าห้องเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
2.2 มีคะแนนที่เก็บจากรายสมรรถนะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม
2.3 รายสมรรถนะใดไม่ผา่ นร้อยละ 60 ให้ซ่อมเสริ มได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
2.4 ผลรวมของคะแนนทั้งหมดต้องไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50
3. เกณฑ์ การให้ เกรดตามค่ าระดับคะแนน
ร้อยละ 80 –100 ได้เกรด 4.00
ร้อยละ 75 –79 ได้เกรด 3.50
ร้อยละ 70 –74 ได้เกรด 3.00
ร้อยละ 65 –69 ได้เกรด 2.50
ร้อยละ 60 –64 ได้เกรด 2.00
ร้อยละ 55 -59 ได้เกรด 1.50
ร้อยละ 50 –54 ได้เกรด 1.00
ร้อยละ 0 – 49 ได้เกรด 0.00

หน่ วยที่ 1 ความรู้ เบื้องต้ นของการขาย
มนุษย์ต้ งั แต่เกิดจนกระทัง่ ตาย ล้วนแต่เคยเป็ นผูซ้ ้ือและผูข้ ายด้วยกันทั้งสิ้น สิ่ งของที่ทาํ การซื้อ
ขายมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. สิ นค้ า ( goods ) มีตวั ตน สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ตูเ้ ย็น รถยนต์ กระเป๋ า
หนังสื อ ดินสอ ปากกา เป็ นต้น
2. บริการ ( service ) ไม่มีตวั ตน มองไม่เห็น แต่สมั ผัสได้ เช่น สามล้อรับจ้างพาผูโ้ ดยสารไปส่ ง
ยังจุดหมาย , ช่างตัดเสื้ อทําผมขายฝี มือ , นักร้องขายเสี ยง , ดาราขายบทบาทการแสดง , คนงานก่อสร้างขาย
แรงงาน , หมอและพยาบาลขายค่ารักษาดูแลคนไข้ , ครู ขายวิชาความรู ้แก่ศิษย์ เป็ นต้น

องค์ ประกอบในหน้ าทีท่ างธุรกิจ
ธุรกิจ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ ของ
องค์การ เพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การ มาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ใน
สิ นค้านั้น ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคด้วยความเต็มใจ และองค์กรได้ผลกําไร องค์ประกอบในหน้าที่ทางธุรกิจ
มี 4 หน้าที่ คือ
1. หน้ าทีก่ ารผลิต ( Production Functions)
การผลิต คือ กิจกรรมที่แปรรู ปวัตถุดิบให้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป

2. หน้ าทีก่ ารตลาด ( Marketing Functions)
การตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
หรื อบริ การจากผูผ้ ลิต ( มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยน)ไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ
นั้น ๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็ตอ้ งบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการด้วย กิจกรรมหลักทาง
การตลาดเรี ยกว่า “ ส่ วนประสมทางการตลาด ” ( Marketing Mix ) หรื อ “ 4 P’s ” ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ที่ตอ้ งมีการสํารวจ วิจยั ออกแบบ พัฒนา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. ราคา ( Price ) มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่อยูใ่ นรู ปตัวเงิน การตั้งราคาต้องคํานึงถึงอํานาจ
ซื้อ ราคาคู่แข่ง กําไรที่ตอ้ งการ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ส่วนลด และสิ นเชื่อ
3. การจัดจาหน่ าย ( Place ) วิธีการกระจายสิ นค้าหรื อบริ การให้ไปถึงมือผูบ้ ริ โภค
4. การส่ งเสริมทางการตลาด ( Promotion ) เพื่อบอกให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั และยอมรับสิ นค้าหรื อบริ การ
ได้ง่าย โดยการโฆษณา ลด แจก แถม ชิงโชค คูปอง

3. หน้ าทีท่ างการเงินและบัญชี ( Finance and Accounting Function)
ดูแลในเรื่ องการจัดหาทุน การใช้จ่ายเงิน แล้วนําข้อมูลมาจัดทํางบการเงิน คือ งบดุล เพื่อแสดง
สถานะของกิจการ และงบกําไรขาดทุน เพื่อแสดงผลการดําเนินงานในรอง 1 ปี

4. หน้ าทีท่ างบุคลากร ( Personel Function )
คือการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการ
คัดเลือก ฝึ กอบรม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีการจูงใจ และควบคุม โดยยึดหลักการ Put the right man in
the right job

ทรัพยากรต่ าง ๆ ขององค์ การ
คือสิ่ งต่าง ๆ ที่องค์การมีอยูเ่ พื่อใช้ในการดําเนินงาน มีอยู่ 4 ประเภท เรี ยก สั้น ๆ ว่า “ 4 M’s ” ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

คน ( Men) บุคลการในองค์การ
เงินทุน ( Money) เงินทุนที่ใช้ในการดําเนินกิจการ
วัสดุอุปกรณ์ ( Material) ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการดําเนินการ
การจัดการ (Management) วิธีการบริ หารปัจจัย 3 ข้อข้างต้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การ

ความสาคัญของหน้ าทีท่ างด้ านการตลาด ( Marketing Function )
หน้าที่ทางการตลาดประกอบด้วย
1. การขาย( Selling ) เพื่อให้เกิดการโอนกรรมสิ ทธิ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค ต้องมีการแสวงหา
ผูบ้ ริ โภค มีการกระตุน้ ให้ เกิดความต้องการซื้อโดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการขาย

2. การซื้อ ( Buying ) ซื้อมาเพื่อผลิตหรื อจําหน่าย กิจการต้องรู ้วา่ จะซื้ออะไร ( what ) จากแหล่งใด (
where ) อย่างไร ( how )
3. การขนส่ ง ( Transportation ) แบบใดเหมาะสมกับสิ นค้าและไปถึงมือผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ วและ
ปลอดภัย
4. การจัดมาตรฐาน การจัดลาดับชั้นของสิ นค้า ( Standardizing and Grade ) เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ซ้ือ
สิ นค้าได้ตามอํานาจซื้อและความพึงพอใจของตน
5. การเก็บรักษาสิ นค้ า ( Storing ) เพื่อป้องกันสิ นค้าขาดตลาด และสิ นค้ามีคุณภาพดีไม่เสื่ อมสภาพ
หรื อสู ญหาย
6. การประกันภัย ( Insurance ) เพื่อลดภาระความเสี่ ยงภัย โดยประกันภัยสิ นค้ากับบริ ษทั ประกัน
7. การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน ( Financial Helping ) การกําหนดว่าจะขายสิ นค้าในระบบเงิน
สดหรื อเงินเชื่อ เงื่อนไขทางการค้าเป็ นอย่างไร
8. การหาข้ อมูลทางการตลาด ( Market Imformation ) ต้องมีการทําวิจยั ตลาด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทาง
การตลาดมาพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
จะเห็นได้วา่ การขายนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของการตลาด และการตลาดจะประสบความสําเร็ จได้น้ นั ก็
ต้องใช้หน้าที่ทางการตลาดทั้ง 8 ข้อให้เกิดประสิ ทธิภาพ หรื ออีกนัยหนึ่ง การขายจะประสบ
ความสําเร็ จได้ ก็ตอ้ งมีหน้าที่ทางการตลาดที่มีคุณภาพเช่นกัน
อันใดเดือดร้ อนเขา สบายเรา อย่ าทา
อันใดเดือดร้ อนเรา สบายเขา อย่ าทา
อันใดเดือดร้ อนเขา เดือดร้ อนเรา อย่ าทา
อันใดไม่ เดือดร้ อนเขา ไม่ เดือดร้ อนเรา จงพูด จงคิด และกระทาเถิด

แบบฝึ กหัด
จงตอบคําถามให้ถูกต้อง
1. 4 P’s หมายถึง อะไรบ้าง
2. 4 M’s หมายถึง อะไรบ้าง
3. จงยกตัวอย่าง สิ นค้า และ บริ การ มาอย่างละ 5 ชนิด
4. ผลผลิต คือ ข้าวสาร อยากทราบว่า ปัจจัยนําเข้า และกระบวนการผลิตเป็ นอย่างไร
5. การขาย หมายถึง อะไร

หน่ วยที่ 2 ความรู้ เกีย่ วกับอาชีพขาย
งานขายมีความแตกต่างกัน เพราะสิ นค้าแต่ละประเภทกว่าจะถึงมือผูบ้ ริ โภค ต้องผ่านการขายมา
เป็ นทอด ๆ นับตั้งแต่วตั ถุดิบ จนถึงสิ นค้าสําเร็ จรู ป และนําจําหน่ ายให้แก่ผบู ้ ริ โภคในแต่ละขั้นตอนต้องใช้
พนักงานขายทั้งสิ้ น ดังนั้นวิธีการดําเนิ นการขายจึงแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ประเภทของสิ นค้า ซึ่ งพนักงานขาย
ต้อ งใช้ค วามรู ้ ความสามารถในการเสนอขายให้ กับ ผูบ้ ริ โ ภคแต่ ล ะคนที่ มี ค วามต้อ งการแตกต่ างกัน
ด้วย ความสําเร็ จในการขายสิ นค้าได้น้ นั พนักงานก็จะได้
ค่าตอบแทนแตกต่างกันด้วย
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
มี 2 วิธี คือ
1. จาหน่ ายโดยตรง ผูผ้ ลิตนําสิ นค้าไปจําหน่ายแก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง มี 2 วิธี
1.1 ระบบขายตรง ( Direct Sales ) หรื อ Personal Selling พนักงานขายติดต่อขาย
เผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรง ไม่ผา่ นคนกลางใด ๆ ทั้งสิ้ น
1.2 ระบบขายทางอ้อม ( Indirect Sales) พนักงานขายไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง แต่
ใช้วิธีการส่ งเสริ มการขาย โดยการโฆษณา เช่น การขายเครื่ องออกกําลังกายทางโทรทัศน์ , ขายทางไปรษณี ย ์
เช่น การสัง่ ซื้อทางไปรษณี ย ์ , ขายโดยเครื่ องจักร เช่น ขายกระดาษชําระโดยหยอดเหรี ยญ เป็ นต้น
2. การขายโดยผ่านคนกลาง (Indirect Channel) มี 2 วิธี
2.1 พ่อค้าคนกลาง เช่น พ่อค้าส่ ง , พ่อค้าปลีก
2.2 ตัวแทนจําหน่าย

แผนภูมิแสดงช่ องทางการจาหน่ ายสิ นค้ า

ประเภทของร้ านจาหน่ ายสินค้ าทีค่ วรรู้จัก
1. ห้ างสรรพสิ นค้ า ( Department Store ) , ศูนย์ การค้ า ( Sopping Center )
สามารถซื้อสิ นค้าทุกชนิดได้ที่นี่ มีโรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ที่จอดรถ ร้านค้า
ย่อยอื่น ๆ สิ่ งอํานวยความสะดวกครบครัน พื้นที่กว้างขวาง เช่น เซ็นทรัลลาดพร้าว ฟิ วเจอร์ปาร์ค
รังสิ ต แฟชัน่ ไอร์แลนด์
2. ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ( Super market ) , ร้ านสรรพาหาร
เป็ นร้านแบบบริ การตนเอง มีเครื่ องอุปโภคบริ โภค อาหารสด เช่น ฟูดไลออนส์ ฟูดแลนด์
ท็อปส์ เฟรชมาร์ช
3. ร้ านสะดวกซื้อ ( Convenion Store ) , ร้ านขายของชา , ร้ านโชห่ วย
ขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ประจําวัน ตั้งอยูใ่ นแล่งชุมชน แถวป้ายรถเมล์ , ในโรงพยาบาล ,
โรงเรี ยน , ปั๊มนํ้ามัน มีบริ การความสะดวกอื่น ๆ เช่น รับชําระค่านํ้า ค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์ บริ การ 24 ชัว่ โมง เช่น เซเว่น – อีเลฟเว่น , แฟมิลี่มาร์ช , จิฟฟี่ เป็ นต้น
4. ร้ านขายสิ นค้ าเฉพาะอย่ าง ( Special Store )
ขายสิ นค้าเฉพาะเจาะจง เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า , เสื้ อผ้า ฯลฯ
5. ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ ( Super Center )
มีลกั ษณะของซุปเปอร์มาร์เก็ต ผสมกับห้างสรรพสิ นค้า เน้นลูกค้าระดับกลาง เน้นจําหน่าย
เครื่ องนุ่งห่ม ขายอาหารเป็ นรายการเสริ ม เช่น ห้างโลตัส บิ๊กซี
6. ร้ านค้ าปลีกครบวงจร ( Hyper Market )
ขายอาหารเป็ นหลัก ขายเครื่ องนุ่งห่มเป็ นรายการเสริ ม จําหน่ายสิ นค้าราคาประหยัด เช่น คาร์ฟูร์
7. ร้ านขายส่ งขนาดใหญ่ ( Cash and Carry Store )
คล้ายคลังสิ นค้า ตั้งอยูแ่ ถวชานเมือง บริ การตนเอง บริ เวณกว้าง ชําระเงินสด และต้องเป็ น
สมาชิก เช่น แมคโคร
8. ร้ านขายสินค้ าราคาเดียว ( One Price Store )
จําหน่ายสิ นค้าราคาเดียวทั้งร้าน เช่น ร้าน Just 25 , ร้าน Red dot อยูใ่ นห้างแฟชัน่ ไอ
แลนด์ , เซ็นทรัลหัวหมาก
9. ร้ านค้ าแบบแฟรนไชส์ ( Franchise )
ระบบธุรกิจที่ประกอบด้วยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ถ่ายทอดวิทยาการการทําธุรกิจทุกอย่างให้แก่ผรู ้ ับ
สิ ทธิ์อย่างใกล้ชิด และผูร้ ับสิ ทธิ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ชื่อการค้าเป็ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมทั้ง
ค่าตอบแทนในระบบ เช่น ค่าตอบแทนเป็ นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย ยอดซื้อ ค่าโฆษณา ค่าอบรม ฯลฯ

ประเภทของพนักงานขาย
พนักงานขายปฏิบตั ิงานขายในฐานะพนักงานขายของผูผ้ ลิต ของพ่อค้าส่ ง ของพ่อค้าปลีก หรื อของ
ตัวแทน ซึ่งจะมีชื่อเรี ยกต่างกัน
1. ผู้แทนขาย หรื อ ตัวแทนขาย ( Sales Representatives ) หรื อ พนักงานขายตัวแทน
พนักงานขายที่นาํ แคตตาลอกไปเสนอขาย อธิบายรายละเอียด แล้วรับใบสัง่ ซื้อกลับมายังบริ ษทั มี
กรรมสิ ทธิ์ในสิ นค้า ซื้อมาจากบริ ษทั แม่ แล้วจัดจําหน่ายเอง เช่น ขายรถยนต์
2. พนักงานขายเงินสด ( Cash Sales )
พนักงานขายที่ขายสิ นค้าต่าง ๆ เป็ นเงินสด
3. พนักงานขายสิ นเชื่ อ ( Credit Sales )
พนักงานขายที่สามารถพิจาณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าได้
4. พนักงานขายหน่ วยรถ ( Mobile Sales )
พนักงานขายที่นาํ สิ นค้าไปส่ งตามใบสัง่ ซื้อ และนําสิ นค้าไปขายให้ลูกค้ารายใหม่ดว้ ยมักพูดภาษา
ท้องถิ่นได้
5. พนักงานขายหน้ าร้ าน ( Counter Salesman )
พนักงานขายที่ยนื ขายประจําตูส้ ิ นค้า คอยให้ลุกค้าเดินมาซื้อ แล้วให้รายละเอียดสิ นค้า ชักจูงใจ
ลูกค้า มักมีเครื่ องแบบประจํา
6. วิศวกรขาย ( Sales Engineer )
พนักงานขายที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่ องจักร ต้องเป็ น พนักงานขายที่มี
ความรู ้ดา้ นนี้เป็ นอย่างดี
7. พนักงานขายยา ( Detail Salesman )
พนักงานขายที่ตอ้ งรู ้คุณสมบัติของยา มีวฒ
ุ ิที่เกี่ยวข้อง
8. พนักงานขายสมาชิก ( Membership sales )
พนักงานขายจะชักจูงใจให้ลูกค้าสมัครเป็ นสมาชิก พร้อมยืน่ เงือนไขที่ดีให้ลูกค้า เช่น พนักงานขาย
เครดิตการ์ด American Express , บัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ เป็ นต้น

พนักงานขายหน้ าร้ าน
โอกาสและความก้าวหน้ าของพนักงานขาย
ความสําเร็ จของพนักงานขายวัดได้จากจํานวนลูกค้าและสิ นค้าที่ขายได้ ถ้ายอดขายสู งก็แสดง
ถึงความสามารถของพนักงานขาย
รายได้ของพนักงานขาย นอกจากเงินเดือนประจําแล้ว ยังมีค่าคอมมิชชัน่ โบนัส
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายบริ ษทั จะออกให้ เช่น ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บางกิจการยังให้พาหนะใช้ดว้ ย

ความก้าวหน้ าในอาชีพขาย

ช่ องทางจากผู้ผลิตสู่ ผู้บริโภค ( Direct Channel)

สิ นค้ าหัตถกรรมท้ องถิ่น ชาวบ้ านมาจาหน่ ายเอง

กิจกรรมเสนอแนะ
ครู ให้นกั เรี ยนนําประกาศรับสมัครงานมา เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้คุณสมบัติของพนักงานขายที่กิจการ
ต้องการ
แบบฝึ กหัด
1. จงยกตัวอย่างสิ นค้าที่ใช้ระบบ (Direct Sale) มา 5 ชนิด
2. จงยกตัวอย่างสิ นค้าที่ใช้ระบบพ่อค้าคนกลาง มา 5 ชนิด
3. จงยกตัวอย่างร้านค้าที่ใช้ระบบเฟรนไชน์ มา 3 ร้าน
4. สิ นค้าประเภทใดที่ใช้พนักงานขายแบบหน้าร้าน บอกมา 5 ชนิด
5. จุดที่เรี ยกว่าประสบความสําเร็ จของพนักงานขาย ท่านคิดว่าคืออะไร

หน่ วยที่ 3 กระบวนการขาย
การเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับความรู ้ข้ นั พื้นฐานของพนักงานขาย ทําให้นักเรี ยนได้ทราบว่า พนักงานขาย
นั้น ควรจะมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้าง เช่น กิจการ สิ นค้า คู่แข่งขัน ลูกค้าและที่สาํ คัญคือ พนักงานควร
จะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ข้อมูลทั้งหมดจะไม่สามารถทําให้นกั เรี ยนเป็ นพนักงานขายได้ ถ้านักเรี ยนไม่ลง
มือปฏิบตั ิการขาย จึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนได้ทดลองปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิ ดทักษะในการทํางานเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รง นัก เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่ ม ทําให้รู้จักกระบวนการคิ ด เป็ น ทํา
เป็ น แก้ปัญหาเป็ น
เมื่อนักเรี ยนพร้อมที่จะลงมือปฏิบตั ิ มีเทคนิคการขาย 7 ขั้นตอนที่นกั เรี ยนควรทราบและ
นําไปใช้
ทฤษฎีการขาย
1.
2.
3.
4.
5.

การขายจะต้องทําให้ลูกค้าสะดุดใจ เมื่อพบเห็นสิ นค้า
การขายเปลี่ยนการสะดุดใจของลูกค้าเป็ นความสนใจ
การขายเปลี่ยนความสนใจของลูกค้าเป็ นความต้องการ
การขายเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าเป็ นการตัดสิ นใจซื้อ
การขายทําให้ลูกค้าพึงพอใจ

เบเกอรีต้องเจอเวลาหิว

กระบวนการขาย
1. ขั้นแสวงหาลูกค้ าในอนาคต
ลูกค้าในอนาคตมี 8 ประเภท คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Needer อยากได้สินค้าอยูแ่ ล้ว ถ้าจูงใจถูก ก็จะซื้อทันที
Wanter มีความต้องการ แต่อาจมีปัญหาเรื่ องเงิน ถ้าแก้ปัญหาให้ได้ ก็จะซื้อทันที
Buyer ตั้งใจมาซื้ออยูแ่ ล้ว
Suspect พนักงานขายรู ้วา่ มีความต้องการซื้อ แต่ไม่รู้วา่ จะซื้อสิ นค้าชนิดใด เช่น คนที่เป็ นสิ ว เข้าไป
ในคลินิกรักษาสิ ว หรื อ ผูห้ ญิงเข้าไปในร้านขายเครื่ องสําอาง
Prospect ลูกค้าต้องการซื้อนํ้าหอม(เข้ามาในเคาเตอร์ขายของชาเนล ) แต่ไม่รู้วา่ จะเลือกยีห่ อ้
ใด กลิ่นใดดี พนักงานขายเสนอขาย ถ้าถูกใจก็จะซื้อ
Canvasser พนักงานขายเข้าไปพบลูกค้าแบบสุ่ ม แล้วทิ้งนามบัตร สิ นค้าตัวอย่างไว้ ถ้าลูกค้าสนใจก็
จะโทรมา หรื อพนักงานขายโทรกลับไปเพื่อสอบถาม
Customer เป็ นลูกค้าประจําอยูแ่ ล้ว พนักงานขายเพียงแต่ดูแลเอาใจใส่ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรักษา
ลูกค้าไม่ให้ไปซื้อยีห่ อ้ อื่น
China eggs พนักงานขายเสนอขายอย่างดี ลูกค้าให้ความสนใจอย่างดี แต่ไม่ซ้ือ

ขนมแม่ เอ๊ย.... พนักงานขายหาบสินค้ าเร่ ขาย เพื่อหาลูกค้ า

2. ขั้นเตรียมตัวก่อนเข้ าพบ
ต้องรู ้วา่ ใครมีอาํ นาจในการสัง่ ซื้อ มีวงเงินเท่าไร ประโยชน์ และคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ

ติดต่ อขอเข้ าพบลูกค้ า
3. ขั้นเข้ าพบ
คือ เข้าพบลูกค้าประเภท Prospect เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าให้ลูกค้าพอใจ

เตรียมตัว เตรียมใจ ข้ อมูลพร้ อม ลุย......
4. ขั้นสาธิต
คือ เข้าพบลูกค้าประเภท Prospect เพือ่ อธิบายประกอบกับสิ นค้า ให้ลูกค้าได้ตาดู หูฟัง มือสัมผัส ปากได้
ชิม จมูกได้กลิ่น

การสาธิต
5. ขั้นเผชิญข้ อโต้ แย้ง
ลูกค้ามักมีขอ้ โต้แย้งไม่ซ้ือสิ นค้า
โต้ แย้งเพื่อแก้ตัว
---> เพื่อหลีกเลี่ยงการขาย
ซื้อแล้ว
ไม่มีเวลาชม
ยังไม่สนใจ
ขอชมดูก่อน
---> ผลัดการจัดสิ นใจซื้อ
ขอคิดดูก่อน
ขอกลับไปถามที่บา้ นก่อน
ไม่กล้าตัดสิ นใจขณะนี้
พรุ่ งนี้ขอกลับมาใหม่
โต้ แย้งทีเ่ ป็ นจริง
ราคาแพงไป
อะไหล่หายาก
ไม่มีบริ การหลังการขาย
ไม่มีระบบเงินผ่อน
ยีห่ อ้ ใหม่ไม่เคยได้ยนิ

-

คุณภาพจะดีเท่ายีห่ อ้ ที่มีมานานแล้วได้หรื อ
รู ปแบบไม่สวย

6. ขั้นปิ ดการขาย
คือการสร้างความพึงพอใจระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย ลูกค้าได้สินค้า พนักงานขายได้ค่าตอบแทน

ปิ ดแบบไหนทีพ่ นักงานขายต้ องการ
7. ขั้นกิจกรรมหลังการขาย
ติดตามผลหลังปิ ดการขาย 1 อาทิตย์ และแวะเวียน สอบถาม ทุก ๆ 30 วัน

แบบฝึ กหัดท้ ายบท
1. “ พนักงานขายทําให้ลูกค้าซื้อสิ นค้าด้วยความพึงพอใจ ไม่ใช่บงั คับซื้อ “ คํากล่าวนี้ พนักงานขายต้องใช้
ทฤษฎีการขายอะไรบ้าง
2. เทคนิคกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง
2. การจัดกลุ่มให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการขาย มีประโยชน์กบั นักเรี ยนเกี่ยวกับการขายอย่างไร
3. การจัดให้นกั เรี ยนไปสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ มีประโยชน์กบั นักเรี ยนเกี่ยวกับการขายอย่างไร
4. การไปทัศนศึกษาดูสถานประกอบการ มีประโยชน์กบั นักเรี ยนเกี่ยวกับการขายอย่างไร

