
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  12 
 

หัวขอเนื้อหา 

1.  ความหมายของการควบคุม 

2. วัตถุประสงคของการควบคุมการขาย 
3. ลักษณะของการควบคุมการขาย 
4. ประโยชนของการควบคุมการขาย 
5.  กระบวนการควบคุมการขาย 
6.  คุณสมบัติของผูควบคุมพนักงานขายที่ดี 
7.  วิธีการควบคุมพนักงานขาย 
8.  ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
9. วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

           10.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           11.  เกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           12.  การกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           13.  หลักการประเมนิผลการปฏิบัติงาน               
           14.  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

15. อุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

เมื่อศึกษาบทที่  12  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการควบคุมได 
2.  บอกวัตถุประสงคของการควบคุมการขายได 
3.  บอกลักษณะและประโยชนของการควบคุมการขายได 
4.  อธิบายกระบวนการควบคุมการขายได 
5.  วิเคราะหและเลือกคุณสมบัติของผูควบคุมพนักงานขายที่ดีได 
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6.  อธิบายวิธีการควบคุมพนกังานขายไดและนําวิธีการควบคุมแตละวธีิไปใชไดใน   
การควบคุมพนักงานขาย 
             7.  อธิบายความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
              8.  ระบุวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
              9.  อธิบายกระบวนการและเกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
            10.  อธิบายการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
            11.  เขียนเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
            12.  อธิบายหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
            13.  อภิปรายเปรยีบเทียบความแตกตางของการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละ
บริษัทได 
            14.  ระบุและวเิคราะหอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  12  การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายดวยตนเอง 

2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรียน     
3.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
4.  คนควา  เนือ้หาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ        

อินเทอรเน็ต 
         5.  อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 

6.  ทํารายงาน 
7.  ใบกิจกรรม 
8.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนเรื่องการควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย 
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2.  หนังสือ  ตํารา  และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมและการประเมินผล   
การปฏิบัติงานของพนักงานขาย 

3.  ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.  แผนโปรงใส 
5.   แผนภูมิและแผนภาพ 
6.  วีดิทัศน 

      7.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2.  สังเกตจาการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการทํารายงาน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานกลุม 
5.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
6.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 12 

การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานขาย 
 
 
 การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานขายนั้นเพื่อทําใหบริษัทไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดไว    ซ่ึงหลังจากบริษัทไดรับพนักงานเขาปฏิบัติงานและมีการจัดการ
ฝกอบรมใหแกพนักงานขายแลวนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานขายบรรลุเปาหมายและ
มาตรฐานที่บริษัทกําหนดไว   นอกจากนี้บริษัทยังตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
เพื่อใหทราบถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงาน 

การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายที่ผานมาในอดีตจนถึง
ปจจุบันโดยพิจารณาจากปริมาณการขาย และความสามารถในการเขาพบลูกคา   ซ่ึงถือวาเปน
ขั้นตอนสุดทายของการบริหารที่ชวยใหทราบวาบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคดานตาง ๆ  
ไดหรือไม  และมีประสิทธิภาพเพียงใด  
 

ความหมายของการควบคุม 
 

นักวิชาการไดใหความหมายของ  การควบคุม  (controlling)  ไวมากมายหลายทัศนะดังนี้ 
การควบคุม หมายถึง  ศิลปะการเผชิญสถานการณแลวสามารถจะจัดการกับสถานการณ

นั้นไดอยางดี ทั้งกายและใจ ทั้งยังดําเนินการไดอยางเปนขั้นตอนตามแผนและนโยบายที่กําหนดไว 
(บรรยงค  โตจินดา, 2542, หนา 204) 

การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบและแกไขการปฏิบัติ งานของ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (พยอม  วงศสารศรี, 2542, หนา 237) 

การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและเปาหมาย     
ที่กําหนดไว  (ศิริอร  ขันธหัตถ, 2547, หนา 167) 
 การควบคุม   หมายถึง   กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน             
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ไดกําหนดไวและในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานเบี่ยงเบนไป        
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จากมาตรฐาน   ผูบริหารจะไดหาหนทางแกไขขอผิดพลาดเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคในที่สุด     
(สมพร  พวงเพ็ชร, 2542, หนา 294) 
 การควบคุม  หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการดานกฎระเบียบ ซ่ึงแสดงทิศทางของ  
กิจกรรมในองคการเพื่อช้ีแนะการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและเปนไปตามมาตรฐาน     
(Robbins, 1997, p.299) 
 การควบคุม หมายถึง  เปนกฎระเบียบของกิจกรรมในองคการเพื่อใหองคประกอบ     
การปฏิบัติงานของเปาหมายยังคงอยูในขอกําหนดที่องคการตกลงไวและเปนที่ยอมรับ    
(Griffin, 1999, p.610) 
 จากความหมายของ  การควบคุม  ขางตนสามารถสรุปไดวา การควบคุมการขาย     
หมายถึง กระบวนการประเมินผลในการปฏิบัติงานของพนักงานขายเพื่อเปนการคนหาจุดออน
และขอบกพรองในการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไวเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัท 

 
วัตถุประสงคของการควบคุมการขาย 
 
 การควบคุมขายมีจุดมุงหมายที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขายโดยมีวัตถุประสงค
ของการควบคุมการขายดังนี้ 
 1.  เพื่อใหความชวยเหลือพนักงานขายในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงบางครั้งพนักงานขาย
ตองการไดรับความชวยเหลือและแนะนําเกี่ยวกับวิธีการขาย เทคนิคการขายจากผูควบคุม
พนักงานขาย 
 2.  การควบคุมเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารการขายเกิดความมั่นใจวาพนักงานขายได
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการขายของบริษัท  และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมี  
ประสิทธิภาพที่เกิดจากการที่มีผูควบคุมการขายคอยติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ 
 3.  เพื่อเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายที่มีความรูสึก
วาเปนสวนหนึ่งของบริษัท  บริษัทไมทอดทิ้งหรือไดรับการเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 
 4.   เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานขายปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น     

โดยที่ผูควบคมุพนักงานขายจะคอยกระตุนใหพนกังานทาํงาน 
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 5.  เพื่อใหพนักงานขายไดทราบวิธีการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองหรือไม  และจะใชวิธี
ใดที่ดีที่สุดสําหรับการบริหารการขาย 
 6.  เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับ (feedback)เพื่อผูบริหารการขายสามารถนําไปแกไข
ปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานได 
 

ลักษณะของการควบคุมการขาย 
 

 เพื่อใหการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเปนไปโดยเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงคและ  
เปาหมายของบริษัทที่กําหนดไว  จึงตองมีลักษณะการควบคุมดังนี้ 
 1. การกําหนดเกณฑและมาตรฐานสําหรับการควบคุมที่ชัดเจน  เกณฑสําหรับ การ ควบคุมงาน
เปนแนวทางที่ใชในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขายในบริษัท เชนบริษัทกําหนดให    
ทุกคนที่เปนพนักงานขายทุกฝายเร่ิมทํางาน  8.30 - 16.30 น.เปนตน โดยมีมาตรฐาน (standards) 
สําหรับใชวัดและเปรียบเทียบผลงาน เชน พนักงานขายควรขายไดวันละ 10,000 บาท ซ่ึงเปนผลงาน        
ที่ทุกคนยอมรับกัน 
 2.  มีการวัดหรือนับผลการปฏิบัติงาน  เชน  ผูปฏิบัติงานทํางานตอหนวยช่ัวโมง 
 3.  การเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานซึ่งจะตองมีการพิจารณาและตัดสินใจ 
 4.  การประเมินผลงานเปนการพิจารณาคุณคาของพนักงานขายที่ทําสําเร็จแลวการประเมินผลงาน
บางกรณีอาจจะไมสามารถกําหนดมูลคาผลงานได 
 5. มีปรับปรุงแกไขผลแตกตางจากเกณฑและมาตรฐานใหถูกตอง  ซ่ึงการปฏิบัติงาน
อาจจะไมเปนไปตามเกณฑหรือมาตรฐานดังนั้นผูบริหารการขายอาจจะตองพิจารณาคนหา
สาเหตุและดําเนินการแกไขตามสาเหตุนั้น  
 

ประโยชนของการควบคุมการขาย 
  

การควบคุมพนักงานขายจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและตัวพนักงานขายเองในแง
ตาง ๆ  ดังนี้ 

1. การจายคาตอบแทน  การประเมินผลพนักงานจะชวยใหเกิดระบบของการจาย 
คาตอบแทนการทํางาน เงินเดือน หรือโบนัส ที่เปนธรรม 

2.  การพัฒนา การประเมนิผลพนักงานขายจะทาํใหพนักงานขายมเีปาหมายในการทํางานและ 
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ชวยกระตุนใหพนักงานขาย ปรับปรุงตนเพื่อความสําเร็จ ตลอดจนทําใหทราบถึงจุดออนของตน 
และพยายามแกไขจุดออนดังกลาว 

3.  การไดรับขอมูลยอนกลับ  การประเมินผลพนักงานขายทําใหเกิดการติดตอส่ือสาร 
ระหวางผูบริหารและพนักงานขาย กอใหเกิดความเขาใจรวมกันในการทํางาน 

4.  ความเขาใจในเปาหมาย  การประเมินผลพนักงานขายทําใหพนักงานขายไดทราบวา 
บริษัทมีความมุงหวังตอตนอยางไร 

5.  การบริหารงานบคุคล  การประเมินผลพนักงานขายจะชวยใหการบรหิารงานบุคคล 
มีความยุติธรรมมากขึ้น  เชน ระบบการเลื่อนขั้นที่พิจารณาจากผลงานพนักงานขาย 

6.  กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน  การประเมินผลพนักงานขายจะชวยสรางแรงจูงใจใน 
การทํางานใหแกพนักงานขาย 

7.  บทลงโทษที่เหมาะสม    การประเมินผลพนักงานขายจะชวยสรางใหบริษัทสามารถ 
กําหนดบทลงโทษพนักงานที่บกพรองไดอยางเหมาะสม 

8.  การคัดเลือกบุคลากร  การประเมินผลของพนักงานขายจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพ 
ของการสรรหาพนักงานของบริษัทวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด เพราะความไร
ประสิทธิภาพของพนักงานขายของบริษัท  อาจเปนผลมาจากความผิดพลาดของการสรรหา

พนักงานก็เปนได 
9.   การวางแผน  การประเมินพนักงานขายจะชวยใหขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผนงาน 

ของบริษัทรวมทั้ง แผนการจางงานในอนาคต 
10.  การอบรมและพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลพนกังานขายจะทําใหบริษัทสามารถ 

จัดหลักสูตรอบรมใหแกพนักงานไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกพนักงานขาย 

 
กระบวนการควบคุมการขาย 
 
 กระบวนการควบคุมเปนการทํางานของพนักงานที่เกิดขึ้นที่บริษัทใชสําหรับการเปรียบเทียบ  
การทํางานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน  และการบริหารการขายเพื่อแกไขสิ่งที่มีความแตกตาง  
จากมาตรฐานหรือแกไขมาตรฐานที่ไมเหมาะสมได  4  ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การกําหนดเปาหมาย   บริษัทจะกําหนดวัตถุประสงคหรือมาตรฐานในการทํางาน  
เชน  กําหนดเปาหมายของยอดขาย  5  ลานบาทตอป 
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 2.  การวัดผลการทํางาน   บริษัทจะวัดผลการทํางานของพนักงานขายจากยอดขาย         
ที่เกิดขายไดจริง   
 3.  การวิเคราะหผลการทํางาน  บริษัทมีการเปรียบเทียบยอดขายจริงกับเปาหมาย
ยอดขายของบริษัทที่กําหนดไวและนํามาวิเคราะหผลของการทํางาน 
 4.  การแกไข   บริษัทจะแกไขปรับปรุงในกรณีที่วิเคราะหผลการทํางานวายอดขายต่ํา
กวาเปาหมายที่กําหนดไววามีสาเหตุมาจากอะไรและดําเนินการแกไข 
  

คุณสมบัติของผูควบคุมพนักงานขายที่ดี 
 
 ผูควบคุมพนักงานขายที่ดีตองมีคุณสมบัติที่สามารถนําไปใชสําหรับการควบคุม
พนักงานขายไดดังนี้ 
 1.  ผูควบคุมเปนผูมีประสบการณในการทํางาน  และเคยเปนพนักงานขายที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการขาย 
 2.  ผูควบคุมมีมนุษยสัมพันธในการทํางานและสามารถประสานงานกับผูบริหารกับ
พนักงานไดเปนอยางดี 
 3.  ผูควบคุมมีบุคลิกภาพที่ดี  มีลักษณะความเปนผูนํา ส่ังงานไดอยางถูกตองและ          

มีความนาเชื่อถือ 
 4.  ผูควบคุมมีทักษะและเทคนิคในการควบคุม 
 5.  ผูควบคุมความสามารถในการสอนเทคนิคการขายและฝกอบรมผูอ่ืนใหเขาใจได 
 6.  ผูควบคุมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดีในทํางาน 
 7.  ผูควบคุมเขาใจถึงลักษณะงานและปญหาตาง ๆ ของบริษัทและพนักงานขาย 
 
วิธีการควบคุมพนักงานขาย 
 
 การควบคุมพนักงานขายสามารถใชไดหลายวิธีที่ใชสําหรับการควบคุมพนักงานขาย
โดยการใชควบคุมดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ 
 1. บุคคล  ไดแก  ผูควบคุมพนักงานขาย  โดยทั่วไปมักจะตองออกไปภาคสนาม        
เพื่อพบพนักงานขายในเขตการขายที่พนักงานขายปฏิบัติงานในสถานที่ตาง ๆ  เพื่อชวย
แกปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏบิัติงานขาย 
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 2.  จดหมายและโทรศัพท   ผูบริหารจะใชควบคุมพนักงานขายโดยการติดตอ            
ทางจดหมาย โดยการสงขอมูล ขาวสารและรายละเอียดตาง ๆ ของบริษัท  ซ่ึงมีขอเสียที่บางครั้ง
ไมอาจจะอธิบายรายละเอียดถึงส่ิงยุงยากตาง ๆ ไดมากนัก  ในระยะหลังจึงไดหันมาใชการตดิตอ
ทางโทรศัพทแทนกันมากขึ้น 
 3.  การประชุมทางการขาย   ผูควบคุมพนักงานขายจะประชุมพบปะกับพนักงานขาย
เพื่อมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และชวยแนะนําแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับ
พนักงานขาย   ซ่ึงทําใหพนักงานขายไดรับทราบถึงส่ิงที่ผูบริหารตองการ  อยางไรก็ตาม         
การประชุมทางการขายอาจจะทําไดไมบอยนัก  ถาพนักงานขายมีเขตการขายกระจายกวางขวางมาก 
เพราะจะเสียเวลาและคาใชจายสูง   สําหรับพนักงานขายที่มี เขตการขายแคบ  ผูควบคุม               
ก็อาจจะจัดประชุมทุกวันไดกอนออกไปปฏิบัติงานประจํา 
 4.  เอกสารคูมือการขาย   บริษัทจะใชคูมือการขาย  เชน วารสารหรือส่ิงพิมพตาง ๆ      
ที่พนักงานขายควรจะทราบและปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ   
 5.  ลักษณะการปฏิบัติงาน   การควบคุมโดยลักษณะการปฏิบัติงานจะเปนเครื่องมือ
ทางการจัดการที่มี อิทธิพลตอการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขายใหปฏิบัติไปตาม           
แผนการขายที่ไดกําหนดขึ้นโดยอาศัยหลักของการจัดการดานการขายดังนี้ 

      5.1  การจายคาตอบแทน  เปนเครื่องมือในการควบคุมโดยลักษณะการปฏิบัติงาน  
ที่สําคัญที่สุด เพราะจะชวยบังคับหรือกระตุนใหพนักงานขายปฏิบัติงานเพื่อใหไดรับรายไดมาก
ที่สุด เชน ถาตองการกระตุนใหพนักงานขายขายสินคาใหไดมาก ๆ ก็มักจะมีการกําหนด
แผนการจายคาตอบแทนโดยใหส่ิงจูงใจเปนพิเศษ  ดังนั้นจึงใหผลในการควบคุมการปฏิบัติ
กิจกรรมของพนักงานขายไดมากกวาวิธีการอื่น ๆ 
      5.2  การกําหนดเขตการขาย   เขตการขายเปนการกําหนดขอบเขตการทํางาน            
ที่พนักงานตองมีหนาที่รับผิดชอบออกภาคสนามเพื่อหาลูกคา  ขนาดของเขตการขายจะควบคุม
พฤติกรรมของพนักงานขายไดโดยอัตโนมัติ  เพราะหากกําหนดเขตการขายที่แคบก็จะเปน      
การบังคับใหพนักงานขายพยายามหาผูคาดวาจะเปนลูกคาทุกรายเพื่อใหไดยอดขายตามโควตา  
แตถาพนักงานขายไดรับมอบหมายเขตที่กวางมากเกินกวาที่จะทําการขายไดทั่วถึง พนักงานขาย
ก็จะเลือกขายใหเฉพาะกับลูกคาดี ๆ บางรายเทานั้น การกําหนดเขตการขายในขนาดที่เหมาะสม
จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางหนึ่งในการควบคุมพนักงานขาย 
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        5.3  การกําหนดโควตาการขาย  โควตาการขายเปนเครื่องมือในการควบคุม     
อยางหนึ่งซึ่งกระตุนใหพนักงานขายมีการปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ ไปตามเปาหมาย          
ที่ผูบริหารตองการและจะใหผลดีที่สุดถานํามาใชควบคุมไปกับแผนการจายคาตอบแทนแกพนักงาน 
        5.4  การกําหนดคาใชจาย   นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินคาใชจายในการขาย
ยอมใหพนักงานขายเบิกไดนั้นจะใหผลในการควบคุมพนักงานขายใหพยายามใชจายเงินภายใน
ขอบเขตที่กําหนดเพื่อผูบริหารจะไดสามารถควบคุมคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได เชน คาเบี้ยเล้ียง 
คาพาหนะ  คาเลี้ยงรับรอง  เปนตน 
 6. การวิเคราะหการขาย   การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายแตละคน  
เชน  ปริมาณขายสินคาแตละชนิด  คาใชจาย จํานวนครั้งที่เยี่ยมลูกคา จํานวนวันทํางาน คําสั่งที่ไดรับ 
จํานวนวันเดินทางและอื่น ๆ จะชวยใหทราบถึงสมรรถภาพในการทํางาน  ความตองการของ
พนักงานขายและปญหาตาง ๆ ในการขาย  จึงจัดเปนเครื่องชวยในการควบคุมโดยทางออม     
อีกอยางหนึ่ง 
 7.  รายงานของพนักงานขาย   เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการควบคุม  ซ่ึงพนักงานขาย
ทุกคนจะตองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอตอผูบริหาร โดยผูบริหารจะทําการวิเคราะห
รายงานนั้นเพื่อประเมินความสามารถของพนักงานขายวามีขอดีและขอเสียอยางไร  นอกจาก
รายงานจะชี้ใหทราบถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่พนักงานขายไดปฏิบัติแลวยังชวยใหผูบริหารได   
ทราบถึงสถานการณแขงขัน  ปฏิกิริยาของลูกคาตอบริษัทและขอมูลอ่ืน ๆ อันจะชวยใหสามารถ
ประเมินผลงานของพนักงานขายได  เชน  จํานวนครั้งที่เยี่ยมเยียนลูกคา จํานวนใบสั่งซ้ือ          
วันทํางาน   ลูกคาใหม  เปนตน 
 
ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
นักวิชาการไดใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (performance appraisal)   

ไวมากมายหลายทัศนะดังนี้ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การทบทวนหรือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในองคการอยางเปนระบบ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ผานมาทั้งนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานยอมตองอาศัยขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่ไดจากการสังเกตของ      
ผูประเมิน โดยผูประเมินจะนําเอาขอมูลยอนกลับเหลานั้นเขาสูกระบวนการประเมินผล         
การปฏิบัติงานตอไป  (กุลชลี  ไชยนันตา, 2543, หนา 225) 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การนําเอาผลงานของพนักงานขายที่ทําไดจริง
ภายในชวงระยะเวลาที่กําหนดใหมาวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกับ 
มาตรฐานหรือเกณฑของงานที่ไดตั้งไวและที่ไดตกลงยอมรับของทุกฝายลวงหนาเพื่อท่ีจะทราบ
วาผลงานที่ไดจริงนั้นแตกตางจากมาตรฐานเพื่อที่จะไดนําผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบมา
แกไข พัฒนา ปรับปรุงและนํามาใชรวมกับหรือเปนพื้นฐานในการพิจารณาความดีความชอบ
ของพนักงานขายตอไป  (ทวีศักดิ์  สุวคนธ,  2543, หนา 164) 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง   เปนกระบวนการที่องคการใชเพื่อพิจารณาผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  (Werther & Keith, 1996, p.341) 
 จากความหมายของ   การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ที่มีผูใหคํายามไวขางตนสามารถ
สรุปไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
อยางเปนระบบโดยอาศัยขอมูลยอนกลับที่ไดจากการปฏิบัติงานโดยวิธีการสังเกตของ         
ผูบริหารและจากผลการปฏิบัติงาน 

 
วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัดการทํางานของพนักงานขายภายในระยะเวลา        
ที่บริษัทกําหนดวาเหมาะสมกับมาตรฐานที่กําหนดหรือไม โดยมีวัตถุประสงคสําหรับ            
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1.  เพื่อใชพิจารณาความเหมาะสมในการใหผลตอบแทนแกพนักงาน เชน เงินเดือน 
คาจางหรือผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ วามีความสอดคลองกับงานที่พนักงานปฏิบัติเพียงใด 
 2.  เพื่อใชพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงงานของพนักงานวามี
เหมาะสมเพียงใด โดยตองมีการปรับปรุง พัฒนา การฝกบรมหรือปรับยายอยางไรเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมและสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อใชประกอบการจดบันทึกขอมูลสวนตัวของพนักงาน  ซ่ึงพนักงานขายจะ          
มีผลลัพธที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติของพนักงานขาย
เพื่อใหผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนตามที่บริษัทตองการ 
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กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย  5 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ทําการวิเคราะหงานและพิจารณาถึงหนาที่งานตาง ๆ ที่พนักงานขายควรจะตอง 
กระทําจากคําบรรยายงานของธุรกิจ เพื่อจะไดกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

2.  พิจารณาหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่จะใชในการประเมินผล  หลักเกณฑที่ใชจะมี 
หลายอยางประกอบกันและอาจจะเปนทั้งในรูปเชิงปริมาณและคุณภาพ อยางไรก็ดี ควรให
พนักงานขายไดมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานดวย เพื่อใหเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย 

3.  รวบรวมขอมูลที่จาํเปนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงของพนักงานขาย 
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกจิการ ตลอดจนจากการสังเกตของผูประเมินผลเองดวย  
ซ่ึงเปนการวัดผลการปฏิบัติงานจริง 

4.   เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  ทั้งนี้โดยมีการปรึกษา  
หารือกับพนักงานขายดวยซ่ึงถือเปนการประเมินผลงาน 

5.  การปฏิบัติการภายหลังการประเมินผล เพื่อทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตอไป 
 

เกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 การประเมินผลสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานจะพิจารณาโดยการใช  2  ประเภท
ดังนี้   

  1.    เกณฑท่ีใชผลงานเปนพื้นฐานในการควบคุม (outcome-based perspective)  เปนการประเมิน 
พนักงานขาย โดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานขายที่ปฏิบัติ โดยวดัได 2 รูปแบบดังนี ้

1.1 จากการปฏิบัตงิาน (result)   เปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย 
โดยพิจารณาและการเปรียบเทียบระหวางพนักงานขายแตละคนซึ่ง  เกณฑที่ใช ไดแก       
ยอดขายรวมของสินคา  ยอดขายในกลุมลูกคาใหม   ยอดขายรวมเทียบกับศักยภาพของตลาด เปนตน 

1.2  จากความสามารถในการทํากําไร (profitability)  เปนเกณฑที่ใชควบคุม 
พนักงานขายโดยพิจารณาจากความสามารถในการทํากําไร  จึงมีความสําคัญในการบริหารการขาย       
และความสําเร็จของบริษัท  เชน  กําไร และจํานวนคําส่ังซ้ือ  เปนตน 
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2.  เกณฑท่ีใชพฤติกรรมเปนพื้นฐานในการควบคุม  (behavior-based perspective)   
เปนการประเมินพนักงานขายโดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย   
ซ่ึงอาจทําโดยการใหผูบริหารการขายมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขาย             
ซ่ึงสามารถวัดผลได  2  รูปแบบดังนี้ 

2.1 จากพฤติกรรมของพนักงานขาย(behavior)โดยพิจารณาจากสิ่งที่พนักงานขาย 
กระทํา  ทั้งนี้ส่ิงที่พนักงานขายปฏิบัตินั้น นอกจากงานขายแลว ยังรวมถึงการเขาเยี่ยมลูกคา     
ในระยะเวลา การเตรียมการเสนอขาย  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะกอใหเกิดความพอใจของลูกคา
ในระยะยาวและกิจกรรมในการใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนในการบริหารใหแกองคกร       
ซ่ึงเกณฑที่ ใชควบคุมพนักงานขาย  เชน  เฉลี่ยจํ านวนครั้ งที่ เยี่ ยมลูกคาในชวงเวลาหนึ่ ง                  
จํานวน คร้ังที่เปดการขาย และจํานวนครั้งที่ชวยใหบริการลูกคา  

2.2 จากพัฒนาการในงานขาย (professional development) พนักงานขายทุกคนจะ 
ตองมีการพัฒนางานการขายเพื่อเพิ่มความรูความสามารถในการขายและความสําเร็จในการขาย  
ซ่ึงเกณฑที่ใชควบคุมพนักงานขาย  เชน  ความรูเกี่ยวกับสินคา   ความรูเกี่ยวกับนโยบาย         
ของบริษัท และความคิดริเร่ิม เปนตน  ดังตารางที่  12.1 
 
ตารางที่ 12.1  ความสามารถของพนักงานขาย 
 
ช่ือพนักงานขาย    นางพรสรวง  รักสวย 
เขตการขาย           ลพบุรี 
ปจจัย นอยมาก 

1 
นอย 

2 
ปานกลาง 

3 
มาก 

4 
มากที่สุด 

5 
ความรูเกี่ยวกับสินคา 
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร 
เทคนิคในการเสนอขาย 
บุคลิกภาพ 
การแตงกาย 
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คะแนนเฉลี่ยของนางพรสรวง  รักสวย         =       5 + 3 + 3 + 4 + 5  
            5 

          =        4 
 
 จากตารางที่  12.1    คะแนนเฉลี่ยของพนักงานขายแตละคน ก็จะสามารถนําคะแนนนั้น
มาเปรียบเทียบกันเพื่อจัดอันดับความสามารถได  และพัฒนาสําหรับพนักงานที่มีขอบกพรองตอไป 
 

การกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 การกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานฝายบริหารควรกําหนดหลักเกณฑ
บางอยางใหชัดเจน  ไดแก 

1.  ควรใหใครเปนผูประเมินผลงานบาง  ซ่ึงโดยทั่วไปมักไดแก  ผูควบคมุพนักงานขาย 
ผูจัดการขายสาขาหรือผูจัดการเขต  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานขายและเจาหนาที่
ในฝายบุคลากรที่จะชวยตระเตรียมเอกสาร  รวบรวมขอมูลตาง ๆ ตลอดจนการกําหนด       

มาตรฐานของงานที่ตองการ 
2.  ความถี่ของการประเมินผลงาน  การประเมินผลงานที่จะตองทําขึ้นนั้นควรเวนระยะหาง 

มากนอยแคไหน  ตามปกติบริษัทตาง ๆ มักจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย    
อยางละเอียดเพียงปละครั้งหรืออยางมากไมเกิน 2 ครั้ง เพราะหากทํามากกวาครั้งนี้อาจจะไมคุม
คาใชจาย  บางบริษัทจะทําการประเมินผลงานประจําปรวมเขากับการพิจารณาคาตอบแทนของ
พนักงานขาย  ซ่ึงตามขอเท็จจริงในระหวางการอบรมและควบคุมพนักงานขาย  บริษัทก็ได
จัดทําการประเมินผลในรูปใดรูปหนึ่งแบบตอเนื่องอยูแลวโดยทางออม  อยางไรก็ตามไดมีบาง
บริษัทที่อาจจัดทําการประเมินผลงานขึ้นเปนครั้งคราวดวย 

3.  กําหนดชนิดของขอมูลท่ีจะใชในการประเมินผล บริษัทควรกําหนดใหแนชัดวาขอมูล 
ชนิดใดที่ควรใหกับพนักงานขาย  เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลตนเองมากนอยเพียงใด  
พนักงานขายจะตองกรอกขอมูลอะไรบางในการประเมินผลและควรเสนอขอคิดเห็นและ        
ผลการประเมินตนเองอยางไร  ทั้งนี้โดยท่ีทั้งฝายบริหารเองและพนักงานขายควรจะไดทํา    
ความเขาใจถึงการประเมินผลตนเองของพนักงานขายดวย 
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หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีผลกับความรูสึกของพนักงานขาย ซ่ึงสงผลตอขวัญ
และกําลังใจของพนักงานขายตลอดจนประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นการประเมินผล      
การปฏิบัติงานใหเปนไปอยางยุติธรรม  ผูควบคุมการขายสมควรตองมีความเขาใจในหลักการ 
ดังนี้ 
 1.  ผูทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในหลักการ วิธีการและเครื่องมือ
ที่ใชในการประเมินวามีขอบเขตอยางไร เพื่อสามารถนํามาใชประกอบการประเมินผล           
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 
 2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่องที่บริษัทตองทําการประเมิน
ตลอดเวลาตามความเหมาะสมเพื่อใหเกิดความถูกตองและยุติธรรมตอผูถูกประเมิน 
 3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินคาของผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูทํา   
การประเมินตองใหความสนใจกับคุณลักษณะที่สําคัญของแตละงานและผลลัพธที่ไดเปนสําคัญ 
 4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูควบคุม    

การขายทุกคน  
 5.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีการแจงผลลัพธของการประเมินแกพนักงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานที่ไดรับการประเมินไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนใน
ชวงเวลาที่ผานมาวาเปนไปตามความตองการของบริษัทหรือไม และพนักงานควรตองพัฒนา     
ปรับปรุงอยางไร 
 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานขายเพื่อทําใหบริษัททราบวาพนักงานขายแตละบุคคลมี
ความรูความสามารถมากนอยแคไหนและรวมถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการ
ประเมินผลดังนี้   
 1.  การจัดลําดับ  (ranking  plans)  หมายถึง  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย 
โดยพิจารณาคุณสมบัติตาง ๆ ของพนักงานขายแตละคนแลวนําคุณสมบัติที่ไดรับการประเมินมา
เปรียบเทียบโดยจะตองนํามาจัดเรียงลําดับผลการปฏิบัติงาน 
 2.  การกําหนดมาตราสวน  (graphic rating scale)  หมายถึง วิธีการประเมินผลของผูทํา
การประเมินผลโดยจะกําหนดคุณสมบัติทีสํ่าคัญตอการปฏิบัติงานและพฤติกรรมโดยจดัเรียง
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เปนมาตราสวนจากนอยที่สุดไปมากที่สุด  แลวประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑทีไ่ด
กําหนดเอาไว 
 3.   การบันทึกเหตุการณท่ีสําคัญ (critical incidents) หมายถึง  วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งผูบริหารจะตองเขียนรายละเอียดสั้น ๆ โดยระบุถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน  
เชน การตัดสินใจ ความสามารถในการเรียนรู ประสิทธิภาพในการทํางาน และความรับผิดชอบ
ในการทํางาน   
 4.  การกระจายความถี่  (forced  distribution)  หมายถึง  วิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน แลวทําการจัดแตละคนเขาสูกลุมตาง ๆ ตามผลลัพธที่ไดจากการประเมิน   
 5.  การเปรียบเทียบเปนคู  (paired  comparison)  หมายถึง  การประเมินผล การปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคนโดยการเปรียบเทียบกับทุก ๆ คนในกลุมที่สามารถเปรียบเทียบกันได และ
ประเมินคาพนักงานแตละคนเกี่ยวกับขอดีหรือขอเสียเปนคู ๆ  เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
พนักงานแตละคน แลวช้ีวาพนักงานคนใดดีกวากันในแตละคูในกลุม 
 6. การเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน  (work  report)  หมายถึง  ผูทําหนาที่ประเมินผล    
การปฏิบัติงานจะทําหนาที่จดบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนวามีผลการปฏิบัติงาน
ในดานมาตรฐาน ความกาวหนาและการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน  แลวนําไปสรุป       
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใชสําหรับการแกไขปญหา 
 7. การประเมินตามผลงาน  (appraisal by results)  หมายถึง  การพิจารณาผล             
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนวามีผลลัพธที่ไดเปนอยางไรทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ของผลงาน   
 

อุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 การประเมินผลงานของพนักงานขายเปนสวนหนึ่งในการควบคุม  แตการประเมินผล
การทํางานเปนการเปรียบเทียบเปาหมายของบริษัทและผลการทํางานของพนักงานขาย  ซ่ึงจะมี
อุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้  (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา 119) 
 1.  พนักงานขายปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียวและพนักงานขายสวนใหญจะปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ปราศจากการสังเกตของหัวหนาหนวยขาย 
 2.  การประเมินผลโดยการลงความเห็นของผูจัดการขายภาคสนาม  สามารถสังเกต    
การปฏิบัติงานของพนักงานขายไดเพียงบางโอกาสเทานั้น 
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 3.  การมีอคติเกี่ยวกับการสังเกต  เมื่อหัวหนาหนวยขายประเมินผลงานของพนักงานขาย  
โดยรวมเดินทางไปดวยก็จะมีความเปนไปไดเกี่ยวกับอคติอยู  2  ประการดังนี้ 

    3.1   พนักงานขายอาจจะใชความพยายามเขาพบลูกคาเฉพาะรายที่งาย ๆ  เปนตนวา
เพื่อนที่มีความสนิมกัน 

    3.2  การสังเกตถึงการปฏิบัติงานในภาคสนามของพนักงานดวยการเสนอขายถูกวิธี
อาจจะทําใหลูกคาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อได 
 4.  การคนพบปจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  บุคคลคนเดียวไมสามารถประเมินผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานขายได จนกวาการปฏิบัติตามหนาที่ไดสําเร็จลุลวงไปแลวและก็อาจ
เปนการยากในการชี้ชัดลงไปวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จทางดานการขายและอัตราสวน
ของปจจัยตาง ๆ มีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืน ๆ หรือไม   อยางไร 

5.  ขาดการควบคุมเกี่ยวกับสถานการณการปฏิบัติงานบางอยางในการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของพนักงานขายมักจะเกิดจากอิทธิพลอาจจะทําใหดีขึ้นหรือเลวลงไป  เนื่องจาก
สถานการณภายนอกมีผลกระทบตอบริษัทหรือบริษัทมีการควบคุมไมมากนัก  เชน  คูแขงขันตัด
ราคาทําใหบริษัทตองดําเนินธุรกิจโดยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหมหรือรัฐไดออกกฎขอบังคับ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

6.  ระหวางขอเท็จจริงกับการลงความเห็น ปญหาที่ยังคงมีอยูก็คือ การประเมินผลของ
ขอมูลขาวสารที่นํามาใชอยู เชน  ขอเท็จจริง โดยปกติแลวจะเปนลักษณะของเชิงปริมาณ 
(quantitative) และการลงความเห็น (judgement) มีลักษณะที่ไมใชเชิงปริมาณ (nonquantitative) 
ขอเท็จจริงสามารถระบุไดและนํามาใชในรูปแบบของตัวเลขหรือในรูปของการวัดจํานวน        
ที่แนนอน  ซ่ึงการลงความเห็นไมสามารถกระทําได 
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ตารางที่  12.2  ใบสรุปการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห 
 
   ตัวอยางใบสรุปการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห 
 
ช่ือพนักงานขาย................................................................เขต....................................................... 
สัปดาหที่.............................................................ผูจัดการฝายขาย............................................... 
 
วันที่ ลูกคา/สถาน

ที่ตั้ง 
ติดตอกับใคร รอยละที่คาด

วาจะขายได 
มูลคา หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
 
ที่มา  (อนุวัฒน  มลายอริศูนย, 2543,  หนา  260) 
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ตารางที่  12.3  ผลงานความกาวหนาของพนักงานใน  1  สัปดาห 
 
  ตัวอยางผลงานความกาวหนาของพนักงานใน  1  สัปดาห 
 
รายงานความกาวหนาสัปดาหที่..........................พนักงานชื่อ........................................ 

ตัวเลขการเยีย่มที่สมบูรณ ตัวเลขสั่งซ้ือที่ปดการขายได  

พบลูกคา เปาหมาย รอยละทําได ปดการขายได เปาหมาย รอยละ 
จันทร       
อังคาร       
พุธ       
พฤหัสบดี       
ศุกร       
เสาร       
อาทิตย       
 

ที่มา  (อนุวัฒน  มลายอริศูนย, 2543,  หนา  267) 

 
 
 
 
สรุป 
 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายเพื่อเปนการคนหาจุดออนแลละขอบกพรอง
ในการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือพนักงานขายและกระตุนใหพนักงานขาย
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนขอมูลสําหรับนําไปแกไขปญหาที่ เกิดขึ้น           
ซ่ึงลักษณะของการควบคุมเปนการกําหนดเกณฑและมาตรฐานสําหรับการใชใหถูกตอง       

  



 241 

โดยบริษัทนําไปเปนประโยชนดานการจายคาตอบแทน การพัฒนา การไดรับขอมูลยอนกลับ 
ความเขาใจเปาหมาย การบริหารงานบุคคลกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน บทลงโทษ            
ที่เหมาะสม การคัดเลือกบุคลากร การวางแผนและการอบรม และพัฒนาบุคลากร 
 การควบคุมการขายทํ าใหการ เสนอขายมีประสิทธิภาพ  ซ่ึ งมี  4  ขั้นตอนคือ                     
1) การกําหนดเปาหมาย  2) การวัดผลการทํางาน 3) การวิเคราะหผลการทํางาน และ 4) การแกไข            
ซ่ึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพนั้นผูควบคุมตองเปนผูมีประสบการณ  มีมนุษยสัมพันธ            
มีบุคลิกภาพที่ดี  มีทักษะและเทคนิค  การปรับตัวใหเขากับสถานการณรวมถึงเขาใจถึงลักษณะงาน
และปญหาตาง ๆ ของบริษัทและพนักงานเปนอยางดี  โดยใชวิธีการควบคุมดวยบุคคล  จดหมาย
และโทรศัพท  การประชุมทางการขาย  เอกสารคูมือขาย  ลักษณะการปฏิบัติงาน  การวิเคราะหการขาย
และรายงานของพนักงานขาย 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายโดยอาศัยขอมูลยอนกลับที่ไดจาก     
การปฏิบัติงานโดยวิธีการสังเกตของผูบริหารและจากผลการปฏิบัติงาน  โดยการใชผลงาน    
เปนพื้นฐานในการควบคุม  และเกณฑที่ใชพฤติกรรมเปนพื้นฐานในการควบคุม  ซ่ึงผูบริหารการขาย  
จะมีเกณฑสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย  รวมถึงวิธีการประเมิน  เชน  
การจัดลําดับ  การกําหนดมาตราสวนและการบันทึกเหตุการณที่สําคัญเพื่อนําไปพิจารณาถึง
ความสามารถของพนักงานขายแตละบุคคล 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดบทที่  12 
 
1.  จงอธิบายความหมายของการควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  จงอธิบายวัตถุประสงคของการควบคุมการขาย 
3.  ลักษณะของการควบคุมมีอะไรบาง จงอธิบาย 
4.  จงอธิบายประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.  จงอธิบายเกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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6.  จงบอกถึงคุณสมบัติของผูควบคุมพนักงานขายที่ดี 
7.  กระบวนการประเมินผลงานมีอะไรบาง จงอธิบาย 
8.  การกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอะไรบาง จงอธิบาย 
9.  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีอะไรบาง จงอธิบาย 
10. จงเขียนแบบฟอรมผลงานความกาวหนาของพนักงานใน  1  เดือน 
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