แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
หัวขอเนื้อหา
1. ความหมายของการบริหารการขาย
2. ความสําคัญของการบริหารการขาย
3. การบริหารการขายกับการตลาด
4. วัตถุประสงคของการบริหารการขาย
5. การขายโดยใชพนักงานขายกับการโฆษณา
6. การจัดการหรือการบริหารการขาย
7. ตําแหนงของผูบริหารการขาย
8. คุณสมบัติของผูบริหารการขาย
9. จรรยาบรรณของพนักงานขาย
10. ประเภทของจรรยาบรรณ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการบริหารการขายได
2. อภิปรายความแตกตางของการบริหารการขายกับการตลาดได
3. ระบุวัตถุประสงคของการบริหารการขายได
4. อภิปรายการขายโดยใชพนักงานขายกับการโฆษณาได
5. วิเคราะหความสัมพันธของการจัดการหรือการบริหารการขายได
6. เขียนตําแหนงของผูบริหารการขายได
7. อภิปรายคุณสมบัติของผูบริหารการขายที่ดีได
8. อภิปรายจรรยาบรรณของพนักงานขายได
9. ระบุประเภทของจรรยาบรรณได
10. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของจรรยาบรรณในการบริหารการขายได
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
อินเทอรเน็ต
5.
6.
7.

ศึกษาเอกสารการสอนบทที่ 1 การบริหารการขายดวยตนเอง
ฟงการบรรยายในชั้นเรียน
อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน
ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ
อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
ทํารายงาน
ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การบริหารการขาย
หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารการขาย
แผนโปรงใส
แผนภูมิและแผนภาพ
ใบกิจกรรม
วีดิทัศน
คําถามและแบบฝกหัดทายบท

การวัดผลและประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม
ประเมินผลจากการทํารายงาน
ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม
ประเมินผลจากการทดสอบยอย
ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท
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บทที่ 1
การบริหารการขาย
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจทางการตลาดเกี่ยวของกับการผลิตสินคาและการบริการ
ที่มีการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูบริโภคและสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจนั้น บริษัท
ตาง ๆ เห็นวา การจําหนายเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจําเปนตองใชพนักงานขายชวยใน
การขายและเพิ่ ม ปริ ม าณการขาย แต ก ารขายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น บริ ษั ท ต อ งมี ก ารบริ ห าร
ที่เกี่ยวกับการขาย หลายดานดวยกัน เชน การจัดองคการ การจูงใจพนักงาน การจายคาตอบแทน
การแบ งเขตการขาย การพยากรณ ย อดขายและการควบคุ ม สิ่ งเหล านี้ ถื อว ามี ผลกระทบต อ
การบริหารที่นําไปสูความสําเร็จได
ดังนั้นการบริหารการขายที่ดีนั้นยังรวมไปถึงผูบริหารการขายที่ดี โดยผูบริหารการขาย
ตองดําเนินธุรกิจทางการตลาดที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (promotion mix หรือ 4P’s)
คือ ผลิตภัณฑ (product) ราคา (price) การจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด
(promotion) ใหสอดคลองกับลักษณะของการบริหารการขาย

ความหมายของการบริหารการขาย
นักวิชาการไดใหความหมายของ การบริหารการขาย (sales management) ไวมากมาย
หลายทัศนะดังนี้
การบริหารการขาย หมายถึง การจัดการทรัพยากรทุกชนิดในหนวยงานขายโดยเนน
การจัดการเกี่ยวกับพนักงานขายที่ทําหนาที่ในการขายสินคา การใหบริการแกลูกคา เพื่อให
การทํา งานของพนั ก งานขายมีป ระสิท ธิภ าพบรรลุวั ต ถุป ระสงค ข องฝา ยขายของธุร กิจ
(สมใจ บุญทานนท, 2542, หนา 10)
การบริหารการขาย หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมโปรแกรม
การขายโดยบุคคลที่ออกแบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและกําไรของบริษัท (Dalrymple &
Cron, 1998, p. 4)
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การบริ ห ารการขาย หมายถึ ง การวิ เ คราะห การวางแผน การปฏิ บั ติ ก าร และ
การควบคุ มกิ จ กรรมทางการขายรวมทั้ งการออกแบบกลยุ ทธ แ ละโครงสร า งกํ าลั ง การขาย
การสรรหา การคั ด เลื อ ก การฝ ก อบรม การจ า ยค า ตอบแทน การแนะนํ า และประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานขาย (Kolter and Armstrong, 1996, p.533)
จากความหมายของ การบริหารการขาย ที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนสามารถสรุปไดวา
การบริหารการขาย หมายถึง การวิเคราะห การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
การปฏิบัติงานดานการขายใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทกําหนดไว

ความสําคัญของการบริหารการขาย
การบริหารการขายเปนงานที่สําคัญตอบริษัทที่ตองมีผูบริหารกิจกรรมและเปาหมาย
ของบริษัทซึ่งสิ่งเหลานี้ ถือวามีผลตอในอนาคตแลวยังทําใหบริษัทไดรับประโยชนในการบริหาร
ระยะสั้นและระยะยาวดังนี้
1. มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ การขายสินคาของพนักงานขายนั้นทําใหเกิด
การจางแรงงานในงานการขาย ซึ่งถือวางานการขายทําใหบุคคลมีงานทําและทําใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศดีขึ้นซึ่งทําใหเกิดการจางงาน
2. การขายเพิ่มอุปสงครวม การขายเปนการสรางอรรถประโยชนดานเวลา (time utilities)
อรรถประโยชนดานสถานที่ (place utilities) และอรรถประโยชนการเปนเจาของ (possession
utilities) ซึ่งพนักงานขายสามารถเพิ่มอุปสงคในสินคาหรือบริการไดนั้น จึงทําใหบริษัท
มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายของพนักงานขายแตละคนรวมถึงทําใหมีสวนแบงตลาดของบริษัท
เพิ่มขึ้น และถาอุปสงคที่เพิ่มขึ้นทําใหตนทุนการผลิตและตนทุนตอหนวยของสินคา แตละชนิด
ต่ําลง เนื่องจากเมื่อมีการผลิตหรือการขายสินคาจํานวนที่เพิ่มขึ้นของพนักงานขาย
3. ธุร กิจ ไดรับ กํา ไรสูง ขึ้น ซึ่ง จะมีผ ลตอ การขยายการลงทุน ทํา ใหธุร กิจ ตา ง ๆ
เจริญเติบโตและทําใหธุรกิจไดรับกําไรเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของงานการขาย
4. เกิด ความสะดวกใหแ กลูกคา ทําใหก ารบริโ ภคสิน คา ตา ง ๆ ไดรวดเร็ว ขึ้น และ
ยังสามารถทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและมีความเชื่อถือกับบริษัทตาง ๆ มากขึ้นเพราะมีพนักงานขาย
ที่ดีคอยบริการใหความสะดวกสบาย
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การบริหารการขายกับการตลาด
การบริหารการขายถือวาเปนสวนหนึ่งของการตลาดที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
และกําไรของธุรกิจ ซึ่งนักการตลาดตองศึกษาถึงการบริหารการขายรวมถึงผลกระทบที่มีผลตอ
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อจะไดแสวงหาโอกาสและพัฒนากลยุทธทางการตลาดได
โดยผูบริหารจะตองพิจารณาถึงปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ดังนี้
1. ตลาดเปาหมาย (target market) หมายถึง กลุมของผูบริโภคหรือสวนตลาด
(segment) ที่มีความตองการคลายคลึงกัน และเลือกเปนลูกคากลุมเปาหมายเพื่อเสนอขายสินคา
หรือบริการเพื่อมุงตอบสนองความตองการซึ่งผูบริหารการขายจะตองกําหนดสวนประสมการตลาด
ใหสอดคลองกับความตองการนั้น ๆ
2. สวนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง ตัวแปรที่สามารถควบคุมได
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค
ดังนั้นสวนประสมการตลาดจึงมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานการบริหารการขาย
ซึ่งบริษัทสวนใหญตองมีการกําหนดตัวแปรทางการตลาดและโปรแกรมการตลาดดังภาพที่ 1.1
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สวนประสมการตลาด

ผลิตภัณฑ

การโฆษณา

ราคา

การประชาสัมพันธ

การสงเสริมการตลาด

การขายโดยบุคคล

การจัดจําหนาย

การสงเสริมการขาย

การบริหารการขาย

การวางแผน
การจัดทํางบประมาณ
การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน
การฝกอบรม

การจูงใจ
การจายคาตอบแทน
การกําหนดเขตการขาย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1.1 ขอบเขตของการขายโดยบุคคลและการบริหารงานขายในสวนประสมการตลาด
ที่มา (Dalrymple & Cron, 1998, p. 5)
ดั ง นั้ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผู บ ริ ห ารการขายต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการและ
ความพอใจของลู กค ากลุ มเป าหมายให ได รั บความพอใจสู งสุ ดในการเสนอสิ นค าหรื อบริ การ
จาก สวนประสมการตลาด ดังนี้
2.1 ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยมุงตอบสนองความตองการ
ของลูกคาเปาหมายใหพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑเปนสิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน
ก็ได และอาจเสนอในรูปของสินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคการหรือบุคคลเปนตน

7
2.2 ราคา (price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินที่บริษทั กําหนดขึน้ มา
ผูซื้อและผูขายยอมรับไดโดยคํานึงถึงตนทุน (cost) และกําลังซื้อของผูบริโภค โดยผูบริโภค
จะเปรียบเทียบมูลคา (value) กับราคาของผลิตภัณฑ
2.3 การจัดจําหนาย (place หรือ distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง
การจั ดจํ าหน ายประกอบด วยสถาบั นและกิ จกรรมในการเคลื่ อนย ายผลิ ตภั ณฑ ไปยั งตลาด
การเคลื่อนยายและการกระจายสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคาและการเก็บรักษา
สินคา
2.4 การสงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารขอมูลขาวสาร
ของผลิ ต ภั ณ ฑ กั บ ผู ซื้ อ และผู ข าย เพื่ อ การสร า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ
โดยการติดตอสื่อสารที่มีเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด ดังนี้
2.4.1 การโฆษณา (advertising) หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑหรือบริการโดยผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร เปนตน
2.4.2 การสงเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาด
เพื่อกระตุนการซื้อขายของผูบริโภค เชน การแสดงสินคา การสาธิต การปฏิบัติงานของสินคา
และความพยายามในการขาย
2.4.3 การประชาสัมพันธ (public relation) หมายถึง การใหขาวสารโดยไมตอง
เสียคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อสรางภาพลักษณของบริษัท
2.4.4 การตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถึง การขายโดยเครื่องมือ
สื่อสารตาง ๆ โดยตรงใหผูบริโภค ซึ่งเปนกิจกรรมการสงเสริมการตลาดโดยตรงและสรางให
เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด เชน การขายทางโทรศัพท จดหมายทางตรง แค็ตตาล็อก
2.4.5 การขายโดยบุคคล (personal selling) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาด
ที่เนนการขายโดยใชพนักงานขายเสนอขายสินคาและบริการ

วัตถุประสงคของการบริหารการขาย
ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้นบริษัทตองใชสวนประสมการสงเสริมการตลาดคือ
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรงและการขายโดยบุคคล
ซึ่งถือวาเปนการใชเครื่องมือโดยบริษัทตองมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของบริษัทดังนี้
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1 . เพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารการขายที่ดีนั้นบริษัทตองสามารถเพิ่มยอดขายใหได
มากขึน้ เพื่อทําใหบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการทดลองสินคาใหกับลูกคาเปาหมายนั้น โดยการสงเสริม
ใหเกิดการทดลองใชและซื้อสินคา
3. เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ เขาสูตลาดเพื่อสรางกําไรและปรับความตองการ
ซื้อของลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการบริหารการขายใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทไดนั้นตองกําหนดกลยุทธ
สําหรับการขาย คือ การใชพนักงานขายโดยใชกลยุทธผลักและกลยุทธดึงซึ่งมีกลยุทธ
ในการสงเสริมการขาย
2
กลยุทธดังนี้
ดังภาพที่
1 . 2
กิจกรรมการตลาด
ผูผลิต

คนกลาง

กลยุทธผลัก

กิจกรรม
การตลาด
ลูกคา
ความตองการซื้อ

กิจกรรมการตลาด

ผูผลิต

กลยุทธดึง

คนกลาง

ความตองการ
การซื้อ

ลูกคา

ภาพที่ 1.2 กลยุทธผลักและกลยุทธดึง
ที่มา (ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2544, หนา 168)
แนวความคิดและหลักการในการดําเนินการเกี่ยวกับกลยุทธได 2 แบบดังกลาวมีดังนี้
1. กลยุทธผลักสินคาไปสูผูบริโภคหรือผูใช (push strategy) คือ การกระตุน
โดยการใชพนักงานและคนกลางเพื่อการสงเสริมการขาย (trade promotion) ในการผลักสินคา
จากผูผลิตไปสูผูบริโภค
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2. กลยุทธดึงผูบริโภคมาสูส ินคา (pull strategy) คือ การใชกิจกรรมทางการตลาด
ไดแก การโฆษณาและการสงเสริมการขาย เชน การชิงโชค แสตมปการคา การแจกของแถม
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการและยอมรับสินคาและทําใหผูบริโภคจะแสวงหาสินคานั้น ๆ

การขายโดยใชพนักงานขายกับการโฆษณา
การขายจะเกี่ยวกับการใชพนักงานขายพยายามจําหนายสินคาใหกับลูกคาและทําให
ลูกคาไดรับความพอใจ โดยการขายจะประสบความสําเร็จไดนั้นธุรกิจตองพิจารณาวาบริษัทนั้น
ลูกคารูจักและยอมรับมากนอยแคไหน และบริษัทควรจะเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับสินคาและ
ลูกคากลุมเปาหมาย เพื่อขจัดขอโตแยงได ดังตารางที่ 1.1 (ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 17)
ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบระหวางการใชพนักงานขายกับการโฆษณา
การใชพนักงานขาย
การโฆษณาและการสงเสริมผูบริโภค
- การสื่อสารสวนใหญจะกระทําเฉพาะราย - การโฆษณาผานสื่อมวลชนจะกระจาย
เปนสวนบุคคล พนักงานขายสามารถปรับ
ครอบคลุมไปทั่ว ไมจําเพาะเจาะจง
การเสนอขายใหเหมาะสมเปนรายบุคคลได การสื่อสารจะเปนแบบทางเดียว ไมสามารถ
สามารถโตตอบได การสูญเสียจะนอย
จะปรับใหเขากับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ ได
แตการครอบคลุมก็จะจํากัดและชา
การสูญเปลาจะมีมาก จะรูผ ลเร็ว
- เปนเพียงสรางความสนใจ กระตุนใหอยาก
- เขาตรงตลาดไดมากกวา
- ไมมีการขายทันที อาจจะลืมหรือเปลี่ยนใจ
- อาจมีการซือ้ ขายทันที
ได
- ใหทํางานอยางอื่นได เชน การวิจัยตลาด
การสาธิตการใชสินคา
ที่มา (ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 17)

การจัดการหรือการบริหารการขาย
การบริหารการขายนั้นจะตองมีระบบการจัดการเพื่อใหการบริหารงานนั้นบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีบุคคลที่ประกอบภารกิจการจัดการ (perform management
tasks) ที่เรียกวา ผูจัดการ ที่มีอํานาจและการตัดสินใจตาง ๆ ของบริษัท
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ดัง นั้น งานของผูบ ริห ารการขายทุก คนจะตอ งเขา ใจถึง บทบาทของตนเองและ
พนั ก งานขายโดยการกํ า หนดโครงสร า งองค ก ารขาย การพยากรณ ก ารขาย การวางแผน
การบริหารการขาย การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานขาย การฝกอบรมพนักงานขาย และ
การมอบหมายงานในลัก ษณะเขตการขายและโควตาการขาย กํา หนดการจา ยคาตอบแทน
การจูง ใจและการประเมิน ผลการปฏิบัติง านขาย ซึ่งมีห นา ที่ตา ง ๆ ที่ตอ งปฏิบัติที่เ รีย กวา
กระบวนการจัดการ (management process) ได 5 ประการดังนี้
1. การวางแผน (planning) หมายถึง บริษัทตองมีการวางแผนสําหรับการดําเนินการ
บริหารการขายไวลวงหนาโดยการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของบริษัทเพื่อใชสําหรับ
การพิจารณาสําหรับการตัดสินใจไดถูกตองและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2. การจัดระบบงาน (organizing) หมายถึง บริษัทจะสรางโครงสรางของหนวยงาน
ของบริษัทสําหรับผูบริหารการขายที่จะใหมีหนทางสําหรับปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ กํ าหนดไว โดยมี การจั ดระบบงานของบริ ษั ทตั้ งแต การกํ าหนดตํ าแหน งงาน วิ ธี การปฏิ บั ติ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และการประสานงานระหวางตําแหนงงานตาง ๆ ของบริษัท
3. การกระจายงานและประสานงาน (integrating) หมายถึง บริษัทจะตองดําเนินงาน
โดยตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกภายในบริษัท ซึ่งจะตองมีการประสานเกี่ยวกับงานนโยบาย
แผนงาน การบริหารบุคคล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท
4. การวัดผลงาน (measuring) หมายถึง บริษัทจะมีการวัดผลงานการบริหารงาน
ดวยการสรุปและประเมินผลงานที่เกิดขึน้ วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการปฏิบัติงานจริง
5. การพัฒนาคน (developing people) หมายถึง บริษัทจะมีการพัฒนาคนของบริษัท
เพื่อเกิดทักษะและความชํานาญเพื่อสามารถนําไปใชสําหรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตําแหนงของผูบริหารการขาย
การบริหารงานขายนั้นจะมีการกําหนดตําแหนงหนาทีใ่ นการบริหารเพือ่ ใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดตําแหนงของผูบริหารการขาย ดังภาพที่ 1.3
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รองประธานการขาย
(vice president of sales)
ผูจัดการขายระดับชาติ
(national sales manager)
ผูจัดการขายสวนภูมิภาค, ฝาย/แผนก หรือเขต
(regional division or zone sales manager)
ผูจัดการขายภาค, สาขาหรือผูจัดการขายภาคสนาม
(district branch of field sales manager)
หัวหนาหนวยขาย
(sales supervisor)
ผูจัดการขายที่ปฏิบัติงานดีเดน
(national account manager)
ผูแทนการตลาด, ผูแทนขาย, ผูแทนลูกคา,
ผูแทนขายวิศวกรและพนักงานขาย
(sales representative, account representative, sales engineer and salesperson)
ผูชวยผูจัดการขาย, ผูวิเคราะหการขาย ผูจัดการฝกอบรมการขาย
(assistant to sales manager, sales analysis and sales training manager)

ภาพที่ 1.3 ตําแหนงตาง ๆ ในการบริหารการขาย
ที่มา (สอาน โปรยบํารุง, 2547, หนา 10)

12
ตําแหนงของผูบริหารงานขายมีรายละเอียดดังนี้ (สอาน โปรยบํารุง, 2547, หนา 8 -9)
1. รองประธานการขาย (vice president of sales) เปนตําแหนงผูบริหารระดับสูง
ทางดานการขาย ซึ่งขึน้ อยูกับการบริหารจัดการของบริษัท การทํารายงานเพือ่ เสนอตอรองประธาน
ทางดานการตลาด (the vice president of marketing) หรือประธานบริษทั (the company president)
รองประธานการขายปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระยะเวลาคอนขางยาว การวางแผนระดับสูงของ
บริษัทและรับผิดชอบโดยตรงทางดานกลยุทธการขาย (sales strategy) สวนภายในบริษัทจะไมมี
ตําแหนงรองประธานดานการตลาด (vice president of marketing) สําหรับรองประธานฝายขาย
(vice president of sales) มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการขายรวมทัง้ หมด
2. ผูจัดการขายระดับชาติ (national sales manager) เปนบุคคลที่เชื่อมโยงระหวาง
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทในการตัดสินใจกลยุทธรวมทั้งหมดและผูจัดการขายโดยตรง (the
line sales manager) มีหนาที่รับผิดชอบการวางแผนการขายตามที่ไดกําหนดไวตามเขตตาง ๆ
ดวยการวางกลยุทธและกลวิธี สวนผูจัดการขายระดับชาติจะรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับพนักงานขาย
และการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง ตลอดจนการปฏิบัติงานของผูจัดการขายประจําเขต (regional
sales manager)
3. ผูจัดการขายสวนภูมิภาคหรือเขต (regional, division, or zone sales manager) จาก
ตําแหนงตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตน ผูจัดการขายเหลานี้จะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การขายโดยตรงเพื่อใหประสบผลสําเร็จถึงแมวาจะเปนหนวยงานยอยของบริษัทก็ตาม เริ่มตน
ดวยแผนก ฝาย และเขต ซึ่งมีผูจัดการแผนกขายประจําอยูก็จะตองรายงานไปยังผูจัดการฝายขาย
(division sales manager) และก็รายงานตอไปยังผูจัดการขายประจําเขต (zone sales manager)
4. ผูจัดการขายเขต, ผูจัดการประจําสาขา, หรือผูจัดการขายภาคสนาม (district, branch,
or field sales manager) เปนผูจัดการขายระดับแรกมีหนาที่รับผิดชอบดานการขายโดยตรงใน
การปฏิบัติงานของพนักงานขายวันตอวันปกติแลว (ไมไดทําหนาที่เสมอไป) ไมวาจะเปนระดับ
ภาค สาขา และภาคสนาม จะรับผิดชอบและปฏิบัติงานใหเปนผลสําเร็จในเขตพื้นที่ไมกวางขวาง
มากนัก
5. หัวหนาหนวยขาย (sales supervisor) สวนใหญจะเปนผูที่มีประสบการณมามากแลว
การดูแลและใหคํ าแนะนําทั่ว ๆ ไปสําหรับพนักงานขายที่ปฏิบัติ งานอยูตามสาขาหรือ เขตการขาย
ที่ไดรับมอบหมาย
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6. ผูจัดการขายที่ปฏิบตั งิ านดีเดน (national account manager) ตําแหนงนี้สถาน
ประกอบการจะใชหรือไมขึ้นอยูกับนโยบายการบริหารจัดการและเห็นความสําคัญของตําแหนงนี้
หรือไม
7. ผูแทนการตลาด, ผูแทนขาย, ผูแทนบัญชี, ผูแทนขายวิศวกรและพนักงานขาย
(marketing representative, sales representative, account representative, sales engineer, and
salesperson) ตําแหนงตาง ๆ ของพนักงานขายมีจํานวนไมมากนักขึน้ อยูกับความจําเปนมากนอย
แคไหน โดยเฉพาะบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินคาผูบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม
8. ผูชวยผูจัดการขาย, ผูวิเคราะหการขาย, ผูจัดการฝกอบรมพนักงานขาย (assistant
of sales manager, sales analysis, sales training manager) ตําแหนงเหลานีเ้ ปนตัวแทนของที่ปรึกษา
หลายตําแหนง โดยใหการสนับสนุนผูปฏิบัติหนาที่ทางดานการขายสําหรับบุคคลที่มีตําแหนง
เปนที่ปรึกษาทุก ๆ ระดับขององคการขายเพื่อความรวมมือกับสํานักงานใหญไปจนถึงสํานักงาน
สาขาแตก็มีจํานวนหลายตําแหนงที่นาสนใจ

คุณสมบัติของผูบริหารการขาย
ผูบริหารการขายจะตองรูจ ักการปรับตัวใหเขากับเพือ่ นรวมงานและลูกคา โดยผูบริหาร
การขายจะตองมีลักษณะความเปนผูนําเพื่อเปนการสรางการยอมรับ ซึ่งผูบริหารการขายที่ดีนั้น
ตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
1. มีลักษณะเฉพาะสวนบุคคล บุคคลแตละคนนั้นจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่มีมาตั้งแต
กําเนิดและรวมถึงสวนที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังนี้
1.1 ลักษณะสวนบุคคล เปนคุณสมบัติเฉพาะของแตละบุคคล แบงไดอีก 2 ประเภท
ดังนี้
1.1.1 คุณสมบัติที่ติดตัวมาแตกําเนิด เปนคุณสมบัติที่แตละคนไมอาจหลีกเลีย่ ง
ไดเพราะเปนมาตั้งแตกําเนิดคือรูปลักษณหรือกาย (physical traits) และบุคลิกภาพที่อยูในตัว
(personality attributes) หรือนิสัย (habits) หรือใจ คุณสมบัติที่ติดตัวมาแตกําเนิดเหลานี้สามารถ
ปรับไดบางแตไมสมบูรณ
1.1.1.1 รูปลักษณหรือกายที่กลาวถึงนี้เริ่มตั้งแต เพศ รูปราง หนาตา
ความสูง ความอวน สีผวิ น้ําเสียง สุขภาพพลานามัย ความแข็งแกรง ความสมบูรณของรางกาย
สุขภาพจิตที่เขมแข็ง
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1.1.1.2 บุคลิกภาพที่อยูในตัวหรือนิสัยหรือใจในที่นี้ คือ สติปญญา
แรงผลักดันไปสูความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ (ความพอใจในงาน) วิริยะ
(ความขยันหมั่นเพียร) จิตตะ (ความมีจิตฝกใฝในงาน) และวิมังสา (ความมั่นตริตรองพิจารณา
เหตุผล) ตลอดจนความซื่อสัตย การตรงตอเวลา การมีความเมตตากรุณา การรูจักกาลเทศะ
การมีความคิดสรา งสรรค การรูจัก เอาใจเขามาใสใ จเรา การชอบการบริก าร การมีจิต ใจ
ที่เขมแข็งมั่นคงและการมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
1.1.1.3 คุณสมบัติที่ไดรับการปลูกฝง (สั่งสอนหรือฝกฝน) จากครอบครัว
และสภาพแวดลอม เปนคุณสมบัติที่ทําใหแตละคนเปนคนที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดี (acquire
personal quality and attitudes) ตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว สิ่งที่ปลูกฝงได เชน ความรูในวิชาการ
ดานการตลาดและดานการขาย เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง การบริหาร จิตวิทยา
กิริยามารยาท เทคนิคการพูด เทคนิคการฟง การใหคําปรึกษา เทคนิคการสรางความสัมพันธ
ความสามารถในการคิดคํานวณ ความกวางขวางในสังคม ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การมีเหตุผลและคุณธรรมตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว
2. มีทักษะในการบริหาร บุคคลแตบุคคลจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันในทักษะสําหรับ
การบริ ห ารแต บุ ค คลก็ ส ามารถมี พั ฒ นา และเปลี่ ย นแปลงได เ พื่ อ แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ
การบริ ห ารงานขายด ว ยการฝ ก อบรมทั ก ษะสํ า หรั บ การบริ ห ารเพื่ อ นํ า ไปใช สํ า หรั บ
การปฏิบัติงานไดดังนี้ (สมใจ บุญทานนท, 2542, หนา 16)
2.1 มีทักษะในการแกไขปญหา (problem solving skills) สิ่งที่เกิดขึ้นในทุก
กรณีอยางเห็นความสําคัญและไมยอทอ ตองมีความสามารถในการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
มีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุและทางเลือกในการแกไขปญหา ตลอดจนมีความสามารถใน
การตัดสินใจภายใตสภาวะตาง ๆ ทั้งคับขันและไมคับขัน
2.2 มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น (interpersonal skills) ทั้งในระดับที่สูงกวา
ระดับเดียวกันและต่ํากวา ทั้งในเรื่องงานโดยตรงและเรื่องสวนตัว ในรูปแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความคุนเคยและเปนแรงกระตุนในการทํางาน
2.3 มีทักษะในการติดตอสื่อสาร (communication skill) ทั้งภาษาพูด ภาษากาย
และภาษาเขียน มีความชํานาญในการใชสื่อตาง ๆ เขามาชวย ผูบริหารการขายตองทําหนาที่
เชื่อมโยงขาวสารทุกชนิดจากพนักงานไปยังผูบริหารระดับสูงหรือจากผูบริหารระดับสูงลงมายัง
พนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4 มีทักษะในการสรางความเชื่อถือ (persuasive skills) ใหเกิดขึ้นกับลูกนอง
และผูพบเห็น เพราะความนาเชื่อถือจะนําไปสูความเกรงใจ ความเคารพนับถือและการยอมรับ
อันจะสงผลใหการทํางานของพนักงานลุลวงไปไดดีกวาการยอมจํานนและการบังคับขูเข็น
2.5 มีทักษะในการจัดการ (administrative skills) ทักษะประเภทนี้จะชวยให
การทํางานสําเร็จโดยตรง ซึ่งทักษะเหลานี้สวนหนึ่งสามารถเรียนรูไดทางทฤษฎีและอีกสวน
หนึ่งเรียนรูไดโดยการปฏิบัติไดดังนี้
2.5.1 ทักษะในการสนับสนุน (supporting)
2.5.2 การกระตุน (motivating)
2.5.3 การสอน (coaching)
2.5.4 การใหคําปรึกษา (mentoring)
2.5.5 การเปนตัวแทน (representing)
2.5.6 การวางแผน (planning)
2.5.7 การใหความรู (informing)
2.5.8 การจัดการกับความขัดแยง (conflict management)
2.5.9 การมอบหมายงาน (delegating)
2.5.10 การแกไขปญหา (problem solving)
2.5.11 การสรางความกระจางชัดเจน (clarifying)
2.5.12 การตักเตือน (monitoring)
3. เปนผูริเริ่มที่ดี การเปนผูริเริ่มจัดไดวาพนักงานขายจะไดรับความสําเร็จไดมาก
จากการขาย ซึ่งผู บริห ารงานขายต องดํ า เนิน การ เชน การคัด เลือ กพนัก งานขายด ว ยวิธีก าร
รับสมัคร และการคัดเลือกพนักงานขายอยางมีหลักเกณฑ รวมถึงการสัมภาษณเพื่อสามารถ
นําไปใชพิจารณาคัดเลือกพนักงานขายที่ดีไดดังนี้
3.1 บุคลิกภาพ ผูสมัครตองมีบุคลิกภาพที่ดีและเปนที่ยอมรับของลูกคา รวมถึง
สภาพรางกายและความนาเชื่อถือของแตละบุคคล
3.2 สุขภาพ ผูสมัครตองมีสุขภาพที่ดีเนื่องจากงานการขายเปนงานหนักซึ่งตองใช
ความสามารถทุกสวนของรางกายและตองมีความอดทน
3.3 การพูด พนักงานขายตองมีทักษะในการพูด การออกเสียง และมีความชัดเจน
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจเพราะการพูดมีความสําคัญตออาชีพการขายมาก
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3.4 ความกระตือรือรน พนักงานตองเปนบุคคลซึ่งใฝรูและใฝศึกษาเพิ่มเติม
ตลอดเวลา และมีความขยันฝกฝนใหเปนนักขายมืออาชีพได
3.5 มนุษยสัมพันธ พนักงานขายตองมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานขาย
ดวยกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใหเขากับผูคาดหวังหรือลูกคาได
3.6 ทัศนคติที่มีตองานขาย เปนบุคคลที่ชอบงานขายและเปนคนที่มีความสามารถ
ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดรวมถึงทัศนคติที่ดีตอสินคาและตอบริษัท
3.7 มีความจําที่ดี พนักงานตองเปนบุคคลที่มีความจําในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินคาและรายละเอียดของลูกคา
4. มีความเปนผูนํา คือ บุคคลซึ่งทํางานไดสําเร็จนั้นตองมีความเปนผูนําไปพรอมกับ
การเปนพนักงานขาย ซึ่งบุคคลที่ขึ้นมาดํารงตําแหนงที่สูงของบริษัทไดนั้นตองเริ่มจากการเปน
พนักงานขายและนําไปสูความเปนผูนํา เชน หัวหนาขาย ซึ่งขึ้นอยูกับวาพนักงานขายแตละ
บุคคลมีความเปนผูนําแคไหน โดยมีหนาที่สําคัญคือเปนผูคิดวางแผนและควบคุมใหผูอื่นทํางาน
5. เปนนักขายมืออาชีพ สิ่งหนึ่งซึ่งผูบริหารงานขายเกือบทุกบริษัทมุงหวัง คือ
การทําอยางไรพนักงานขายภายใตความรับผิดชอบของตน จึงจะสามารถเปนนักขายมืออาชีพได
คื อ พนัก งานขายที ่ข ายไดร ับ ความสํ า เร็จ มากกวา ความลม เหลว โดยศึก ษาเพิ ่ม เติม อยา ง
สม่ํ า เสมอเกี่ ย วกั บงานด า นการขาย มี ความอดทน และมี ค วามชอบในการบริก ารแกผู อื ่น
โดยเฉพาะลูกคา มีความซื่อสัตยและศรัทธาในตัวเองและผลิตภัณฑที่จําหนาย
6. เปนผูใฝหาความรู ผูบริหารการขายสวนใหญเปนบุคคลที่ใฝหาความรูอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งก็จะทําใหพนักงานขายก็จะเปนผูใฝหาความรูดวย ผูบริหารการขาย
ที่ดีตองเห็นความสําคัญของการฝกอบรมแกพนักงานขายที่ตนรับผิดชอบเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณใหแกพนักงานขาย ดังนั้นการฝกอบรมเปนสาเหตุของคาใชจายของบริษทั ซึง่ บริษทั
ตองคํานึงถึงประโยชนที่ไดจากการฝกอบรมวาคุมหรือไมในการเสริมสรางใหพนักงานขายของตน
ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอคือหนาที่หลักของผูบริหารการขายที่ดี โดยการฝกอบรม
สวนใหญจะเกี่ยวกับดานเทคนิคการขาย
7. เปนผูมีความรูดี ผูบริหารการขายที่ดีตองมีความรูในเรื่องตาง ๆ ดี ซึ่งความรู
ดังกลาว รวมถึงความรูในเรื่องผลิตภัณฑ ความรูเรื่องบริษัท ความรูเรื่องกระบวนการขาย ความรู
ดานสภาวะตลาดที่เปนจริง สิ่งนี้จึงทําใหผูบริหารการขายมีความจําเปนตองออกตรวจสภาวะตลาด
อยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะไมถูกพนักงานขายหลอกลวงได
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จรรยาบรรณของพนักงานขาย
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพในการงานแตละ
อยางกําหนดขึน้ เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอาจเขียนเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ได (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2 5 4 2 , หนา 2 8 9 )
การบริหารการขายที่ดีนั้นตองมีแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อใชสําหรับเปนแนวทาง
ในการดํา เนิน งานของธุ ร กิจ ไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพดั ง นี้ คือ (ศศนัน ท วิวัฒ นชาต,2545,
หนา 225 - 226)
1. ใชวิธีการที่ซื่อสัตย นักขายควรซื่อสัตยตอตนเอง นายจางและลูกจางเมื่อทานมี
ความจริงใจและซื่อสัตยในความรับผิดชอบงานขาย ทานก็จะสามารถทํางานตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
งานขายผลิตภัณฑและบริการตลอดจนการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเต็มที่
2. ใหความสนใจแกความสนใจของลูกคากอน ในการขายบริษัทควรมุงเนน ความตองการ
ของผูคาดหวัง กฎพื้นฐานขอหนึ่งของความสําเร็จในการขายก็คือ ชวยตนเอง โดยหาวิธีการ
ชวยผูอื่น กลาวคือเมื่อทานหาวิธีการชวยแกปญหาใหผูคาดหวังไดแลวสามารถประหยัดเงินหรือ
ปรับปรุงธุรกิจได ทานไมเพียงปดการขายไดแตยังแนใจไดวาลูกคายังคงสนใจจะติดตอกับทาน
ตอไปอีกในอนาคต
3. หลีกเลี่ยงการโออวดสรรพคุณสินคาเกินความจริง หลักพื้นฐานของการเสนอก็คือ
การใหขอมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับสินคาโดยการบอกอยางครบถวน อยากลาวอางเกินจริงเพราะ
ไมเพียงแตจะผิดจรรยาบรรณยังผิดกฎหมาย จงยึดในขอเท็จจริง โดยเฉพาะเมื่อทานย้ําบางจุด
ที่สําคัญ ๆ
4. หลีกเลี่ยงการโจมตีคูแขงขัน นักขายบางคนมีความเชื่อที่ผิดวาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดในการแขงขันคือโจมตีคูแขงขัน การกระทําดังกลาวไมเพียงแตผิดจรรยาบรรณยังทําใหสูญเสีย
ความเชื่อถือตอตนเองและบริษัทได
5. หลีกเลี่ยงจากการใชทรัพยากรของบริษัทอยางไมเหมาะสม นักขายจะตองระมัดระวัง
ในการใชจายในการขาย เชน คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทางและคาตอนรับลูกคา
6. ปฏิบัติงานหลังการขายอยางสม่ําเสมอ มาตรฐานจรรยาบรรณของนักขายคนใด
คนหนึ่งมักจะถูกทดสอบหลังการขายอยูบอย ๆ โดยพิจารณาจากการติดตามหลังการขายอยาง
ละเอียด นักขายควรทําการติดตอเยี่ยมลูกคาหลังการขายเพื่อจะไดทราบวาเขาไดรับความพอใจ
อยางเต็มที่จากการใชสินคาหรือไม ถามีปญหาเกิดขึ้นก็จะไดจัดการแกไขในวิธีการที่จะสราง
คานิยมและความสัมพันธอันดี ตลอดจนความจงรักภักดีในระยะยาว
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ประเภทของจรรยาบรรณ
ดังนั้นการดําเนินธุรกิจตองยึดหลักปฏิบัตใิ นการบริหารดวยความซื่อสัตย
และ
มีจริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารการขายเพื่อสรางใหลูกคายอมรับและเกิดความเชื่อมั่น
ในตัวของพนักงานขาย ซึ่งในปจจุบันบริษัทจะยึดหลักความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติและ
เปนสิ่งที่ควบคุมหรือเปนตัวกําหนดความประพฤติปฏิบัติในอาชีพตาง ๆ เชน แพทย
ทนายความ
วิศวกรรวมถึงพนักงานขายที่ตองมีหลักเกณฑจรรยาบรรณสําหรับปฏิบัติดังนี้
1. จรรยาบรรณตอลูกคา บริษัทตองดูแลพนักงานภายในบริษัท ซึ่งถือวาบริษัทและ
พนักงานนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ของบริษัท
1.1 การรักษาความลับของลูกคา พนักงานทุกคนจะมีลูกคาที่ติดตอซื้อขายดังนั้น
ไมวาพนักงานขายจะรูขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เชน ปริมาณการสั่งซื้อ ตนทุนสินคา นโยบายการซื้อ
และสตอกสินคา ซึ่งพนักงานขายจะตองเก็บความลับเหลานี้เพราะบางครั้งลูกคาอาจมีคูแขงขัน
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งพนักงานแตละคนจะตองถือปฏิบัติเพื่อสรางความเชื่อถือใหกับลูกคา
โดยไมเปดเผยใหคูแขงขันทราบเพราะจะทําใหเกิดผลเสียตอบริษัท
1.2 การใหสินบน พนักงานตองไมติดสินบนเพื่อใหลูกคาตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น
เพราะจะทําใหลูกคาเปลี่ยนไปซื้อสินคาจากคูแขงขันกรณีถาการใหสินบนที่มีขอเสนอที่ดีกวา
1.3 การใหของขวัญ เปนการใหของขวัญในโอกาสหรือเทศกาลพิเศษตาง ๆ
กั บ ลู ก ค า เช น วั น ป ใ หม วั น เกิ ด ลู ก ค า เป น ต น ซึ่ ง สาเหตุ ก ารให ข องขวั ญ แก ลู ก ค า ที่ ไ ม
ประสิทธิภาพนั้นเกิดจาก 5 ประการดังนี้ (สุปญญา ไชยชาญ, 2544, หนา 181)
1.3.1 ของขวัญ ใด ๆ ที ่ส ะทอ นรสนิย มของผูรับ ใหป รากฏออกมาวา ต่ํ า
หรือไมดียอมทําใหผูรับดอยสถานภาพหรือความภาคภูมิใจลงไป และจะไรประสิทธิผลยิ่ง
ถา เปน ของขวัญ ที่ม าจากมื อผูใ ห ที่ ไ ดชื่อวา เห็ น แกตัว หรือเห็ น แก เ งิ น ยิ่งทํ า ใหป ระสิ ทธิผ ล
ของขวัญต่ําลงไปอีก แตหากของขวัญนั้นสอสัญลักษณแหงความพอใจที่ไดติดตอคาขายดวย
และไมมีเครื่องหมายแหงพันธกิจใด ๆ แอบแฝงอยู ของขวัญนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.3.2 ของขวัญใด ๆ ที่มีมูลคาเหนือกวาเหตุผลที่ใหแกกันและกันยอม
มีลั กษณะเฉพาะใกล เคี ยงกั บสิ นบนมากยิ่ งขึ้ น ประสิ ทธิ ผลย อมด อยลงเพราะไม มี ใครยิ นดี
ถูกตราหนาวารับสินบน หรือของขวัญใด ๆ ที่เปนสิ่งของซึ่งมีการโฆษณาอยางดาษดื่นยอมไร
คุณคาหรือแสดงวา ทั้งผูใหหรือผูรับมีรสนิยมต่ํา
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1.3.3 ของขวัญใด ๆ ที่ผูรับสามารถตีความหมายของการใหไปไดหลายทาง
ฝายผูรับมักตีความไปในทางไมดี ประสิทธิผลของของขวัญจะต่ํา
1.3.4 ของขวัญใด ๆ ที่ผูใหใชบรรทัดฐานของตนเองวัดความนิยมชมชอบ
ของผูรับอาจดอยประสิทธิผลลงไดถาบรรทัดฐานนั้นไมแมนยํา เชน การใหปฏิทินภาพเปลือย
ผูรับอาจไมชอบก็ได
1.3.5 ของขวัญใด ๆ ที่มอบใหคูสมรสของผูรับ มักจะมีประสิทธิผลต่ํากวา
การมอบใหลูก ๆ ของผูรับ
1.4 การเลี้ยงรับรอง เปนการเลี้ยงรับรองลูกคาซึ่งเปนวิธที ี่นิยมใชปฏิบตั ิกัน เชน
การเชิญไปรับประทานอาหารหรืออาจมีกิจกรรมการเลีย้ งรับรองอืน่ ๆ เชน การเชิญไปเลนกอลฟ
ตกปลา และอืน่ ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับลูกคาชอบกิจกรรมใด
1.5 การกระทําที่มีผลประโยชนขัดกัน พนักงานขายควรหลีกเลี่ยงกรณีที่มีญาติ
ที่เปนคูแขงขันทางการคากับลูกคาของตน เพราะจะทําใหเกิดปญหาดานการขายและแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอลูกคาและมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
1.6 การเลือกปฏิบัติตอลูกคา พนักงานขายที่ดีตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกคารายใด
รายหนึ่งเปนพิเศษจนทําใหบางรายเกิดความรูสึกวาไมไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
2. จรรยาบรรณตอองคการ พนักงานตองมีจรรยาบรรณตอองคการเพื่อใหองคการ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านการขายนั้ น ได รั บ ประโยชน โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ต นในฐานะตั ว แทนของบริ ษั ท
อยางเต็มความสามารถดังนี้ (ศศนันท วิวัฒนชาต, 2545, หนา 230 - 231)
2.1 การเปลี่ยนงาน นักขายที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานจะตองคํานึงถึงหลักความเปนจริง
วา บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ไปกั บ การฝ ก ฝนนั ก ขายแต ล ะคนเป น จํ า นวนมากและให ท ราบข อ มู ล
ที่เปนความลับตาง ๆ เชน เกี่ยวกับสินคาใหม ๆ นักขายอาจมีเหตุผลที่ดีในการเปลี่ยนงานใหม
แตในกรณีที่ไปทํางานใหกับคูแขงขันก็ไมควรกลาวถึงนายจางเดิมในทางลบ การเปดเผยขอมูล
ที่เปนความลับของบริษัทเดิมก็เปนสิ่งที่ไมสมควร ดังนั้นวิธีปฏิบัติในการออกจากงานอยางถูก
จรรยาบรรณ ก็คือ
2.1.1 ควรแจงใหนายจางทราบลวงหนาพอควร อยางนอย 1 เดือน เพื่อให
เขามีเ วลาเตรีย มจัด หาคนใหมเ ขา มาฝก อบรมใหทํา งานแทน หรือทํา การตกลงกับ นายจา ง
เพื่อกําหนดวันสุดทายของการทํางาน ทั้งนี้เพื่อไมใหบริษัทตองเสียโอกาสในการขายไป
2.1.2 เสนอความชวยเหลือสอนงานผูที่จะมาทํางานแทนใหเรียนรูถึงพื้นที่
ความรับผิดชอบและลูกคาในระหวางชวงเปลี่ยนแปลง
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2.1.3 อยาทําลายความสัมพันธกับนายจางเกา เพราะบริษัทเดิมนี้อาจสามารถ
เปนที่อางอิงของทานในอนาคตได
2.2 การเบิกคาใชจายในการขาย ในการทํางานนอกจากนักขายจะมีรายไดในรูป
ของเงินเดือนหรือคานายหนาแลว ยังอาจไดรับโบนัสซึ่งถือเปนรายไดเสริม โดยมีสวนจากผล
กําไรของบริษัท และยังมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปติดตอเยี่ยมลูกคา เชน คาน้ํามัน
คาที่พัก คาอาหาร คาสึกหรอจากการใชรถสวนตัว หรือคายานพาหนะเดินทาง คาโทรศัพท
เป นต น บางบริ ษั ทให เบิ กตามความเป นจริ งในขณะที่ บางแห งกํ าหนดเป นอั ตราคงที่ เช น
คาน้ํามันกิโลเมตรตอ 1 ลิตร คาที่พักตอคืน หรือคาอาหารตอวัน เปนตน
ในการเบิกคาใชจายในการขาย พนักงานขายควรตระหนักวาทานกําลังใชเงิน
ของทานเอง โดยควรรักษามาตรฐานความเปนอยูใหเหมือนกับอยูบานและใชจายอยางประหยัด
ที่สุด
2.3 ไมแอบขายสินคาของบริษัทอื่นพวงไปดวย นักขายควรอุทิศเวลาและตั้งใจ
ทํางานใหกับบริษัทอยางเต็มความสามารถ การแอบขายสินคาอื่นพวงไปดวยถือเปนการกระทํา
ที่ผิดจรรยาบรรณและไมเปนธรรมแกนายจาง แมวาสินคาที่นํามาขายควบนั้นจะไมเกี่ยวของหรือ
แขงขันกับสินคาของบริษัทก็ตาม
2.4 การรายงานผลงานและเวลาทํางาน นายจางโดยทั่วไปมีความคาดหวังที่จะให
นักขายทํางานอยางเต็มความสามารถ นักขายที่ใชเวลาในการพักดื่มกาแฟหรือทานอาหารกลางวัน
นานเกินไปเทากับขโมยเวลาจากนายจาง ดังนั้นธุรกิจหลายแหงที่ใหนักขายสงรายงานทุกวัน
หรือบางแหงก็ใหโทรศัพทรายงาน นักขายสวนใหญไมชอบที่จะตองทําการบันทึกรายงานบอย ๆ
บางคนจะใหขอมูลที่ผิด ๆ หรือไมตรงตามความเปนจริง บางก็บิดเบือนความจริง เหลานี้ถือวา
ผิดจรรยาบรรณ
2.5 ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของบริษัท นักขายมีหนาที่รับผิดชอบในการขายสินคา
ในเขตของตนจึงไมควรขายขามเขตเพราะจะมีผลกระทบตอรายไดของพนักงานขายเจาของเขต
และบริษัท
3. จรรยาบรรณตอคูแขงขัน ปจจุบันมีการแขงขันมากขึ้นก็ยอมมีการแขงขันใน
ทางผิดกฎระเบียบ ซึ่งทําใหลูกคามีความรูสึกไมดีตอบริษัท ดังนั้นนักขายที่ดีตองมีจรรยาบรรณ
ตอคูแขงขันดวยดังนี้
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3.1 ไมโจมตีและวิจารณโดยการเปรียบเทียบกับสินคาของธุรกิจคูแขงขันอยาง
เกินความเปนจริงและกรณีธุรกิจคูแ ขงขันมีปญหาก็ไมควรที่จะซ้ําเติมขอบกพรองนั้นของคูแขงขัน
3.2 ไมแยงลูกคาและแทรกแซงธุรกิจคูแขงขัน โดยพยายามหาความลับและเปดเผย
ความลับของธุรกิจคูแขงขัน
4. จรรยาบรรณตอสังคม ธุรกิจจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือวาเปนหนาที่
ที่สําคัญในปจจุบันที่บริษัทควรมีสวนรวมตอสังคมดังนี้
4.1 ไมกักตุนสินคา ไมขายสินคาที่มีอันตรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4.2ไมหลอกลวงขายสินคา เชนโกงการชั่ง ตวง วัดหรือฉวยโอกาสในการโกง
ราคาในสภาวะที่ไมปกติ
4.3 ไมควรโฆษณาประโยชนของสินคาจนเกินความเปนจริงจนทําใหลูกคาเกิด
ความเขาใจผิด

สรุป
การบริหารการขายเปนการวิเคราะห การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
การปฏิบัติงานดานการขายใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทกําหนดไว และ การบริหารการขาย
มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ การขายเพิ่มอุปสงครวม ทําใหธุรกิจไดรับกําไรสูงขึ้น
และทําใหเกิดความสะดวกใหแกลูกคา
ซึ่งการบริหารขายกับการตลาดมีปจจัยพื้นฐานดังนี้ ตลาดเปาหมายและสวนประสม
การตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด โดยมีวัตถุประสงค
ของการบริห ารการขายเพื่อเพิ่ม ยอดขาย เพื่อสง เสริมใหเ กิด การทดลองสิน คา ใหกับ ลูก คา
เปาหมายและเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ เขาสูตลาดเพื่อสรางและปรับความตองการซื้อของ
ผูบริโภค และมีการใหพนักงานขายกับการโฆษณาเพื่อจําหนายสินคาใหกับลูกคาและทําให
ลูกคาไดรับความพอใจ
สวนการจัดการหรือการบริหารการขาย ตองปฏิบัติตามกระบวนการจัดการ ไดแก
การวางแผน การจัดระบบงาน การกระจายงานและประสานงาน การวัดผลงาน การพัฒนาคน
ส ว นตํ า แหน ง ของผู บ ริ ห ารการขายจะต อ งมี ก ารกํ า หนดให ต รงกั บ หน า ที่ แ ละเพื่ อ ให
การปฏิ บั ติ ง านมี ประสิ ทธิ ภาพ การมี คุ ณสมบั ติ ของผู บริ ห ารการขายควบคู กั นไปเพื่ อสร าง
การยอมรับแกเพื่อนรวมงานและลูกคาที่เขาพบโดยตองมีคุณสมบัติดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายงาน
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จรรยาบรรณ เปนประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพในการงานแตละอยาง
กําหนดขึ้นเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเปนการเขียน
เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ วิธีการที่ซ่อื สัตย การให
ความสนใจแกความสนใจของลูกคาและการหลีกเลี่ยงการโออวดสรรพคุณสินคาเกินความจริง
โดยการดําเนินธุรกิจนั้นจะตองมีจรรยาบรรณตอลูกคา จรรยาบรรณตอองคการและจรรยาบรรณ
ตอธุรกิจ
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แบบฝกหัดบทที่ 1
1. จงอธิบายความหมายของการบริหารการขาย
2. ความสําคัญของการบริหารการขายมีอะไรบาง
3. การบริหารการขายกับการตลาดมีปจจัยพื้นฐานอะไรบาง
4. วัตถุประสงคของการบริหารการขายมีอะไรบาง จงอธิบาย
5. กระบวนการจัดการมีอะไรบาง จงอธิบาย
6. ตําแหนงของผูบริหารงานขายมีกี่ตําแหนง อะไรบาง จงอธิบาย
7. คุณสมบัติของผูบริหารการขายที่ดีตองมีคุณสมบัติอะไรบาง จงอธิบาย
8. จงบอกถึงจรรยาบรรณของพนักงานขาย
9. หลักเกณฑจรรยาบรรณทีต่ องปฏิบัติมีอะไรบางจงอธิบาย
10.ใหนกั ศึกษาไปสัมภาษณนกั ธุรกิจวามีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอยางไรบางมา 2 ทาน
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