
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 5 
 

หัวขอเนื้อหา 

1.  วัตถุประสงคของการสรรหาและการคดัเลือก 
2.  ภารกิจของพนักงานขาย 
3.  ความหมายของการสรรหา 
4.  ขั้นตอนการเตรียมหาพนกังานขาย 
5.  แหลงการสรรหาพนักงานขาย 
6.  ความหมายของการคัดเลือก 
7.  กระบวนการคัดเลือก 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแลว  นกัศึกษาสามารถ 
1.  ระบุวัตถุประสงคของการสรรหาและการคัดเลือกได 
2.  อภิปรายภารกิจของพนักงานขายได 
3.  อธิบายความหมายของการสรรหาได 
4.  ระบุขั้นตอนการเตรียมหาพนักงานขายได 
5.  เลือกแหลงสรรหาพนักงานขายได 
6.  วิเคราะหขอดีและขอเสียของการสรรหาพนักงานขายได 
7.  อธิบายความหมายของการคัดเลือกได 
8.  อภิปรายเกีย่วกับกระบวนการคัดเลือกได  
9.  เขียนใบสมคัรงานได 

                  10. เห็นความสําคัญของการสรรหาและการคดัเลือกพนกังานขาย 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  5  การสรรหาและการคัดเลอืกพนักงานขายดวยตนเอง 
2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรยีน 
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3.  อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
4.  ศึกษาคนควา เนื้อเพิ่มเตมิจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ      

อินเทอรเน็ต 
5.  อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
6.  ศึกษากรณตีัวอยาง 
7.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย 
2.  หนังสือ  ตาํรา  และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือก

พนักงานขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  กรณีศึกษา 
5.  ใบกิจกรรม 
6.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานกลุม 
4.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
5.  ประเมินผลจากการจากการศึกษากรณตีวัอยาง 
6.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  5  
การสรรหาและการคัดเลอืกพนักงานขาย 

 
 การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขายในองคการขายนั้นถือวาผูบริหารการขาย
ตองดําเนินการเพื่อใหบุคคลที่เขามาปฏิบัติงานในหนวยงานสามารถเปนพนักงานขายที่ดีตาม       
ที่องคการกําหนดคุณสมบัติเอาไว ซ่ึงในปจจุบันพนักงานขายที่ดีและเหมาะสมที่สุดนั้นตองผาน
ขั้นตอนการสรรหาและการคัดเลือกซึ่งถือวาเปนกิจกรรมสําหรับการกลั่นกรองเพื่อใหเกิด    
ประสิทธิภาพตอบริษัทไดมากที่สุด 
  

วัตถุประสงคของการสรรหาและการคัดเลือก 

 การดํ า เนิน ธุรกิ จนั้นจะมีกํ าหนดวัต ถุประสงค สํ าห รับ เปน เป าหมายใน                  
การบริหารงานขาย ดังนั้นการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อใหไดพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพนั้น 
จึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.  เพื่อทําใหทราบความตองการดานพนักงานขายของบริษัทวาตองการจํานวนเทาไร 
 ทั้งในปจจุบันและอนาคต  ทําใหบริษัทมีการเตรียมการสรรหาและการคัดเลือกเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อสรรหาพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงานในบริษัท และเปนไปตาม 
วัตถุประสงคของบริษัท 

3.  บริษัทสามารถจัดทาํงบประมาณสําหรับบริหารงานไดอยางถกูตอง  เชน  เงนิเดอืน        
คาจาง  คาสวัสดิการตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม 
 

ภารกิจของพนักงานขาย 

 พนักงานขายจะมีภารกจิที่สําคัญคือ  การเสนอขายสินคาใหกับกลุมลูกคา ซ่ึงภารกจิ
ที่เกี่ยวกับงานการขายที่ตองปฏิบัติมีดังนี้  (สุปญญา  ไชยชาญ, 2544, หนา 84-87) 
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 1.  ภารกิจของพนักงานขายในสวนที่เก่ียวกับตลาด  ในฐานะทีก่ิจกรรมการขายเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมการตลาด พนักงานขายจึงมภีารกิจที่เกีย่วของกับการตลาดอยางหลีกเลีย่ง
ไมพน ภารกิจที่ถือกันวาเปนสากล  (universal marketing function)  ทางการตลาดที่พนักงานขาย
ตองเขาไปเกีย่วของดวย มีอยูดวยกนั  8  ประการดังนี ้
   1.1  ภารกิจการซื้อ  อันเปนภารกิจที่พนักงานขายตองปฏิบัติการแทนลูกคาที่กลาว
เชนนี้เปนเพราะวา พนักงานขายตองแสวงหาและประเมินผลิตภัณฑที่จะนําไปเสนอขายใหแก
ผูซ้ือเพื่อใหผลิตภัณฑนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือสรางความพอใจใหแกลูกคามาก
ที่สุด 

   1.2  ภารกิจการขาย  เปนสิ่งที่พนักงานขายตองทําใหเกิดการซื้อขายระหวางลูกคา
กับพนักงานขายใหไดโดยมีการใชกิจกรรมสงเสริมการขาย  โดยการโฆษณาการประชาสัมพันธ  
 1.3  การขนสง  พนักงานขายตองมีการจัดสงสินคาใหกับลูกคาหลังเกิดการซื้อขาย
กันเรียบรอยแลว  โดยการขนสงนี้พนักงานขายจําเปนตองใหมีการเกดิซื้อซํ้าอีก 
 1.4  การเก็บรักษาสินคา  บริษัททุกบริษัทตองมีการเก็บรักษาสินคาเพื่อสะดวก 
ในการซื้อขายเมื่อลูกคาส่ังสินคาก็มีสินคาตามที่ตองการ และสรางความมั่นใจใหกับพนักงานขาย
วามีสินคาตรงตามความตองการของลูกคา  นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บสินคาเพื่อมีไวซ้ือขาย 
 1.5 การจัดมาตรฐานและการคัดคุณภาพสินคา  การจัดจําพวกของสินคาใหเปน
กลุม ๆ  ตามลักษณะเฉพาะหรือคุณภาพทีเ่หมือนกนั  
 1.6  การเงิน  เปนภารกิจที่พนักงานขายตองทําใหเกิดการหมุนเวียนดานการเงิน
เขาสูบริษัทเพื่อนํามาเปนคาใชจายดานตาง ๆ  ของบริษัทรวมถึงคาตอบแทนในรูปเงินเดือนใหกับ
ตัวพนกังานเองหรือเปนการสรางความมั่นคงในดานการเงินใหลูกคาเชือ่ถือได 
 1.7  การรับภาระความเสี่ยง  เปนผลเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอน
ในกระบวนการตลาด  เชน  การซื้อหรือไมซ้ือของลูกคา  พนักงานขายตองเผชิญกับความเสี่ยง
ตาง ๆ  นี้โดยตองใชทักษะอยางมากเพื่อลดความเสี่ยงและใชเทคนิคในการขายใหสินคาออกไป
จากคลังบริษัท  หรือการดูแลลูกคาในเรื่องของสินคาที่เกิดปญหาตาง ๆ  เชน  ความลาสมัยของ
สินคา  เปนตน 
 1.8  การจัดเกบ็ขอมูลและการสื่อสาร  การตลาดสมัยใหมตองมีการติดตอส่ือสาร
ที่ทันสมัยเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา โดยการใชส่ือตาง ๆ  ไมวาจะเปนการใชอินเทอรเน็ต
ในการสื่อสารระหวางลูกคากับบริษัท หรือการใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลลูกคาทุกคนที่
เกี่ยวของกับบริษัท 
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2.  ภารกิจของพนักงานขายในสวนท่ีเก่ียวกับการขาย  แบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ 
 2.1  การหาลูกคาใหม  เปนกิจกรรมที่มีความหมายตอพนักงานขายเปนอยางมาก

ในการขายผลิตภัณฑ ทุกครั้งที่ตองการขายผลิตภัณฑพนักงานขายตองหาลูกคาใหมเพื่อทํา   
ยอดขายในแตละครั้งหรือเปนการหาลูกคาที่ไมเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทเลยใหเคยหรือสนใจใช    
ผลิตภัณฑ 
 2.2  การรักษาลูกคาเกา เปนการสรางสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาเดิมที่มีอยูแลวทํา
ใหการติดตอซ้ือขายซ้ําอีกครั้งเมื่อลูกคาเกิดความตองการหรืออยากได  รวมตลอดถึงการปองกัน
มิใหลูกคาไปซื้อผลิตภัณฑจากคูแขงขัน 
  ลูกคาเกานั้นเปนผลที่ไดมาจากกิจกรรมการหาลูกคาใหม  การสนับสนุน     
การขาย หรือการสงเสริมการตลาดดวยเครื่องมือชนิดอื่น  เชน  การโฆษณา  การออกขาว       
เผยแพร และการสงเสริมการขาย  เปนตน 
  การรักษาลูกคาเกานั้นอาจทําไดโดยการแวะเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ   การจัดการ
กับคําสั่งซื้ออยางมีประสิทธิภาพ การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว การสนับสนุน
อุปกรณ การสงเสริมการขายบางอยาง   การใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เทคนิคการขายใหม ๆ  ที่มีประสิทธิผลแกพนักงานขายของลูกคา  เปนตน
 2.3  การสนับสนุนการขาย  หมายถึง   การทํากิจกรรมใด ๆ ซ่ึงมุงหวังจะใหเกิด
การซื้อขายกับลูกคาขึ้นในภายหลัง ซ่ึงอาจเปนระยะสั้นและระยะยาว กิจกรรมนี้จะชวยใน     
การหาลูกคาใหมและรักษาลูกคาเกาสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  

ความหมายของการสรรหา 

 นักวิชาการไดใหความหมายของ  การสรรหา  (recruitment)  ไวมากมายหลายทัศนะ
ดังนี ้
 การสรรหา  หมายถึง  การแสวงหาบุคคลมาทํางานในหนวยงานและการคัดเลือก
บุคคลเพื่อใหไดบุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงาน (บรรยงค  โตจินดา, 2542,    
หนา 161) 
 การสรรหา  หมายถึง  กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มีความสามารถ
เขามาทํางานในองคการ  กระบวนการนี้จะเริ่มตนตั้งแตการแสวงหาคนเขาทํางาน  และสิ้นสุด
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เมื่อบุคคลไดมาสมัครงานในองคการ การสรรหาจึงเปนศูนยรวมของผูสมัครงานเพื่อดําเนินการ
คัดเลือกเปนพนักงานใหมตอไป  (พยอม  วงศสารศรี, 2542, หนา 159) 
 การสรรหา หมายถึง กลุมของกิจกรรมขององคการซึ่งใชเพื่อจูงใจผูสมัครที่มี
ความสามารถและทัศนคติที่ตองการมาสมัครงานในตําแหนงที่ตองการเพื่อใหองคการบรรลุ
วัตถุประสงค  (Ivancevich, 2004, p.192)  

จากความหมายของ  การสรรหา  ที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนสามารถสรุปไดวา     
การสรรหา  หมายถึง  การแสวงหาบุคคลเขามาทํางานโดยการผานกระบวนการของการสรรหา
เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนการเตรียมหาพนักงานขาย 

 การสรรหาพนักงานในตําแหนงตาง ๆ  นั้น  บริษัทตองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงเพื่อทําใหมีการเตรียมการเกี่ยวกับการประเมินประเภทของงานที่กําหนดไว 
ซ่ึงการสรรหาเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานทางดานการขายสามารถทําตามขั้นตอนการเตรียม
พนักงานขายได  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
      

การวิเคราะหงาน 
(job   analysis) 

 
 
 
 
 
 

คําบรรยายลักษณะงาน 
(job  description) 

คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน 
(job  specification) 

 
ภาพที่  5.1  ขั้นตอนการเตรยีมหาพนักงานขาย 
ที่มา  (สมพร  พวงเพ็ชร, 2542, หนา 194) 
 

1.  การวิเคราะหงาน  (job  analysis)  คือการศึกษาคนควาขอมูลมาใชในการบรรยาย
ลักษณะงานนั้น ๆ  ซ่ึงเกี่ยวกับการปฏิบัติและการวิเคราะหงานจะเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค 
ของงาน โดยการวิเคราะหงานขายจะทําใหผูวิเคราะหงานขายทราบถึงรายละเอียด  เชน  งานการขาย  
ประเภทของงานขาย  ความรูที่ใชในการขาย  และความชํานาญที่แตกตางกันสําหรับงานการขาย  
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รวมถึงการวางแผนหนาที่ในการใหบริการ  เปนตน  โดยวิธีการหาขอมูลในการวิเคราะหงานขาย
มีดังนี้ 

         1.1 การสังเกต (observation) เปนการนํามาใชเพื่อใหทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงาน
และหนาที่ทีเ่กดิขึ้นในขณะการปฏิบัติงานตามปกต ิ โดยผูบริหารการขายตองสังเกตการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขายแลวจดบันทึกรายละเอยีดเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 1.2  การใชแบบสอบถาม (questionnaires) เปนการใชแบบสอบถามเพื่อใหไดมา
ซ่ึงคําตอบที่สมบูรณในแบบสอบถามแลวผูบริหารการขายก็นํามาพิจารณาถึงคําตอบใน
แบบสอบถามวาพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับคําถามแลวนํามาสรุปผล 
         1.3  การสัมภาษณ  (interviews)   เปนการใชแบบสัมภาษณสําหรับผูสัมภาษณ  
และผูถูกสัมภาษณเพื่อทําความเขาใจในแบบสอบถามใหกับผูถูกสัมภาษณเขาใจมากยิ่งขึ้น      
ซ่ึงทําใหไดคําตอบที่ถูกตอง 
 1.4  การใชบันทึกประจําวัน  (log)  เปนการใชการจดบันทึกประจําวันใน การปฏิบัติงาน
ของพนักงานขายเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ  เชน  ปริมาณการซื้อ วันสงมอบสินคา   เวลานัดหมาย
ลูกคา  เปนตน 

2.  คําบรรยายลักษณะงาน  (job  description)  เปนการกําหนดชื่อตําแหนงงานพรอม
หนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ รวมถึงรายละเอียดของลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ เชน   ตําแหนง
ผูจัดการฝายวจิัยและพัฒนา   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการวิจยัภายในหนวยงาน 
และภายนอกหนวยงาน  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดงันี้    
 2.1  ช่ือตําแหนงงาน    

         2.2  หนาที่ในการปฏิบัติงาน    
          2.3  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ    

   2.4  การบังคับบัญชา    
 2.5  ความสัมพันธกับงานอืน่    
 2.6  สภาพการทํางาน    
 2.7  การใชเครื่องมือและวัสดุ    
 คําบรรยายลักษณะงานนั้นบริษัทจะมีใบกาํหนดหนาที่สําหรับการปฏิบัติงาน 
ดังตารางที่  5.1   
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ตารางที่  5.1  คําบรรยายลักษณะงาน 
 
         ใบกําหนดหนาที่งาน    

ช่ือตําแหนง (ไทย) พนักงานขาย ช่ืออังกฤษ ตัวแทนขาย 
แผนก - ฝาย ขาย 
ผูบังคับบัญชา ผูจัดการขายภาค เกรด/ระดับ 4 

          
       วัตถุประสงค (job purpose) 

กรุณาเขียนบรรยายความรับผิดชอบโดยภาพรวม 2-3 ประโยค  พรอมกับวัตถุประสงคที่
องคการตองมีตําแหนงงานนี ้
รับผิดชอบการกําหนดแผนการขาย นําเสนอสินคา ใหคาํปรึกษาแกลูกคา  เก็บขอมูลลูกคา
และตลาดประสานงานการสงมอบสินคาใหลูกคา  และรับผิดชอบการเก็บเงินเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายตามทีแ่ผนการขายกําหนด 

 

       ความรับผิดชอบหลัก (key responsibilities) 
หนาที่หลัก 

 
หนาที่ความรบัผิดชอบหลัก 

(key activities) 
ผลที่คาดหวัง 

(expected   results) 
การเปดลูกคา
ใหม 

 - หาขอมูลลูกคาใหม 
 - เขาแนะนําตวั แนะนําบรษิทั และสินคา 
    แกลูกคาใหม 
 - วิเคราะหศักยภาพของลูกคาใหม 

 - ฐานการตลาดของลูกคา 
 - ลูกคารูจักบริษัทและสินคา 

การขายสินคา  - วางแผนการเดินทาง 
 -  เตรียมขอมูลลูกคาสินคาตัวอยาง 
    เงื่อน ไข 
 - เยีย่มลูกคา 
 - นําเสนอสินคา 
 - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   กับการสงมอบสินคา 
 - ประสานงานกับฝายบัญช ี
 

 - ยอดขาย 
 - กําไรจากการขาย 
 - ความพึงพอใจของลูกคา 



 
 

97 
 

ตารางที่ 5.1  คําบรรยายลักษณะงาน (ตอ) 
 

การเก็บเงิน  - ดําเนนิการเก็บเงินจากลูกคา 
 - ตรวจสอบขอมูลการเก็บเงนิ 
 - นําสงฝายบญัชี 

 - การเก็บเงนิไดถูกตอง 
 - เก็บเงนิไดครบถวน 
 - เก็บเงนิไดทนัเวลา 

หนาที่หลัก 
 

หนาที่ความรบัผิดชอบหลัก 
(key activities) 

ผลที่คาดหวัง 
(expected   results) 

การเก็บขอมูล
การตลาด 

 - เก็บรวบรวมขอมูลของคูแขง ความ 
   เคล่ือนไหวของตลาด 
- เก็บรวบรวมขอมูลลูกคาทั้งลูกคาเกา 
    และลูกคาใหม 

 - มีขอมูลที่ทันสมัย 
 - มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน 

       ความยากของงาน (major challenge) 
- ตองขายเองและเก็บเงินเอง 
- ตองสรางความสมดุลระหวางการเพิ่มยอดขายและการเพิ่มความสัมพนัธที่ดีกับลูกคา 
- ตองเดินทางทุกวัน และตองทํางานกับสภาพแวดลอมที่แตกตางกนับอย ๆ 
- ตองอยูตางจงัหวัดตดิตอกนัหลายวันรวมถึงวันหยุดประจําสัปดาห 
- ตองพบผูคน/ลูกคาใหมตลอดเวลา 

              ขอบเขตของผูใตบังคับบัญชา (subordinate’s responsibilities) 
ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 

   
 

              การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น (working relatioship) 
หนวยงาน/ตําแหนงงานที่

ติดตอ 
เร่ืองที่ตองติดตอ ความถี่ 

 - การเยีย่มเยียนลูกคา ทุกเดือน 
ลูกคา 

 - การหาลูกคาใหม ทุกเดือน 
ฝายบัญชีและการเงิน  - การเก็บเงนิ ทุกสัปดาห 
ฝายลอจิสติกส  - การสงมอบสินคา ทุกสัปดาห 

 

 
ที่มา  (ณรงควทิย  แสนทอง, 2546, หนา 121 - 122) 
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3.  การกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน  (job  specification)  เปนการกําหนด 
คุณสมบัติของพนักงานขาย เชน เพศ วุฒิการศึกษา อายุ ความสามารถพิเศษ  สถานภาพ  และ 
ประสบการณ  เปนตน  ซ่ึงจะมีกําหนดคณุสมบัติของพนักงาน  ดังภาพที่  5.2 
 

   คุณสมบัตขิองพนักงานขาย 
 

 1.  วุฒิการศึกษา 
      1.1  ปริญญาตรีดานการขาย/การตลาด 
      1.2  ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ 
 2.  ประสบการณการทํางาน 
 2.1  ประสบการณดานงานขายอยางนอย  1  ป  สําหรับวฒุิปริญญาตรีการขาย/ 
             การตลาด หรือ 
 2.2  ประสบการณดานงานขายอยางนอย  2  ป  สําหรับวฒุิปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ 
 3.  ความสามารถประจําตําแหนง 
 3.1  การเจรจาตอรอง 
      3.2  การวางแผน 
      3.3  การปรับตัว 
      3.4  มนุษยสัมพันธ 
      3.5  การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
      3.6  การบริการลูกคา 
 4.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
 4.1  สามารถเดินทางตางจังหวัดได 
 4.2  มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนตได 

 
 
ภาพที่  5.2  การกําหนดคณุสมบัติของพนักงานขาย 
ที่มา  (ณรงควทิย  แสนทอง, 2546, หนา  122– 123) 
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แหลงการสรรหาพนักงานขาย 
 
การสรรหาพนักงานขายของบริษัทนั้นจะมีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษทั

กําหนดโดยการผานกระบวนการตั้งแตการคัดเลือก การบรรจุ การฝกอบรม รวมทั้งการใหบุคลากร
ปฏิบัติงาน โดยแหลงที่จะสรรหาพนักงานขายมี  2  แหลงดังนี้ 

1.  แหลงภายในองคการ  (internal  source)  เปนการสรรหาบุคคลจากภายในองคการ
ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด ซ่ึงบริษัทจะสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ มีความรับผิดชอบ 
โดยการเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหเหมาะสมกับตําแหนงงานที่มีตําแหนงที่สูงขึ้น และมีรายได
มากขึ้น  ซ่ึงตองพิจารณาถึงผลงานของพนักงานขายที่ปฏิบัติงานขายที่ผานมาวามีคุณสมบัติ   
ตรงตามที่กําหนดไว ซ่ึงมีขอดีและขอเสียดังนี้   
 1.1  ขอดีของการสรรหาจากแหลงภายในองคการ 

      1.1.1  เปนการสรางขวัญและกําลังใจแกพนกังานขายของบริษัทเพื่อทําใหใน  
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

           1.1.2  ทําใหพนักงานขายภายในองคการไดปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้น 
         1.1.3  ประหยดัคาใชจายในการสรรหาพนกังานของบริษทั 
 1.2  ขอเสียของการสรรหาจากแหลงภายในองคการ 

   1.2.1  การเลือกพนักงานของภายในองคการนั้นทําใหขาดความคิดสรางสรรค 
ในสิ่งใหม ๆ ที่การปฏิบัติงาน 
             1.2.2  การเปลี่ยนแปลงตําแหนงอาจทําใหพนักงานขายในแผนกนั้นมีปญหา 
การขาดแคลนพนักงานที่มีประสิทธิภาพไดซ่ึงก็ตองสรรหาพนักงานใหมเขามาทดแทน 

2.  แหลงภายนอกองคการ  (external source)  การสรรหาบุคคลจากภายนอกองคการ
เปนการพิจารณาพนกังานจากแหลงภายนอกองคการซึ่งมีขอดีและขอเสียดังนี ้
                         2.1  ขอดีของการสรรหาจากแหลงภายนอกองคการ 

2.1.1   สามารถมีแหลงสําหรับการคัดเลือกบุคคลไดจากหลายแหลงเพื่อให 
เกิดความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2.1.2   สามารถมีโอกาสในการคัดเลือกบุคคลจากภายนอกองคการที่มี 
ความเหมาะสมในแตละตําแหนงงานได 

      2.1.3  สามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนพนักงานไมใหเกดิปญหาขัดแยง 
ภายในองคการได 
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      2.2   ขอเสียของการสรรหาจากแหลงภายนอกขององคการ 
                                       2.2.1  มีคาใชจายสูงในการคัดเลือกพนักงานจากภายนอก 

                   2.2.2  สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของพนักงานภายในองคการ    
ที่ไมไดรับการเลื่อนตําแหนง 
 แหลงการหาพนักงานขายจากภายนอก   มดีังนี้  
 1.  จากการโฆษณา  เปนแหลงที่ใชสําหรับการคัดเลือกพนักงานโดยอาศัยการผาน 
ส่ือมวลชนตาง ๆ  เชน  หนงัสือพิมพ  วารสาร  วิทยุ  เปนตน  

2. จากสถาบันการศึกษา  เปนการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ  เชน  
โรงเรียน  วิทยาลัย   มหาวิทยาลัย  เปนตน 
             3. จากหนวยจัดหางาน  ซ่ึงเปนหนวยงานจดัหางานของรัฐบาลและหนวยจดัหางาน
ของเอกชน  เชน  สํานักงานจดัหางาน 

4.   บุคคลทัว่ไป  บุคคลทีเ่ขามาสมัครงานดวยตนเอง (walk in application) เปนการสรรหา
บุคคลที่มาดวยตนเองโดยพจิารณาจากใบสมัคร 
  

ความหมายของการคัดเลือก 

 นักวิชาการไดใหความหมายของ  การคัดเลือก  (selection)  ไวมากมายหลายทัศนะ
ดังนี ้
 การคัดเลือก  หมายถึง  กระบวนการที่องคการใชเครื่องมือตาง ๆ  มาดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกผูสมัครจํานวนมากใหเหลือตามจํานวนที่องคการตองการ  ฉะนั้นการคัดเลือกจําเปนที่
จะตองมีเกณฑกําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาใหไดคนที่มีคุณสมบัติตรงกับ           
งานที่เปดรับ (พยอม  วงศสารศรี, 2542, หนา 161) 
 การคัดเลือก  หมายถึง  กระบวนการที่องคการดําเนินการคัดเลือกจํานวนหนึ่ง    
จากใบสมัครบุคคลจํานวนหนึ่งจากใบสมัครทั้งหลายของผูสมัครจํานวนมาก  ไมวาจะเปน
ผูสมัครจากภายในหรือภายนอกองคการ   การคัดเลือกมีว ัตถุประสงคเพื ่อใหไดบุคคล           
ที ่เหมาะสมกับตําแหนงงานมากที่สุด  โดยคาดวาบุคคลนั้นนาจะประสบความสําเร็จใน          
การทํางาน  ขณะเดียวกันการคัดเลือกก็ทําหนาที่ขจัดบุคคลที่มีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑ         
ที่ตองการ หรือบุคคลที่คาดวาจะประสบความลมเหลวในการทํางานทิ้งไป  (กุลชลี  ไชยนันตา, 
2543, หนา 130) 
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จากความหมายของ  การคัดเลือก  มีผูใหคํานิยามไวขางตน สามารถสรุปไดวา   
การคัดเลือก  หมายถึง  บริษัทจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลจากเขามาสมัครทั้งจากภายในและ 
จากภายนอกเพื่อใหเหมาะสมตําแหนงงานที่คัดเลือก 
 

กระบวนการคัดเลือก 

การคัดเลือกพนักงานขายตองอาศัยลําดับขั้นตอนตางๆเพื่อคัดเลือกบุคคลที่   
เหมาะสมโดยมี  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  การสมัภาษณเบื้องตน  (preliminary  interviews) โดยการใหขอมูลกับบุคคลที่สนใจ
ทั่วไปเกีย่วกับลักษณะงาน วธีิการคัดเลือกและการกรอกใบสมัคร  เพื่อตองการที่จะดูบุคลิกภาพ
ของผูสมัคร  ไหวพริบ  ทัศนคติ  คานิยม  อารมณ  และการใชถอยคาํของผูสมัคร  ดังภาพที่ 5.3 

2.  การกรอกใบสมัคร  (application  blank)  ผูสมัครจะกรอกใบสมัครซ่ึงถือวาเปน
การเก็บขอมูลสวนตัวของผูสมัครแลวนํามาตรวจสอบคุณสมบัติวาตรงกับที่ตองการหรือไมซ่ึง
ในใบสมัครจะประกอบดวยขอมูลตาง ๆ  เชน  ประวัติการศึกษา  ขอมูลครอบครัว  ประสบการณ
การทํางาน  ความสามารถพิเศษ  เปนตน  ดังภาพที่ 5.3 
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ตัวอยางใบสมคัรงาน 
 
เฮอริเทจ แทรเวล 
 

ใบสมัครงาน 
 

ตําแหนงงาน/ประเภทงานทีส่มัคร 
เงินเดือนที่ตองการ 
 
ขอมูลสวนตัว 
    ชาย  หญิง 
ช่ือภาษาไทย.............................................................................................. อายุ  ...........................                                  
เขียนแบบฝรั่ง ...................................................................... น้ําหนกั ................ สวนสูง ............. 
สถานที่เกิด .......................................................................... วันเดือนปเกดิ ................................. 
สัญชาติ .......................................................…............... ศาสนา ................................................... 
สถานภาพสมรส            โสด                 แตงงานแลว               แยกกันอยู               หมาย 
ที่อยูปจจุบนั  :    .........................................................................................................…………... 
                           ............................................................................................................................ 
โทรศัพท  :  ที่บาน   .............................. ที่ทํางาน ....................... โทรศัพทมือถือ : ..................... 
บัตรประชาชนเลขที่ : ..................................... วัน/เดือน/ปและสถานที่ออกบัตร ......................... 
บัตรผูเสียภาษฯี เลขที่ : ......................................บัตรประกันสังคมเลขที่ : ................................... 
ขอมูลครอบครัว 

ช่ือ-นามสกุล อายุ อาชีพ/
ตําแหนงงาน 

สถานที่ทํางาน/ 
ที่อยู 

หมายเลข
โทรศัพท 

คูสมรส     
    บุตร 
    

บิดา     
มารดา     
พี่นอง     
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ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ช่ือสถาบัน เดือน-ป 

(จาก-ถึง) 
วุฒิการ 
ศึกษา 

วิชาเอก เกรด
เฉล่ีย 

ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษา      
อาชีวศึกษา      
ปริญญาตรี      
สูงกวาปริญญาตรี      
ประวัติการฝกอบรม 

หลักสูตร/วิชา ช่ือสถาบันที่จัด/สถานที่ ระยะเวลา 
   
   
ความสามารถพิเศษ 

ภาษาตางประเทศ พิมพดีด การขับรถ 
ภาษาไทย  ________ คํา/นาที 
ภาษาอังกฤษ ______ คํา/นาที 
 

โปรดระบุ : ดีมาก-ดี-พอใช- 
                    เล็กนอย-ไมได 
                
                 เขาใจ  พูด  เขียน ชวเลข 
อังกฤษ 
(อ่ืนๆ) 

ภาษาไทย  ________ คํา/นาที 
ภาษาอังกฤษ ______ คํา/นาที 

      มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต 
เลขที่ ........................................วัน
หมดอาย ุ.............................. 
       มีใบอนุญาตขับรถยนต 
       ประเภท ................................ 
      วันหมดอายุ ........................... 

(อ่ืนๆ)                            คอมพิวเตอร 
(อ่ืนๆ) โปรแกรม.................................. 
กิจกรรม/งานอดิเรก 

ชวงเวลา กีฬา/กิจกรรมอื่น สมาชิกสโมสร/สมาคม ฯลฯ ตําแหนงงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที่ร.ร.    
ที่วิทยาลัย & หรือ
มหาวิทยาลัย 

   

ปจจุบัน    
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ประวัติการทํางาน (เรียงจากปจจุบันไปหาอดีต) 
เดือน-ป 
(จาก-ถึง) 

ตําแหนง ช่ือสถานที่ทํางาน อัตรา
เงินเดือน 

โบนัส/
คอมมิชช่ัน 

เหตุที่ออก 

      
      
บุคคลท่ีสามารถอางอิงได 
ช่ือ-นามสกุล เกี่ยวของเปน ตําแหนงงาน ช่ือสถานที่ทํางาน โทรศัพท 
     
     
รายละเอียดอืน่ ๆ  
ทานเกณฑทหารหรือยัง? เกณฑแลว           ยังไมไดเกณฑ 
   ไดรับการยกเวน  เพราะ...................................…………….. 
ทานมีขอบกพรองทางรางกาย  โรคเร้ือรัง   หรือความพิการอยางใดหรือไม ? 
             มี             ไมมี      ถามี-    โปรดระบุ ....................................................................……... 
 
ทานเคยถูกจับกุมหรือถูกกลาวหาวากระทาํผิดกฎหมายหรือไม ?   เคย  ไมเคย 
          ถาเคย – โปรดระบุ .............................................................................................................. 
ทานมีรถเปนของตนเองหรือไม ?  รถยนต         มี         ไมมี     รถจักรยานยนต         มี        ไมมี 
ทานมีใบอนุญาตขับรถแบบถาวรหรือไม ? 
 ขับรถยนต        มี ไมมี ขับรถจักรยานยนต   มี             ไมมี 
งานอดิเรก  กฬีา  หรือเร่ืองที่ทานสนใจเปนพิเศษคือ .................................................................... 
ทานเปนสมาชกิของสมาคมหรือองคกรวิชาชีพใดบาง ?  และมีตําแหนงอะไร ............................ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ทานมีญาติหรือคนที่รูจัดคุนเคยทํางานในเครือเฮอริเทจหรือไม ?   มี ไมมี 
    ถามีคือ  1  (ช่ือ) ....................................... ตําแหนง ...................................... แผนก ................ 
                เกี่ยวของเปน .…………………............................... 
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                  2  (ช่ือ) ...................................... ตําแหนง ....................................... แผนก ............... 
                เกี่ยวของเปน ……................................................... 
คร้ังนี้เปนครั้งแรกที่ทานสมคัรงานกับเครือเฮอริเทจใชหรือไม ?   ใช  ไมใช 
 
ถาไมใช – คร้ังที่แลวสมัครเมื่อใด ?  ............................................................................................. 
ถาไดรับการคัดเลือก  ทานตองการใหบริษทัฯ แจงลวงหนากี่วนักอนเร่ิมงาน ? ………..วัน 
รายละเอียดอืน่ที่ทานตองการจะเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนหรือเพื่อใหรูจักตัวทานอยางแทจริง 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความและรายละเอยีดตาง ๆ ที่ระบุไวขางตนนีเ้ปนความจริง
และถูกตองทกุประการ ขาพเจาทราบดีวาหากมขีอความที่ไมจริงหรือขาพเจาไมไดใหขอมูล
ตามที่ถามไวในที่นี้  ยอมเปนเหตใุหขาพเจาถูกปลดออกจากงานไดทนัที  หากไดรับการวาจาง  
ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและขอบงัคับของบริษัททุกประการ 
 

            ลงชื่อผูสมัคร .................................................. วันที่ .................... 
 
 
ภาพที่  5.3  ตัวอยางใบสมัคร 
ที่มา  (อนุพันธ  กิจพันธพานิช, 2545, หนา 120) 
 3.  การทดสอบ  (tests)  เปนขั้นตอนที่เปนการทดสอบผูสมัครวามีคุณสมบัติตรงกับ
ที่กรอกใบสมัครหรือไม  ซ่ึงเปนวิธีที่ใชกับบริษัทขนาดใหญ  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1  การทดสอบความฉลาด    
 3.2  การทดสอบความถนัดและเชาวปญญา    
 3.3  การทดสอบทางอาชีพ   
 3.4  การทดสอบบุคลิกภาพ    
 4.  การสัมภาษณ  (interviews) เปนการสัมภาษณเพื่อตรวจสอบขอมลูและความคดิเหน็
ของพนักงานขายเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการรับเขามาปฏิบัติงานใหเหมาะกับ
ตําแหนงโดยสามารถแบงได  3  วิธี  ดังนี้ (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา 31-32) 
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 4.1 การสัมภาษณขั้นตน ตองการหยั่งลึกลงไปใหทราบในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ    
ผูสมัครใหมากที่สุด  ยังชวยใหคัดเลือกผูสมคัรที่มีคุณสมบตัิไมตรงหรือไมครบถวนตามที่ตองการ 
 4.2  การสัมภาษณแบบหยั่งลึก   การสัมภาษณแบบนี้อาจจะใหบุคลากรหลายฝาย 
ในบริษัท  เชน  หัวหนาฝายผลิต  หัวหนาฝายการตลาด  หรืออาจจะมอบหมายใหบุคคลอื่น ๆ  
ทําหนาที่สัมภาษณแทนกไ็ด 
 4.3  การสัมภาษณแบบอคติ  ผูสัมภาษณบางคนมีอคติเปนสวนตวั  และใชตนเอง 
เปนผูตัดสินโดยไมคํานึงถึงความคิดเห็น  ดังนั้นผูสัมภาษณควรจะตั้งบนอยูความยุติธรรม     
เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปอยางถูกตองและบรรลุเปาหมาย 

5.  การสอบประวัติ  (background  investigation)  เปนการตรวจสอบประวตัิตามขอมูล
ตาง ๆ  ที่กรอกไวในสมัครโดยไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่อางอิง  เชน  ผูบังคับบัญชา  อาจารย  
หรือบุคคลอื่นที่ใชสําหรับอางอิง  เปนตน 

  6.  การตรวจรางกาย  (medical  examination)  เปนการตรวจสอบสภาพรางกายของ
ผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกวารางกายแข็งแรง ไมเปนโรคที่รายแรงที่ไมขัดตอการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงงานนั้น ๆ 
                7.  การจาง  (hire)  เปนขั้นตอนสุดทายขององคการเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ  
ครบถวนก็จะมีการบรรจุใหเขาทํางาน  
 

สรุป  

 การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขายเพื่อใหไดพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ
และทําใหองคการทราบถึงความตองการของพนักงาน และการจัดทํางบประมาณไดถูกตอง   
โดยบริษัทนั้นจะตองกําหนดภารกิจของพนักงานขาย ดังนี้คือ  1) ภารกิจของพนักงานขายใน
สวนที่เกี่ยวกับการตลาด เชน การซื้อ  การขาย การขนสง และเก็บการเก็บรักษา เปนตน            
2) ภารกิจของพนักงานขายในสวนที่เกี่ยวกับการขาย เชน การหาลูกคาใหม การรักษาลูกคาเกา
และการสนับสนุนการขายเพื่อใชสําหรับงานดานการตลาดและงานการขายที่มีประโยชนตอ
ยอดขายและกําไรขององคการ 
 การสรรหา  เปนการสรรหาบุคคลเขามาทํางานโดยการผานกระบวนการของ          
การสรรหาเพื่อใหไดพนักงานขายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ       
ซ่ึงองคการจะมีขั้นตอนการเตรียมหาพนักงานที่ดีคือ  การวิเคราะหงาน  คําบรรยายลักษณะงาน
และการกํ าหนดคุณสมบัติของผู ป ฏิบัติ ง านโดยสามารถสรรหาพนักงานขายจาก                    
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แหลงภายในองคการและแหลงภายนอกองคการซึ่ งสามารถหาไดจากการโฆษณา                  
จากสถาบันการศึกษา   จากหนวยจัดหางานและบุคคลทั่วไป 
 การคัดเลือกนั้นองคการจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลจากการเขามาสมัครทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคการเพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงงานที่คัดเลือกโดยมีกระบวน              
การคัดเลือก  7  ขั้นตอนดังนี้คือ  1) การสัมภาษณเบื้องตน  2) การกรอกใบสมัคร  3)  การทดสอบ           
4)  การสัมภาษณ  5)  การสอบประวัติ  6)  การตรวจรางกาย และ 7)  การจางงาน 
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แบบฝกหดับทที่  5 
 
1.  จงอธิบายความหมายของการสรรหา 
2.  จงอธิบายความหมายของการคัดเลือก 
3.  วัตถุประสงคของการสรรหามีอะไรบาง  จงอธิบาย 
4.  ภารกิจของพนักงานขายมอีะไรบาง จงอธิบาย 
5.  การกําหนดนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
6.  ขั้นตอนการเตรียมหาพนกังานขายมีอะไร  จงอธิบาย 
7.  แหลงการสรรหาพนักงานขายมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
8.  กระบวนการคัดเลือกมีกีข่ั้นตอน  จงอธิบาย 
9.  การสรรหาและการคัดเลือกมีความสําคัญอยางไรบาง  จงอธิบาย 
10.  การวิเคราะหงานขายมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
11.  ใหนกัศึกษาหาแบบฟอรมการสมัครงานจากอินเทอรเน็ตแลวกรอกใบสมัครพรอมนําเสนอ 
        หนาชั้นเรียน 
12.  ใหนกัศึกษาเปรียบเทยีบวาการสรรหาพนักงานจากภายในและภายนอกวามีขอดีและขอเสีย 
       อยางไรบาง พรอมบอกเหตุผล 
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