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การขายเบื้องตน
  ËÁÇ´ÇÔªÒÊÁÃÃ¶¹ÐÇÔªÒªÕ¾    20200 - 1003

Basic Selling

บุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ     100.-

� ความรูเบื้องตนของการขาย          
� ประเภทและลักษณะของงานขาย 
� ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ กิจการ คูแขงขันและลูกคา                  
� แนวคิดทางดานการตลาด 
� กระบวนการขาย                            
� คุณสมบัติ โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขาย
� เทคโนโลยีกับการขาย

เน้ือหาสาระความรูครบถวนถูกตองสมบูรณตามคำอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระในหนังสือเรียนเลมนี้ 
และทุกหนวยการเรียนมีการเสริมสรางการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดจากความรู 
และสาระเพิ่มเติมในเนื้อหาการเรียน การมุงเนนใหผูเรียนเปนสำคัญ
ดวยกิจกรรมจัดประสบการณเรียนรูและการประเมินผล 
การใชแบบประเมินตนเองเพื่อใหเกิดความกาวหนาในการเรียน
และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประกอบดวยหนวยการเรียน 7 หนวย

เนื้อหาเชิงทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ

หลักสูตรใหม 2562
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการ หนาที่ทางการขาย 

ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรูเกี่ยวกับตนเอง ความรูเกี่ยวกับกิจการ 
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความรูเกี่ยวกับลูกคา ความรูเกี่ยวกับคูแขงขัน 

กระบวนการขาย คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความกาวหนาของนักขาย 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการขาย
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   หนงัสือเรียนวชิาการขายเบ้ืองตน้รหสัวชิา20200–1003เล่มน้ีเรียบเรียงข้ึนเพื่อใชใ้น

การเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.)พทุธศกัราช2562กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวชิาชีพวชิาชีพพื้นฐาน

   เน้ือหาประกอบดว้ยหน่วยการเรียน6หน่วยโดยผูเ้รียบเรียงไดท้�าการคน้ควา้รวบรวม

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระความรู้เก่ียวกบัการขายเบ้ืองตน้ ซ่ึงมีหน่วยการเรียนคือหน่วยท่ี 1

เน้ือหาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ของการขายหน่วยท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกบัประเภทและลกัษณะของ

งานขายหน่วยท่ี3 เน้ือหาเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กิจการ คู่แข่งขนัลูกคา้และตนเอง

หน่วยท่ี 4 เน้ือหาเก่ียวกบักระบวนการขาย หน่วยท่ี 5 เน้ือหาเก่ียวกบัคุณสมบติั โอกาสและ

ความกา้วหนา้ของพนกังานขายและหน่วยท่ี6เน้ือหาเก่ียวกบัเทคโนโลยกีบัการขาย

   เน้ือหาสาระความรู้ครบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์ตามค�าอธิบายรายวิชา จุดประสงคร์ายวิชา

และสมรรถนะรายวชิาโดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาสาระในหนงัสือเรียนเลม่น้ี

และทุกหน่วยการเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถแสดงความคิดจากความรู้

และสาระเพิม่เติมในเน้ือหาการเรียนการมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นส�าคญัดว้ยกิจกรรมจดัประสบการณ์

เรียนรู้และการประเมินผล การใช้แบบประเมินตนเองเพ่ือให้เกิดความกา้วหน้าในการเรียน

และสามารถน�าไปประยกุตใ์ชใ้นการด�าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

   ผูเ้รียบเรียงหวงัว่าผูใ้ชห้นงัสือเล่มน้ีจะไดรั้บประโยชน์เชิงทฤษฎีและแนวทางปฏิบติั

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใหห้นงัสือเล่มน้ีปรากฏเป็นรูปเล่มรวมถึงเจา้ของต�ารา เอกสารต่างๆ

ท่ีมีช่ือในบรรณานุกรมทุกท่านหากหนงัสือเล่มน้ีมีขอ้ทว้งติง ช้ีแนะผูเ้รียบเรียงยินดีนอ้มรับ

ดว้ยความขอบคุณยิง่

         บุศกรล่ิมภกัดีประดิษฐ์

        

ค�ำน�ำ



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย

  2.มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ

  3.มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการท�างานดว้ยความรับผดิชอบความซ่ือสตัยสุ์จริตความเช่ือมัน่

   ในตนเองและความมีมนุษยสมัพนัธ์

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ

  2.วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ

  3.ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย

ค�าอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวหลกัการขายแนวคิดทางการขายววิฒันาการการขายหนา้ท่ีทางการขาย

ประเภทและลกัษณะของงานขายความรู้เก่ียวกบัตนเองความรู้เก่ียวกบักิจการความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขายโอกาสและ

ความกา้วหนา้ของนกัขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย

20200 - 1003                        การขายเบื้องต้น                           1 - 2 - 2

 (Basic Selling)



กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ตำรำงวิเครำะห์สมรรถนะ

การขายเบื้องต้น

1 ความรู้เบ้ืองตน้ของการขาย 

2 ประเภทและลกัษณะของงานขาย 

3 ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กิจการคู่แข่งขนัลูกคา้และตนเอง  

4 กระบวนการขาย  

5 คุณสมบติัโอกาสและความกา้วหนา้ของพนกังานขาย  

6 เทคโนโลยกีบัการขาย   

 สมรรถนะรายวชิา
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สาระส�าคัญ

	 1.	 การขาย เป็นหน้าท่ีหน่ึงของการตลาด และเป็นหน้าท่ีท่ีส�าคญัในการก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในสินค้าหรือบริการจากผูข้ายหรือผูผ้ลิตไปยงัผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค  

ท�าใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

	 2.	 การขายแบบสร้างสรรค์ เป็นศิลปะในการชกัจูงใจ ผูมุ่้งหวงั ลูกคา้ โดยใชเ้ทคนิคการ

วางแผนกระตุน้ให้ลูกคา้เห็นถึงความจ�าเป็นและความตอ้งการ ถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก 

การใชสิ้นคา้หรือบริการ และตดัสินใจซ้ือดว้ยความพึงพอใจ

	 3.	 วิวัฒนาการการขาย	 เร่ิมมาจากระบบการแลกเปล่ียนสินคา้ หรือระบบแลกเปล่ียนของ 

ต่อของ (Barter System) มาเป็นระบบการใชเ้งินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน (Money System)  

สู่ระบบเครดิต (Credit System) ปัจจุบนัเป็นระบบเงินดิจิทลั (Digital Currency, Crypto Currency)

สมรรถนะประจ�าหน่วย
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. อธิบายความหมายของการขายได้
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  8.  บอกถึงประวติัการขายได้
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  บทน�า

  การขายเป็นศิลปะของการชกัจูงใจใหค้นอ่ืนคิดหรือกระท�าตามความคิดของนกัขาย หรือ 

การขาย หมายถึง กระบวนการวเิคราะห์ความจ�าเป็นและความตอ้งการของผูมุ่้งหวงั และช่วยให้

คน้พบความจ�าเป็น ความตอ้งการ ท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดว้ยความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้

และบริการท่ีนกัขายน�าเสนอ

      ประวัติการขาย

 การขายมีมาตั้งแต่ยคุโบราณ โดยเร่ิมจากพ่อคา้เร่ท่ีใชว้ิธีการเดินเขา้ไปหาลูกคา้เพ่ือการ 
ซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้เบ็ดเตล็ดท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนั เช่น  

หวี เข็ม ดา้ย ต่อมาเม่ือการคมนาคมมีความสะดวกสบายมากข้ึน เช่น บทบาทของพ่อคา้เร่ 

ในสหรัฐอเมริกา (Yankee Peddlers) ไดเ้พิม่ความส�าคญัมากข้ึนเช่นกนั พอ่คา้บางคนท่ีพอมีฐานะ 
ก็เร่ิมใชเ้กวียนหรือมา้ในการเดินทางเพื่อไปขายสินคา้และขยายไปสู่การเดินทางโดยทางเรือ 

ไปในหลาย ๆ ประเทศ การขายตรง โดยพ่อคา้ตรงถึงผูบ้ริโภคจึงกระจายไปยงัทัว่ทุกภูมิภาค 

ของโลก เช่น แอฟริกา ฝร่ังเศส องักฤษ ยโุรป เยอรมนี ฮงัการี และจีน 

               ใครเป็นผู้ริเริ่มค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์

ป ัญหาน ่ าคิด

ภาพที	่1.3		นายหนัแตรกบัแฝดสยามอิน-จนั 

ท่ีมา : https://thaistudyweb.wordpress.com
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  ปี พ.ศ. 2429 เดวิด แมคคอนแนล เซลส์แมนผูข้ายสินคา้ตามบา้นไดค้น้พบความจริงวา่

ตวัอยา่งน�้าหอมท่ีใหลู้กคา้ผูห้ญิงทดลองใชเ้ป็นท่ีนิยมมากกวา่หนงัสือท่ีเขาเสนอขาย จึงไดก่้อตั้ง

บริษทั แคลิฟอร์เนีย เพอร์ฟมู ข้ึนในรัฐนิวยอร์ก และในเวลาต่อมา บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั  

เอวอน โปรดกัส์ ในปี พ.ศ. 2482 โดยเขาตอ้งการยกยอ่งสรรเสริญนกัประพนัธ์ วลิเลียม เชค็สเปียร์ 

ในบทประพนัธ์ท่ีเขาช่ืนชอบเร่ือง Stratford Upon Avon มิสซิส พีเอฟพี แอลบ้ี แห่งวนิเชสเตอร์ 

รัฐนิวแฮมป์เชียร์ เป็นผูบุ้กเบิกระบบการขายตรงของเอวอน ซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย

ในปัจจุบนั เธอไดเ้ป็นสมาชิกคนแรกของบริษทั เม่ือแมคคอนแนลจา้งเธอใหข้ายน�้าหอม ลิตเต้ิล 

ดอท เพอร์ฟูม แก่เพื่อนและเพื่อนบา้น เธอไดรั้บสมคัรผูห้ญิงอีกมากมายให้มาท�าหนา้ท่ีแบบ

เดียวกนั และไดข้ยายอาณาเขตของธุรกิจออกไปครอบคลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งหมด  

นับว่าได้สร้างกลุ่มนักบริหารธุรกิจหญิงท่ีประสบความส�าเร็จให้เกิดข้ึน ดงันั้นจึงถือได้ว่า  

เอวอนเป็นบริษทัขายตรงรายแรกในดา้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอางและผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม  

และเป็นตน้แบบของการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single - level Marketing หรือ SLM)

การท่ีพนกังานขายสามารถจูงใจลูกคา้ท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจ 

ซ้ือสินคา้มาก่อนใหพ้ิจารณาตดัสินใจซ้ือไดน้ั้นเรียกวา่  

การขายแบบสร้างสรรค์ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

  ปี พ.ศ. 2489 ระบบการสาธิตท่ีเรียกวา่ Home Partyไดเ้ขา้มามีบทบาทในวงการขายตรง 

เม่ือบริษทั ทพัเพอร์แวร์ โดย Earl Tupper ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนพลาสติกส่งใหก้บับริษทัผลิต 

เคร่ืองบินตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายหลงัจากท่ีสงครามสงบจึงไดผ้ลิตกล่องเกบ็อาหาร

พลาสติกซ่ึงเป็นการปฏิวติัการน�าพลาสติกมาใชเ้พื่อเก็บอาหารแบบสุญญากาศ แลว้น�าออก 

วางจ�าหน่ายบนชั้นวางสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ แต่ปรากฏวา่ไม่ประสบความส�าเร็จเพราะลูกคา้

ไม่มีความเขา้ใจในวธีิการใช ้ทพัเพอร์แวร์จึงไดเ้ปล่ียนมาใชก้ลยทุธ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2491 โดยการ

ใช้นักขายผูห้ญิงและนัดหมายลูกคา้ผูห้ญิงกลุ่มเป้าหมายมายงับา้นของบุคคลท่ีเรียกว่าเป็น  

“เจ้าภาพ” ของการนดัหมายน้ี เพื่อท�าการสาธิตการใชสิ้นคา้และเป็นการสังสรรคใ์นหมู่ผูห้ญิง

ดว้ยกนั ปรากฏวา่วธีิการดงักล่าวประสบความส�าเร็จเป็นอยา่งดี และการสาธิตกเ็ขา้มามีบทบาท

มากข้ึน แต่กย็งัใชว้ธีิการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่นกัขายแบบชั้นเดียว

ประวัติการขายตรง
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  ปี พ.ศ. 2477 คาร์ล เอฟ เรห์นบอร์ก ผูริ้เร่ิมคน้ควา้พฒันาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทริไลท์

และไดเ้ร่ิมใชร้ะบบการจ่ายผลตอบแทนแบบใหม่ใหแ้ก่นกัขายของนิวทริไลท ์ โดยนกัขายจะได้

ผลตอบแทนจากยอดขายของตนและจากยอดขายของผูท่ี้ตนแนะน�ามาท�าธุรกิจดว้ย

 ปี พ.ศ. 2492 เจย ์แวน แอนเดล และ ริช เดอโวส หนุ่มนอ้ยสองคนไดเ้ขา้มาเป็นผูจ้ �าหน่าย

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์และประสบความส�าเร็จในอาชีพอย่างมากมาย ดงันั้น ในปี  

พ.ศ. 2502 ทั้งสองคนจึงไดต้ดัสินใจก่อตั้ง แอมเวย ์คอร์ปอร์เรชัน่ ข้ึน และไดผ้ลิตผลิตภณัฑใ์หม่

ข้ึนมาภายใตช่ื้อแอมเวย ์ โดยเน้นท่ีผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนประเภทอุปโภคบริโภคและเป็น

ผลิตภณัฑธ์รรมดา ๆ ท่ีใคร ๆ กส็ามารถขายได ้ โดยยงัคงท�าตลาดแบบขายตรงอยู ่ และแอมเวย์

กไ็ดพ้ฒันาระบบการตลาดแบบหลายชั้น (Multi - level Marketing หรือ MLM ) อยา่งเตม็รูปแบบข้ึน 

จนต่อมาทั้งสองไดซ้ื้อกิจการนิวทริไลทเ์ขา้มารวมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผลิตภณัฑข์องแอมเวย์

ภาพที	่1.2		แสดงการคิดคน้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทริไลท ์โดย คาร์ล เอฟ เรห์นบอร์ก 

ท่ีมา : http://www.nutrilite.co.th/nutrilite/about/about-heritage-11.html

                        Home Party คืออะไร

ป ัญหาน ่ า คิด
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       การพัฒนาของระบบการตลาดแบบหลายระดับชั้น 

  (Multi-Level Marketing : MLM)

	 ช่วงที	่1	 ช่วงปี พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2522 เขา้สู่ยคุสร้างฐาน

 ช่วงที	่2	 ช่วงปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2532 การเติบโตอยา่งกา้วกระโดด

 ช่วงที	่3		ช่วงปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2542 เร่ิมการกระจายตลาดสู่มวลชน

	 ช่วงที	่4		ช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา กา้วสู่กระแสโลกาภิวตัน ์โลกทั้งโลกเช่ือมโยงไวด้ว้ยกนั

 ในระยะเวลา 60 ปีของการเติบโตของระบบ MLM นั้น ในช่วง 25 ปีแรกเป็นช่วงท่ีไม่มี

กฎหมายควบคุม และเป็นช่วงท่ีมีทั้งคนท่ีตั้งใจท�าธุรกิจดว้ยเจตนาท่ีดีและไม่ดีเขา้มาสู่ธุรกิจขายตรง  

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2533 จึงเร่ิมกระจายธุรกิจสู่มวลชน (Mass Marketing)

 การใชอิ้นเทอร์เน็ตเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนรวมทั้งวงการขายตรง ท�าใหธุ้รกิจขายตรง

สามารถเติบโตอยา่งไม่หยดุย ั้ง บริษทัผูป้ระกอบการ นกัขายอิสระ และผูบ้ริโภคสามารถติดต่อ

ส่ือสารและท�าธุรกิจกนัไดอ้ยา่งอิสระบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะนกัขายตรงผูมี้ส่วนส�าคญั

มากข้ึนทุกขณะในการปฏิวติัวธีิการชอ้ปป้ิงแบบส่งตรงถึงบา้นโดยไม่ตอ้งไปหา้งสรรพสินคา้

 ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อวงการตลาดเม่ือบริษทั ทพัเพอร์แวร์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ �าหน่ายผลิตภณัฑเ์ก็บอาหารแบบสุญญากาศท่ีท�าจากพลาสติก  

ไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมน�าวิธีการท่ีเรียกวา่ Home Party เขา้มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในการขาย ซ่ึงเป็นรูปแบบ 

การขายตรงท่ีเปิดโอกาสทั้งดา้นการขาย ความสะดวกในการซ้ือ และเป็นการสร้างสงัคมเฉพาะ

ส�าหรับผูห้ญิงไทย ในช่วงนั้นการสาธิตเขา้มามีบทบาทในวงการขายตรงไทยอยา่งมาก ในระยะเวลา 

ต่อมา ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยก็ขยายตวัแพร่หลายยิ่งข้ึน มีบริษทัจากต่างประเทศและ 

ในประเทศทยอยเปิดตวัและน�าเสนอสินคา้ใหม่ ๆ สู่ผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองส�าอาง หนังสือ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้

พนกังานขายกคื็อ เงาของบริษทั ดงันั้น พนกังานขายจึงตอ้ง 

กระท�าตนเสมือนกบั “ทูตแห่งค่าความนิยม”	ใหก้บันายจา้งÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ
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 ปี พ.ศ. 2521 บริษทั เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ไดก่้อตั้งข้ึน นบัเป็นสาขา 

ท่ี 22 ของเอวอน โปรดกัส์ อิงค ์ และเป็นตน้แบบของการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single - level 

Marketing หรือ SLM) อยา่งเตม็รูปแบบในเมืองไทยท่ีใหบ้ริการลูกคา้ดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองส�าอาง 

และผลิตภณัฑเ์พื่อความงามดว้ยระบบขายตรง โดยจดัท�าผา่นผูจ้ �าหน่ายอิสระซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ

บริษทัในการออกไปเยีย่มเยยีนลูกคา้ในเขตของตนเอง เพือ่แนะน�าและจ�าหน่ายผลิตภณัฑถึ์งบา้น

โดยตรง

 ระบบขายตรงแบบชั้นเดียวไดรั้บความนิยมเร่ือยมา ต่อมามีบริษทัขายตรงระบบการตลาด

หลายชั้นเร่ิมเขา้มาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย จนกระทัง่ในปี 2530 บริษทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) 

จ�ากดั ไดเ้ขา้มาในธุรกิจขายตรงในประเทศไทย ท�าการตลาดดว้ยระบบการตลาดแบบหลายชั้น 

(Multi - level Marketing หรือ MLM) อย่างเต็มรูปแบบ โดยจ�าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

ซ่ึงนอกจากมีรายไดข้ายปลีกจากการจ�าหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้แลว้ ผูจ้ �าหน่ายยงัมีรายไดเ้พ่ิม

จากเงินอตัราส่วนจากยอดขายรวมของผูจ้ �าหน่ายท่ีตนให้การสปอนเซอร์เขา้มาในองคก์รดว้ย  

รายไดป้ระเภทน้ีจะมากหรือนอ้ยแปรผนัไปกบัระดบัขั้นของความมานะพยายาม ทั้งในการขาย

และการสปอนเซอร์ของผูจ้ �าหน่ายนั้น ๆ ผูท่ี้มีความขยนัและท�างานมีผลงานมากจะไดรั้บผลตอบแทน 

ในระดบัท่ีสูงเป็นขั้น ๆ ไป

                       MLM ย่อมาจากอะไร หมายความว่าอะไร

ป ัญหาน ่ า คิด

 ธุรกิจขายตรงในเมืองไทยเติบโตอยา่งรวดเร็ว มูลค่าการซ้ือขายเพิม่มากข้ึนทุก ๆ ปี มีบริษทั

ต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งมากมาย จึงไดเ้กิดการรวมตวัของผูป้ระกอบการและก่อตั้งสมาคมการขายตรงไทย 

(Thai Direct Selling Association หรือ TDSA) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2526 และสมาคมไดเ้ขา้ร่วม 

เป็นสมาชิกของสมาพนัธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Associations หรือ 

WFDSA) ท่ีมีประเทศต่าง ๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกมากกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก สมาคมมีบทบาท

ส�าคญัต่อวงการขายตรงไทยเร่ือยมา ทั้งต่อภาครัฐ ผูป้ระกอบการ ผูจ้ �าหน่าย และผูบ้ริโภค 

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและสนับสนุน ท�าให้เกิดพระราชบัญญัติขายตรงและ 

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
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ภาพที	่1.3		แสดงบรรยากาศดา้นในหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว  

ท่ีมา : https://www.dek-d.com/board/view/301708 

      ความหมายของการขาย

  การขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 บญัญติัไวว้่า อนั 

การซ้ือขายนั้นคือสัญญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นให้แก่ 

บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผู้ซ้ือ และผูซ้ื้อตกลงวา่จะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูข้าย 

ภาพที	่1.4		แสดงแม่คา้หาบเร่ขายน�้าแถวหนา้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ปี 2518 

ท่ีมา : https://www.dek-d.com/board/view/2701491/
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  คณะกรรมการสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association 

= AMA.) ไดก้�าหนดค�านิยามการขายวา่ คือ กระบวนการขายทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพือ่ชกัจูงใจ

ใหผู้ท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้ในอนาคตซ้ือสินคา้หรือบริการ หรือยนิยอมกระท�าตามในส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ซ่ึงจะท�าใหเ้กิดผลประโยชนท์างดา้นการคา้แก่ผูข้าย

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายขายไวว้า่ ขาย คือ เอาของแลกเงินตรา  

โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นให้แก่กนัโดยตกลงกนัว่าผูรั้บโอนจะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้น  

มีหลายลกัษณะ คือ ช�าระเงินในขณะท่ีซ้ือขายกนั เรียกวา่ ขายเงินสด ขายโดยยอมเกบ็เงินอนัเป็น

ราคาของในวนัหลงั เรียกวา่ ขายเช่ือ (เลกิ) เอาเงินเขามาโดยยอมตนเขา้รับใชก้ารงานของเจา้เงิน 

เรียกวา่ ขายตัวลงเป็นทาส

 สรุปไดว้า่ การขาย (Selling) คือ กระบวนการในการชกัจูง จูงใจ หรือกระตุน้ใหบุ้คคลท่ี 

คาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้เกิดความตอ้งการในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีน�าเสนอขาย 

ภาพที	่1.5		แสดงการเปรียบเทียบหา้งในอดีตกบัปัจจุบนั 

ท่ีมา : https://thaistudyweb.wordpress.com/2016/11/21

ห้างใต้ฟ้า	(ในอดตี)	ไนตงิเกลโอลมิปิค	(ในปัจจุบัน)

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 ชาวต่างประเทศไดม้าเปิดหา้งขายสินคา้

ในไทย และมีการจดัตั้งกระทรวงพาณิชยข้ึ์นในรัชกาลท่ี 6
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      ลักษณะของการขาย

 ลกัษณะของการขาย มีดงัน้ี

 1. การขายเป็นศิลปะของการชกัจูงใจใหค้นอ่ืนคิดหรือกระท�าตามความคิดของนกัขาย 

 2. นกัขายตอ้งมีศิลปะในการขายและมีความรอบรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการขาย  ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งมีจิตวทิยาในการปรับตวัเขา้หาลูกคา้เพ่ือโนม้นา้วใหมี้การซ้ือขายเกิดข้ึน 

 3. การขายเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถและมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 

 4. การขายตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การบริหารเวลา ทกัษะ การส่ือสาร ซ่ึงเป็น

คุณสมบติัท่ีส�าคญัของผูบ้ริหารท่ีดี 

 5. มีความอิสระในงาน (Job Freedom) การขายมีลกัษณะของความเป็นส่วนตวั โดย 

พนกังานขายจะถูกสั่งการโดยตรงค่อนขา้งนอ้ยกว่าต�าแหน่งงานอ่ืน พนกังานขายแต่ละคนจะ 

รับผดิชอบในงานของตนใหบ้รรลุตามเป้าหมายการขายโดยการบริหารงานของตนเอง

 6. การขายมีความหลากหลายและมีความทา้ทาย (Variety and Challenge) การท่ีสามารถ

บริหารเวลาของตนไดเ้ป็นส่ิงท่ีพนกังานขายมืออาชีพช่ืนชอบ เพราะพนกังานขายสามารถทุม่เทเวลา 

ก�าลงักายและความสามารถให้กบังานไดต้ามท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ี 

น่าพอใจได้

 7. มีโอกาสกา้วหนา้ (Opportunities for Advancement) หลาย ๆ บริษทัคาดหวงัใหผู้บ้ริหาร

ระดบักลางและระดบัสูงมีประสบการณ์ดา้นการขาย เพราะเช่ือวา่จะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจธุรกิจ

ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะประสบการณ์ดา้นการขายจะช่วยให้ผูบ้ริหารไดมี้ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้  

การคา้ การแข่งขนั ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงในหลาย ๆ บริษทัมกัจะมาจากต�าแหน่งงานขาย 

มากกวา่ต�าแหน่งงานอ่ืน

 8. มีค่าตอบแทนท่ีน่าสนใจและรางวลัท่ีไม่เป็นตวัเงิน (Attractive Compensation and 

Non-Financial Rewards) การขายโดยพนกังานขายมีโอกาสสร้างความร�่ารวยและรางวลัอ่ืน ๆ  

รวมถึงรางวลัท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืน ๆ เช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานความพึงพอใจท่ีเกิดจาก 

การท่ีสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือน�าเสนอสินค้าหรือบริการท่ีสามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการของลูกคา้ได ้ เป็นตน้
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      ประโยชน์ของการขาย

 ประโยชนข์องการขาย มีดงัน้ี

	 1.	 	การขายส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้สูงขึ้น การด�าเนินกิจกรรมทางดา้นการขายไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ส่งผลให้เกิด 

การจา้งงาน ท�าให้ประชาชนในประเทศมีงานท�ามีรายได ้ เพื่อใชใ้นการเล้ียงตวัเอง มีอ�านาจ 

ในการใชจ่้ายเงินเพื่อซ้ือส่ิงของอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น ท่ีตนตอ้งการ สร้างความมัน่คงให้แก่ 

ตนเองและครอบครัว มีฐานะความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน

 	 	2.		การขายเป็นแหล่งรายได้ของรัฐจากการจดัเกบ็ภาษี เม่ือประชาชนมีงานท�ายอ่มมีรายได ้

รัฐสามารถจดัเก็บภาษีและมีรายไดม้ากข้ึน ซ่ึงรายไดจ้ากภาษีเหล่าน้ี รัฐจะน�าไปสร้างสาธารณ 

ประโยชนห์รือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส�าหรับประชาชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ถนน เป็นตน้

		 	3.		การขายช่วยลดปัญหาอาชญากรรม	การท่ีประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี มีงานท�า มีรายได ้

กไ็ม่มีความจ�าเป็นตอ้งก่ออาชญากรรม ไม่ตอ้งไปปลน้จ้ี ท�าร้ายผูอ่ื้น เพือ่ชิงทรัพยสิ์น หรือประกอบ

อาชีพท่ีไม่สุจริต รัฐลดปัญหาในการจดังบประมาณส�าหรับการปราบปรามโจรผูร้้าย ประชาชน

ทัว่ไปมีขวญัก�าลงัใจไม่หวาดกลวักบัโจรผูร้้ายท่ีจอ้งเอาทรัพยสิ์น

 	 	4.		การขายส่งเสริมให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	การขายท�าใหธุ้รกิจขยายตวั 

อย่างต่อเน่ือง มีการจา้งงาน ประชาชนมีงานท�า มีการกระจายรายไดสู้ง ประชาชนกินดีอยู่ดี  

จะช่วยใหป้ระเทศมีเศรษฐกิจท่ีดี สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้

   5.		การขายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี	การแข่งขนักนัทางดา้นการขาย 

จะท�าให้มีความพยายามในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสินคา้ รวมทั้งบริการดา้นต่าง ๆ 

เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้พฒันา

คุณภาพและบริการอยูเ่สมอ จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยอียา่งไม่มีท่ีส้ินสุด

      จงบอกประโยชน์ของการขาย

ป ัญหาน ่ า คิด
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      แนวความคิดด้านการขาย (Selling Concept)

 แนวความคิดดา้นการขาย เป็นแนวความคิดท่ีใหค้วามส�าคญักบักิจกรรมทางดา้นการขาย 

จะยึดหลกัว่าผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้เม่ือมีความต้องการและผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปมกัจะไม่ซ้ือ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั ถา้ไม่ถูกกระตุน้ดว้ยความพยายามทางการขายและการส่งเสริมการตลาด

อยา่งเพียงพอ นกัการตลาดจึงตอ้งพยายามปรับปรุงหน่วยงานขายใหมี้ประสิทธิภาพ ดว้ยการคดัสรร 

พนกังานท่ีมีความสามารถของเทคนิคการขาย โดยพยายามคิดคน้หาวิธีการขายรูปแบบใหม่ ๆ  

มุ่งเนน้ถึงความพยายามของผูข้ายมากกว่าผูซ้ื้อ นกัการตลาดจึงตอ้งจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงวิธีการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยการอาศยัพนกังานขาย 

ใหเ้ป็นผูน้�าเสนอขายสินคา้ มีกิจการต่าง ๆ พยายามปรับปรุงรูปแบบวิธีการขาย มีการฝึกอบรม 

เก่ียวกบัเทคนิคการขายใหก้บัพนกังานขาย มีการส่งเสริมการตลาดในดา้นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม

การขายดว้ยการลด แลก แจก แถม การเผยแพร่ข่าวสาร การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัต่าง ๆ มา 

ช่วยกิจการด้านการขาย เช่น น�าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในรูปของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

(E-Commerce) มีการจดักิจกรรมเพื่อท�าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ และตดัสินใจซ้ือสินคา้

  สรุปแนวความคิดด้านการขาย 

  สรุปแนวความคิดดา้นการขาย มีลกัษณะดงัน้ี

  1.  ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปจะไม่ซ้ือสินคา้เตม็ท่ี ผูข้ายจึงสามารถกระตุน้ใหซ้ื้อเพิม่ข้ึนไดเ้ร่ือย ๆ 

  2. ผูบ้ริโภคจะถูกชกัจูงใหซ้ื้อสินคา้โดยผา่นเคร่ืองมือกระตุน้การขายดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น  

การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นกังานขายท่ีมีความสามารถ ตลอดจนการจดัรายการ 

ส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เป็นตน้

  3. มีการจดัใหมี้แผนกขายท่ีมีความสามารถดีเด่นเพื่อดึงดูดและชกัจูงผูบ้ริโภค

  4. มุ่งความส�าคญัท่ีผลิตภณัฑแ์ละการขาย

 5. ธุรกิจตอ้งพยายามสร้างผลิตภณัฑแ์ลว้จึงหาวธีิการท่ีจะขายสินคา้นั้น

  6. มุ่งความส�าคญัท่ีปริมาณการขาย

  7. เนน้การใชพ้นกังานขายเป็นหลกั
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      บทบาทและหน้าที่ของการขาย

 บทบาทและหนา้ท่ีของการขาย มีดงัน้ี

		 1.		การขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้า	(Selling	is	Providing	Service)

   คนมีความตอ้งการในสินคา้และบริการไม่มีท่ีส้ินสุด พนกังานขายจะตอ้งคน้หาให ้

พบวา่ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการนั้นคืออะไร พนกังานขายท่ีไม่สนใจต่อความตอ้งการของลูกคา้ มกัจะ 

ไม่ประสบความส�าเร็จในการขาย โจทยแ์รกท่ีพนกังานจะตอ้งรู้กคื็อ ลูกคา้อยากไดห้รือตอ้งการ

อะไร เม่ือทราบแลว้จึงเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการตอบสนองความตอ้งการ หรือความอยากได้

ของลูกคา้

		 2.	 การขายคือการชักจูงใจลูกค้า	(Selling	is	Using	Persuasion)

  พนักงานขายจะตอ้งชักจูงใจให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการด้วยการสร้าง

ภาพพจน์ในตวัสินคา้และบริการ ให้ลูกคา้มีส่วนแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ลูกคา้เลือก 

สินคา้หรือบริการดว้ยความพึงพอใจ พนกังานขายสามารถท่ีจะปิดการขายใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ 

ดว้ยความประทบัใจ

 	 3.	 การขายคือการตดิต่อส่ือสาร	(Selling	is	Communication)

   พนกังานขายท่ีมีประสิทธิภาพ คือ นกัส่ือสารท่ีดีสามารถถ่ายทอดคุณภาพของสินคา้ 

ลกัษณะการท�างานของสินคา้ อธิบายคุณสมบติั และผลประโยชนท่ี์ลูกคา้จะไดรั้บอยา่งชาญฉลาด  

ในขณะเดียวกันพนักงานขายจะต้องสามารถถ่ายทอดนโยบายของบริษัทให้ลูกค้าเข้าใจ 

ลกัษณะการคา้ของบริษทั และลูกคา้จะไดรั้บบริการอะไรจากบริษทับา้ง

 การตดิต่อส่ือสาร	ม	ี2	วธีิ	คือ

  	 	3.1	 พนักงานขายจะต้องเป็นได้ดทีั้งผู้รับสารและผู้ให้ข่าวสาร หมายความวา่ พนกังาน

ขายจะตอ้งรับฟังค�าถามลูกคา้ ขอ้สงสยั ความคิดเห็นเพื่อเป็นผูต้อบค�าถามเหล่านั้น ขจดัขอ้สงสยั 

แกไ้ขการเสนอขาย ใหลู้กคา้เขา้ใจวา่สินคา้นั้นถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้  

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ
พนกังานขายท่ีมีประสิทธิภาพ คือ นกัส่ือสารท่ีดี สามารถถ่ายทอด

คุณภาพและลกัษณะการท�างานของสินคา้ และอธิบายผลประโยชน์

ท่ีลูกคา้จะไดรั้บอยา่งชาญฉลาด  
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  	 	3.2	 พนักงานขายมีหน้าที่ส่ือสารให้แก่บริษัท	 เพื่อให้บริษทัทราบถึงสถานการณ์ 

ในตลาด จะตอ้งรายงานถึงวธีิท่ีลูกคา้ไดรั้บสินคา้ วธีิการใช ้ขอ้ต�าหนิต่อวา่ ค �าชมเชย ขอ้แนะน�า 

ขอ้เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินคา้ ตลอดจนนโยบายของบริษทั รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

ปฏิกิริยาของลูกคา้ แลว้รายงานกลบับริษทั เรียกวา่ “ข้อมูลย้อนกลบั”

 	 	4.		การขายคือการแก้ปัญหาให้กบัลูกค้า	(Selling	is	Problem	Solving)

   ลูกคา้ทัว่ไปมกัจะประสบปัญหาในการตดัสินใจซ้ือ ไม่สามารถเลือกซ้ือสินคา้หรือ

บริการให้ตรงกบัความตอ้งการ ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานขายท่ีจะให้ความช่วยเหลือ 

และแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ เช่น ผูช้ายตอ้งการซ้ือรถยนต ์ อาจตดัสินใจเลือกยากวา่จะซ้ือรุ่นไหน  

ท่ีเหมาะกบัตนทั้งราคา คุณภาพ สมรรถนะในการขบัข่ี หนา้ท่ีของพนกังาน คือการช่วยแกปั้ญหา 

ใหก้บัลูกคา้ พนกังานจะตอ้งสามารถอธิบายไดว้า่ สินคา้ท่ีเสนอขายนั้นสามารถช่วยแกปั้ญหาได ้ 

ในการแกปั้ญหาพนักงานขายจะตอ้งรู้ให้ลึกซ้ึงถึงปัญหานั้น เสมือนหน่ึงว่าเป็นปัญหาของ 

พนกังานขายเอง บางคร้ังปัญหาท่ีเกิดกบัลูกคา้ไม่ใช่ปัญหาทางการคา้ แต่เป็นปัญหาส่วนตวั 

พนกังานขายท่ีดีก็ตอ้งยอมรับฟังเสนอแนะ แกปั้ญหาและทางออกเป็นกลาง ๆ ไม่ล�าเอียงหรือ 

ซ�้าเติมขา้งใดขา้งหน่ึง อยา่งไรกต็าม ลูกคา้มกัจะแกปั้ญหาของตวัลูกคา้ก่อนเสมอ ก่อนท่ีปัญหานั้น 

จะมาถึงพนกังานขาย พนกังานขายมกัจะเป็นแหล่งระบายความในใจของลูกคา้มากกวา่

     ใครเป ็นเจ ้าของห ้างสรรพสินค ้ารายแรกในประเทศไทย  

และเปิดห้างในไทยได้ก่อนพ่อค้าชาวอังกฤษ

ป ัญหาน ่ าคิด

 	 	5.	การขายคือการให้ความรู้แก่ลูกค้า	(Selling	is	Educating)

   คนโดยทั่วไปมักไม่ค่อยนึกถึงว่าตัวเองอยากได้และต้องการอะไรจึงเป็นหน้าท่ี 

ของพนกังานขายท่ีจะตอ้งคน้หาค�าตอบเหล่าน้ีในตลาด มีผลิตภณัฑห์ลายชนิดท่ีตอ้งอาศยัความรู้

ทางดา้นเทคนิคมากเกินกวา่ท่ีลูกคา้ทัว่ ๆ ไปจะเขา้ใจได ้จากสาเหตุดงักล่าว พนกังานขายจ�าเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะให้รายละเอียด ให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้แก่ลูกคา้ สินคา้บางชนิดมีคุณสมบติัพิเศษ 

ไม่ไดช้ี้แจงหรือระบุไวใ้นคู่มือการใชสิ้นคา้ เช่น โทรศพัทส์มาร์ทโฟน สามารถใชง้านอะไรไดบ้า้ง 

พนกังานขายท่ีมีประสิทธิภาพจะรู้ถึงความลบัอนัน้ี และบอกใหลู้กคา้ไดท้ราบถึงคุณสมบติัพเิศษ 

ของสินคา้ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นคู่มือ ยอ่มสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และท�าให้ขายสินคา้ได ้
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พนกังานขายเปรียบเสมือนกบัครู ซ่ึงจะตอ้งอธิบาย สาธิต เปรียบเทียบ ให้ความกระจ่าง และ 

บางคร้ังยงัท�าหนา้ท่ีอบรมสัง่สอนอีกดว้ย

      การขายแบบสร้างสรรค์ (Creative Selling)

 การขายในยคุโลกไร้พรมแดน การใชศิ้ลปะการขายท�าใหพ้นกังานขายท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสบความส�าเร็จได ้จะตอ้งมีมโนทศันท่ี์กวา้งไกล ตอ้งอาศยัจินตนาการในการเสริมสร้าง 

มโนทศัน์แนวใหม่ เพ่ือวางแผนในการเสนอขาย คือการขายแบบสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุน้ 

ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดข้ึน ท�าให้ลูกคา้มองเห็นอรรถประโยชน์ จากการใชสิ้นคา้หรือ

บริการ สามารถสนองความตอ้งการได้

 การขายแบบสร้างสรรค ์ (Creative Selling) เป็นการขายท่ีสามารถจูงใจลูกคา้ท่ียงัไม่ได ้

ตดัสินใจซ้ือสินคา้มาก่อนใหพ้ิจารณาตดัสินใจซ้ือ ขายเชิงแนะน�า (Suggestive Selling) รู้วธีิการ

สร้างโอกาสเพื่อแนะน�าให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้เพิ่ม ขายอย่างบริการ (Service Selling) เพ่ือรักษา 

ลูกคา้เดิม สร้างลูกคา้เพิ่ม เสริมสร้างพลงัทีม สามารถเขา้ใจและวิเคราะห์กระบวนการขาย  

(Process Analysis) ทั้งการเจรจาและสาธิตไดเ้หมาะสมกบัการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ท�าให ้

ไม่พลาดโอกาสในการขาย

      วิวัฒนาการของการขาย

 การขายมีววิฒันาการมาจากระบบการแลกเปล่ียนสินคา้ หรือระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ 

(Barter System) ต่อมาเกิดปัญหาหลายประการ ในระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ เช่น ความตอ้งการ

สินคา้ไม่ตรงกนั สินคา้คนละชนิดกนั ไม่สามารถก�าหนดปริมาณไดอ้ยา่งยติุธรรม หรือความไม่สะดวก 

ในการน�าสินคา้ไปแลกกบับุคคลอ่ืน  เพราะถา้ไม่มีคนตอ้งการกต็อ้งน�ากลบัมาอีก ระบบการแลกเปล่ียน

ของต่อของ จึงพฒันาการมาเป็นระบบการใชเ้งินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน เป็นระบบการ

ซ้ือขายดว้ยเงิน ต่อมาการซ้ือขายใชร้ะบบการใหค้วามเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั โดยผูข้ายยนิยอมให ้

ผูซ้ื้อน�าสินคา้ไปใช ้ หรือไดใ้ชบ้ริการก่อน แลว้ช�าระเงินภายหลงัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ 

ระบบน้ีเรียกวา่ระบบเครดิต (Credit System) ระบบเครดิตมีบทบาทมากส�าหรับการคา้ใน ท�าให้

การคา้ขายคล่องตวั ผูบ้ริโภคมีความปลอดภยัเพิ่มข้ึน เพราะไม่ตอ้งพกพาเงินสดไวก้บัตนเอง  

และยคุปัจจุบนัเร่ิมใชร้ะบบเงินดิจิทลั (Digital Currency System, Crypto Currency System)  

Digital Currency หรือ Crypto Currency คือสกุลเงินดิจิทลัซ่ึงใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ 

สร้างและเก็บไวเ้พื่อใชเ้ป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน เน่ืองจากเทคโนโลยีเติบโตมากข้ึนกว่า 

ยคุก่อน ๆ เงินสดหรือธนบตัรจึงลดบทบาทลงไป
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 การคา้ขายของทุกประเทศไดด้�าเนินไปอยา่งกา้วหนา้ เร่ิมจากครอบครัวไปยงัชุมชนเลก็ ๆ 

เช่ือมโยงไปยงัชุมชนอ่ืน ๆ และขยายไปถึงการคา้ระหวา่งประเทศ ปัจจยัท่ีเอ้ืออ�านวยประโยชน์

ต่อความเจริญกา้วหนา้ทางการคา้ขาย ไดแ้ก่ ความสงบสุขของบา้นเมือง นโยบายของรัฐบาล 

สภาวะเศรษฐกิจของโลก ลกัษณะนิสัยของประชาชน ความร่วมมือทางดา้นการคา้ ความเจริญ

กา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีซ่ึงประเทศต่าง ๆ พยายามหาทางท�าใหป้ระเทศของตนเป็นผูน้�าทางดา้น

การคา้ เพราะการคา้ขายท่ีดีมีความเจริญกา้วหนา้ หมายถึง ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ความมัง่คัง่และการด�าเนินชีวติท่ีดีของประชาชนในประเทศนั้น

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ
ระบบเครดติ	(Credit	System) คือ ระบบการใหค้วามเช่ือถือ 

ซ่ึงกนัและกนั โดยผูข้ายยนิยอมใหผู้ซ้ื้อน�าสินคา้ไปใชก่้อน  

แลว้ช�าระเงินภายหลงัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั

สรุป

	 การขาย คือ ศิลปะในการชกัจูงใจให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและความตอ้งการใน 

การซ้ือสินค้าหรือบริการ และความพึงพอใจนั้ นเกิดข้ึนทั้ งสองฝ่ายคือฝ่ายลูกค้าและ 
ฝ่ายพนกังานขาย รวมทั้งต่างฝ่ายต่างไดรั้บประโยชน์จากการขายโดยท่ีลูกคา้ไดรั้บสินคา้ 

และบริการ พนกังานขายไดรั้บผลตอบแทนเป็นตวัเงินหรือรูปแบบผลประโยชนอ่ื์น



การขายเบื้องต้น 

หน่วยที่ 1  ความรู้เบื้องต้นของการขาย 17

ค�ำศัพท์ที่ควรรู้

ค�าศัพท์

Selling                                                                        

Job Freedom                  

Variety and Challenge   

Opportunities for Advancement  

Attractive Compensation and Non-Financial 

Rewards   

Selling  Concept       

E-Commerce      

Selling is Providing Service    

Selling is Using Persuasion   

Selling is Communication          

Selling is Problem Solving           

Selling is Educating          

Creative Selling      

Suggestive Selling      

Service Selling      

Process Analysis      

Barter  System       

Credit System       

Digital Currency System, Crypto Currency Sys-

tem  

Muti-level Marketing (MLM )  

ค�าแปล

การขาย 

ความอิสระในงาน

ความหลากหลายและความทา้ทาย

โอกาสกา้วหนา้  

ค่าตอบแทนท่ีน่าสนใจและรางวลัท่ีไม่เป็น 

ตวัเงิน   

แนวความคิดดา้นการขาย  

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

การขายคือการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้

การขายคือการชกัจูงใจลูกคา้

การขายคือการติดต่อส่ือสาร

การขายคือการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้

การขายคือการใหค้วามรู้แก่ลูกคา้

การขายแบบสร้างสรรค์

ขายเชิงแนะน�า  

ขายอยา่งบริการ 

วเิคราะห์กระบวนการขาย 

ระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ 

ระบบเครดิต

ระบบเงินดิจิทลั, สกลุเงินดิจิทลั 

ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นหรือธุรกิจเครือข่าย
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ค�ำสัง่  จงตอบค�ำถำมต่อไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ ์(20 คะแนน) ข้อละ 4 คะแนน

 1. จงยกตวัอยา่งลกัษณะของการขายมา 5 ขอ้ 

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 2. จงยกตวัอยา่งประโยชนข์องการขายมา 5 ขอ้

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 3. จงสรุปแนวความคิดดา้นการขายมา 5 ขอ้

 ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

แบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ
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 4. การติดต่อส่ือสารมีก่ีวธีิ และอธิบายแต่ละวธีิมาใหเ้ขา้ใจ

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 5. จงบอกช่วงเวลาในการพฒันาของระบบ MLM พร้อมอธิบาย 

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
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 วตัถุประสงค์

  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจและอธิบายการขายได้

 วธีิการ	

  1. ใหน้กัเรียนหาขอ้มูลการขาย

  2.  ใหน้กัเรียนแต่ละคนอธิบายหนา้ชั้นเรียน

  3.  ใหน้กัเรียนในชั้นเรียนซกัถาม

  4.  ใหน้กัเรียนท่ีอธิบายหนา้ชั้นเรียนตอบขอ้ซกัถาม

  5.  ใหเ้วลาคนละ 3 นาที

 ประเมนิผล	(10	คะแนน)	

  1.  ขอ้มูลในการน�าเสนอ (4 คะแนน)

  2. วธีิการน�าเสนอ  (2 คะแนน)

  3.  การตอบขอ้ซกัถาม (2 คะแนน)

  4.  โดยรวม  (2 คะแนน)

ใบงาน 

	วชิา	:	การขายเบ้ืองตน้         ช่ือหน่วย	:	ความรู้เบ้ืองตน้ของการขาย       ช่ืองาน	:	ประวติัการขาย

วตัถุประสงค์

  1. เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาประวติัการขาย

  2. เพื่อส่งเสริมทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล

  3. เพื่อใหน้กัเรียนท�างานเป็นทีมได้

การด�าเนินการ

  1. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

  2. ใหน้กัเรียนคน้ควา้ขอ้มูลประวติัการขายมาจดับอร์ด

  3. ใหน้กัเรียนอธิบายขอ้มูลจากบอร์ดท่ีจดั

การประเมนิผล	(10	คะแนน)

  1. รูปแบบการจดับอร์ด 5  คะแนน

  2. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 5  คะแนน

กิจกรรม
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ค�ำสัง่  จงตอบค�ำถำมตอไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ ์(10 คะแนน)

 1. จงใหค้วามหมายการขายตามความเขา้ใจของนกัเรียน

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 2. จงอธิบายประโยชน์ของการขายในการเป็นแหล่งรายไดข้องรัฐจากการจดัเก็บภาษีในการ 

  ท�านุบ�ารุงประเทศมาใหเ้ขา้ใจ

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 3. จงอธิบายประโยชนข์องการขายในบทบาทของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศมาใหเ้ขา้ใจ

 ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

  แบบประเมินผลการเรียนรู้
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 4. จงอธิบายการขายคือการชกัจูงใจลูกคา้มาใหเ้ขา้ใจ

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 5. จงอธิบายการขายคือการใหค้วามรู้แก่ลูกคา้มาใหเ้ขา้ใจ

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 6. ขายเชิงแนะน�าหมายถึง

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 7. ขายอยา่งบริการ (Service Selling) หมายถึง

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
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 8. ระบบเงินดิจิทลั (Digital Currency, Crypto Currency) หมายถึง

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 9. ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเร่ิมเขา้มามีบทบาทเม่ือใด

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 10.  การพฒันาของระบบการตลาดแบบหลายระดบัชั้น (Multi-level Marketing : MLM) ยคุแรก 

  เกิดข้ึนเม่ือใด

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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ค�าส่ัง			 จงเลือกค�าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพยีงขอ้เดียวโดยท�าเคร่ืองหมาย  ลงบนตวัเลือกท่ีตอ้งการ  

 (15 คะแนน)

 1. การขายตามความหมายของคณะกรรมการสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา คือขอ้ใด

  ก. อนัการซ้ือขายนั้นคือสญัญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูข้าย โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์น 

   ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงว่าจะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้น 

   ใหแ้ก่ผูข้าย

  ข. กระบวนการขายทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อชกัจูงใจใหผู้ท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้ 

   ในอนาคตซ้ือสินคา้หรือบริการ หรือยนิยอมกระท�าตามในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะท�าให ้

   เกิดผลประโยชนท์างดา้นการคา้แก่ผูข้าย 

  ค.  เอาของแลกเงินตรา โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นให้แก่กนัโดยตกลงกนัว่าผูรั้บโอน 

   จะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้น 

  ง. กระบวนการในการชกัจูง จูงใจ หรือกระตุน้ให้บุคคลท่ีคาดหวงัว่าจะเป็นลูกคา้เกิด 

   ความตอ้งการในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีน�าเสนอขาย

 2. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายขายไวว้า่อยา่งไร

  ก. อนัการซ้ือขายนั้นคือสญัญาซ่ึงบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูข้าย โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์น 

   ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงว่าจะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้น 

   ใหแ้ก่ผูข้าย

  ข. กระบวนการขายทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อชกัจูงใจใหผู้ท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้ 

   ในอนาคตซ้ือสินคา้หรือบริการ หรือยนิยอมกระท�าตามในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะท�าให ้

   เกิดผลประโยชนท์างดา้นการคา้แก่ผูข้าย 

  ค.  ขาย เอาของแลกเงินตรา โอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นใหแ้ก่กนัโดยตกลงกนัวา่ผูรั้บโอน 

   จะใชร้าคาแห่งทรัพยสิ์นนั้น มีหลายลกัษณะ คือ ช�าระเงินในขณะท่ีซ้ือขายกนั เรียกวา่  

   ขายเงินสด ขายโดยยอมเกบ็เงินอนัเป็นราคาของในวนัหลงั เรียกวา่ ขายเช่ือ (เลิก)  

   เอาเงินเขามาโดยยอมตนเขา้รับใชก้ารงานของเจา้เงิน เรียกวา่ ขายตวัลงเป็นทาส

  ง. กระบวนการในการชกัจูง จูงใจ หรือกระตุน้ใหบุ้คคลท่ีคาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้เกิดความตอ้งการ 

   ในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีน�าเสนอขาย

  แบบทดสอบหลังเรียน
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 3. มณีหยาดฟ้าขายเส้ือผา้ เทพบุตรขายรองเทา้ เหินเวหาขายอาหาร ตรงกบัคุณสมบติัของการขาย 

  ขอ้ใด

  ก. การขายคือการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้

  ข.  การขายคือการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้

  ค.  การขายคือการชกัจูงใจลูกคา้

  ง.  การขายมีความหลากหลายและมีความทา้ทาย 

 4. ฟ้าอรุณเรียนรู้เทคนิคการขาย เพื่อพฒันาทกัษะตรงกบัคุณสมบติัของการขายขอ้ใด

  ก. การขายตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

  ข.  การขายคือการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้

  ค.  การขายคือการชกัจูงใจลูกคา้

  ง.  การขายมีความหลากหลายและมีความทา้ทาย 

 5. กระจ่างตารายงานยอดขายและขอ้ติชมเก่ียวกบัสินคา้ของลูกคา้ให้ผูจ้ดัการฝ่ายขายทราบ  

  ตรงกบับทบาทและหนา้ท่ีของการขายขอ้ใด

  ก. การขายคือการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้

  ข.  การขายคือการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้

  ค.  การขายคือการชกัจูงใจลูกคา้

  ง.  การขายคือการติดต่อส่ือสาร

 6.  ยอดดวงใจเสนอแนะลูกคา้ใหซ้ื้อเส้ือสีอ่อน ๆ เพราะลูกคา้ผวิคล�้าจะท�าใหดู้ผวิขาวสวา่งข้ึน 
  ตรงกบับทบาทและหนา้ท่ีของการขายขอ้ใด

  ก. การขายคือการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้

  ข.  การขายคือการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้

  ค.  การขายคือการชกัจูงใจลูกคา้

  ง.  การขายคือการติดต่อส่ือสาร
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 7.  ระบบ Money System คือขอ้ใด

  ก. ระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ

   ข. ระบบการแลกเปล่ียนเงินต่อของ

  ค.  ระบบการแลกเปล่ียนเครดิตต่อของ

  ง.  ระบบการแลกเปล่ียนเงินดิจิทลัต่อของ

 8.  ระบบ Credit System คือขอ้ใด

  ก. ระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ

   ข. ระบบการแลกเปล่ียนเงินต่อของ

  ค.  ระบบการแลกเปล่ียนเครดิตต่อของ

  ง.  ระบบการแลกเปล่ียนเงินดิจิทลัต่อของ

 9.  ระบบ Digital Currency System, Crypto Currency System คือขอ้ใด

  ก. ระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ 

  ข. ระบบการแลกเปล่ียนเงินต่อของ

  ค.  ระบบการแลกเปล่ียนเครดิตต่อของ

  ง.  ระบบการแลกเปล่ียนเงินดิจิทลัต่อของ

 10.  การขายเชิงแนะน�า (Suggestive Selling) ตรงกบัขอ้ใด

  ก. เป็นการขายท่ีสามารถจูงใจลูกคา้ท่ียงัไม่ได้ตดัสินใจซ้ือสินคา้มาก่อนให้พิจารณา 

   ตดัสินใจซ้ือ

   ข.  รู้วธีิการสร้างโอกาสเพือ่แนะน�าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้เพ่ิม ขายอยา่งบริการ (Service Selling)

  ค.  เพื่อรักษาลูกคา้เดิม สร้างลูกคา้เพิ่ม เสริมสร้างพลงัทีม สามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ 

   กระบวนการขาย (Process Analysis) ทั้งการเจรจาและสาธิตไดเ้หมาะสมกบัการตดัสินใจซ้ือ 

   ของลูกคา้ ท�าใหไ้ม่พลาดโอกาสการขาย

  ง.  ถูกทุกขอ้
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 11. การขายอยา่งบริการ (Service Selling) ตรงกบัขอ้ใด

  ก. เป็นการขายท่ีสามารถจูงใจลูกคา้ท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้มาก่อน ให้พิจารณา 

   ตดัสินใจซ้ือ

  ข.  รู้วธีิการสร้างโอกาสเพือ่แนะน�าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้เพิม่ ขายอยา่งบริการ (Service Selling)

  ค.  เพื่อรักษาลูกคา้เดิม สร้างลูกคา้เพิ่ม เสริมสร้างพลงัทีม สามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ 

   กระบวนการขาย (Process Analysis) ทั้งการเจรจา และสาธิตไดเ้หมาะสมกบัการตดัสินใจซ้ือ 

   ของลูกคา้ ท�าใหไ้ม่พลาดโอกาสการขาย

   ง.  ผดิทุกขอ้

12.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้เสียระบบการแลกเปล่ียนของต่อของ 

  ก. ความตอ้งการสินคา้ไม่ตรงกนั

  ข.  สินคา้คนละชนิดกนัไม่สามารถก�าหนดไดอ้ยา่งยติุธรรม 

  ค.  ความไม่สะดวกในการน�าสินคา้ไปแลกกบับุคคลอ่ืน เพราะถา้ไม่มีคนตอ้งการก็ตอ้ง 

   น�ากลบัมาอีก

  ง.  มีมาตรฐานในการก�าหนดราคาท่ีชดัเจน

13.  ระบบดิจิทลันิยมใชจ่้ายผา่นช่องทางใดเงิน

  ก.  โทรศพัทส์มาร์ทโฟน ข.  ธนาคาร

  ค.  หน่วยงานของรัฐท่ีตั้งข้ึนมาเฉพาะกิจ ง.  ตู ้ATM 

14.  Single - level Marketing หมายถึงขอ้ใด

  ก. การขายตรงแบบชั้นเดียว  ข.  การขายตรงหลายชั้น

  ค. การขายในหา้งสรรพสินคา้ ง.  การจดัแสดงสินคา้

15.  Multi - level Marketing หมายถึงขอ้ใด

  ก. การขายตรงแบบชั้นเดียว  ข.  การขายตรงหลายชั้น

  ค. การขายในหา้งสรรพสินคา้ ง.  การจดัแสดงสินคา้




