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การเรียนรู ใบงาน และแบบทดสอบเพื�อประเมินผลหลังการเรียนรู เพื�อเปนการทบทวนเน้ือหาท่ีไดศึกษามาดวย

ประวัติผู้เขียน      สมคิด มิมมา

ผู้แต่ง สมคิด มิมมา 68.-

  
        

  
    

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1  ประกาศลําดับท่ี 338

หนังสือเลมน้ีเรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
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รหัสวิชา 20200-1003

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

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

 
 

ประวัติการทํางาน

สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ

ผลงานดานวิชาการ ตํารา บทความ

• การตลาด/การจัดการ

• การขายเบ้ืองตน 1
• การขายเบ้ืองตน 2

คูมือเรียน -สอบ /อาชีวศึกษา-
พาณิชยกรรม

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

e-book (PDF)
e-book (EPUB)

audiobooks
audio CD / MP3

ปกออน LARGE PRINT (ตัวอักษรขนาดใหญ)

พรอมจำหนายในรูปแบบ
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 z ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจ�านวนมาก เพื่อใช ในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปน 
ของขวญัพเิศษ เปนตน กรณุาตดิตอสอบถามราคาพิเศษไดท่ี ฝายขาย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 โทรศัพท 0-2826-8222  โทรสาร 0-2826-8356-9

 z หากมีค�าแนะน�าหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

การขายเบื้องต้น (Basic Selling)

โดย สมคิด มิมมา

ราคา 68 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย สมคิด มิมมา © พ.ศ. 2564  

หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ หรือกระท�าอื่นใด โดยวิธีการใด ๆ  ในรูปแบบใด ๆ  

ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื่อเผยแพรในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ   

นอกจากจะไดรับอนุญาต

4  1 0 - 0 4 4 - 2 3 6        

ข้อมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แหง ชาติ 
สมคิด มิมมา.

 การขายเบื้องตน = Basic Selling. --กรุงเทพฯ : ซี เอ็ด ยู เค ชั่น, 2564.

 236 หนา. 

 1. การขาย.  

 I. ชื่อเรื่อง.
 658.81

ISBN : 978-616-08-3992-6

จัดพิมพ และ จัดจ�าหนาย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260  โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท (1991) จ�ากัด 

เลขที่ 23/71-72 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท 0-2451-3010

นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพผู โฆษณา พ.ศ. 2564
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ค�ำน�ำ

หนังสือ “การขายเบื้องตน” รหัส 20200-1003 เลมนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อน�าไปใช

ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภท

วชิาพาณชิยกรรม ซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุและตรงตามหลกัสตูรของส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 หนงัสอืเลมนีม้เีนือ้หาประกอบดวย 9 หน่วย เริม่จากความรูทัว่ไปเกีย่วกบัการขาย 

ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรูเกีย่วกบัตนเอง ความรูเกีย่วกบักจิการ ความรูเกีย่ว

กับผลิตภัณฑ ความรูเกี่ยวกับลูกคา ความรูเกี่ยวกับคูแขงขัน คุณสมบัติและโอกาสความ

กาวหนาของนกัขาย ในแตละหน่วยจะมกีจิกรรมระหวางเรยีน ใบงาน และแบบประเมนิผล

หลังเรียนเพื่อเปนการทบทวนเนื้อหาที่ไดศึกษามา

 ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาสาระในหนังสือเรียนวิชาการขายเบื้องตน 

เลมนี้ จะเอื้อประโยชนแกผูเรียน ผูสอนและผูสนใจทั่วไป และขอขอบพระคุณผูมีสวน

เกี่ยวของทุกทาน ทานเจาของหนังสือที่น�ามาคนควาและอางอิงที่มีสวนชวยใหหนังสือเลม

นี้ส�าเร็จไดดวยดี หากมีสวนหนึ่งสวนใดที่ยังไมสมบูรณครบถวน หรือหากจะมีขอเสนอแนะ

ประการใด ผูเรียบเรียงขอนอมรับดวยความยินดีและขอขอบพระคุณยิ่ง

          นายสมคิด  มิมมา

          ครูช�านาญการพิเศษ

                 สามารถดาวนโหลดเฉลยและแผนการสอนไดที่

                                           https://download.se-ed.com
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ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการขาย

สาระสําคัญ

ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั การขายเป็นกจิกรรมทีท่กุคนต้องเกีย่วข้องด้วย การขาย

เป็นส่วนส�าคัญในการช่วยเหลือ ชักจูงใจให้ผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าหรือบริการ 

การสร้างความพึงพอใจ การขายมีวิวัฒนาการมาจากการแลกเปล่ียนสิ่งของต่อกัน 

พัฒนามาเป็นการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และพัฒนามาเป็นการใช้

ความน่าเชื่อถือหรือเครดิต มาเสริมในการแลกเปลี่ยน ซึ่งยังคงมีใช้อยู่จนปัจจุบันนี้

สาระการเรียนรู

1. ความหมายของการขาย

2. ความส�าคัญของการขาย

3. แนวความคิดทางการขาย

4. วิวัฒนาการของการขาย

5. หน้าที่ทางการขาย

สมรรถนะการเรียนรู

แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรู้พื้นฐานการขาย

จุดประสงคการเรียนรู

เมื่อสอนเนื้อหาและให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและใบงานแล้ว ให้ประเมินผล

การผ่านจุดประสงค์ต่อไปนี้

1. อธิบายความหมายของการขายได้

2. อธิบายความส�าคัญของการขายได้

3. บอกแนวความคิดทางการขายได้

4. บอกวิวัฒนาการของการขายได้

5. จ�าแนกหน้าที่ทางการขายได้

1
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การขายเป็นกจิกรรมทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิทกุประเภท เพราะการขายทีด่ี

จะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่องค์กร และสามารถท�าให้องค์กรได้รบัผลก�าไรตอบแทน

สูงสดุ ซึง่เป็นเป้าหมายส�าคญัของธรุกจิ การขายเป็นอาชพีทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามท้าทาย

ในตัวเอง เป็นวิชาที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจจาก

ลูกค้า ซึ่งจะท�าให้เกิดการซื้อในที่สุด

1. ความหมายของการขาย

1.1 ความหมายของการขาย

การขาย มีค�านิยามและความหมายที่หลากหลาย ดังนี้

พจนานุกรมตีความหมายของการขายว่า “การโอนทรัพย์สินจากบุคคลหนึ่ง โดยได้รับ

ค่าตอบแทน” หรอืการขายคอื “การให้สิง่ของ โดยได้รบัค่าตอบแทน” แต่ความหมายทัง้หมด

นั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะได้ระบุไว้ว่า หากไม่ได้สิ่งตอบแทนเป็นเงิน ย่อมไม่เกิดการ

ขาย การขายเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกรบเร้าให้ซื้อไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ก็ตาม ถ้าพนักงานขายได้

ใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการบรรยายสรรพคุณของสินค้าและจากไปโดยไม่ได้รับใบสั่งซื้อเลย  

การขายก็ได้เกดิขึน้แล้ว ถงึแม้ว่าจะไม่มกีารแลกเปลีย่นเป็นสิง่ของหรอืเงนิ ผูค้นถกูชกัจงูให้

ดูแผนป้ายโฆษณาหรือฟังการโฆษณาต่าง  ๆ  แต่เขาก็มิได้ซื้อสินค้าที่โฆษณาเหล่านั้น แต่นั่น

ก็หมายความว่าการขายได้เกิดขึ้นแล้ว

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 บญัญตัไิว้ว่า “อนัการซือ้

นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สิน

นั้นแก่ผู้ขาย”

คณะกรรมการสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา (The American Marketing  

Association : AMA) ได้ก�าหนดค�านิยามการขายว่า “คือกระบวนการเพื่อชักจูงผู้มุ่งหวัง  

ทัง้แบบใช้บคุคลและไม่ใช้บคุคล ให้ซือ้สนิค้าหรอืบรกิาร หรอืนยิมชมชอบความคดิของผูข้าย

โดยได้รับผลประโยชน์ทางด้านการค้า” 

การขาย คอื “ศลิปะในการชกัจงูใจให้ลกูค้าซือ้สนิค้าหรอืบรกิารด้วยความพงึพอใจด้วย

กันทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายลูกค้าและฝ่ายนักขาย ความพึงพอใจนี้จะมีตลอดไป ไม่เพียงชั่วขณะ

ใดขณะหนึ่ง และเป็นสาเหตุท�าให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนอยู่เป็นประจ�า”
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การขาย คือ “การชักจูงใจคนให้บังเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ ไม่ว่าจะ

เป็นผลติภณัฑ์ หรือบรกิาร หรือแนวความคดิ” ศลิปะการขาย คอื กระบวนการขายผลติภณัฑ์

ต่าง  ๆ  กัน โดยการวิเคราะห์ถึงความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท รวมถึง 

การเสนอขายโดยนกัขาย ทัง้นีเ้พื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูซ้ือ้ในส่วนของสนิค้านัน้ ๆ  มาก

ที่สุด เพื่อน�าไปสู่การขาย

สรุป การขาย (Selling) หมายถึง ศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือกระท�าตาม

ความคิดของนักขาย หรือการขาย หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจ�าเป็นและความ

ต้องการของผูมุ้ง่หวงั และช่วยให้ค้นพบความจ�าเป็น ความต้องการ ทีจ่ะได้รบัการตอบสนอง

ด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่นักขายน�าเสนอ

ดังนั้นบทบาทของการขายจึงเป็นการให้บริการชักจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไข

ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค

1.2 หลักพื้นฐานของการขายที่ดี 

หลักพื้นฐานของการขายที่ดีประกอบด้วยลักษณะส�าคัญ 5 ประการ คือ

1.2.1 การขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้า (Selling is providing  
service.) คนเราย่อมมีความอยากได้และความต้องการสินค้าหรือบริการเสมอ พนักงาน 

ขายจะต้องค้นให้พบว่าสิง่ทีล่กูค้าต้องการ

นั้นคืออะไร พนักงานขายที่ไม่สนใจต่อ

ความต้องการของลูกค้า มักจะไม่ประสบ

ความส�าเร็จในการขาย งานชิ้นแรกที่

พนักงานจะต้องรู ้ก็คือ ลูกค้าอยากได้

หรือต้องการอะไร เมื่อทราบแล้วจึงเสนอ

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตอบสนองความ

ต้องการหรือความอยากได้ของลูกค้า
รูปที่ 1.1 การให้ความช่วยเหลือลูกค้า

ที่มา : www.shutterstock.com
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1.2.2 การขายคือการชักจูงใจลูกค้า (Selling is using persuasion.) 
พนักงานขายที่ประสบความส�าเร็จย่อมรู้ดี

ว่า การบีบบังคับให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนั้น 

เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท�า พนักงานขายจะ

ต้องชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยการ

สร้างภาพพจน์ในตัวสินค้า โดยให้ลูกค้า

มีส่วนแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้

ลูกค้าเลือกสินค้าหรือบริการด้วยความพึง

พอใจ พนักงานขายสามารถที่จะเร่งเร้าให้

ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยความประทับใจ

1.2.3 การขายคือการติดต่อสื่อสาร (Selling is communication.) พนักงาน

ขายที่มีประสิทธิภาพคือนักสื่อสารที่ดี

สามารถถ ่ายทอดคุณภาพของสินค ้า 

ลกัษณะของการท�างานของสนิค้า อธบิาย

คุณสมบัติและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้

รับอย่างฉลาด ในขณะเดียวกันพนักงาน

ขายจะต้องสามารถถ่ายทอดนโยบายของ

บริษัทให้ลูกค้าเข้าใจลักษณะการค้าของ

บริษัท และลูกค้าจะได้รับบริการอะไรจาก

บริษัทบ้าง

1.2.4 การขายคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (Selling is problem solving.) 
ลูกค้าทั่วไปมักจะประสบปัญหาในการ

ตัดสินใจซื้อ คือไม่สามารถเลือกซื้อสินค้า

หรือบริการให้ตรงกับความต้องการ ดัง

นั้น จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะให้

ความช่วยเหลอืและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า 

ตัวอย่างเช่น แม่บ้านต้องการซื้อพรม ซึ่ง

มกัจะมปัีญหาเสมอ เธอก�าลงัตกแต่งบ้าน

ใหม่ และพร้อมทีจ่ะใช้เงนิเป็นจ�านวนมาก 

ทีจ่รงิแล้วเธอต้องการให้แน่ใจว่าได้ใช้เงนิ

รูปที่ 1.2 การชักจูงใจลูกค้า

ที่มา : www.shutterstock.com

รูปที่ 1.3 การติดต่อสื่อสาร

ที่มา : www.shutterstock.com

รูปที่ 1.4 การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

ที่มา : www.shutterstock.com
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อย่างคุ้มค่า เธอต้องการเลือกพรมที่ท�าให้เธอและสมาชิกในบ้านพอใจ เจ้าของร้านค้าปลีก

ก�าลงัพจิารณาทีจ่ะเพิม่จ�านวนสนิค้าจากพ่อค้าขายส่งกก็�าลงัมปัีญหา ถ้าสนิค้าทีส่ัง่เพิม่ขึน้ไม่

เป็นที่สนใจของลูกค้า เจ้าของร้านขายปลีกอาจขายสินค้าไม่ได้ หรือขายได้บ้างแต่ไม่คุ้มกับ

เงินลงทุน หรือถ้าสินค้าพอขายได้บ้างแต่พ่อค้าขายส่งสินค้ามากเกินไป เจ้าของร้านค้าปลีก

คงไม่สามารถขายสินค้าได้มากจนคุ้มกับค่าใช้จ่าย หรืออีกประการหนึ่ง ได้ลงทุนไปมากและ

ยังเรียกทุนคืนไม่ได้ ในทางกลับกัน ถ้าตัดสินใจที่จะลงทุนในสินค้าอย่างใหม่ เจ้าของร้านค้า

ปลีกอาจปฏิเสธการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้าชนิดนั้นลูกค้าอาจซื้อกันมาก และช่วยให้ขาย

สินค้าได้และสร้างผลก�าไรให้กับกิจการ

หน้าทีข่องพนกังานขาย คอื การช่วยแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า พนกังานขายจะต้องสามารถ

อธบิายได้ว่า สนิค้าทีเ่สนอขายนัน้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ในการแก้ปัญหา พนกังานขายจะ

ต้องรู้ ให้ซึง้ถงึปัญหานัน้ เสมอืนหนึง่ว่าเป็นปัญหาของพนกังานขายเอง บางครัง้ปัญหาทีเ่กดิ

กบัลกูค้าไม่ใช่ปัญหาทางการค้า แต่เป็นปัญหาส่วนตวั พนกังานขายทีด่กีต้็องยอมรบัฟังเสนอ

แนะแก้ปัญหาและทางออกเป็นกลาง  ๆ  ไม่ล�าเอยีง หรอืซ�า้เตมิข้างใดข้างหนึง่ อย่างไรกต็าม 

ลกูค้ามกัจะแก้ปัญหาของตวัลกูค้าก่อนเสมอก่อนทีปั่ญหานัน้จะมาถงึพนกังานขาย พนกังาน

ขายมักจะเป็นแหล่งระบายความในใจของลูกค้ามากกว่า

1.2.5 การขายคือการให้ความ
รู้แก่ลูกค้า (Selling is educating.) 
คนเราโดยทัว่ไปมกัไม่ค่อยนกึถงึว่าตวัเอง

อยากได้และต้องการอะไร จึงเป็นหน้าที่

ของพนักงานขายที่จะต้องค้นหาค�าตอบ

เหล่านี้ ในตลาดมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด

ที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคนิคมาก

เกินกว่าที่ลูกค้าทั่ว  ๆ  ไปจะเข้าใจได้ จาก

สาเหตดุงักล่าว พนกังานขายจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะให้รายละเอียด ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า สินค้าบางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษไม่

ได้ชี้แจงหรือระบุไว้ ในคู่มือการใช้สินค้า เช่น เครื่องดูดฝุ่น ซึ่งสามารถท�าเป็นเครื่องพ่นสีได้ 

พนกังานขายทีม่ปีระสทิธภิาพจะรู้ถงึความลบันี ้และบอกให้ลกูค้าได้ทราบถงึคณุสมบตัพิเิศษ

ของสินค้าที่มิได้ระบุไว้ ในคู่มือ ย่อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และท�าให้ขายสินค้าได้ 

พนักงานขายเปรียบเสมือนกับครู ซึ่งจะต้องอธิบาย สาธิต เปรียบเทียบ ให้ความกระจ่าง 

และบางครั้งยังท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนอีกด้วย

รูปที่ 1.5 การให้ความรู้แก่ลูกค้า
ที่มา : www.shutterstock.com



  

การขายเบื้องตน
(Basic Selling)

  รห
สัวิชา  20200-1003       ชื�อรายวิชา การขายเบ

ื�องต้
น

68.-

หนังสือรายวิชา การขายเบ้ืองตน รหัสวิชา 20200-1003 เลมน้ี เปนหนังสือประกอบการเรียนการสอน

ในระดับ ปวช. กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้ือหาภายในแบงออกเปน 

9 บท ประกอบดวย ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรูเก่ียวกับตนเอง 

ความรูเก่ียวกับกิจการ ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ ความรูเก่ียวกับลูกคา ความรูเก่ียวกับคูแขงขัน คุณสมบัติและ

โอกาสความกาวหนาของนักขาย และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการขาย ซ่ึงในแตละบทจะมีกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรู ใบงาน และแบบทดสอบเพื�อประเมินผลหลังการเรียนรู เพื�อเปนการทบทวนเน้ือหาท่ีไดศึกษามาดวย

ประวัติผู้เขียน      สมคิด มิมมา

ผู้แต่ง สมคิด มิมมา 68.-

  
        

  
    

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1  ประกาศลําดับท่ี 338

หนังสือเลมน้ีเรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสวิชา 20200-1003

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

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

 
 

ประวัติการทํางาน

สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ

ผลงานดานวิชาการ ตํารา บทความ

• การตลาด/การจัดการ

• การขายเบ้ืองตน 1
• การขายเบ้ืองตน 2

คูมือเรียน -สอบ /อาชีวศึกษา-
พาณิชยกรรม

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

e-book (PDF)
e-book (EPUB)

audiobooks
audio CD / MP3

ปกออน LARGE PRINT (ตัวอักษรขนาดใหญ)

พรอมจำหนายในรูปแบบ


	การขายเบื้องต้น(Basic Selling)
	จัดทำโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	โดย สมคิด มิมมา
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย
	1. ความหมายของการขาย

	ประวัติผู้เขียน

