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ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการขาย

สาระสําคัญ
ในการด�าเนินชีวติ ประจ�าวัน การขายเป็นกิจกรรมทีท่ กุ คนต้องเกีย่ วข้องด้วย การขาย
เป็นส่วนส�าคัญในการช่วยเหลือ ชักจูงใจให้ผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าหรือบริการ
การสร้างความพึงพอใจ การขายมีวิวัฒนาการมาจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อกัน
พัฒนามาเป็นการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และพัฒนามาเป็นการใช้
ความน่าเชื่อถือหรือเครดิต มาเสริมในการแลกเปลี่ยน ซึ่งยังคงมีใช้อยู่จนปัจจุบันนี้

สาระการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

ความหมายของการขาย
ความส�าคัญของการขาย
แนวความคิดทางการขาย
วิวัฒนาการของการขาย
หน้าที่ทางการขาย

สมรรถนะการเรียนรู
แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรู้พื้นฐานการขาย

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อสอนเนื้อหาและให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและใบงานแล้ว ให้ประเมินผล
การผ่านจุดประสงค์ต่อไปนี้
1. อธิบายความหมายของการขายได้
2. อธิบายความส�าคัญของการขายได้
3. บอกแนวความคิดทางการขายได้
4. บอกวิวัฒนาการของการขายได้
5. จ�าแนกหน้าที่ทางการขายได้

2 • การขายเบื้องต้น
การขายเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจทุกประเภท เพราะการขายทีด่ ี
จะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่องค์กร และสามารถท�าให้องค์กรได้รบั ผลก�าไรตอบแทน
สูงสุด ซึง่ เป็นเป้าหมายส�าคัญของธุรกิจ การขายเป็นอาชีพทีม่ คี วามเป็นอิสระ มีความท้าทาย
ในตัวเอง เป็นวิชาที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจจาก
ลูกค้า ซึ่งจะท�าให้เกิดการซื้อในที่สุด

1. ความหมายของการขาย
1.1 ความหมายของการขาย
การขาย มีค�านิยามและความหมายที่หลากหลาย ดังนี้
พจนานุกรมตีความหมายของการขายว่า “การโอนทรัพย์สินจากบุคคลหนึ่ง โดยได้รับ
ค่าตอบแทน” หรือการขายคือ “การให้สงิ่ ของ โดยได้รบั ค่าตอบแทน” แต่ความหมายทัง้ หมด
นั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะได้ระบุไว้ว่า หากไม่ได้สิ่งตอบแทนเป็นเงิน ย่อมไม่เกิดการ
ขาย การขายเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกรบเร้าให้ซื้อไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ก็ตาม ถ้าพนักงานขายได้
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการบรรยายสรรพคุณของสินค้าและจากไปโดยไม่ได้รับใบสั่งซื้อเลย
การขายก็ ได้เกิดขึน้ แล้ว ถึงแม้วา่ จะไม่มกี ารแลกเปลีย่ นเป็นสิง่ ของหรือเงิน ผูค้ นถูกชักจูงให้
ดูแผนป้ายโฆษณาหรือฟังการโฆษณาต่าง ๆ แต่เขาก็มิได้ซื้อสินค้าที่โฆษณาเหล่านั้น แต่นั่น
ก็หมายความว่าการขายได้เกิดขึ้นแล้ว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 บัญญัตไิ ว้วา่ “อันการซือ้
นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สิน
นั้นแก่ผู้ขาย”
คณะกรรมการสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา (The American Marketing
Association : AMA) ได้ก�าหนดค�านิยามการขายว่า “คือกระบวนการเพื่อชักจูงผู้มุ่งหวัง
ทัง้ แบบใช้บคุ คลและไม่ใช้บคุ คล ให้ซอื้ สินค้าหรือบริการ หรือนิยมชมชอบความคิดของผูข้ าย
โดยได้รับผลประโยชน์ทางด้านการค้า”
การขาย คือ “ศิลปะในการชักจูงใจให้ลกู ค้าซือ้ สินค้าหรือบริการด้วยความพึงพอใจด้วย
กันทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายลูกค้าและฝ่ายนักขาย ความพึงพอใจนี้จะมีตลอดไป ไม่เพียงชั่วขณะ
ใดขณะหนึ่ง และเป็นสาเหตุท�าให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนอยู่เป็นประจ�า”
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การขาย คือ “การชักจูงใจคนให้บังเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือแนวความคิด” ศิลปะการขาย คือ กระบวนการขายผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ กัน โดยการวิเคราะห์ถึงความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท รวมถึง
การเสนอขายโดยนักขาย ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผซู้ อื้ ในส่วนของสินค้านัน้ ๆ มาก
ที่สุด เพื่อน�าไปสู่การขาย
สรุป การขาย (Selling) หมายถึง ศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือกระท�าตาม
ความคิดของนักขาย หรือการขาย หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจ�าเป็นและความ
ต้องการของผูม้ งุ่ หวัง และช่วยให้คน้ พบความจ�าเป็น ความต้องการ ทีจ่ ะได้รบั การตอบสนอง
ด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่นักขายน�าเสนอ
ดังนั้นบทบาทของการขายจึงเป็นการให้บริการชักจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค

1.2 หลักพื้นฐานของการขายที่ดี
หลักพื้นฐานของการขายที่ดีประกอบด้วยลักษณะส�าคัญ 5 ประการ คือ

1.2.1 การขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้า (Selling is providing
service.) คนเราย่อมมีความอยากได้และความต้องการสินค้าหรือบริการเสมอ พนักงาน
ขายจะต้องค้นให้พบว่าสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ
นั้นคืออะไร พนักงานขายที่ ไม่สนใจต่อ
ความต้องการของลูกค้า มักจะไม่ประสบ
ความส� า เร็ จ ในการขาย งานชิ้ น แรกที่
พนั ก งานจะต้ อ งรู ้ ก็ คื อ ลู ก ค้ า อยากได้
หรือต้องการอะไร เมื่อทราบแล้วจึงเสนอ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตอบสนองความ
ต้องการหรือความอยากได้ของลูกค้า

รูปที่ 1.1 การให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ที่มา : www.shutterstock.com

4 • การขายเบื้องต้น
1.2.2 การขายคือการชักจูงใจลูกค้า (Selling is using persuasion.)

พนักงานขายที่ประสบความส�าเร็จย่อมรู้ดี
ว่า การบีบบังคับให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนั้น
เป็นสิ่งที่ ไม่ควรกระท�า พนักงานขายจะ
ต้องชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยการ
สร้างภาพพจน์ ในตัวสินค้า โดยให้ลูกค้า
มีส่วนแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้
ลูกค้าเลือกสินค้าหรือบริการด้วยความพึง
พอใจ พนักงานขายสามารถที่จะเร่งเร้าให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยความประทับใจ

รูปที่ 1.2 การชักจูงใจลูกค้า
ที่มา : www.shutterstock.com

1.2.3 การขายคือการติดต่อสื่อสาร (Selling is communication.) พนักงาน

ขายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ นั ก สื่อ สารที่ ดี
สามารถถ่ า ยทอดคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า
ลักษณะของการท�างานของสินค้า อธิบาย
คุณสมบัติและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้
รับอย่างฉลาด ในขณะเดียวกันพนักงาน
ขายจะต้องสามารถถ่ายทอดนโยบายของ
บริษัทให้ลูกค้าเข้าใจลักษณะการค้าของ
บริษัท และลูกค้าจะได้รับบริการอะไรจาก
บริษัทบ้าง

รูปที่ 1.3 การติดต่อสื่อสาร
ที่มา : www.shutterstock.com

1.2.4 การขายคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (Selling is problem solving.)

ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปมั ก จะประสบปั ญ หาในการ
ตัดสินใจซื้อ คือไม่สามารถเลือกซื้อสินค้า
หรือบริการให้ตรงกับความต้องการ ดัง
นั้น จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะให้
ความช่วยเหลือและแก้ปญ
ั หาให้กบั ลูกค้า
ตัวอย่างเช่น แม่บ้านต้องการซื้อพรม ซึ่ง
มักจะมีปญ
ั หาเสมอ เธอก�าลังตกแต่งบ้าน
ใหม่ และพร้อมทีจ่ ะใช้เงินเป็นจ�านวนมาก
ทีจ่ ริงแล้วเธอต้องการให้แน่ใจว่าได้ ใช้เงิน

รูปที่ 1.4 การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
ที่มา : www.shutterstock.com
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อย่างคุ้มค่า เธอต้องการเลือกพรมที่ท�าให้เธอและสมาชิกในบ้านพอใจ เจ้าของร้านค้าปลีก
ก�าลังพิจารณาทีจ่ ะเพิม่ จ�านวนสินค้าจากพ่อค้าขายส่งก็กา� ลังมีปญ
ั หา ถ้าสินค้าทีส่ งั่ เพิม่ ขึน้ ไม่
เป็นที่สนใจของลูกค้า เจ้าของร้านขายปลีกอาจขายสินค้าไม่ได้ หรือขายได้บ้างแต่ไม่คุ้มกับ
เงินลงทุน หรือถ้าสินค้าพอขายได้บ้างแต่พ่อค้าขายส่งสินค้ามากเกินไป เจ้าของร้านค้าปลีก
คงไม่สามารถขายสินค้าได้มากจนคุ้มกับค่าใช้จ่าย หรืออีกประการหนึ่ง ได้ลงทุนไปมากและ
ยังเรียกทุนคืนไม่ได้ ในทางกลับกัน ถ้าตัดสินใจที่จะลงทุนในสินค้าอย่างใหม่ เจ้าของร้านค้า
ปลีกอาจปฏิเสธการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้าชนิดนั้นลูกค้าอาจซื้อกันมาก และช่วยให้ขาย
สินค้าได้และสร้างผลก�าไรให้กับกิจการ
หน้าทีข่ องพนักงานขาย คือ การช่วยแก้ปญ
ั หาให้กบั ลูกค้า พนักงานขายจะต้องสามารถ
อธิบายได้วา่ สินค้าทีเ่ สนอขายนัน้ สามารถช่วยแก้ปญ
ั หาได้ ในการแก้ปญ
ั หา พนักงานขายจะ
ต้องรู้ ให้ซงึ้ ถึงปัญหานัน้ เสมือนหนึง่ ว่าเป็นปัญหาของพนักงานขายเอง บางครัง้ ปัญหาทีเ่ กิด
กับลูกค้าไม่ใช่ปญ
ั หาทางการค้า แต่เป็นปัญหาส่วนตัว พนักงานขายทีด่ กี ต็ อ้ งยอมรับฟังเสนอ
แนะแก้ปญ
ั หาและทางออกเป็นกลาง ๆ ไม่ลา� เอียง หรือซ�า้ เติมข้างใดข้างหนึง่ อย่างไรก็ตาม
ลูกค้ามักจะแก้ปญ
ั หาของตัวลูกค้าก่อนเสมอก่อนทีป่ ญ
ั หานัน้ จะมาถึงพนักงานขาย พนักงาน
ขายมักจะเป็นแหล่งระบายความในใจของลูกค้ามากกว่า

1.2.5 การขายคือการให้ความ
รู้แก่ลูกค้า (Selling is educating.)

คนเราโดยทัว่ ไปมักไม่คอ่ ยนึกถึงว่าตัวเอง
อยากได้และต้องการอะไร จึงเป็นหน้าที่
ของพนักงานขายที่จะต้องค้นหาค�าตอบ
เหล่านี้ ในตลาดมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด
ที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคนิคมาก
รูปที่ 1.5 การให้ความรู้แก่ลูกค้า
เกินกว่าที่ลูกค้าทั่ว ๆ ไปจะเข้าใจได้ จาก
ที่มา : www.shutterstock.com
สาเหตุดงั กล่าว พนักงานขายจ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะให้รายละเอียด ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า สินค้าบางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษไม่
ได้ชี้แจงหรือระบุไว้ ในคู่มือการใช้สินค้า เช่น เครื่องดูดฝุ่น ซึ่งสามารถท�าเป็นเครื่องพ่นสีได้
พนักงานขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะรูถ้ งึ ความลับนี้ และบอกให้ลกู ค้าได้ทราบถึงคุณสมบัตพิ เิ ศษ
ของสินค้าที่มิได้ระบุไว้ ในคู่มือ ย่อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และท�าให้ขายสินค้าได้
พนักงานขายเปรียบเสมือนกับครู ซึ่งจะต้องอธิบาย สาธิต เปรียบเทียบ ให้ความกระจ่าง
และบางครั้งยังท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนอีกด้วย

หนังสือรายวิชา การขายเบื้องตน รหัสวิชา 20200-1003 เลมนี้ เปนหนังสือประกอบการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในแบงออกเปน
9 บท ประกอบดวย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรูเกี่ยวกับตนเอง
ความรูเกี่ยวกับกิจการ ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความรูเกี่ยวกับลูกคา ความรูเกี่ยวกับคูแขงขัน คุณสมบัติและ
โอกาสความกาวหนาของนักขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการขาย ซึ่งในแตละบทจะมีกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู ใบงาน และแบบทดสอบเพื1อประเมินผลหลังการเรียนรู เพื1อเปนการทบทวนเนื้อหาที่ไดศึกษามาดวย

ประวัติผู้เขียน

สมคิด มิมมา
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
และอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
พ.ศ. 2538 - 2541 อาจารย 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
พ.ศ. 2531 - 2538 อาจารย 1 ระดับ 5 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
• การตลาด/การจัดการ
ผลงานดานวิชาการ ตํารา บทความ
• การขายเบื้องตน 1
• การขายเบื้องตน 2

หนังสือ

1 สี จำนวน 223 หน้า
2 สี จำนวน
หน้า
4 สี จำนวน
หน้า
กระดาษ ปอนด์
ความหนา กระดาษปก 230 แกรม
กระดาษเนื�อใน 70 แกรม

พรอมจำหนายในรูปแบบ
e-book (PDF)
e-book (EPUB)
ปกออน

audiobooks
audio CD / MP3

LARGE PRINT (ตัวอักษรขนาดใหญ)

คูมือเรียน -สอบ/อาชีวศึกษาพาณิชยกรรม

