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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ประวัติบริษัท
2.2 ทฤษฎีการขาย
2.3 ทฤษฎีการบริการ
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ประวัติบริษัท
บริ ษทั ของเราเป็ นบริ ษทั ลูกในประเทศไทยภายใต้ บริ ษทั
ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ น
“บริ ษทั การค้าที่ รับติดตั้งสายเคเบิล ” ซึ่ งได้รับการยอมรับเป็ นอย่างดี บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
มุ่งเน้นธุ รกิจกระจายสิ นค้า พยายามพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดย
ร่ วมมือกับผูผ้ ลิตหลักและผูผ้ ลิตย่อย
เริ่ มแรกก่อตั้งในรู ปแบบของสานักงานตัวแทนใ นการรับติดตั้งสายเคเบิลทัว่ ไป ปี 2530
ต่อมาในปี 2545 จึง ได้รับการประมูลงานจาก บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จากนั้นเป็ นต้นมา
ในฐานะของบริ ษทั การค้าสายไฟ และสายเคเบิล ที่ตอบทุกความต้องการของผูใ้ ช้ เรากาลัง
สร้างสต็อกสิ นค้าเพื่อวางระบบที่สามารถส่ งสิ นค้าอย่างรวดเร็ วและวางใจได้ในทุกๆทีที่ตอ้ งการ
ด้วยความเป็ นมิตร ความซื่ อสัตย์ และการพัฒนา เป็ นนโยบายพื้นฐาน เราจะตอบความ
ต้องการอันหลากหลายของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมไฟฟ้ า และอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าเราจะทาประโยชน์ให้กบั ลูกค้าและ
อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดได้ โดยผ่านการทาการตลาดที่เสนอทางแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าซึ่ งอาศัย
เทคโนโลยีและความสามารถในการแก้ปัญหาที่สั่งสมมา
ชื่อบริษัท
บริ ษทั โอเวอร์ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หารคนแรก : นาย สมศักดิ์ กล่อมขาว
ผูบ้ ริ หารคนปัจจุบนั : นาย สุ รเดช กล่อมขาว

5

รายละเอียดธุรกิจ
จาหน่ายสายไฟและเคเบิลชนิดต่างๆ และวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟ ผลิตและ
จาหน่ายเครื่ องควบคุมไฟฟ้ า เช่น สายเคเบิ้ล เสาไฟฟ้ า กล่องรับสัญญาณ เป็ นต้น
สิ นค้ า / บริการ
สายไฟประเภทต่างๆ , สายเคเบิลซึ่งได้มาตรฐานนานาชาติ , สายเคเบิลสื่ อสาร , สาย LAN ,
สายเคเบิลสาหรับเครื่ องมือต่างๆ , สายเคเบิลโทรศัพท์ , สายเกลียว , สายไฟสั่งทาพิเศษ , Alarm
cables, สายไฟทนไฟ, สายไฟเคเบิล้ . สายเคเบิลควบคุม. สายเคเบิลแขนง , wire harness, ระบบ
เคเบิล , ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ LAN, การสร้างเครื อข่าย , อุปกรณ์ขอ้ มูล , ติดตั้งระบบไฟ, วัสดุสาหรับ
เครื่ องไฟฟ้ า, สายไฟ
[ สุ รเดช กล่อมขาว (สัมภาษณ์) 27 มิถุนายน 2557 ]
ทีต่ ้งั
423 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65
แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700
รายการติดต่ อ
Tel: : 02-434-0257
Fax: : 02-434-0257
วันทีก่ ่อตั้ง
17 มิถุนายน 2530
จานวนพนักงาน
15 คน
รอบตัดบัญชี
สิ้ นเดือนกรกฎาคมของทุกปี ปี ละครั้ง
บริ ษทั โอเวอร์ ซี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด. [ออนไลน์]
https://plus.google.com/109209613108758632414/. (30 กรกฎาคม 2557)
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2.2 ทฤษฎีการขาย
ทฤษฎีการขาย ที่เกี่ยวข้องกับการขายงานดังนี้
1. ทฤษฎีแห่งการกระตุน้ และตอบสนอง แนวคิดคือ การกระทาที่เกิดขึ้น
มีผลสื บ
เนื่องมาจากการตอบรับต่อการกระตุน้ เช่นเดียวกับลูกค้าที่ได้รับการเสนอขายที่ดีจากพนักงานขายที่
เชี่ยวชาญย่อม ตอบสนองที่จะตัดสิ นใจซื้ อในขณะนั้น
2. ทฤษฎีลาดับขั้นในการตัดสิ นใจซื้ อ หรื อ ทฤษฎีไอ ดาส เริ่ มจากพนักงานขาย ต้องกระตุน้
การรับฟังของลูกค้า( Attention) เกิดความสนใจ(Interest)ในสิ นค้าที่จะขายและเพิ่มพูนให้เกิดความ
ต้องการ ( Desire)และกระตุน้ เร่ งเร้าให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า(
Action)ด้วยความพึง พอใจ
Satisfaction)
3. ทฤษฎีแห่งความต้องการและความพึงพอใจ มีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการไม่
มีที่สิ้นสุ ด
4. ทฤษฎีการขายตามความถูกต้องของสถาพการณ์
อนันต์ชยั เขื่อนธรรม.ทฤษฎีการขาย.กรุ งเทพฯ. บริ ษทั โพธิ์ ทองการพิมพ์ จากัด.2545
2.2.1. ขั้นตอนการขาย
1. การแสวงหาลูกค้ าและการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้ า
ลูกค้าผูค้ าดหวัง ( Prospect) คือบุคคลหรื อธุ รกิจที่มีโอกาสในการที่จะมาซื้ อผลิตภัณฑ์
ดังนั้นผูค้ าดหวังอาจหมายถึงนิติบุคคล สถาบัน หรื อบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติเพียงพอและมี
ศักยภาพที่จะมาซื้ อสิ นค้า หรื อใช้บริ การของกิจการและเมื่อผูค้ าดหวังซื้ อผลิตภัณฑ์ก็จะเปลี่ยน
สภาพมาเป็ นลูกค้า
วิธีการแสวงหาลูกค้ าผู้คาดหวัง
งานแสวงหาลูกค้าผูค้ าดหวังจะต้องดาเนินงานอย่างมีหลักเกณฑ์ ต้องมีการเก็บข้อมูลที่
ถูกต้องและสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ที่ขาย และมีการกาหนดแผนงาน รวบรวมรายชื่อลูกค้าผูค้ าดหวัง
อย่างสม่าเสมอ แหล่งที่มาของรายชื่อลูกค้าผูค้ าดหวังมักจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ

7

1. 1 การสอบถาม (Inquiries)
กิจการเป็ นจานวนมากที่ได้ลูกค้าใหม่จากการที่ลูกค้าเหล่านั้นสอบถามเข้ามาทางบริ ษทั เอง
ซึ่ งอาจจะเป็ นการติดต่อมาทางจดหมาย โทรศัพท์ หรื อติดต่อด้วยตนเอง และส่ วนมากจะติดต่อ
สอบถามมาเนื่องมาจากการโฆษณาของกิจการ หรื อจากการได้รับจดหมายตรงหรื อแคตตาล็อก
1.2 โซ่ ไม่ มีปลาย (Endless Chain Method)
ลักษณะของเทคนิคโซ่ไม่มีปลายนี้ จะเป็ นการแนะนาต่อๆ ไปของลูกค้าของพนักงานขาย
นับเป็ นแหล่งที่มาของรายชื่อลูกค้าที่ใหญ่และนิยมใช้มากที่สุดแหล่งหนึ่ง เนืองจากวิธีน้ ีเป็ น
ลักษณะของการได้รายชื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา โดยการให้ลูกค้าใหม่หรื อลูกค้าเก่า
แนะนารายชื่อเพื่อน หรื อคนรู ้จกั ที่มีศกั ยภาพในการที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ได้ให้แก่พนักงานขาย เหมาะ
สาหรับใช้กบั การขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสู ง หรื อขายบริ การประเภทต่างๆ เช่น ประกันชีวติ
เป็ นต้น
1.3 ศูนย์ อทิ ธิพล (Center of Influence Method)
วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่คล้ายกับโซ่ไม่มีปลาย เพียงแต่ศูนย์อิทธิ พลที่พนักงานขายจะติดต่อด้วยนั้น
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลทางด้านความคิดเห็นต่อลูกค้าผูค้ าดหวัง ตังอย่างของศูนย์อิทธิ พลได้แก่
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นักวิศวกร ครู อาจารย์ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น เมื่อพนักงานขายสามารถเข้าถึง
บุคคลทีเป็ นศูนย์อิทธิ พลได้ ย่อมนาไปสู่ การติดต่อกับบุคคลอื่นได้ และมีโอกาสเป็ นไปได้มากที่จะ
ขายผลิตภัณฑ์น้ นั ได้
1.4 งานนิทรรศการและการแสดง (Exhibitions and Demonstration)
เป็ นการแสวงหาลูกค้าโดยการหาจากประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการหรื องานแสดงสนค้าที่
จัดขึ้น และได้แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เป็ นวิธีที่จะได้ลูกค้าคาดหวังที่มีโอกาสเป็ นลูกค้า
ได้ง่าย เนื่องจากพวกเขามีความสนใจเป็ นพื้นฐานในผลิตภัณฑ์น้ นั อยูแ่ ล้ว
1.5 รายชื่อ (List)
พนักงานขายสามารถหารายชื่อลูกค้าผูค้ าดหวังด้วยตนเองได้โดยวิธีการค้นหารายชื่อจาก
แหล่งต่างๆ เช่น สมุดโทรศัพท์ สมาชิกของสโมสรต่างๆ หนังสื ออนุสรณ์ของสถานการศึกษา
สมาคมศิษย์เก่า รายชื่อผูถ้ ือบัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน รายงานการประชุมประจาปี ของบริ ษทั
ต่างๆ เป็ นต้น
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1.6 เพือ่ นและคนรู้ จัก (Friends and Acquaintances)
เป็ นวิธีที่แสวงหาลูกค้าผูค้ าดหวังโดยการขอรายชื่อจากเพื่อน คนคุน้ เคย หรื อญาติมิตรของ
พนักงานขายเอง เป็ นแหล่งที่เหมาะสาหรับพนักงานขายที่เพิ่งทาอาชีพการขายใหม่ ที่ยงั ไม่รู้จกั
แหล่งอื่นในการหาลูกค้าผูค้ าดหวัง ซึ่ งมักจะเป็ นแหล่งที่ได้รับความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี

1.7 การตระเวนหาลูกค้ า (cold-canvass Method)
เป็ นเทคนิคการแสวงหาลูกค้าที่พนักงานขายบางประเภทนิยมใช้กนั อยู่ โดยการตระเวนหา
ลูกค้าไปตามแหล่งของผูค้ าดหวังในเขตที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ โดยไม่มีการสารวจหรื อวางแผน
ล่วงหน้า พนักงานขายจะไม่มีขอ้ มูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เข้าพบแต่ประการใด และเมื่อลูกค้าผู ้
คาดหวังคนใดที่ไม่ใช่เป็ นผูซ้ ้ื อก็จะถูกคัดออกไป วิธีน้ ีเหมาะสาหรับการขายผลิตภัณฑ์ง่าย
1.8 วิธีอนื่ ๆ (Other Method)
ได้แก่ การใช้จดหมายหรื อโทรศัพท์ การสังเกตส่ วนตัว การค้นหาชื่อจากสื่ อมวลชน หรื อ
การใช้วธิ ี หาข้อมูลจากบุคคลทัว่ ไป เช่น พนักงานเก็บค่าไฟ บุรุษไปรษณี ย ์ คนส่ งหนังสื อพิมพ์
เสมียนพิมพ์ดีด คนเฝ้ าลิฟต์ ช่างเสริ มสวย เป็ นต้น
การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้ าผู้คาดหวัง (Qualifying Prospects)
การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าผูค้ าดหวัง คือการค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของ
ลูกค้าผูค้ าดหวังเพิม่ เติมก่อนการเข้าพบ เพื่อพิจารณาว่าลูกค้าผูค้ าดหวังนั้น มีความเป็ นไปได้มาก
น้อยแค่ไหนที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ของเรา หรื อผูท้ ี่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่กาหนดขึ้นมา
นั้น ไม่ใช่ท้ งั หมดที่มาเป็ นลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ของเรา ลูกค้าผูค้ าดหวังบางคนเท่านั้นที่จะมี
โอกาสมาเป็ นลูกค้าของเรา ผูค้ าดหวังที่มีคุณสมบัติคือ ลูกค้าผูซ้ ่ ึ งมีความสามรถ โดยทัว่ ไป
คุณสมบัติของลูกค้าผูค้ าดหวังจะต้องมี คือ
1. มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่กิจการจาหน่ายอยู่
2. ต้องมีความสามรถในการจ่าย
3. ต้องมีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ
4. ต้องสามารถเข้าไปทาการเสนอขายได้
5. ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขที่กิจการกาหนด หรื อต้องมีความพร้อมที่จะซื้ อ
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2. การเตรียมตัวก่อนการเข้ าพบ
การเตรี ยมตัวก่อนการเข้าพบ หรื อบางที่เรี ยกว่า การวางแผนก่อนการขาย คือ การ
เตรี ยมการเสนอขายของพนักงานขายกระทาให้กบั กลุ่มลูกค้าผูค้ าดหวังที่กาหนดขึ้นมา หรื อคือการ
กาหนดรายละเอียดของการเสนอขาย หรื อคือ กระบวนการต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าผูค้ าดหวัง เพื่อวิเคราะห์และวางแผนก่อนการเข้าพบลูกค้าผูค้ าดหวัง ขั้นตอนนี้
เป็ นงานที่กระทาต่อเนื่องมาจากการแสวงหาลูกค้าผูค้ าดหวัง กล่าวคือ เมื่อรายชื่อของลูกค้าผู ้
คาดหวังและทาการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแล้ว ก่อนที่จะดาเนินการเข้าพบ พนักงานขาย
จะต้องทาการค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าหรื อธุ รกิจของลูกค้าผูค้ าดหวัง และ
ใช้ขอ้ มูลต่างๆ ที่หามาได้จดั ทาเป็ นแผนการดาเนินงานเพื่อให้การเข้าพบลูกค้าเป็ นไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์
การเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบลูกค้าผูค้ าดหวังของพนักงานขาย จะเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1

การกาหนดผลทีค่ าดว่าจะได้ จากการเยีย่ ม
การกาหนดผลที่คาดว่าจะได้ จะช่วยทาให้เราสามารถวางแผนการขายได้อย่างถูกต้อง
สามารถวางแผนในการนาเสนอและข้อตกลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และทาให้คาด
ได้วา่ จะพบกับข้อโต้แย้งในลักษณะใดบ้าง ซึ่ งจะทาให้การปดการขายสามารถทาได้ง่ายขึ้น
2.2 การรวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ าผู้คาดหวัง
การวางแผนก่อนการขายจะต้องมีการหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า ทั้งที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัว
และข้อมูลทางธุ รกิจ ตลอดจนการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่ผา่ นมาระหว่างลูกค้าผูค้ าดหวังกับ
ธุ รกิจ
2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ าผู้คาดหวัง
พนักงานขายสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้จากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมขึ้นมา ซึ่ งการวิเคราะห์
ดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานขายสามารถวางแผนการเข้าพบลูกค้าผูค้ าดหวัง และการวางแผนเสนอ
ขายให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าผูค้ าดหวัง จะทาให้พนักงานขายทราบ
เกี่ยวกับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น มีฐานะทางการเงินหรื อรายได้ที่เหมาะสมหรื อไม่ มีอานาจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากน้อยแค่ไหน ลูกค้ามีเงื่อนไขผูกพันอยูก่ บั บริ ษทั อื่นหรื อไม่ เป็ นต้น
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2.4 การวางแผนและการเตรียมตัวก่ อนเข้ าพบลูกค้ าผู้คาดหวัง
ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าแล้ว ขั้นต่อมาคือการวางแผนการเข้า
พบลูกค้า ซึ่ งคือการกาหนดว่าพนักงานขายจะพูดอะไร จะนาเสนอแผนการขายอย่างไร อย่างน้อย
ที่สุด พนักงานขายจะต้องมีการกาหนดจุดเริ่ มต้นของแนวทางหรื อแนวความคิดในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ คาถามอะไรที่พวกเขาจะนาไปสู่ การสนทนา ผลประโยชน์อะไรของผลิตภัณฑ์ที่จะ
นาเสนอให้แก่ลูกค้า นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องมีการเตรี ยมพร้อมถึงคาถามหรื อข้อโต้แย้งต่างๆ ที่คาด
ว่าจะได้รับจากลูกค้า เพื่อที่จะเตรี ยมกลยุทธ์ในการตอบข้อโต้แย้งเหล่านั้น
2.5 การนัดหมายลูกค้ าผู้คาดหวัง
การขายผลิตภัณฑ์บางประเภทนั้น การนัดหมายลูกค้าผูค้ าดหวังล่วงหน้าเป็ นสิ่ งจาเป็ น
เนื่องจากลูกค้าผูค้ าดหวังส่ วนมากมีภาระกิจประจาที่ตอ้ งทา ซึ่ งการนัดหมายล่วงหน้านั้น นอกจาก
จะช่วยให้พนักงานขายประหยัดเวลาในการรอคอยพบลูกค้าแล้ว การนัดหมายล่วงหน้าจะเป็ นการ
ทาให้ลูกค้ามีการเตรี ยมตัว และเตรี ยมพร้อมในการรับฟังข้อเสนอขายของพนักงานขายอย่างเต็มที่
ซึ่ งทาให้การเสนอขายแต่ละครั้งประสบผลสาเร็ จมากขึ้น
3. การเข้ าพบลูกค้ า
ในการเข้าพบลูกค้านั้น พนักงานขายควรมีเทคนิคในการเข้าพบลูกค้าดังต่อไปนี้คือ
3.1 ควรมีการนัดหมายลูกค้ าก่ อนเสมอ
เพื่อประหยัดเวลาของพนักงานขาย และเพื่อเป็ นการเคารพเวลาและให้เกียรติแก่ลูกค้า และ
ถ้าเป็ นการเข้าพบโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า พนักงานขายควรถามลูกค้าก่อนว่าจะสามารถให้
พูดเรื่ องการเสนอขายได้หรื อไม่
3.2 ต้ องเข้ าพบให้ ตรงเวลา
พนักงานขายต้องมีการวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และควรไปให้ถึงก่อนเวลานัด
หมายเล็กน้อย
3.3 จงพบลูกค้ าด้ วยวิธีธรรมดา
ยิม้ แย้มแจ่มใส และด้วยท่าทีที่สง่าผ่าเผย เนื่องจากลูกค้าไม่ชอบให้พนักงานขายใช้เล่ห์
เหลี่ยมหรื อการอาพรางความจริ ง จงพบลูกค้าด้วยความจริ งใจ
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3.4 มีจุดมุ่งหมายในการเข้ าพบและใช้ ข้อมูลข่ าวสารให้ มากทีส่ ุ ด
ซึ่ งจะช่วยให้พนักงานขายสามารถเตรี ยมการขายได้ถูกต้อง และมีความมัน่ ใจในการเสนอ
ขาย
3.5 อย่ าพูดแต่ เรื่องของตัวเองเป็ นใหญ่
ลูกค้าไม่ชอบให้พนักงานขายทาให้พวกเขาเสี ยเวลาในเรื่ องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขา แต่
ควรต้องมีการเอ่ยชื่อลูกค้าด้วยความชัดเจนและถูกต้อง และแสดงความกระตือรื อร้นในสิ่ งที่ลูกค้า
แสดงความคิดเห็น และอย่าโต้เถียงลูกค้า
4. การเสนอขายและการสาธิต
การเสนอขาย คือการอธิ บายให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ
ผลประโยชน์และสิ ทธิ พิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ ตลอดจนการโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตัว
ผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาการสาธิ ตการขาย เป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้การขายดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ไม่เสี ยเวลามากนัก เป็ นการแสดงหรื อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าผูค้ าดหวัง ให้เกิดความสนใจ
เกิดภาพลักษณ์สร้างความปรารถนาไปสู่ ความเชื่อมัน่ และตัดสิ นใจชื้อในที่สุด ดังนั้น ในการเสนอ
ขายและการสาธิ ตนั้น พนักงานจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งเนื้อหาที่พดู ลักษณะ
ท่าทาง การพูด น้ าเสี ยง เวลาที่ใช้ไปในการสาธิ ต ตลอดจนการเตรี ยมพร้อมในอุปกรณ์ช่วยการ
สาธิ ตต่างๆหลักสาคัญของการสาธิ ต องค์ประกอบที่สาคัญของการเสนอขายและการสาธิตที่
พนักงานขายจะต้องทราบมีอยู่ 4 ประการ หรื อที่นิยมเรี ยกว่า 4Cs คือ
4.1 ความชัดเจน (Clarity)
การสาธิ ตที่มีประสิ ทธิ ภาพ ควรดาเนินไปสู่ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย พนักงานขายจะต้อง
ขจัดสิ่ งที่ทาให้ลูกค้าสงสัยหมดไปโดยสิ้ นเชิง
4.2 ความสมบูรณ์ (Completeness)
เทคนิคนี้พนักงานขายจะทาการเสนอขายและสาธิ ตให้ประเด็นประเด็นหนึ่ง
4.3 ความเชื่อมั่น (Confidence)
การที่ลูกค้าผูค้ าดหวังจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั จาเป็ นต้องมีความเชื่อมัน่ เกิดขึ้นก่อน
ซึ่ งความเชื่อมัน่ นี้จะเกิดขึ้นจากสองทางด้วยกันคือ จากตัวผลิตภัณฑ์และจากตัวของพนักงานเอง สิ่ ง
ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าผูค้ าดหวัง ได้แก่ หลีกเลี่ยงการพูดโอ้อวดและการการ
โกหก เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ การรับประกัน
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4.4 การแข่ งขัน (Competition)
หลักการสาคัญของการเสนอขายที่ดี คือ จะต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ พนักงาน
ขายจะต้องพยามกีดกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันมาอยูใ่ นความสนใจของลูกค้าผูค้ าดหวัง
วิธีการเสนอขายที่ขจัดการแข่งขันคือ จะต้องไม่เอ่ยถึงคู่แข่งขันหรื อพยายามกล่าวอ้างให้นอ้ ยที่สุด
5. การขจัดข้ อโต้ แย้ง
ข้อโต้แย้ง (Objection) คือ ข้อแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงานขายใน
เรื่ องเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ข้อโต้แจ้งดูเหมือนว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการเสนอขายของพนักงาน
ขาย แต่ถา้ ข้อโต้แย้งนั้นสามารถขจัดไปได้ ก็จะกลายเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการเสนอขายของ
พนักงานขาย ข้อโต้แย้งเป็ นสิ่ งปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในการเสนอขาย
ชนิดของข้อโต้แย้ง (Type of Objections) โดยทัว่ ไป ข้อโต้แย้งที่เกิดจากลูกค้าผูค้ าดหวังจะ
แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
- ข้ อโต้ แย้งแบบจริงใจ
เป็ นข้อโต้แย้งที่พบเห็นบ่อยมากที่สุดในการเสนอการขาย เป็ นข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการ
สงสัยหรื อไม่เข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจริ งๆ ของลูกค้าผูค้ าดหวัง ซึ่ งข้อโต้แย้งชนิดนี้มกั จะเป็ นข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับความมัน่ ใจในกิจการ คุณภาพและประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ราคา และ
ข้อเสนอต่างๆ ที่เสนอให้ การให้บริ การเพิ่มเติม รวมทั้งการเปรี ยบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์และ
ข้อเสนอของกิจการและคู่แข่งขัน ข้อโต้แย้งแบบจริ งใจที่เกิดขึ้น เป็ นข้อโต้แย้งที่พนักงานขาย
สามารถขจัดได้ง่าย
- ข้ อโต้ แย้งแบบไม่ จริงใจ
คือ ข้อโต้แย้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสงสัย หรื อมีปัญหาใดๆ กับขั้นตอนในการเสนอขาย
แต่เป็ นข้อกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าผูค้ าดหวังต้องการหลบหน้าพนักงานขาย หรื อต้องการที่
จะหลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจซื้ อในตอนนั้น หรื อเพื่อเป็ นการกาจัดพนักงานขายออกไป ดั้งนั้น
พนักงานขายจะต้องเรี ยนรู ้วา่ ลักษณะข้อโต้แย้งใดเป็ นข้อโต้แย้งแบบจริ งใจและแบบไม่จริ งใจ
พนักงานขายที่ฉลาดบางครั้งเมื่อเผชิญกับข้อโต้แย้งแบบไม่จริ งใจนี้ อาจจะต้องทาเป็ นไม่สนใจและ
ยังคงดาเนินการขายต่อไป และถ้าลูกค้ายังคงกล่าวอ้างข้อโต้แย้งเหล่านี้อีก พนักงานขายอาจจะใช้
ข้อเสนอพิเศษหรื อตั้งคาถามเพื่อให้การเสนอขายดาเนินต่อไป
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6. การปิ ดการขาย
การปิ ดการขาย คือ การสรุ ปผลการเสนอขาย เป็ นเทคนิคขั้นสุ ดท้ายที่เร้าความสนใจของ
ลูกค้าให้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ยความพึงพอใจ การปิ ดกการขายจะกระทาภายหลังจากการที่
พนักงาานขายสามารถขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้าที่เกิดขึ้นได้แล้ว เป็ นเทคนิคของการขายที่เรี ยกร้อง
ให้ลูกค้ามีการกระทาเกิดขึ้น การปิ ดการขายทุกครั้งไม่ใช่วา่ จะประสบความสาเร็ จเสมอไป
พนักงานขายจานวนมากที่ประสบความล้มเหลวในการขาย เนื่องจากการขาดหลักการที่ดีในการปิ ด
การขาย ดังนั้นการปิ ดการขายจะเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นถึงความสาเร็ จในการเสนอขายแต่ละครั้ง
เวลาที่ควรปิ ดการขาย ส่ วนใหญ่มีความเชื่อว่าเวลาที่ดีที่สุดของการปิ ดการขายคือ ช่วง
สุ ดท้ายของการเสนอขาย แต่มีนกั วิชาการบางท่านกล่าวว่า การปิ ดการขายนั้นสามารถทาได้ทุกขณะ
ของการเสนอขาย อย่างไรก็ตาม เวลาที่เหมาะสมที่สุกที่จะทาการปิ ดการขาย คือ
1. เมื่อพนักงานขายได้ทาการสาธิ ตต่างๆ และชี้แจงรายละเอียดของสนค้ามาเป็ นเวลานาน
พอควร
2. เมื่อพนักงานขายได้ตอบข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้าจนเป็ นที่พอใจ
3. เมื่อลูกค้าแสดงออกถึงความต้องการซื้ อในผลิตภัณฑ์ หรื อเมื่อมีสัญญาณซื้ อจากลูกค้า
เกิดขึ้นบ้างแล้ว
การทดลองปิ ดการขาย ในบางกรณี ลูกค้าไม่แสดงออกถึงการตัดสิ นใจซื้ อ พนักงานขายก็
อาจใช้คาถามเพื่อทดสอบการตัดสิ นใจของลูกค้า หรื อพนักงานขายบางคนมีความรู ้สึกว่าถ้าการปิ ด
การขายเร็ วเกินไปก็อาจจะพลาดโอกาสในการขายได้ หรื อในกรณี ที่พนักงานขายไม่สามารถที่จะ
ตัดสิ นใจได้วา่ เมื่อไหร่ จึงควรจะปิ ดการขาย พนักงานขายก็จะทาการทดลองปิ ดการขายก่อน ซึ่ งการ
ทดลองปิ ดการขายสามารถทาได้หลายครั้ง และการทดลองปิ ดการขายที่แนบเนียนนั้น โอกาสที่จะ
พลาดก็นอ้ ยลง
เทคนิคการปิ ดการขาย ในการปิ ดการขายจะมีเทคนิคที่ใช้อยูห่ ลายวิธี ซึ่ งพักงานขายแต่ละ
คนไม่จาเป็ นต้องใช้เทคนิคในการปิ ดการขายที่เหมือนกันทุกครั้ง โดยทัว่ ไปเทคนิคการปิ ดการขายที่
นิยมใช้กนั คือ
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6.1 สั นนิษฐานเพือ่ ปิ ดการขาย
เป็ นการสันนิษฐานว่าลูกค้าผูค้ าดหวังจะซื้ อผลิตภัณฑ์ จะกระทาเมื่อภายหลังการนาเสนอ
เสร็ จสิ้ นไปแล้ว
6.2 สรุ ปประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากผลิตภัณฑ์
เป็ นการกล่าวเน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้ อผลิตภัณฑ์ก่อนทาการปิ ดการขาย
6.3 ถามถึงคาสั่ งซื้อ
เป็ นการปิ ดการขายโดยการถามลูกค้าตรงๆ ถึงคาสั่งซื้ อวิธีน้ ีจะได้ผลต่อเมื่อพนักงานขาย
แน่ใจว่าคาตอบที่ได้รับจากลูกค้าคือ การตอบรับ
6.4 ปิ ดการขายโดยเสนอทางเลือก
เช่น ท่านจะรับสี แดงหรื อสี ขาวครับ
6.5 การให้ ข้อเสนอพิเศษ
เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ การให้ของแถมเป็ นต้น
6.6 โอกาสสุ ดท้ าย
เป็ นการบอกลูกค้าว่าเป็ นโอกาสสุ ดท้ายที่พวกเขาจะซื้ อผลิตภัณฑ์ได้ หรื อเป็ นโอกาส
สุ ดท้ายที่พวกเขาจะได้ขอ้ เสนอพิเศษ
6.7 อืน่ ๆ
เช่น ใช้การชักจูงแนะนา การให้ลูกค้ามีความรู ้สึกว่าเป็ นเจ้าของแล้ว หรื อใช้พลังเสริ มจาก
บุคคลที่สาม เป็ นต้น
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7. การติดตามผลและการให้ บริการ
นักการขายสมัยใหม่ถือว่าหัวใจของการทางานคือ การติดตามผลและการให้บริ การ ซึ่ งเป็ น
ประการสาคัญในการสสร้างฐานหรื อเครื อข่ายของลูกค้า และเพิ่มยอดจาหน่ายให้แก่กิจการ
หลังจากพนักงานขายได้ปดการขายแล้ว กระบวนการขายยังไม่สิ้นสุ ด พนักงานขายจะต้องมีการ
ติดตามผล การติดตามที่ดียอ่ มเป็ นการสร้างการขายต่อไป เนื่องจากการติดตามผลเป็ นวิธีการสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เทคนิคของการติดตามผลการขาย ได้แก่ การส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์ การตดต่อทางโทรศัพท์ การติดต่อทางไปรษณี ย ์ การแวะเยีย่ มเยียน การอวยพรใน
เทศกาลพิเศษ การร่ วมงานสาคัญๆของลูกค้า และการสร้างข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
การบริการหลังการขาย คือการติดตามเอาใจใส่ ลูกค้าที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ไปแล้ว โดยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างจริ งใจและเต็มใจ เช่น การส่ งมอบผลติภณั ฑ์ การบริ การตดตั้ง การบริ การตรวจเช็ค
และแก้ไขข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ การบริ การซ่อมแซม เป็ นต้น ดังนั้น พนักงานขายที่ดีตอ้ งมี
จิตสานึกของการเป็ นผูใ้ ห้ คอยเป็ นผูป้ ระสานงาน รวมทั้งแจ้งข่าวสารต่างๆ หรื อรายละเอียดอื่นๆ ที่
เป็ นประโยชน์แก่ลูกค้า ซึ่ งจะนาไปสู่ ความพอใจและการซื้ อซ้ าของลูกค้า
สุ ทธิชยั ปัญญโรจน์.ขั้นตอนการขาย.กรุ งเทพฯ. หจก. เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิ คดีไซน์.2543
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2.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการ

องค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เป็ นผล
ของการรับรู ้และประเมินคุณภาพของการบริ การในสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่ ง
ที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจริ งในแต่ละสถานการณ์ ซึ่ งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตาม
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริ การมีองค์ประกอบ
2 ประการ
(วีระ กระแสสิ นธุ์. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. หน่วยที่ 8-15, 2545) คือ
1. องค์ประกอบด้านการรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์
บริ การที่ได้รับมีลกั ษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็ นมากน้อย
เพียงใด เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พกั ในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารควรจะ
ได้รับอาหารตามที่สั่ง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้เป็ นบริ การที่ผรู ้ ับบริ การควรจะได้รับตามลักษณะของการ
บริ การ แต่ละประเภท ซึ่ งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
2. องค์ประกอบด้านการรับรู ้คุณภาพของการนาเสนอบริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ วิธีการ
นาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่วา่ จะ
เป็ นความสะดวกในการเข้าถึงบริ การพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตามบทบาทหน้าที่
และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริ การของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การในด้านความรับผิดชอบต่อ
งาน การใช้ภาษาสื่ อความหมายและการปฏิบตั ิตนในการให้บริ การ
จะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจในการบริ การเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู ้คุณภาพของ
การบริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริ การตามลักษณะของการบริ การ และกระบวนการนาเสนอบริ การ
ในวงจรของการให้บริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ซึ่ งถ้าตรงกับสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การมีความ
ต้องการหรื อตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ หรื อประสบการณ์ที่เคยได้รับบริ การตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวข้างต้นก็ยอ่ มจะนามาซึ่ งความพึงพอใจในบริ การนั้น แต่หากเป็ นไปในทางตรงกันข้าม สิ่ งที่
ผูร้ ับบริ การได้รับจริ งไม่ตรงกับการรับรู ้ที่คาดหวัง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ต่างมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของการดาเนินงานบริ การ ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในการ
หน่วยที่ (วีระ กระแสสิ นธุ์. 8-15, 2545)
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2.3.1 กระบวนการให้ บริการ
การบริ การเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนและองค์ประกอบ
เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น โดยเริ่ มจากผูร้ ับบริ การมีความต้องการการบริ การ (ปัจจัยนาเข้า) และความ
ต้องการนี้จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผรู ้ ับบริ การแสวงหาการบริ การที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนได้ ดังนั้นจึงเกิดการปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูร้ ับบริ การกับผูใ้ ห้บริ การ ในการที่
ผูร้ ับบริ การจะแสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ผใู ้ ห้บริ การเกิดการรับรู ้ และบริ การจาเป็ นที่จะต้อง
ดาเนินการควบคู่กนั ไป ทั้งต่อผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มีการ
ดาเนินการในอันที่จะสนองตอบความต้องการนั้น (กระบวนการให้บริ การ) จนผูร้ ับบริ การเกิดความ
พึงพอใจ (ปัจจัยนาออก) ส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งอาจเป็ นทางบวกหรื อลบก็
ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูร้ ับบริ การที่ถูกตอบสนองจะเป็ นไปตามความคาดหวังได้มากน้อย
เพียงใด (ข้อมูลย้อนกลับ) ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ภาพ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่
(สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 1-7, 2545)

เกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพของการบริการ
โดยทัว่ ไปเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของการบริ การ ที่ตอ้ งคานึงถึงคุณลักษณะที่
ผูร้ ับบริ การคาดหวัง หากองค์กรใดตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพของการบริ การ เพื่อใช้เป็ น
แรงจูงใจให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความประทับใจและติดใจที่จะใช้บริ การ จาเป็ นต้องทาความเพื่อวางไว้
และคานึงถึงคุณลักษณะดังกล่าว 10 ประการ ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หน่วย
ที่ (สัญญา สัญญาวิวฒั น์. 1-7, 2545)

1. ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรื อจับต้องได้ใน
การให้บริ การ เช่น การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ
2. ความไว้วางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์บริ การ ตาม
คามัน่ สัญญาที่ให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง
3. ความกระตือรือร้ น (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและ
พร้อมที่จะให้บริ การทันทีทนั ใด
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4. ความเชี่ยวชาญ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานบริ การที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ความมีอธั ยาศัยนอบน้ อม (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรี จิตที่สุภาพอ่อนน้อมเป็ น
กันเอง รู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ื่น จริ งใจ มีน้ าใจ และเป็ นมิตรของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ โดยเฉพาะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ
6. ความน่ าเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมัน่ ด้วยความ
ซื่อตรงและซื่อสัตย์สุจริ ตของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
7. ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงภัยและปัญห า
ต่างๆ
8. การเข้ าถึงบริการ (access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริ การด้วยความสะดวกไม่ยงุ่ ยาก

9. การติดต่ อสื่ อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
และสื่ อความหมายได้ชดั เจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรับฟังผูใ้ ช้บริ การ

10. ความเข้ าใจลูกค้ า (understanding customer) หมายถึง ความพยายามในการค้นหาและ
ทาความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้ความสนใจตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว ไว้ในภาษาที่เข้าใจง่ายบริ การลักษณะดังกล่าว เข้าใจกับผูป้ ฏิบตั ิ
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2.3.2 การวัดความพึงพอใจ
ภณิ ดา ชัยปัญญา ( 2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทาได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี้
1. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทาได้ในลักษณะ
กาหนดคาตอบให้เลือกหรื อตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี
จึงจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
3. การสังเกต เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมาย ไม่วา่
จะเป็ นการแสดงออกจากการพูดจา กริ ยา ท่าทาง วิธีน้ ีจะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจัง และ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน

2.3.3 กลยุทธ์ บริการหลังการขาย
เมื่อพูดถึงการตลาด เรามักจะนึกถึงการขาย ขายอย่างไรให้ได้และได้มากที่สุด ต่างคนก็
คิดค้นสารพัดกลยุทธ์ทางการตลาดออกมา การส่ งเสริ มการขายต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นลด แลก แจก แถม
แต่วธิ ี การเหล่านี้ก็ทาได้เพียงแค่สร้างยอดขายในระยะสั้น ไม่ยงั่ ยืน เพราะสิ นค้าแต่ละประเภทมี
วงจรชีวติ มีการเกิดเติบโต และตกต่า แต่จะทาอย่างไรที่จะให้สินค้าเข้าไปอยูใ่ นหัวใจของผูซ้ ้ื อ จน
เกิดความภักดีต่อสิ นค้าของเราต่างหากที่จะทาให้สินค้าอยูใ่ นตลาดได้นาน ปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ น
สิ นค้าประเภทใด การสร้างรู ปโฉมหรื อหน้าตารวมถึงระดับของคุณภาพเมื่อเทียบเคียงนั้นไม่
แตกต่างกันมากนัก ถ้าจะกล่าวถึงหลักการตลาด 4 Ps ก็คง ไม่เพียงพอเสี ยแล้ว หากเรามุ่งหวังแต่
เพียงเพื่อให้ขายได้อย่างเดียว แล้ว ทิง้ ให้ลูกค้าโดดเดี่ยวเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือ ลูกค้าก็จะทิง้ เรา
ให้โดดเดี่ยวเช่นกัน ดังนั้น การบริ การหลังการขาย จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราเข้าไปนัง่ ใน
ใจลูกค้าได้นานเท่านานการบริ การหลังการขายจะทาได้ดีหรื อไม่น้ นั เราต้องเข้าใจถึงความหมาย
ของคาว่าบริ การเสี ยก่อนว่าคืออะไร คาตอบก็คือ การบริ การ คือ งานหรื อการกระทาที่เราทาให้กบั
ผูอ้ ื่น เพื่อให้เขาได้รับสิ่ งที่เขาต้องการอย่างดีที่สุดด้วยความเต็มใจ การบริ การ ณ จุดขาย ที่เราเห็น
กันอยู่ เป็ นเพียงด่านแรกที่ลูกค้าใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า แต่การบริ การหลังการขายเป็ นด่าน
สาคัญที่เน้นย้าความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าว่าคุม้ ค่าแก่การลงทุนในการซื้ อสิ นค้า
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การบริการหลังการขาย (After Sale Service)
วัลลภา เตชะวัชรี กุล.(2549).การบริ การและกลยุทธ์การการบริ การ.
[ออนไลน์] http://www.reothai.co.th/image/KM/km05.pdf (18 มิถุนายน 2557)
การบริ การหลังการขายที่ดีจะต้องเป็ นไปแบบเข็มขัดสั้น คือ คาดไม่ถึง เป็ นความแตกต่าง
จากสิ นค้ายีห่ อ้ อื่นหรื อข้อเด่นของเราที่บริ การให้กบั ลูกค้า เสมือนกับว่าเรากาลังนัง่ อยูใ่ นใจและคิด
แทนลูกค้า
การบริ การหลังการขาย หากจะแยกออกตามคาศัพท์จะได้ความหมายดังนี้

รู ปที่ 2.1 การบริการหลังการขาย
แต่ละคาบ่งบอกถึงคุณสมบัติของทีมขายที่พึงมีในการให้บริ การหลังขาย ที่จะประทับใจ
ลูกค้า จนเกิดความจงรักภักดีต่อสิ นค้า และเกิดการซื้ อ โดยมีการบริ การหลังการขายเป็ นตัวนา หรื อ
เป็ นสาเหตุในการตัดสิ นใจซื้ อและเพิ่มยอดขายในที่สุด
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุญเรี ยง ขจรศิลป์ (2539) แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจว่าความพึงพอใจ
เป็ นทัศนคติหรื อเจตคติที่เป็ นนามธรรมที่เป็ นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็ นการยากที่จะวัด
ทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนะคติได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อน
เกิดขึ้นได้ถา้ หากบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง ซึ่งความคลาด
เคลื่อนเหล่านี้ยอ่ มเกิดขึ้นได้เป็ นธรรมดาของการวัดโดยทัว่ ๆไป สอดคล้องกับรายงานของ ปทุม
(2541) กล่าวว่าความพึงพอใจ เป็ นทัศนคติที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่
เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตได้ โดยอาศัยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการ
วัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง
จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้
วัชระ มีทอง (2536 : 7) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการขายเป็ นขั้นตอนการจาหน่ายสิ นค้า เพื่อที่จะ
เพิ่มยอดขาย ขั้นตอนการายและเป็ น เทคนิคที่จาเป็ น ต่อการเสนอขายสิ นค้า หลายๆอย่าง เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของการทางาน และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มผลกาไรให้สูง ขึ้นด้วย
การใช้ข้ นั ตอนการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และการบริ การหลังการขาย จะทาให้รักษากลุ่ม
ลูกค้าเก่าๆ ได้ นอกจากนั้นยังจะช่วยซื้ อใจลูกค้ารายใหม่ๆ ได้อีกรายหลายเลยที่เดียว

