
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  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.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  1  การบริหารการขายดวยตนเอง 
2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรียน     
3.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
4.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ  

อินเทอรเน็ต 
5.  อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
6.  ทํารายงาน 
7.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  การบริหารการขาย 
2.  หนังสือ  ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารการขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  แผนภูมิและแผนภาพ 
5.  ใบกิจกรรม 
6.  วีดิทัศน 
7.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการทํารายงาน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม 
5.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 

 6.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  1 
การบริหารการขาย 

 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจทางการตลาดเกี่ยวของกับการผลิตสินคาและการบริการ    
ที่มีการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูบริโภคและสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจนั้น บริษัท  
ตาง ๆ   เห็นวา การจําหนายเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจําเปนตองใชพนักงานขายชวยใน  
การขายและเพิ่มปริมาณการขาย แตการขายที่มีประสิทธิภาพนั้น บริษัทตองมีการบริหาร           
ที่เกี่ยวกับการขาย หลายดานดวยกัน  เชน  การจัดองคการ  การจูงใจพนักงาน  การจายคาตอบแทน      
การแบงเขตการขาย การพยากรณยอดขายและการควบคุม ส่ิงเหลานี้ถือวามีผลกระทบตอ         
การบริหารที่นําไปสูความสําเร็จได 

ดังนั้นการบริหารการขายที่ดีนั้นยังรวมไปถึงผูบริหารการขายที่ดี โดยผูบริหารการขาย
ตองดําเนินธุรกิจทางการตลาดที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (promotion mix หรือ 4P’s)  
คือ ผลิตภัณฑ  (product) ราคา  (price) การจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด 
(promotion) ใหสอดคลองกับลักษณะของการบริหารการขาย 
 

ความหมายของการบรหิารการขาย 
  

 นักวิชาการไดใหความหมายของ  การบรหิารการขาย  (sales  management)  ไวมากมาย
หลายทัศนะดงันี้ 
 การบริหารการขาย หมายถึง การจัดการทรัพยากรทุกชนิดในหนวยงานขายโดยเนน
การจัดการเกี่ยวกับพนักงานขายที่ทําหนาที่ในการขายสินคา  การใหบริการแกลูกคา เพื่อให  
การทํางานของพนักงานขายมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคของฝายขายของธุรกิจ  
(สมใจ   บุญทานนท, 2542, หนา  10) 

 การบริหารการขาย หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมโปรแกรม
การขายโดยบุคคลที่ออกแบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและกําไรของบริษัท  (Dalrymple & 
Cron, 1998, p. 4) 
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 การบริหารการขาย  หมายถึง การวิเคราะห การวางแผน การปฏิบัติการ และ         
การควบคุมกิจกรรมทางการขายรวมทั้งการออกแบบกลยุทธและโครงสรางกําลังการขาย      
การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การจายคาตอบแทน การแนะนําและประเมินผล          
การปฏิบัติงานของพนักงานขาย  (Kolter and Armstrong, 1996,  p.533) 
 จากความหมายของ  การบริหารการขาย  ที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนสามารถสรุปไดวา  
การบริหารการขาย  หมายถึง  การวิเคราะห  การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  และการควบคุม
การปฏิบัติงานดานการขายใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทกําหนดไว 
 

ความสําคัญของการบรหิารการขาย 
 

การบริหารการขายเปนงานที่สําคัญตอบริษัทที่ตองมีผูบริหารกิจกรรมและเปาหมาย
ของบริษัทซึ่งส่ิงเหลานี้ ถือวามีผลตอในอนาคตแลวยังทําใหบริษัทไดรับประโยชนในการบริหาร
ระยะสั้นและระยะยาวดังนี้ 

1.  มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ  การขายสินคาของพนักงานขายนั้นทําใหเกิด 
การจางแรงงานในงานการขาย  ซ่ึงถือวางานการขายทําใหบุคคลมีงานทําและทําใหเศรษฐกิจ     
ภายในประเทศดีขึ้นซึ่งทําใหเกิดการจางงาน 

2.  การขายเพิ่มอุปสงครวม  การขายเปนการสรางอรรถประโยชนดานเวลา (time utilities) 
อรรถประโยชนดานสถานที่ (place utilities) และอรรถประโยชนการเปนเจาของ (possession 
utilities) ซ่ึงพนักงานขายสามารถเพิ่มอุปสงคในสินคาหรือบริการไดนั้น จึงทําใหบริษัท            
มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายของพนักงานขายแตละคนรวมถึงทําใหมีสวนแบงตลาดของบริษัท
เพิ่มขึ้น  และถาอุปสงคที่เพิ่มขึ้นทําใหตนทุนการผลิตและตนทุนตอหนวยของสินคา แตละชนิด
ต่ําลง เนื่องจากเมื่อมีการผลิตหรือการขายสินคาจํานวนที่เพิ่มขึ้นของพนักงานขาย  

3. ธุรกิจไดรับกําไรสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการขยายการลงทุนทําใหธุรกิจตาง ๆ  
เจริญเติบโตและทําใหธุรกิจไดรับกําไรเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของงานการขาย 

4.  เกิดความสะดวกใหแกลูกคา  ทําใหการบริโภคสินคาตาง ๆ ไดรวดเร็วขึ้นและ    
ยังสามารถทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและมีความเชื่อถือกับบริษัทตาง ๆ   มากขึ้นเพราะมีพนักงานขาย
ที่ดีคอยบริการใหความสะดวกสบาย 
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การบริหารการขายกับการตลาด 

 การบริหารการขายถือวาเปนสวนหนึ่งของการตลาดที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
และกําไรของธุรกิจ  ซ่ึงนักการตลาดตองศึกษาถึงการบริหารการขายรวมถึงผลกระทบที่มีผลตอ
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 
ซ่ึงบริษัทสวนใหญตองมีการกําหนดตวัแปรทางการตลาดและโปรแกรมการตลาดดังภาพที่  1.1 
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สวนประสมการตลาด 

ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย 

การบริหารการขาย 

การวางแผน   การจูงใจ 
การจัดทํางบประมาณ  การจายคาตอบแทน 
การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน การกําหนดเขตการขาย 
การฝกอบรม   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

การจัดจําหนาย 

 
ภาพที่  1.1   ขอบเขตของการขายโดยบุคคลและการบริหารงานขายในสวนประสมการตลาด 
ที่มา  (Dalrymple & Cron, 1998, p. 5) 
 
 ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจผูบริหารการขายตองคํานึงถึงความตองการและ     
ความพอใจของลูกคากลุมเปาหมายใหได รับความพอใจสูงสุดในการเสนอสินคาหรือบริการ                         
จาก สวนประสมการตลาด  ดังนี้ 
 2.1  ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยมุงตอบสนองความตองการ
ของลูกคาเปาหมายใหพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ  โดยผลิตภัณฑเปนสิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน    
ก็ได  และอาจเสนอในรูปของสินคา  บริการ  ความคิด  สถานที่  องคการหรือบุคคลเปนตน 
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 2.2  ราคา  (price)  หมายถึง  มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินที่บริษทักาํหนดขึน้มา 
ผูซ้ือและผูขายยอมรับไดโดยคํานึงถึงตนทุน (cost) และกําลังซื้อของผูบริโภค โดยผูบริโภค    
จะเปรียบเทียบมูลคา (value) กับราคาของผลิตภัณฑ 
 2.3  การจัดจําหนาย  (place หรือ distribution) หมายถึง  โครงสรางของชองทาง     
การจัดจําหนายประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมในการเคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังตลาด              
การเคลื่อนยายและการกระจายสินคาประกอบดวย  การขนสง  การคลังสินคาและการเก็บรักษา
สินคา  
 2.4  การสงเสริมการตลาด  (promotion)  หมายถึง  การติดตอส่ือสารขอมูลขาวสาร
ของผลิตภัณฑกับ ผู ซ้ือและผู ขาย   เพื่ อการสร างทัศนคติที่ ดี และพฤติกรรมการซื้ อ                    
โดยการติดตอส่ือสารที่มีเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด  ดังนี้ 
 2.4.1 การโฆษณา  (advertising)  หมายถึง  การเผยแพรขอมลูขาวสารที่เกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑหรือบริการโดยผานสื่อตาง ๆ  เชน  หนังสือพมิพ  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
ส่ือสารตาง ๆ  โดยตรงใหผูบริโภค  ซ่ึงเปนกิจกรรมการสงเสริมการตลาดโดยตรงและสรางให
เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด  เชน  การขายทางโทรศัพท  จดหมายทางตรง  แค็ตตาล็อก 
                        2.4.5  การขายโดยบุคคล  (personal  selling)  หมายถึง  กิจกรรมทางการตลาด
ที่เนนการขายโดยใชพนักงานขายเสนอขายสินคาและบริการ 
 

วัตถุประสงคของการบรหิารการขาย 

 ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้นบริษัทตองใชสวนประสมการสงเสริมการตลาดคือ 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรงและการขายโดยบุคคล
ซ่ึงถือวาเปนการใชเครื่องมือโดยบริษัทตองมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของบริษัทดังนี้ 
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1 .  เพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารการขายที่ดีนั้นบริษัทตองสามารถเพิ่มยอดขายใหได        

มากขึน้เพื่อทําใหบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว 
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการทดลองสินคาใหกับลูกคาเปาหมายนั้น โดยการสงเสริม  

ใหเกิดการทดลองใชและซ้ือสินคา 
3.  เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ  เขาสูตลาดเพื่อสรางกําไรและปรับความตองการ

ซ้ือของลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น 
ซ่ึงการบริหารการขายใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทไดนั้นตองกําหนดกลยุทธ

สําหรับการขาย คือ การใชพนักงานขายโดยใชกลยุทธผลักและกลยุทธดึงซ่ึงมีกลยุทธ    
ในการสงเสรมิการขาย  2   กลยุทธดังนี้  ดังภาพที่  1 . 2 
  
 
 
 
 
   
 
    
 
 

 
                          
 
 
 
            

ความตองการซื้อ 

ผูผลิต คนกลาง ลูกคา 

กิจกรรมการตลาด 
กิจกรรม 
การตลาด 

ผูผลิต คนกลาง ลูกคา 

กิจกรรมการตลาด 

ความตองการ 
การซื้อ 

กลยุทธดึง 

กลยุทธผลัก 

ภาพที่ 1.2  กลยุทธผลักและกลยุทธดึง 
ที่มา (ธนวรรณ  แสงสุวรรณ, 2544, หนา 168) 

แนวความคิดและหลักการในการดําเนินการเกี่ยวกับกลยุทธได 2 แบบดังกลาวมีดังนี ้
 1.  กลยุทธผลักสินคาไปสูผูบริโภคหรือผูใช  (push  strategy) คือ การกระตุน       
โดยการใชพนักงานและคนกลางเพื่อการสงเสริมการขาย  (trade  promotion)  ในการผลักสินคา
จากผูผลิตไปสูผูบริโภค  

 



 9 

 2. กลยุทธดึงผูบริโภคมาสูสินคา (pull strategy) คือ การใชกิจกรรมทางการตลาด   
ไดแก  การโฆษณาและการสงเสริมการขาย  เชน  การชงิโชค  แสตมปการคา  การแจกของแถม
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการและยอมรับสินคาและทําใหผูบริโภคจะแสวงหาสนิคานั้น ๆ 
 

การขายโดยใชพนักงานขายกับการโฆษณา 

การขายจะเกี่ยวกับการใชพนักงานขายพยายามจําหนายสินคาใหกับลูกคาและทําให
ลูกคาไดรับความพอใจ โดยการขายจะประสบความสําเร็จไดนั้นธุรกิจตองพิจารณาวาบริษัทนั้น
ลูกคารูจักและยอมรับมากนอยแคไหน และบริษัทควรจะเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับสินคาและ  
ลูกคากลุมเปาหมาย  เพื่อขจัดขอโตแยงได  ดังตารางที่ 1.1   (ทวีศักดิ์  สุวคนธ, 2543, หนา  17) 
 
ตารางที่  1.1  การเปรียบเทยีบระหวางการใชพนักงานขายกับการโฆษณา 

 

การใชพนกังานขาย การโฆษณาและการสงเสริมผูบริโภค 
-  การสื่อสารสวนใหญจะกระทําเฉพาะราย 
   เปนสวนบุคคล  พนักงานขายสามารถปรับ 
   การเสนอขายใหเหมาะสมเปนรายบุคคลได    
   สามารถโตตอบได  การสูญเสียจะนอย   
   แตการครอบคลุมก็จะจํากดัและชา 
-  เขาตรงตลาดไดมากกวา 
-  อาจมีการซือ้ขายทันท ี
-  ใหทํางานอยางอื่นได  เชน  การวจิัยตลาด    
    การสาธิตการใชสินคา 

-  การโฆษณาผานสื่อมวลชนจะกระจาย 
   ครอบคลุมไปทั่ว  ไมจําเพาะเจาะจง   
   การสื่อสารจะเปนแบบทางเดียว  ไมสามารถ 
  จะปรับใหเขากับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ   ได 
   การสูญเปลาจะมีมาก  จะรูผลเร็ว 
-  เปนเพยีงสรางความสนใจ  กระตุนใหอยาก 
-  ไมมีการขายทันที  อาจจะลืมหรือเปลี่ยนใจ 
   ได 

 
ที่มา  (ทวีศักดิ ์ สุวคนธ, 2543, หนา 17) 

การจัดการหรือการบรหิารการขาย 

 การบริหารการขายนั้นจะตองมีระบบการจัดการเพื่อใหการบริหารงานนั้นบรรลุ 
วัตถุประสงคของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีบุคคลที่ประกอบภารกิจการจัดการ (perform   management  
tasks)  ที่เรียกวา  ผูจัดการ  ที่มีอํานาจและการตัดสินใจตาง ๆ  ของบริษัท  
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ดังนั้นงานของผูบริหารการขายทุกคนจะตองเขาใจถึงบทบาทของตนเองและ
พนักงานขายโดยการกําหนดโครงสรางองคการขาย  การพยากรณการขาย  การวางแผน              
การบริหารการขาย  การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานขาย  การฝกอบรมพนักงานขาย  และ   
การมอบหมายงานในลักษณะเขตการขายและโควตาการขาย   กําหนดการจายคาตอบแทน    
การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานขาย  ซึ่งมีหนาที่ตาง ๆ  ที่ตองปฏิบัติที่เรียกวา  
กระบวนการจัดการ  (management  process) ได  5  ประการดังนี้  

1.  การวางแผน  (planning)  หมายถึง  บริษัทตองมีการวางแผนสําหรับการดําเนินการ
บริหารการขายไวลวงหนาโดยการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของบริษัทเพื่อใชสําหรับ
การพิจารณาสําหรับการตัดสินใจไดถูกตองและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2. การจัดระบบงาน (organizing) หมายถึง  บริษัทจะสรางโครงสรางของหนวยงาน
ของบริษัทสําหรับผูบริหารการขายที่จะใหมีหนทางสําหรับปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ที่กําหนดไวโดยมีการจัดระบบงานของบริษัทตั้งแต การกําหนดตําแหนงงาน วิธีการปฏิบัติ 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และการประสานงานระหวางตําแหนงงานตาง ๆ ของบริษัท 

3.  การกระจายงานและประสานงาน  (integrating) หมายถึง  บริษัทจะตองดําเนินงาน
โดยตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกภายในบริษัท ซ่ึงจะตองมีการประสานเกี่ยวกับงานนโยบาย 
แผนงาน  การบริหารบุคคล  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

4.  การวัดผลงาน  (measuring)  หมายถึง  บริษัทจะมีการวัดผลงานการบริหารงาน 
ดวยการสรุปและประเมินผลงานที่เกิดขึน้วาเปนไปตามวตัถุประสงคหรือไมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการปฏิบัติงานจริง 

5.  การพัฒนาคน  (developing  people)  หมายถึง  บริษัทจะมีการพัฒนาคนของบริษัท
เพื่อเกิดทักษะและความชํานาญเพื่อสามารถนําไปใชสําหรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตําแหนงของผูบริหารการขาย   

การบริหารงานขายนั้นจะมกีารกําหนดตําแหนงหนาทีใ่นการบริหารเพือ่ใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดตําแหนงของผูบริหารการขาย  ดังภาพที่ 1.3 
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รองประธานการขาย 

(vice president of sales) 

ผูแทนการตลาด, ผูแทนขาย, ผูแทนลูกคา, 
 ผูแทนขายวิศวกรและพนักงานขาย 

(sales representative, account representative, sales engineer and salesperson) 

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) 

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) 
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ตําแหนงของผูบริหารงานขายมีรายละเอียดดังนี้ (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา 8 -9) 

 1. รองประธานการขาย (vice president of sales) เปนตําแหนงผูบริหารระดับสูง
ทางดานการขาย ซ่ึงขึน้อยูกับการบริหารจดัการของบรษิัท การทํารายงานเพือ่เสนอตอรองประธาน
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)  มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการขายรวมทัง้หมด 
 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  เร่ิมตน
ดวยแผนก  ฝาย  และเขต  ซ่ึงมีผูจัดการแผนกขายประจําอยูก็จะตองรายงานไปยังผูจัดการฝายขาย 
(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  
การดูแลและใหคําแนะนําทั่ว ๆ  ไปสําหรับพนักงานขายที่ปฏิบัติงานอยูตามสาขาหรือ  เขตการขาย         
ที่ไดรับมอบหมาย 
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6. ผูจัดการขายที่ปฏิบตังิานดีเดน (national account manager) ตําแหนงนี้สถาน 
ประกอบการจะใชหรือไมขึ้นอยูกับนโยบายการบริหารจัดการและเห็นความสําคัญของตําแหนงนี้
หรือไม 

7.  ผูแทนการตลาด, ผูแทนขาย, ผูแทนบัญชี, ผูแทนขายวิศวกรและพนักงานขาย   
(marketing representative, sales representative, account representative, sales engineer, and 
salesperson) ตําแหนงตาง ๆ ของพนักงานขายมีจํานวนไมมากนักขึน้อยูกับความจําเปนมากนอย
แคไหน  โดยเฉพาะบริษัททีป่ระกอบธุรกจิเกี่ยวกบัสินคาผูบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม 

8.  ผูชวยผูจัดการขาย, ผูวิเคราะหการขาย, ผูจัดการฝกอบรมพนักงานขาย (assistant 
of sales manager, sales analysis, sales training manager)  ตําแหนงเหลานีเ้ปนตวัแทนของที่ปรึกษา
หลายตําแหนง โดยใหการสนับสนุนผูปฏิบัติหนาที่ทางดานการขายสําหรับบุคคลที่มีตําแหนง
เปนที่ปรึกษาทุก ๆ ระดับขององคการขายเพื่อความรวมมือกับสํานักงานใหญไปจนถึงสํานักงาน
สาขาแตก็มีจํานวนหลายตําแหนงที่นาสนใจ   

 
คุณสมบัติของผูบริหารการขาย 

 ผูบริหารการขายจะตองรูจักการปรับตวัใหเขากับเพือ่นรวมงานและลกูคา โดยผูบริหาร
การขายจะตองมีลักษณะความเปนผูนําเพื่อเปนการสรางการยอมรับ ซ่ึงผูบริหารการขายที่ดีนั้น
ตองมีคุณสมบตัิตาง ๆ  ดังนี้  
 1.  มีลักษณะเฉพาะสวนบุคคล บุคคลแตละคนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตวัที่มีมาตั้งแต
กําเนิดและรวมถึงสวนที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.1 ลักษณะสวนบุคคล เปนคณุสมบัติเฉพาะของแตละบุคคล แบงไดอีก  2  ประเภท  
ดังนี ้

                  1.1.1 คุณสมบัติที่ติดตัวมาแตกําเนิด  เปนคุณสมบัติที่แตละคนไมอาจหลกีเลีย่ง
ไดเพราะเปนมาตั้งแตกําเนิดคือรูปลักษณหรือกาย (physical traits) และบุคลิกภาพที่อยูในตัว 
(personality  attributes)  หรือนิสัย  (habits)  หรือใจ  คุณสมบัติที่ติดตัวมาแตกําเนิดเหลานี้สามารถ
ปรับไดบางแตไมสมบูรณ 

                           1.1.1.1  รูปลักษณหรือกายที่กลาวถึงนี้เร่ิมตั้งแต  เพศ  รูปราง  หนาตา   
ความสูง  ความอวน  สีผิว  น้ําเสยีง  สุขภาพพลานามัย  ความแขง็แกรง  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        
การมีความคิดสรางสรรค  การรู จักเอาใจเขามาใสใจเรา  การชอบการบริการ  การมีจิตใจ        
ที่เขมแข็งมั่นคงและการมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
                                           1.1.1.3 คุณสมบัติที่ไดรับการปลูกฝง (ส่ังสอนหรือฝกฝน) จากครอบครวั
และสภาพแวดลอม  เปนคุณสมบัติที่ทําใหแตละคนเปนคนที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดี  (acquire 
personal  quality  and  attitudes) ตอส่ิงตาง ๆ  รอบตัว  ส่ิงที่ปลูกฝงได  เชน  ความรูในวิชาการ
ดานการตลาดและดานการขาย  เศรษฐศาสตร  การเมืองการปกครอง  การบริหาร  จิตวิทยา  
กิริยามารยาท  เทคนิคการพูด  เทคนิคการฟง  การใหคําปรึกษา  เทคนิคการสรางความสัมพันธ  
ความสามารถในการคิดคํานวณ  ความกวางขวางในสังคม  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
การมีเหตุผลและคุณธรรมตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงตาง ๆ  รอบตัว 

2. มีทักษะในการบริหาร  บุคคลแตบุคคลจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันในทักษะสําหรับ
การบริหารแตบุคคลก็สามารถมีพัฒนา  และเปลี่ยนแปลงไดเพื่อแกไขใหสอดคลองกับ             
การบริหารงานขายดวยการฝกอบรมทักษะสําหรับการบริหารเพื่อนําไปใช สําหรับ                  
การปฏิบัติงานไดดังนี้ (สมใจ  บุญทานนท, 2542,  หนา 16) 

 2.1  มีทักษะในการแกไขปญหา  (problem  solving  skills) ส่ิงที่เกิดขึ้นในทุก
กรณีอยางเห็นความสําคัญและไมยอทอ  ตองมีความสามารถในการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
มีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุและทางเลือกในการแกไขปญหา ตลอดจนมีความสามารถใน
การตัดสินใจภายใตสภาวะตาง ๆ  ทั้งคับขันและไมคับขัน 
                     2.2  มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  (interpersonal skills)  ทั้งในระดับที่สูงกวา  
ระดับเดยีวกันและต่ํากวา ทั้งในเรื่องงานโดยตรงและเรื่องสวนตัว  ในรปูแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความคุนเคยและเปนแรงกระตุนในการทํางาน 
 2.3  มีทักษะในการติดตอส่ือสาร  (communication skill)  ทั้งภาษาพูด  ภาษากาย
และภาษาเขียน  มีความชํานาญในการใชส่ือตาง 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  ซ่ึงทักษะเหลานี้สวนหนึ่งสามารถเรียนรูไดทางทฤษฎีและอีกสวน
หนึ่งเรียนรูไดโดยการปฏิบัติไดดังนี้ 
   2.5.1  ทักษะในการสนับสนนุ (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 ซ่ึงผูบริหารงานขายตองดําเนินการ เชน การคัดเลือกพนักงานขายดวยวิธีการ         
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 ซ่ึงบุคคลที่ขึ้นมาดํารงตําแหนงที่สูงของบริษัทไดนั้นตองเริ่มจากการเปน
พนักงานขายและนําไปสูความเปนผูนํา  เชน  หัวหนาขาย  ซึ่งขึ้นอยูกับวาพนักงานขายแตละ
บุคคลมีความเปนผูนําแคไหน  โดยมีหนาที่สําคัญคือเปนผูคิดวางแผนและควบคุมใหผูอ่ืนทํางาน 

5.  เปนนักขายมืออาชีพ  ส่ิงหนึ่งซึ่งผูบริหารงานขายเกือบทุกบริษัทมุงหวัง  คือ        
การทําอยางไรพนักงานขายภายใตความรับผิดชอบของตน จึงจะสามารถเปนนักขายมืออาชีพได 
คือพนักงานขายที ่ขายไดรับความสําเร็จมากกวาความลมเหลว  โดยศึกษาเพิ ่มเติมอยาง
สม่ําเสมอเกี่ยวกับงานดานการขาย มีความอดทน และมีความชอบในการบริการแกผู อื ่น         
โดยเฉพาะลูกคา   มีความซื่อสัตยและศรัทธาในตัวเองและผลิตภัณฑที่จําหนาย 

6.  เปนผูใฝหาความรู  ผูบริหารการขายสวนใหญเปนบุคคลที่ใฝหาความรูอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ซ่ึงก็จะทําใหพนักงานขายก็จะเปนผูใฝหาความรูดวย  ผูบริหารการขาย   
ที่ดีตองเห็นความสําคัญของการฝกอบรมแกพนักงานขายที่ตนรับผิดชอบเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณใหแกพนักงานขาย ดังนั้นการฝกอบรมเปนสาเหตุของคาใชจายของบริษทั ซ่ึงบรษิทั
ตองคํานึงถึงประโยชนที่ไดจากการฝกอบรมวาคุมหรือไมในการเสริมสรางใหพนักงานขายของตน
ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอคือหนาที่หลักของผูบริหารการขายที่ดี  โดยการฝกอบรม
สวนใหญจะเกี่ยวกับดานเทคนิคการขาย 

7. เปนผูมีความรูดี  ผูบริหารการขายที่ดีตองมีความรูในเรื่องตาง ๆ ดี  ซึ่งความรู  
ดังกลาว รวมถึงความรูในเรื่องผลิตภัณฑ ความรูเร่ืองบริษัท ความรูเร่ืองกระบวนการขาย ความรู
ดานสภาวะตลาดที่เปนจริง ส่ิงนี้จึงทําใหผูบริหารการขายมีความจําเปนตองออกตรวจสภาวะตลาด
อยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะไมถูกพนักงานขายหลอกลวงได 
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จรรยาบรรณของพนักงานขาย 

 จรรยาบรรณ  หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพในการงานแตละ
อยางกําหนดขึน้เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอาจเขียนเปน          

ลายลักษณอักษรหรือไมก็ได  (พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  2 5 4 2 ,  หนา 2 8 9 )   
 การบริหารการขายที่ดีนั้นตองมีแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อใชสําหรับเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ คือ (ศศนันท วิวัฒนชาต,2545,       
หนา 225 - 226) 

1. ใชวิธีการที่ซ่ือสัตย นักขายควรซื่อสัตยตอตนเอง นายจางและลูกจางเมื่อทานมี
ความจริงใจและซื่อสัตยในความรับผิดชอบงานขาย ทานก็จะสามารถทํางานตามทีไ่ดรับมอบหมาย
งานขายผลิตภัณฑและบริการตลอดจนการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเต็มที่ 

2.  ใหความสนใจแกความสนใจของลูกคากอน  ในการขายบริษัทควรมุงเนน ความตองการ
ของผูคาดหวัง กฎพื้นฐานขอหนึ่งของความสําเร็จในการขายก็คือ ชวยตนเอง  โดยหาวิธีการ  
ชวยผูอ่ืน กลาวคือเมื่อทานหาวิธีการชวยแกปญหาใหผูคาดหวังไดแลวสามารถประหยัดเงินหรือ
ปรับปรุงธุรกิจได ทานไมเพียงปดการขายไดแตยังแนใจไดวาลูกคายังคงสนใจจะติดตอกับทาน
ตอไปอีกในอนาคต 
 3. หลีกเล่ียงการโออวดสรรพคุณสินคาเกินความจริง  หลักพื้นฐานของการเสนอก็คือ
การใหขอมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับสินคาโดยการบอกอยางครบถวน อยากลาวอางเกินจริงเพราะ
ไมเพียงแตจะผิดจรรยาบรรณยังผิดกฎหมาย จงยึดในขอเท็จจริง  โดยเฉพาะเมื่อทานย้ําบางจุด
ที่สําคัญ ๆ 
 4.  หลีกเล่ียงการโจมตีคูแขงขัน   นักขายบางคนมีความเชื่อที่ผิดวาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดในการแขงขันคือโจมตีคูแขงขัน การกระทําดังกลาวไมเพียงแตผิดจรรยาบรรณยังทําใหสูญเสีย
ความเชื่อถือตอตนเองและบริษัทได 
 5. หลีกเล่ียงจากการใชทรัพยากรของบริษัทอยางไมเหมาะสม นักขายจะตองระมัดระวัง
ในการใชจายในการขาย  เชน  คาอาหาร  คาที่พัก  คาเดินทางและคาตอนรับลูกคา 
 6. ปฏิบัติงานหลังการขายอยางสม่ําเสมอ มาตรฐานจรรยาบรรณของนักขายคนใด
คนหนึ่งมักจะถูกทดสอบหลังการขายอยูบอย ๆ โดยพิจารณาจากการติดตามหลังการขายอยาง
ละเอียด นักขายควรทําการติดตอเยี่ยมลูกคาหลังการขายเพื่อจะไดทราบวาเขาไดรับความพอใจ
อยางเต็มที่จากการใชสินคาหรือไม ถามีปญหาเกิดขึ้นก็จะไดจัดการแกไขในวิธีการที่จะสราง
คานิยมและความสัมพันธอันดี ตลอดจนความจงรักภักดีในระยะยาว 
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ประเภทของจรรยาบรรณ 

 ดังนั้นการดําเนินธุรกิจตองยึดหลักปฏิบัตใินการบริหารดวยความซื่อสัตย และ        
มีจริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารการขายเพื่อสรางใหลูกคายอมรับและเกิดความเชื่อมั่น
ในตัวของพนักงานขาย ซ่ึงในปจจุบันบริษัทจะยึดหลักความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติและ
เปนส่ิงที่ควบคุมหรือเปนตวักําหนดความประพฤติปฏิบัติในอาชีพตาง ๆ  เชน  แพทย  
ทนายความ วิศวกรรวมถึงพนักงานขายที่ตองมหีลักเกณฑจรรยาบรรณสําหรับปฏิบัติดังนี้   
 1.  จรรยาบรรณตอลูกคา  บริษัทตองดูแลพนักงานภายในบริษัท ซ่ึงถือวาบริษัทและ
พนักงานนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ  ของบริษัท  

 1.1 การรักษาความลับของลูกคา  พนักงานทุกคนจะมีลูกคาที่ติดตอซื้อขายดังนั้น
ไมวาพนักงานขายจะรูขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เชน ปริมาณการสั่งซื้อ ตนทุนสินคา นโยบายการซื้อ 
และสตอกสินคา ซ่ึงพนักงานขายจะตองเก็บความลับเหลานี้เพราะบางครั้งลูกคาอาจมีคูแขงขัน
ในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงพนักงานแตละคนจะตองถือปฏิบัติเพื่อสรางความเชื่อถือใหกับลูกคา   
โดยไมเปดเผยใหคูแขงขันทราบเพราะจะทําใหเกิดผลเสียตอบริษัท 
 1.2  การใหสินบน   พนักงานตองไมติดสินบนเพื่อใหลูกคาตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น 
เพราะจะทําใหลูกคาเปลี่ยนไปซื้อสินคาจากคูแขงขันกรณีถาการใหสินบนที่มีขอเสนอที่ดีกวา 
 1.3 การใหของขวัญ  เปนการใหของขวัญในโอกาสหรือเทศกาลพิเศษตาง ๆ    
กับลูกคา  เชน  วันปใหม  วันเกิดลูกคา  เปนตน  ซ่ึงสาเหตุการใหของขวัญแกลูกคาที่ไม
ประสิทธิภาพนั้นเกิดจาก  5  ประการดังนี้  (สุปญญา  ไชยชาญ, 2544, หนา 181) 
 1.3.1 ของขวัญใด ๆ  ที ่สะทอนรสนิยมของผู รับใหปรากฏออกมาวาต่ํา
หรือไมดียอมทําใหผูรับดอยสถานภาพหรือความภาคภูมิใจลงไป  และจะไรประสิทธิผลยิ่ง     
ถาเปนของขวัญที่มาจากมือผูใหที่ไดช่ือวาเห็นแกตัวหรือเห็นแกเงิน ยิ่งทําใหประสิทธิผล
ของขวัญต่ําลงไปอีก แตหากของขวัญนั้นสอสัญลักษณแหงความพอใจที่ไดติดตอคาขายดวย 
และไมมีเครื่องหมายแหงพันธกิจใด ๆ  แอบแฝงอยู  ของขวัญนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 1.3.2 ของขวัญใด ๆ  ที่มีมูลคาเหนือกวาเหตุผลที่ใหแกกันและกันยอม        
มีลักษณะเฉพาะใกลเคียงกับสินบนมากยิ่งขึ้น ประสิทธิผลยอมดอยลงเพราะไมมีใครยินดี              
ถูกตราหนาวารับสินบน  หรือของขวัญใด ๆ  ที่เปนสิ่งของซึ่งมีการโฆษณาอยางดาษดื่นยอมไร  
คุณคาหรอืแสดงวา  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  เปนการเลี้ยงรับรองลูกคาซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชปฏิบตัิกัน เชน 
การเชิญไปรับประทานอาหารหรืออาจมกีิจกรรมการเลีย้งรับรองอืน่ ๆ  เชน  การเชญิไปเลนกอลฟ 
ตกปลา  และอืน่ ๆ  ซ่ึงขึ้นอยูกับลูกคาชอบกิจกรรมใด 
 1.5  การกระทําที่มีผลประโยชนขัดกัน  พนักงานขายควรหลีกเล่ียงกรณีที่มีญาติ
ที่เปนคูแขงขันทางการคากับลูกคาของตน เพราะจะทําใหเกิดปญหาดานการขายและแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอลูกคาและมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 1.6  การเลือกปฏิบัติตอลูกคา  พนักงานขายที่ดีตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกคารายใด
รายหนึ่งเปนพิเศษจนทําใหบางรายเกิดความรูสึกวาไมไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน 
 2.  จรรยาบรรณตอองคการ  พนักงานตองมีจรรยาบรรณตอองคการเพื่อใหองคการ
ที่ปฏิบัติงานการขายนั้นไดรับประโยชน โดยมีการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนของบริษัท      
อยางเต็มความสามารถดังนี้  (ศศนันท  วิวัฒนชาต, 2545, หนา 230 - 231) 
 2.1 การเปลี่ยนงาน  นักขายที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานจะตองคํานึงถึงหลักความเปนจริง
วาบริษัทมีการลงทุนไปกับการฝกฝนนักขายแตละคนเปนจํานวนมากและใหทราบขอมูล          
ที่เปนความลับตาง ๆ  เชน  เกี่ยวกับสินคาใหม ๆ นักขายอาจมีเหตุผลที่ดีในการเปลี่ยนงานใหม  
แตในกรณีที่ไปทํางานใหกับคูแขงขันก็ไมควรกลาวถึงนายจางเดิมในทางลบ การเปดเผยขอมูล
ที่เปนความลับของบริษัทเดิมก็เปนสิ่งที่ไมสมควร ดังนั้นวิธีปฏิบัติในการออกจากงานอยางถูก 
จรรยาบรรณ  ก็คือ 
 2.1.1  ควรแจงใหนายจางทราบลวงหนาพอควร  อยางนอย  1  เดือน  เพื่อให
เขามีเวลาเตรียมจัดหาคนใหมเขามาฝกอบรมใหทํางานแทน หรือทําการตกลงกับนายจาง  
เพื่อกําหนดวันสุดทายของการทํางาน  ทั้งนี้เพื่อไมใหบริษัทตองเสียโอกาสในการขายไป 
 2.1.2 เสนอความชวยเหลือสอนงานผูที่จะมาทํางานแทนใหเรียนรูถึงพื้นที่
ความรับผิดชอบและลูกคาในระหวางชวงเปล่ียนแปลง 
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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   
เปนตน  บางบริษัทใหเบิกตามความเปนจริงในขณะที่บางแหงกําหนดเปนอัตราคงที่  เชน            
คาน้ํามันกิโลเมตรตอ  1  ลิตร  คาที่พักตอคืน  หรือคาอาหารตอวัน  เปนตน 
 ในการเบกิคาใชจายในการขาย พนักงานขายควรตระหนกัวาทานกําลังใชเงิน
ของทานเอง โดยควรรักษามาตรฐานความเปนอยูใหเหมือนกับอยูบานและใชจายอยางประหยัด
ที่สุด 
 2.3  ไมแอบขายสินคาของบริษัทอ่ืนพวงไปดวย  นักขายควรอุทิศเวลาและตั้งใจ
ทํางานใหกับบริษัทอยางเต็มความสามารถ การแอบขายสินคาอ่ืนพวงไปดวยถือเปนการกระทํา
ที่ผิดจรรยาบรรณและไมเปนธรรมแกนายจาง แมวาสินคาที่นํามาขายควบนั้นจะไมเกี่ยวของหรือ
แขงขันกับสินคาของบริษัทก็ตาม 
 2.4  การรายงานผลงานและเวลาทํางาน  นายจางโดยทั่วไปมีความคาดหวังที่จะให
นักขายทํางานอยางเต็มความสามารถ นักขายที่ใชเวลาในการพักดื่มกาแฟหรือทานอาหารกลางวัน
นานเกินไปเทากับขโมยเวลาจากนายจาง ดังนั้นธุรกิจหลายแหงที่ใหนักขายสงรายงานทุกวัน 
หรือบางแหงก็ใหโทรศัพทรายงาน  นักขายสวนใหญไมชอบที่จะตองทําการบันทึกรายงานบอย ๆ  
บางคนจะใหขอมูลที่ผิด ๆ  หรือไมตรงตามความเปนจริง  บางก็บิดเบือนความจริง เหลานี้ถือวา
ผิดจรรยาบรรณ 
 2.5 ปฏิบัติตามกฎขอบงัคับของบริษัท   นกัขายมหีนาที่รับผิดชอบในการขายสนิคา
ในเขตของตนจึงไมควรขายขามเขตเพราะจะมีผลกระทบตอรายไดของพนักงานขายเจาของเขต
และบริษัท 
 3.  จรรยาบรรณตอคูแขงขัน  ปจจุบันมีการแขงขันมากขึ้นก็ยอมมีการแขงขันใน 
ทางผิดกฎระเบียบ  ซ่ึงทําใหลูกคามีความรูสึกไมดีตอบริษัท  ดังนั้นนักขายที่ดีตองมีจรรยาบรรณ
ตอคูแขงขันดวยดังนี้ 
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 3.1  ไมโจมตีและวิจารณโดยการเปรียบเทียบกับสินคาของธุรกิจคูแขงขันอยาง 
เกนิความเปนจริงและกรณีธุรกิจคูแขงขนัมปีญหาก็ไมควรที่จะซ้ําเตมิขอบกพรองนั้นของคูแขงขัน 
 3.2  ไมแยงลูกคาและแทรกแซงธุรกิจคูแขงขัน   โดยพยายามหาความลับและเปดเผย
ความลับของธุรกิจคูแขงขัน 
 4. จรรยาบรรณตอสังคม  ธุรกิจจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือวาเปนหนาที่
ที่สําคัญในปจจุบันที่บริษัทควรมีสวนรวมตอสังคมดังนี้ 
              4.1 ไมกักตุนสินคา  ไมขายสินคาที่มีอันตรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
                4.2ไมหลอกลวงขายสินคา  เชนโกงการชั่ง  ตวง  วัดหรือฉวยโอกาสในการโกง
ราคาในสภาวะที่ไมปกติ 
               4.3 ไมควรโฆษณาประโยชนของสินคาจนเกินความเปนจริงจนทาํใหลูกคาเกิด
ความเขาใจผิด 
 

สรุป 

 การบริหารการขายเปนการวิเคราะห  การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
การปฏิบัติงานดานการขายใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทกําหนดไว และ การบริหารการขาย       
มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ   การขายเพิ่มอุปสงครวม   ทําใหธุรกิจไดรับกําไรสูงขึ้น
และทําใหเกิดความสะดวกใหแกลูกคา  
 ซ่ึงการบริหารขายกับการตลาดมีปจจัยพื้นฐานดังนี้ ตลาดเปาหมายและสวนประสม
การตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา  การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด โดยมีวัตถุประสงค
ของการบริหารการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื ่อสงเสริมใหเกิดการทดลองสินคาใหกับลูกคา            
เปาหมายและเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ เขาสูตลาดเพื่อสรางและปรับความตองการซื้อของ 
ผูบริโภค และมีการใหพนักงานขายกับการโฆษณาเพื่อจําหนายสินคาใหกับลูกคาและทําให    
ลูกคาไดรับความพอใจ  
  สวนการจัดการหรือการบริหารการขาย ตองปฏิบัติตามกระบวนการจัดการ ไดแก 
การวางแผน การจัดระบบงาน การกระจายงานและประสานงาน การวัดผลงาน การพัฒนาคน  
สวนตําแหนงของผูบริหารการขายจะตองมีการกําหนดใหตรงกับหนาที่และเพื่อให                
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การมีคุณสมบัติของผูบริหารการขายควบคูกันไปเพื่อสราง           
การยอมรับแกเพื่อนรวมงานและลูกคาที่เขาพบโดยตองมีคุณสมบัติดานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายงาน 
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 จรรยาบรรณ  เปนประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพในการงานแตละอยาง
กําหนดขึ้นเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง  และฐานะของสมาชิก  อาจเปนการเขียน
เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ วิธีการที่ซ่ือสัตย  การให
ความสนใจแกความสนใจของลูกคาและการหลีกเลี่ยงการโออวดสรรพคุณสินคาเกินความจริง
โดยการดําเนินธุรกิจนั้นจะตองมีจรรยาบรรณตอลูกคา   จรรยาบรรณตอองคการและจรรยาบรรณ
ตอธุรกิจ 
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แบบฝกหดับทที่  1 
 
1.  จงอธิบายความหมายของการบริหารการขาย 
2.  ความสําคัญของการบริหารการขายมอีะไรบาง 
3.  การบริหารการขายกับการตลาดมีปจจัยพื้นฐานอะไรบาง 
4.  วัตถุประสงคของการบริหารการขายมอีะไรบาง จงอธิบาย 
5.  กระบวนการจัดการมีอะไรบาง จงอธิบาย 
6.  ตําแหนงของผูบริหารงานขายมีกี่ตําแหนง อะไรบาง จงอธิบาย 
7.  คุณสมบัติของผูบริหารการขายที่ดีตองมีคุณสมบัติอะไรบาง จงอธิบาย 
8.  จงบอกถึงจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
9.  หลักเกณฑจรรยาบรรณทีต่องปฏิบัติมีอะไรบางจงอธบิาย 
10.ใหนกัศึกษาไปสัมภาษณนกัธุรกิจวามจีรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอยางไรบางมา 2  ทาน 
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