
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  3 
 

หัวขอเนื้อหา 

1.  ความหมายของศิลปะการขาย 
2.  ทฤษฎีการขาย 
3.  กระบวนการขาย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   เมื่อศึกษาบทที่  3  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
1.  บอกความหมายของศิลปะการขายได 
2.  บอกถึงทฤษฎีการขายไดและนําทฤษฎกีารขายไปใชในการขายได 
3.  อภิปรายกระบวนการขายได 
4.  เห็นคณุคาของทฤษฎีการขาย 
5.  ออกแบบกระบวนการขายไดอยางเปนระบบ   

  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  3  ศิลปะการขายดวยตนเอง 
2.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
3. ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  วารสารและ

อินเทอรเน็ต 
4.  เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
5.  สรุปผลการฟงการบรรยายจากวิทยากร 
6.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ศิลปะการขาย 
2.  หนังสือ  ตาํรา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะการขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  ใบกิจกรรม 

 5.  วีดิทัศน 
  6.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  สังเกตจากการซักถามวิทยากร 
4.  ประเมินผลจากการสรุปผลการฟงการบรรยายจากวิทยากร 
5.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
6.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  3 
ศิลปะการขาย 

  
 ปจจุบันการขายเปนกิจกรรมที่สําคัญสําหรับพนักงานขาย ซึ่งตองมีการฝกฝนและ
เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการขายที่ถูกตองเพื่อทําใหลูกคาไดรับความพอใจ ซ่ึงถาพนักงานขายสามารถ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะทําใหขายไดและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด     โดย
พนักงานขายตองมีการพัฒนาความรูความสามารถในดานศิลปะการขายและทฤษฎีการขายให   
กาวหนาไปเรื่อย ๆ  เพื่อนําไปสูความสําเร็จของตนเอง 
 

ความหมายของศิลปะการขาย 

 นักวิชาการไดใหความหมายของ  ศิลปะการขาย  (salesmanship)  ไวมากมายหลาย
ทัศนะดังนี ้
 ศิลปะการขาย  หมายถึง  กระบวนการที่พนักงานขายพยายามทําใหลูกคาที่ซ้ือสินคา
และบริการไปแลวอยากกลับมาซื้อจากเขาอีกดวยความเต็มใจ  (อนุวัฒน  มลายอริศูนย, 2543, 
หนา  14) 
 ศิลปะการขาย  หมายถึง  ทักษะในการขายดวยตัวบุคคลที่ผูขายสามารถที่จะมีอิทธิพล
ตอผูซ้ือโดยการติดตอส่ือสารใหขาวสารที่จําเปนเพื่อการตัดสินใจในการซื้อหรืออีกนัยหนึ่งคือ
ทักษะที่จะนําเอาอรรถประโยชนดานจิตวิทยาในการชี้ชวนโนมนาวใหเกิดการตัดสินใจในการซื้อ
เกิดขึ้น  (จุฑา  เทียนไทย  และพรรณพิมล  กานกนก, 2538, หนา 76) 
 ศิลปะการขาย  หมายถึง  กระบวนการในการวิเคราะหเพื่อคนหาความตองการของ
ลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ และจูงใจใหทําการซื้อสินคานั้นไปใชแลวทําใหไดรับความพอใจ 
การขายจัดเปนศาสตร กลาวคือเปนหลักการที่ไดมีผูไปทดลองปฏิบัติจนไดผลแลว และเปนศิลป
ซ่ึงตองอาศยัการฝกฝนและปรับปรุงจนเกดิความชํานาญ  (ศศนนัท  ววิัฒนชาต, 2545, หนา  2) 

จากความหมายของ  ศิลปะการขาย  ที่มีผูใหคํานิยามขางตนสามารถสรุปไดวา 
ศิลปะการขาย หมายถึง  กระบวนการขายที่พนักงานขายตองมีทักษะและเทคนิคการขายโดย
การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการเพื่อทําใหลูกคาเกิดความตองการและตัดสินใจซื้อ 
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ทฤษฎีการขาย 

ทฤษฎีการขายเปนพื้นฐานที่พนักงานใชสําหรับการเสนอขายซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวขอ  4  ทฤษฎี
ดังนี ้

1. ทฤษฎีไอดาส  (AIDAS  theory)  เปนขั้นตอนปฏิบัติในการขายโดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

      1.1  การทําใหเกดิความเอาใจใส  (attention)  พนกังานขายตองใชคาํพดูทีเ่หมาะสม
และตองพยายามหาวิธีการเปดการสนทนาใหการขายเปนที่นาพอใจของลูกคา 
 1.2  กระตุนใหเกิดความสนใจ  (interest)  เมื่อเห็นวาลูกคาเกิดความเอาใจใส  
แลวพนักงานตองช้ีแจงถึงประโยชนของสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหได  
โดยพยายามทําใหลูกคาเกิดความสนใจใหไดในสิ่งที่ เกี่ยวของกับปญหาของลูกคา และ              
มีการนําสินคามาแสดงรวมถึงการใชสมุดคูมือและแค็ตตาล็อกชวยสรางความสนใจและ         
ความเขาใจไดดีขึ้น 
 1.3 การสรางความตองการ (desire) พนักงานขายตองเริ่มเสนอสิ่งที่จะเปน
ประโยชน และศึกษาถึงความตองการของลูกคา 
 1.4  การตัดสินใจ  (action)  เมื่อพนักงานขายกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการ
สินคาแลว ก็ควรทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อในที่สุด 
 1.5  การทําใหลูกคาพอใจ  (satisfaction)  หลังจากลูกคาตัดสินใจแลวพนักงานขาย
ควรกลาวย้ําวาเขาไดตัดสินใจถูกตองและยืนยันวันเวลาที่จะสงของใหเพื่อทําใหลูกคาพอใจ  
รวมถึงการบริการหลังการขาย 

2.  ทฤษฎีการขายตามสภาวการณท่ีเหมาะสม  (right  set  of  circumstance)  ทฤษฎีนี้
อาศัยการทดลองพื้นฐานทางดานจิตวิทยา ซ่ึงเปนการใชโตตอบตามสภาวการณ (situation  
response) โดยอาศัยหลักการที่วาเมื่อมีสภาวการณอยางหนึ่งเกิดขึ้นยอมทําใหเกิดปฏิกิริยา
สนองตอบขึ้นมาในทิศทางที่เขากับสภาวการณนั้น ๆ  ตามที่คาดการณไว  กรณีถาพนักงานขาย      
ไดเสนอสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมหรือเหตุจูงใจ  ผลที่ไดรับก็จะเกิดขึ้นนั้นก็คือการขาย  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับทฤษฎี  ซ่ึงถาพนักงานขายที่มีทักษะสูงสามารถอางเหตุผลจากสภาวการณตาง ๆ  ได        
การคาดการณในการขายก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น  ซ่ึงพนักงานขายตองมีความตั้งใจและความสนใจ
การขายจึงจะสัมฤทธิ์ผล แตอยางไรก็ตามการคาดคะเนวาจะประสบผลสําเร็จจากการเสนอขาย
ไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับทักษะและความสามารถของพนักงานขายในการรักษา     
สภาวการณที่เหมาะสม 
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 สภาวการณที่เกี่ยวของกับทฤษฎีนี้ไดแนะนําวาพนักงานขายควรจะควบคุมรวมถึง
ปจจัยภายในและภายนอกของผูมุงหวัง  เชน  พนกังานขายไดชักชวนผูมุงหวังวา “ไปดื่มกาแฟ  
ดวยกันไหม”  พนักงานขายเสนอปจจัยภายนอกที่เห็นเดนชัดอยางนอยที่สุดดังนี้คือ 
 2.1  ดื่มกาแฟสัก  1  ถวย  (พอใจ) 
 2.2  ดื่มเดี๋ยวนีไ้หม ? 
 2.3  ออกไปขางนอกและ 
 2.4  ออกไปขางนอกพรอมกบัพนักงานขาย 

3.  ทฤษฎีสูตรแหงการซื้อ  (buying  formulary)  ทฤษฎีนี้เนนทางดานตัวผูซ้ือมากกวา
ผูขาย เมื่อผูซ้ือเกิดความตองการหรือใหความสนใจกับปญหาเกี่ยวกับการซื้อของลูกคาเปนหลัก  
และพนักงานขายจะชวยลูกคาแกปญหาตาง ๆ  ซ่ึงเปนที่มาแหงการซื้อคือ  แผนการเสนอขายเปน
กลุมเพื่อใหมีการตอบรับเรียงตามลําดับขั้นตอนทางดานจิตวิทยา  การขายทฤษฎีนี้แสดงถึง
กระบวนการกอนที่ลูกคาจะซื้อสินคาวาผานขั้นตอนตาง ๆ  อยางไรบาง   

4.  ทฤษฎีสมการพฤติกรรม  (behavioral  equation)  เปนทฤษฎีที่มีองคประกอบที่
สําคัญและเขียนสมการไดดังนี้   (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา 47) 
          B    =     P x  D x K x V    สําหรับอักษรแตละตวัในสมการหมายถึง 

          B    =     การตอบสนองหรือแนวโนมการตอบสนองภายใน  ประกอบดวยการตดัสินใจ 
          P     =    ความมีใจโนมเอียงหรือแนวโนมการตอบสนองภายในซึ่งมีลักษณะของ 

นิสัยที่ทําเปนประจํา 
                      D    =     ระดับของแรงขับในปจจุบนั  (ปริมาณของแรงจูงใจ) 

           K  = ศักยภาพของการจูงใจนัน่ก็คอื  คุณคาของผลิตภัณฑที่ผูซ้ือไดรับหรือ 
ศักยภาพที่ทําใหเกิดความพึงพอใจไมวาจะสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี 

          V   =   ปริมาณของแรงกระตุน (ความหนาแนน)  :  แรงจูงใจ ขอมูลขาวสารหรือ 
ผลิตภัณฑ 

 

กระบวนการขาย  

กระบวนการขายสามารถแบงไดตามลําดับได 8 ขั้นตอนดังนี้   
1.  การแสวงหาลูกคา  (prospecting)  เปนการคนหาลูกคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่

จะซื้อผลิตภัณฑซ่ึงถือวาเปนขั้นแรกของกระบวนการขาย โดยปกติแลวลูกคาไมไดเขามาหา 
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พนักงานขายเสมอไปในทางตรงกันขามพนักงานขายจะตองแสวงหาลูกคา  ซ่ึงกิจกรรมที่พึงปฏิบัติ
ของพนักงานขายเกี่ยวของกับการแสวงหาลูกคา ไดแก การคนหาผูมุงหวังที่เปนบุคคลที่มี   
ความจําเปนหรือความตองการสินคาหรือบริการและมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ 
 โดยแหลงขอมูลทั่วไปของลูกคาที่มีศักยภาพสําหรับลูกคาในปจจุบันไดแก  ลูกคาเกา  
ลูกคาที่เคยเขาพบแลวและวธีิการแสวงหาลูกคาใหมใชวธีิตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.1  การบอกตอ    
  1.2  การใชจดหมาย 
      1.3  การใชศูนยอิทธิพล   
 1.4  การจดรายชื่อลูกคา 
 1.5  การเสาะหาลูกคา 
        1.6  การจัดงานสังสรรค 
       1.7  การสังเกตสวนบุคคล   

       1.8  การใชโทรศัพท 
 2.. การเตรียมตัว  (preparation) หลังจากการคนหาผูมุงหวังแลวพนักงานขายก็จะตอง 
เตรียมตัวเพื่อการเตรียมตัวกอนเขาพบ  (pre-approach) เชน  การรวบรวมขอมูลขาวสาร และ       
การวางแผนเขาพบ (call planning) เปนการวางแผนที่เกี่ยวของกับพนักงานดานกลยุทธการขาย
เพื่อที่ จะใหบรรลุวัตถุประสงคและการนัดหมายกับผูมุ งหวังในโอกาสตอไปโดยมี                 
การเตรียมการดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 2.1  ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับบคุล  จะประกอบดวย 
 2.1.1  อายุ  วันเดือนปเกดิ 

2.1.2  อาชีพ  สถานที่ทํางาน 
2.1.3  ตําแหนงความรับผิดชอบ 
2.1.4  การศึกษา ศาสนา 
2.1.5  ที่อยูพรอมเบอรโทรศัพท 
2.1.6  ขนาดครอบครัว 
2.1.7  อุปนิสัยใจคอ  เวลาที่อยูกรณีทีจ่ะนัดหมายลวงหนา 
2.1.8  ฐานะทางสังคม 

      2.2  ขอมูลในทางธุรกิจ  จะประกอบดวย 
 2.2.1  เจาของธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ 
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 2.2.2    ลักษณะของตลาดและประเภทสินคาที่จําหนาย 
 2.2.3    ความสามารถในการผลิต 
 2.2.4    ฐานะทางการเงินและชื่อเสียงทางการคา 
 2.2.5    ขนาดของธุรกิจ 
 2.2.6    นโยบายทางธุรกิจ   
 2.2.7    จํานวนพนักงาน  
 2.2.8    ยอดขายในอดีตและปจจุบัน 
 2.2.9    นโยบายการซื้อ  ระเบียบวิธีการซื้อ  อํานาจในการซื้อ  การชําระเงิน 
 2.2.10  งบประมาณการซื้อและปริมาณการสั่งซ้ือ 
 2.2.11  ราคาที่เคยซ้ือจากผูอ่ืน ความคิดเหน็ดานราคาและคุณภาพ 
 2.2.12  ผูมีอํานาจการตัดสินใจหรือมีอิทธพิลตอการซื้อ 

3.  การเขาพบ  (approach)  การเขาพบลูกคาของพนักงานขายนั้นตองใหความเอาใจ
ตอลูกคาที่เขาพบโดยการแนะนําตวัเองและบริษัท ดังนี ้ 

     3.1 วิธีนัดหมายการเขาพบลูกคา  มี  4  วิธีดังนี ้
                3.1.1  โทรศัพท  เปนการนัดหมายลูกคาโดยการแนะนําตัวเองและบริษัท  โดย

ควรจะเปนการนัดหมายเทานั้นซึ่งไมควรเปนการขายสินคาทางโทรศัพท  ขอดีคือ  ทําให
พนักงานขายมีเวลาเตรียมตัวกอนที่จะเขาพบลูกคา  ขอเสียคือลูกคาสามารถตอบปฏิเสธไมให
พนักงานขายเขาพบไดโดยงาย   

          3.1.2  การนัดหมายทางจดหมาย  เปนการนัดหมายโดยการสงจดหมายนัดหมาย
วัน เวลาที่จะเขาพบแตอาจจะไมไดรับความสนใจมากนกั 

          3.1.3   การเขาพบลูกคาทันที  เปนการเขาพบลูกคาโดยที่พนักงานขายไมได   
นัดหมายไวลวงหนาแตอาจจะถูกปฏิเสธในการเสนอขายไดงาย 

          3.1.4   การเขาพบโดยมีบุคคลอื่นแนะนํา  เปนการเขาพบลูกคาโดยมีบุคคลอื่น
แนะนําใหพนักงานขายเขาพบ  ซ่ึงมีบุคคลที่มีอิทธิพลที่สามารถทําใหพนักงานเขาพบไดและ
ขายสินคาไดมากที่สุดวิธีหนึ่ง 
                            ดังนั้นการเขาพบเพื่อสรางความประทับใจครั้งแรกนัน้พนักงานตองมีลักษณะ
ดังนี ้
                          1)  การเตรียมตัวเองทางรางกาย  จะประกอบดวย 

          (1)  รูปรางหนาตาของพนักงานขาย    
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           - การแตงกายสุภาพเรียบรอย 
            - เครื่องประดบัตาง ๆ ที่ใชตามความเหมาะสม 
            - เสื้อผาที่สวมใสตองสะอาดเรียบรอย 
         - จัดทรงผมใหเรียบรอย 
         -โกนหนวด เคราใหเรียบรอย 
       (2)   กิริยาทาทางของพนกังานขาย ตองสงางาม   กระฉับกระเฉง  คลองแคลว  

วองไวความราเริงและแจมใส 
        (3)  การออกเสียงที่ถูกตอง และการพูดจาตองฉะฉาน  เสียงดัง ฟงชัด ตัวอักษร ร  
และตัวอักษร ล  ตองชัดเจน 

      2)    การเตรียมตัวใหพรอมทางดานจิตใจและอารมณ    พนกังานขายตองมคีวามเชื่อมั่น 
และมีการแสดงออก  ดังนี้ 
       (1) ตองมคีวามคิดในแงบวกกับทกุสิ่งทุกอยางที่ตนเองคิด และตองสามารถ
ทําได 
        (2 )  ตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและมีความมุงมั่นในงาน 
        (3)   ตองมีความตั้งใจทาํงานไมวางานจะหนักหรือเบาแคไหน 
        (4 )  ตองมีความกระตือรือรน 
        (5)  ตองมคีวามสามารถในดานการบริหารเวลา 
        (6)  ตองมคีวามเชื่อมั่นในตัวเอง 
        (7)  ตองเปนคนที่รักงานที่ทํา 

     3.2 วิธีการเขาพบลูกคา  มี  3  วิธีดังนี ้
        3.2.1 การเขาพบโดยตรง  พนักงานขายจะตองเขาพบลูกคาดวยตนเอง   โดยอาศัย

ความสามารถในการเสนอขายอยางเต็มที่ ซึ่งอาจทําใหลูกคาไมกลาปฏิเสธและ เปดโอกาสให
พนักงานขายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ซ่ึงบางครั้งลูกคาอาจจะไมตองการใหเขาพบ
ยกเวนกรณีที่มีการนัดหมายไวลวงหนากอนจึงจะสามารถเขาพบได  วิธีนี้มีคาใชจายคอนขาง
สูงกวาวิธีการเขาพบวิธีอ่ืน 

      3.2.2  การเขาพบทางจดหมาย  เปนการเขาพบที่ไมมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบ
การเขาพบโดยตรงและวิธีนี้เสียคาใชจายต่ํามากกรณีที่ลูกคาผูมุงหวังของพนักงานขายที่ไดรับ    
จดหมายอาจละเลยไมสนใจจดหมายเทาที่ควรซึ่งการใชวิธีนี้จะไดผลหรือไมเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
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ขอความในจดหมายวามีความสําคัญที่สามารถจูงใจใหลูกคาสนใจไดหรือไม  มากนอยแคไหน    
จดหมายที่สงไปถึงผูมุงหวังควรใชถอยคําส้ัน ๆ  กะทัดรัดและเขาใจงาย   
 3.2.3 การเขาพบทางโทรศัพท  เปนการเขาพบโดยใชโทรศัพทไปนัดพบลูกคาไว
ลวงหนา หรือบางครั้งก็ใชโทรศัพทเพื่อรับคําสั่งซ้ือซ่ึงเปนวิธีที่ประหยัดคาใชจายและเวลา  แต
ใหผลนอยเพราะพนักงานขายและผูมุงหวังอาจจะไมมีโอกาสที่จะพบปะแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันเทาที่ควร ทั้งลูกคาบางรายก็ไมชอบถือวาเปนวิธีที่ไมคอยจะสุภาพ   จึงไมเปนที่
นิยมใช  ดังภาพที่  3.1 
  ตัวอยางแบบวิเคราะหประเมินผลการเขาพบลูกคา 
ช่ือลูกคา...........................................….… ช่ือพนักงานขาย……………………………….. 
ที่อยู.......................................................… วันที.่...............................................…………… 
โทรศัพท.................................................. 

แบบวิเคราะหประเมินผลการเขาพบลูกคา 
1.  

ช่ือลูกคา 
......................................................... 
         โสด            สมรส 

อายุ 
.............. 

วันเกิด 
....................... 

 
ขอมูลครอบครัวของลูกคา 
2.  
ช่ือจริง ช่ือเลน อายุ วันเกิด การศึกษา

ของลูกคา 
วันที่ทํา
การสมรส 

ภรรยา/สามี.... 
บุตร................ 
....................... 
....................... 
....................... 
บุตรี................ 
....................... 
....................... 
.……………. 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

......... 

.......... 

.......... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

................

.............. 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

............... 

      จํานวนครั้งที่เขาพบ 
คร้ังที่ 1 วันที.่....................... 
………………………….. 
  สรางมิตรภาพ 
  เสนอขาย 
 
คร้ังที่ 2  วันที.่.................... 
 เหตุผล............................... 
........................................... 
 
คร้ังที่ 3  วันที.่.................... 
เหตุผล……….................... 
………………………………. 
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 3.  การเงินของลูกคา  ปานกลาง  ดี           ดีมาก 
รายไดตอป..............................บาท 
ธุรกิจ-มูลคา.............................บาท     บาน        รถยนต  ที่ดิน 

 
4.  งานอดิเรกของลูกคา.................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
5.  เปดใจลูกคาอยางไร? 
     ก. ขายไดเพราะคําพูดอะไร...................................................................................................... 
     .................................................................................................................................………… 
     ข.ขายไมไดเพราะคําพดูอะไร.................................................................................................... 
     ………...................................................................................................................................... 
      ค.  เรื่องของลูกคาที่จะกลาวถึงในการเขาพบครั้งตอไป........................................................... 
      ……….....................................................................................................................................  

-  ลักษณะของบาน  ตึกแถว        ทาวนเฮาส          บานเดี่ยว     คอนโด 
-  เปนเจาของ/เชา/ผูอยูอาศัย 

6.  การบริการหลังการขาย         บัตรอวยพรวนัเกิด       บัตรอวยพรวันปใหม     
    บัตรอวยพรครบรอบการแตงงาน 

โทรศัพทไปคุยดวยทุก...........เดือน ในปแรก       
โทรศัพทไปคุยดวยทุก...........เดือนในปที่ 2 
แวะไปเยี่ยมทกุ...........เดือน ในปแรก           
แวะไปเยี่ยมทกุ...........เดือน ในปที่ 2 
อ่ืน ๆ ............................................................................................................................... 

7.  ถายังไมไดขาย หรือขายไมได ครัง้ตอไปจะไปพบดวยการวางแผนการสนทนากําหนดวนัที.่...... 
ก. เปดใจ ดวยคําพูด (เร่ืองที่เขาชอบ) 
    1) ................................................................................................................................. 
    2) ................................................................................................................................. 
ข.  สรางปญหา 
    1) ................................................................................................................................. 
    2) ................................................................................................................................. 
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ค.  เสนอการแกปญหา (ส่ิงที่ใหประโยชนแกเขา) 
    1) ............................................................................................................................ 
    2) ................................................................................................................................. 
ง.  ขอโตแยงทีค่ิดวามี (ใชเหตุผล) 
    1) ....................................................... แกขอโตแยง 1) ..............................……... 
    2) .......................................................             2)...............................……... 
จ.  สรุป 
    1) ................................................................................................................................. 
    2) ................................................................................................................................. 

 
8.  ถาขายไดเรียบรอย วางแผนทบทวนการขายเพิ่มในอนาคต 
 วันที ่
จะขายเพิ่ม........................................................................................................ ............................ 
 
9.  ไดรายช่ือลูกคาในอนาคตจากลูกคารายนี้.............................................. ช่ือ 

ช่ือ ที่อยู ตําแหนง อาชีพ อายุ ความสัมพันธกับ
ลูกคารายนี ้

1..................................... 
2..................................... 
3..................................... 

......................... 

......................... 

......................... 

................ 

................ 

................. 

................ 

................ 

................. 

........ 

........ 

........ 

........................... 

........................... 

........................... 

 
สง          บัตรขอบคุณ และรายงานผลที่ไดรับ วันที.่............................................... 
 
ภาพที่   3.1   แบบวิเคราะหประเมินผลการเขาพบลูกคา 
ที่มา (อนุวัฒน  มลายอริศูนย, 2543, หนา 163  - 165) 
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4.  การเสนอขาย  (sales  presentation) ในขณะการเขาพบลูกคานั้นพนักงานขายจะมี
การเสนอขายสินคาโดยพนักงานขายตองสรางความประทับใจและทําใหลูกคาเกิดความสนใจ
ในการเสนอขาย  ซ่ึงการเสนอขายพนักงานขายควรปฏิบัติดังนี้  (ศศนันท  วิวัฒนชาต, 2545,   
หนา 127 - 128) 
 4.1  การนําเสนอตนเอง  พนักงานขายควรคํานึงถึงแนวทางในการนําเสนอตนเอง
ตอไปนี ้
 4.1.1  การสบตา  พนักงานขายจะตองใชสายตามองไปที่ผูมุงหวังโดยรักษา
ระดับสายตา สบตาในขณะกลาวถึงจุดสําคัญ ๆ 
 4.1.2  การแสดงสีหนา  ยิ้มเสมอ แสดงความเปนมิตรและผอนคลาย 
 4.1.3  การวางทาทาง  นั่งหรือยืนตรง เผชญิหนากับผูมุงหวัง 
 4.1.4  การเวนระยะ พยายามอยูหางประมาณ 2-5 ฟุตจากผูมุงหวัง 
 4.1.5  เสียง  พดูชัดเจน เปลี่ยนน้ําเสียงเมื่อกลาวย้ํา 
 4.1.6   การแสดงออก  เนนในจดุที่สําคัญ  แตอยาแสดงกิริยาทาทางซ้ําซากติดตอกัน 
 4.2 การถามคาํถาม พนกังานขายจะใชวิธีการเสนอขายแบบทองจําในการวางแผน 
การตดิตอแบบสองทางก็ตาม  ผูมุงหวังมกัจะรูสึกวาพนกังานขายกําลังจะเอาอะไรบางอยางจากเขา  
วิธีหนึ่งที่ควรใชก็คือ ใหเขาไดมีสวนรวมในการสาธิตผลิตภัณฑ สวนอีกวิธีก็คือการถามคําถาม  
คําตอบของผูมุงหวังจะแสดงถงึขอเท็จจริง ความสนใจ ความคิด และความตองการที่พนักงานขายควรใช
ในการกําหนดทิศทางและจุดที่ควรเนนหนกัในการเสนอขาย  ดังตัวอยางคาํถามดังนี้ 
 4.2.1  คุณทดลองใชเครื่องกรองน้ํา.............หรือยัง? 
 4.2.2  ลูกจางทีท่ํางานกับบริษทั..............คอนขางเสีย่งอนัตราย คุณทาํประกัน  
...........แลวหรือยัง? 
 4.2.3  คุณนักรบใชรถยี่หอ.............ทนทาน ประหยดัน้ํามนัจริง ๆ 
 4.2.4  นักรองชื่อดังของไทย สวนใหญใชรถยนตยีห่อ.............กันทั้งนั้น 
 4.2.5  คุณซื้อมือถือของบริษัท.....……….......โทรฟรีติดตอกันเปนเวลา  3  ป   
คุณนาจะตัดสนิใจซื้อ มิฉะนัน้คุณจะพลาดโอกาสทอง 
 4.2.6  ขอแสดงความยินดีกับทานที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น 
 4.2.7  ผมไปเยีย่มลูกคาที่ลพบุรีมาเห็น........…..สวยดีเหมาะสําหรับคุณมาก 
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     4.3  การเปนผูฟงที่ดี   เมื่อพนักงานขายถามคําถามผูมุงหวังก็จะตองรับฟงคําตอบ 
อยางใกลชิด  ซ่ึงหมายความถึงการฟงและเขาใจสิ่งที่ผูอ่ืนพูด  เทคนิคที่พนักงานขายสามารถ  
เอามาใชในการชวยใหมีทักษะในการฟงที่ดีมีหลายวิธีดังนี้  

4.3.1  การจดโนตไปดวยระหวางผูมุงหวังกําลังพูด 
4.3.2  การกลาวซ้ําโดยใชคําพูดของตนเองในสิ่งที่ผูมุงหวังไดกลาว 
4.3.3  การแสดงทัศนะตอส่ิงที่ผูคาดหวังไดกลาวและ 
4.3.4  การถามคําถามตามไปดวย 

     5.  การสาธิต  (demon  stations)  เปนการสาธิตเพิ่มเติมหรือปฏิบัติซํ้าหลาย ๆ  ครั้ง
ของพนักงานขายควรจะใหผูมุงหวังไดมีโอกาสรวมสาธิตกับผลิตภัณฑดวย การสัมผัส ความรูสึก 
หรือรวมปฏิบัติซ่ึงจะเปนผลดีตอพนักงานขายอีกดวย  ซ่ึงการสาธิตมีสวนชวยใหการขาย          
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นและก็อาจจะนําไปสูความสําเร็จได เพราะการสาธิตจะดึงดูด          
ความสนใจจากผูมุงหวังทําใหเกิดความตองการและจูงใจใหตัดสินใจซื้อ 

 สําหรับการสาธิตบางครั้งผูมุงหวังอาจเปนผูตกลงใจจะซื้อ ดังนั้นพนักงานขาย
ตองสามารถสาธิตถึงคุณลักษณะของสินคาที่ผูมุงหวังเห็นวานาสนใจไดทุก ๆ  อยางโดยสาธิต  
จุดเดนของสินคาหลาย ๆ  วิธีและพิจารณาเวลาและสถานที่ใหเหมาะสมสําหรับการสาธิต 
 6.  การขจัดขอโตแยง (handling objections) พนักงานขายสวนใหญจะพบปญหา 
การปฏิเสธเกี่ยวกับการขายที่เกิดจากลูกคาไมเห็นดวยกับการแสดงออกของลูกคา หรือทั้งหมด 
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ จึงเกิดขอโตแยง  2  รูปแบบดังนี้ 
 6.1 การโตแยงแบบจริงใจและแบบมีเหตุผล  เกิดขึ้นกรณีที่การเสนอขายของ
พนักงานขายไมสามารถใหรายละเอียดที่เกี่ยวกับสินคาหรือบริการไดอยางชัดเจนหรือสมบูรณ
ตามที่ตองการเทาที่ควรทําใหผูมุงหวังไมตองการสินคาที่เสนอขายซึ่งทําใหพนักงานขายตอง
อธิบายรายละเอียดตาง ๆ  เพิ่มเติมอยางละเอียดจึงจะไดผลสําเร็จ 
 6.2   การโตแยงแบบไมจริงใจหรือแบบไมมีเหตุผล  การโตแยงแบบนี้จะทํา   ความลําบากใจ 
ยุงยากใหแกพนักงานขายมากเพราะไมไดเกิดขึ้นเนื่องจากขอบกพรองทางดานสินคาหรือ
พนักงานขาย  แตเปนเพราะผูมุงหวังไมตองการซื้อสินคา  จึงมีการโตแยงในแบบเลี่ยง ๆ  เชน  
ขอคิดดูกอน  ซ่ึงพนักงานขายจะตองพยายามพูดและโนมนาวใจอยางเต็มที่เมื่อพนักงานขายเห็นวา
อาจจะเกิดขอโตแยงแบบนี้อยาปลอยใหผูมุงหวังเริ่มกอนจะพลาดโอกาสในการขายได 
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 สาเหตุที่ผูมุงหวังมีขอโตแยงอาจเกิดจากสาเหตุดังนี ้
 1)  ไมเหน็วาจาํเปนตองซื้อเลย 
 2)  ไดรับขอมลูนอยไป  และไมเพยีงพอในการตัดสินใจ 
 3)  เปนลักษณะธรรมชาติที่ตองโตแยงไวกอน และเปนสัญชาตญาณในการตอรอง 
 4)  อาจไมใชผูมุงหวังทีแ่ทจริงทีเดียว 
 5)  มีสัญญาผูกพันกับบรษิทัอื่น 

 แตบางครั้งขอโตแยงที่เกิดขึ้นอาจเกิดมาจากอุปสรรคในการขายและขอขัดแยง
จนทําใหผูมุงหวังไมสามารถซื้อได  เชน  “เพิ่งซื้อสินคามาเมื่อวานนี้”   และ  “ไมมีเงิน”   ซ่ึงทํา
ใหพนักงานขายตองมีวิธีการเสนอขายในระบบเงินผอนหรือเวนระยะในการไปเยี่ยมใหมในครั้ง
ตอไปดังตัวอยางขอโตแยง  เชน 
 ผูมุงหวัง : ผมไมมีเงินซื้อตอนนี ้
 พนักงานขาย : เปนธรรมดาที่ทานตองรูสึกอยางนั้น แตในระยะที่ราคา 
   สูงขึ้นเรื่อย ๆ แบบนี้ ทานจะไมซ้ือเดี๋ยวนี้หรือครับ 
 ผูมุงหวัง : ผมไมมีเวลา 
 พนักงานขาย : นักบริหารที่ไมคอยมีเวลา  มักจะใหความสนใจตอส่ิงที่ 
   ชวยในการประหยัดเวลาเสมอ  สินคาของเรา………… 
 7.  การปดการขาย (closing)  เปนกระบวนสดุทายทีพ่นกังานจะทราบวาลูกคาผูมุงหวงั
ซ้ือสินคาหรือไม โดยมีเทคนิคการปดการขายไดดังนี ้

       7.1 การปดการขายโดยตรง   พนกังานขายจะถามตรง ๆ วาตองการหรือไม หลังจาก
เสนอขายและขอมูลตาง ๆ  เรียบรอยแลว  เชน  คุณจะกรุณาเซ็นชื่อจองในสัญญาวันนี้เลยไดไหม
ครับ  คุณจะสัง่ซ้ือสีอะไรดีครับ 

     7.2  การปดการขายแบบสมมติ การปดการขายแบบนีเ้ปนการสมมติวาผูมุงหวัง
ไดใหคํามัน่สัญญาภายหลังที่ผูซ้ือไดใหส่ิงที่บงบอก (verify signal) ที่จะซื้อและก็เปนไปไดใน
การทดลองโดยการขาย พนกังานขายก็จะเขียนคําส่ังซ้ือหรือเขียนใบสงของ ดังนั้นผูมุงหวังก็จะ
ถาม  ตัวอยางคําถามเซ็นชื่อลงในแบบฟอรมและผม(พนักงานขาย)  จะจดัสงไปใหวันพรุงนี้ครับ 
     7.3  การปดการขายแบบใหขอเสนอพิเศษ วิธีนี้พนักงานขายจะมีขอเสนอใหกับ
ผูมุงหวังเพื่อกระตุนใหตัดสนิใจซื้อทันที  เชน  ของแถมฟรี  จดัสงฟรี  เวลาชําระเงนินาน  และ
อัตราดอกเบี้ยต่ํา  ซ่ึงผูมุงหวงัก็จะมีความรูสึกที่ดีตอพนักงานขาย 
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 7.4  การปดการขายดวยการตัดสินใจ  สําหรับวิธีนี้ขึ้นอยูกับพืน้ฐานหรือหลักการ
ของพนักงานขายแบบสรุปผลประโยชน ซ่ึงสามารถพดูหรือตัดสินใจแทนผูมุงหวงัและมีความเหน็
คลอยตาม  เชน   คุณตกลงซือ้รถคันนี้นะครับ 
 7.5 การปดการขายแบบทดลองปด  สําหรับวิธีนี้พนักงานขายจะพยายามปด
การขายเมื่อมีโอกาสในระหวางการเสนอขาย ในขณะที่ผูมุงหวังเกิดความลังเลก็ควรทดลองปด   
การขายเพื่อทดสอบความรูสึกของผูมุ งหวังวาจะตัดสินใจซื้อหรือไม ซึ่งพนักงานขายตอง
มั่นใจวาผูมุงหวังกําลังจะตัดสินใจอยู เชน คุณชอบสีขาวและสีแดงมากกวากันครับคุณจะให
พนักงานขายของบริษัทไปติดตั้งไดเมื่อไรครับ 
 หลังจากปดการขายแลวพนักงานขายจะตองมีการอํานวยความสะดวกและบริการ
ใหกับลูกคา  ซ่ึงการบริหารหลังการขายนั้นมีประสิทธิภาพและชวยลดปญหาตาง ๆ ของลูกคาได 
ซ่ึงจะทําใหลูกคากลับมาซื้อสินคาเพิ่มและสรางภาพพจนที่ดีแกบริษัท สินคาและพนกังานขาย   
 8.  การติดตามผล  (follow  up)  การติดตามผลการขายสินคาเมื่อพนักงานขายขายได
สําเร็จ  โดยการดูแลลูกคาที่ซ้ือไปใช  กรณีสินคาครบตามจํานวนและสินคาสงตามเวลา  รวมถึง
การดูแลลูกคาเรื่องการติดตั้ง  ประสิทธิภาพการทํางานของสินคา  ซึ่งพนักงานตองสามารถทํา
ในสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ไดหมดเพื่อประโยชนของตัวพนักงานขาย 
 

สรุป 
 

 ศิลปะการขาย  เปนการใชทักษะและเทคนิคการขายโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา
และบริการเพื่อทําใหลูกคาเกิดความตองการและตัดสินใจซื้อสินคา โดยพนักงานขายตองศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีการขายเพื่อเปนเครื่องมือชวยสําหรับการเสนอขาย 

ทฤษฎีการขายมี 4 ทฤษฏีดังนี้คือ 1) ทฤษฎีไอดาส   เปนการทําใหเกิดความเอาใจใส 
การกระตุนใหเกิดความสนใจ การสรางความตองการ  การตัดสินใจและการทําใหลูกคาเกิด
ความพอใจ  2) ทฤษฎีการขายตามสภาวการณที่เหมาะสม   เปนสภาวการณอยางหนึ่งที่ทําให
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเกิดขึ้นกรณีที่พนักงานขายไดเสนอในสิ่งที่ลูกคาตองการตามสภาวการณ
ตาง ๆ   3) ทฤษฎีสูตรแหงการซื้อจะเกี่ยวกับการซื้อของผูซ้ือเปนหลักโดยมุงใหผูขายแกปญหา
ตาง ๆ ใหกับลูกคา  4)  ทฤษฎีสมการพฤติกรรมเปนการใชสมการดานพฤติกรรมตาง ๆ             
ที่เกี่ยวกับการตอบสนองหรือแนวโนมการตอบสนองภายใน ความมีใจโนมเอียงหรือแนวโนม
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การตอบสนองภายในซึ่งมีนิสัยที่ทําเปนประจํา  ระดับของแรงขับในปจจุบัน  ศักยภาพของ    
การจูงใจและปริมาณของแรงกระตุนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ   ขอมูลขาวสารหรือผลิตภัณฑ  
 กระบวนการขายมี  8  ขั้นตอนเปนสิ่งที่พนักงานขายตองศึกษาเพื่อใชสําหรบั      
การขายสินคานั้นจะประกอบดวย 1) การแสวงหาลูกคา 2) การเตรียมตัว  3) การเขาพบ             
4) การเสนอขาย  5) การสาธิต  6) การขจัดขอโตแยง 7) การปดการขาย และ 8) การติดตามผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
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แบบฝกหดับทที่  3 
 
1.  จงอธิบายความหมายของศิลปะการขาย 
2.  ทฤษฎีการขายมีกี่ทฤษฎอีะไรบาง จงอธิบาย 
3.  จงอธิบายทฤษฎีไอดาส 
4.  ทฤษฎีการขายตามสภาวการณที่เหมาะสมคืออะไร จงอธิบาย 
5.  ทฤษฎีสมการพฤติกรรมมีองคประกอบใดบาง จงอธิบาย 
6.  กระบวนการขายมีขั้นตอนอะไรบาง จงอธิบาย 
7.  การเตรียมตัวกอนเขาพบลูกคามีอะไรบาง จงอธิบาย 
8.  วิธีการเขาพบลูกคามีขั้นตอนใดบาง จงอธิบาย 
9.  การเขาพบลูกคามีกี่วิธีอะไรบาง จงอธิบาย 
10. การเสนอขายของพนักงานขายควรปฏบิัติอยางไร จงอธิบาย 
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