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 เทคนิคการขาย 

 



เทคนิคการขาย 
 

วธีิด าเนินงานของเทคนิคการขายอาจแบ่งได้เป็น 8 ขั้นตอนต่อเน่ืองกนั คอื  

การเสาะแสวงหาผู้ทีค่าดว่าจะเป็นลูกค้า การกลัน่กรองลูกค้า การเตรียมตัว 

ก่อนเข้าพบลูกค้า การเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การจัดการกบัข้อโต้แย้ง  

การปิดการขาย และการติดตามผลการขาย 
 



ขั้นตอนของเทคนิคการขาย 
• การแสวงหาลูกค้า 
• การกลัน่กรองคุณสมบัติของลูกค้า  
• การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ  
• การเข้าพบลูกค้า  
• การเสนอขายและการสาธิต  
• การขจัดข้อโต้แย้ง  
• การปิดการขาย  
• การติดตามผลและการให้บริการ  



 
1. การแสวงหาผู้มุ่งหวงั 

และการพจิารณาคุณสมบัตขิอลูกค้า 
 
 

 

การแสวงหาผู้มุ่งหวงัและการพจิารณาคุณสมบัติของลูกค้าลูกค้าผู้คาดหวงั  

(Prospect) คอืบุคคลหรือธุรกจิทีมี่โอกาสในการทีจ่ะมาซ้ือผลติภณัฑ์ ดังน้ันผู้ 

คาดหวงัอาจหมายถึงนิตบุิคคล สถาบัน หรือบุคคลธรรมดาทีมี่คุณสมบัต ิ

เพยีงพอและมีศักยภาพทีจ่ะมาซ้ือสินค้า หรือใช้บริการของกจิการและเม่ือผู้ 

คาดหวงัซ้ือผลติภัณฑ์กจ็ะเปลีย่นสภาพมาเป็นลูกค้า          
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ความส าคญัของการแสวงหาผู้มุ่งหวงั 

-  ท าให้พนักงานขายมีเป้าหมายในการท างาน 
-  เกดิประสิทธิภาพในการเสนอขาย 
-  เกดิแรงกระตุ้นและก าลงัใจในการท างาน 
-  ก่อให้เกดิความสุขในการท างาน 
-  เกดิความก้าวหน้าในอาชีพขาย 
-  เกดิความส าเร็จในการท างาน 



 
ประโยชน์ของการแสวงหาผู้มุ่งหวงั   

 
 

 

    1. เพือ่สร้างความมั่นใจให้กบัพนักงานขาย พนักงานขายจะทราบ 

ทนัทว่ีาควรจะเข้าพบลูกค้าคนใดก่อน หากมีระบบการแสวงหาลูกค้าทีด่ ี 

ส่งผลให้เกดิความมั่นใจในการเสนอขายมากยิง่ขึน้ 
      

    2. เพือ่เพิม่ยอดขายให้สูงขึน้ พนักงานขายสามารถเพิม่ยอดขาย 

ของตนเองให้สูงขึน้โดยการขายสินค้าให้กบัลูกค้าเก่าทีเ่คยซ้ือขายกนัมา 

ก่อน และลูกค้าใหม่ทีพ่นักงานขายแสวงหามาได้ 
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ประโยชน์ของการแสวงหาผู้มุ่งหวงั   

 
 

 

     3. เพือ่ประหยดัเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการขาย เพราะการแสวงหา 

ลูกค้าจะท าให้พนักงานขายได้ทราบล่วงหน้าเกีย่วกบัลูกค้าทีด่ีในอนาคต และเป็น 

การหลกีเลีย่งการเข้าพบแบบเดาสุ่ม ซ่ึงอาจจะพบกบัลูกค้าทีไ่ม่พงึประสงค์ท าให้ 

เสียเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
     

       4. เพือ่รักษาจ านวนลูกค้าตามทีบ่ริษัทได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันมีหลายบริษัทที ่

ก าหนดยอดขายและลูกค้าหรือผู้มุ่งหวงัให้กบัพนักงานขายแต่ละคน ทั้งนี ้

เพราะเป็นการชดเชยกบัการทีลู่กค้าบางรายได้หายไป 
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2.การกลัน่กรองลูกค้า (Screening) 

 
 

 

 การกลัน่กรองลูกค้า (Prospecting screening) เป็นกระบวนการภายหลงั 

เสร็จส้ินการแสวงหาผู้มุ่งหวงั พนักงานขายต้องมีการกลัน่กรองและคดัเลอืก 

บุคคลทีมี่คุณสมบัติทีจ่ะเป็นลูกค้ามากทีสุ่ด เพราะจะท าให้ลดความเส่ียงในการ 

ขาย และลดค่าใช้จ่ายให้กบับริษัททีจ่ะไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกบัผู้มุ่งหวงัที ่

ไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจซ้ือสินค้า การกลัน่กรองผู้มุ่งหวงัสามารถกระท าได้ 

ตามล าดับ ดังนี ้
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2.1 ข้อมูลของลูกค้า (Prospect information) 

 
 

 

ข้อมูลของลูกค้าทีไ่ด้มาจะมีรายละเอยีดครบถ้วนสมบูรณ์เพยีงใดน้ัน จะต้อง 

พยายามเกบ็บันทกึ รวบรวม และเพิม่เติมข้อมูลเข้ามาไว้ให้ได้มากทีสุ่ดหากมี 

ข้อมูลของผู้มุ่งหวงัมากเท่าไรกจ็ะสามารถคดัเลอืกผู้มุ่งหวงัได้ง่ายและสะดวก 

มากยิง่ขึน้ ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้มุ่งหวงัทีเ่ป็นเป้าหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

 1. ลูกค้าทีเ่ป็นผู้บริโภค (Consumer prospect) 

 2. ลูกค้าทีเ่ป็นอุตสาหกรรม (Industrial prospect) 
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2.2 การแบ่งประเภทของผู้มุ่งหวงั (Classification of prospect) 
 
 

 

เม่ือข้อมูลของผู้มุ่งหวงัได้ถูกเกบ็บันทกึรวบรวมไว้ในรายละเอยีดต่าง ๆ แล้ว 

พนักงานขายจะต้องประเมินและแบ่งแยกประเภทของผู้มุ่งหวงัทีไ่ด้ออกมาเป็น 

กลุ่มความส าคญั ความเป็นไปได้ทีจ่ะเสนอขายสินค้าและบริการตามคุณลกัษณะ 

ทีค่าดหวงัไว้ว่าจะขายได้ และจะเป็นลูกค้าของกจิการในอนาคต สามารถแบ่งได้  

3 กลุ่มคอื 

 1. ผู้มุ่งหวงัทีค่าดว่าจะซ้ือได้ (Prospect) 

 2. ผู้มุ่งหวงัทีส่งสัยว่าอาจจะซ้ือ (Suspect) 

 3. ผู้มุ่งหวงัทีไ่ม่ซ้ือแน่นนอน 
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3.การเตรียมตวัก่อนเข้าพบลูกค้า (Pre-approach) 

  การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการขายที่ 
ต่อเน่ืองจากการแสวงหาผู้มุ่งหวงั พนักงานขายจะต้องเตรียมความพร้อม 

ในด้านต่าง ๆดงันี ้ความรู้เกีย่วกบับริษัทและสินค้า เอกสารประกอบการ 

เสนอขาย กลยุทธ์การขาย วธีิการเข้าพบเพือ่เสนอขาย การเตรียมการใน 

ค าพดูเพือ่การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย พนักงานขาย 

จะต้องรวบรวมข้อมูลของผู้มุ่งหวงัมาจัดเป็นระบบ พร้อมกบัการจัดเตรียม 

เคร่ืองมือให้พร้อมส าหรับการเสนอขายรวมถึงวธีิการจูงใจ 



 
การวางแผนกจิกรรมการเตรียมตัวก่อนเข้าพบ 

 
 การเตรียมตัวก่อนเข้าพบจ าเป็นต้องมีการวางแผนกจิกรรมต่าง ๆ ทีพ่นักงานขาย 

ต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าพบผู้มุ่งหวงัจริง ซ่ึงต้องมีการเตรียมความ 

พร้อมในกจิกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

 1. การท ารายการบันทกึลูกค้า (Customer report) 

 2. ตารางก าหนดการเข้าพบ (Sales schedule) 

 3. ยุทธวธีิการเตรียมตัวก่อนเข้าพบ (Pre-approach tactics) 

 4. รูปแบบการเสนอขาย (Selling patterns) 
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 3.1 การท ารายการบันทกึลูกค้า (Customer report) 

 การท ารายการบันทกึลูกค้า (Customer report) เป็นการบันทกึรายละเอยีด 

ต่าง ๆ ของลูกค้าเพือ่ประโยชน์ในการศึกษาก่อนการเข้าพบผู้มุ่งหวงัหรือลูกค้า  

พนักงานขายสามารถบันทกึข้อมูลของผู้มุ่งหวงัในสมุดบันทกึหรือจัดท าเป็น 

แฟ้มข้อมูลลูกค้าแต่ละราย ทั้งลูกค้าเก่าและผู้มุ่งหวงัทีพ่นักงานขายจะขอเข้าพบ 

ในโอกาสต่อไป  
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การท าบันทกึรายการลูกค้า (ต่อ)  

 
 

 

    1. ลูกค้าทีเ่ป็นผู้บริโภค (Final consumer) พนักงานขายจะต้องทราบข้อมูล 

เกีย่วกบัผู้มุ่งหวงั เช่นสถานภาพของผู้มุ่งหวงั ช่ือ สกลุ อายุ การศึกษา สถานทีอ่ยู่ 

อาศัย สภาพภาพครอบครัว ฯลฯ      โดยพนักงานขายต้องรวบรวมข้อมูลให้ได้ 

มากทีสุ่ด 

    2. ลูกค้าเป็นหน่วยงานธุรกจิ (Industrial users) พนักงานควรมีข้อมูล  

ต่าง ๆ เช่น ใครเป็นเจ้าของธุรกจิ ใครเป็นผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ เป็นต้น 

    3. การเข้าพบเพือ่การเสนอขาย (Presentation) พนักงานขายจะต้องหา 

ข้อมูลเกีย่วกบัวธีิการเข้าพบว่าวธีิใดเหมาะสมกบัการเข้าพบลูกค้า 
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3.2. ตารางการเข้าพบลูกค้า  

 
 

 

  ตารางการเข้าพบลูกค้า พนักงานขายจ าเป็นต้องมีการก าหนดกจิกรรมการเข้า 

พบผู้มุ่งหวงัในแต่ละวนัโดยการจัดท าเป็นตารางเวลาทีชั่ดเจน โดยจะมีการ 

ก าหนดจ านวนผู้มุ่งหวงัทีจ่ะเข้าพล ก าหนดรายละเอยีดในการเข้าพบ ตาราง 

ก าหนดการเข้าพบจะช่วยท าให้พนักงานขายท างานอย่างเป็นระบบมากยิง่ขึน้  

และสามารถประเมินการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3 ยุทธวธีิการเตรียมตวัก่อนเข้าพบลูกค้า  

 
 

 

 การนัดหมายก่อนเข้าพบผู้มุ่งหวงั มีวธีิการดังนี ้

 1. การนัดหมายทางโทรศัพท์ 

 2. การนัดหมายทางจดหมาย 

 3. การนัดหมายโดยมีบุคคลอืน่แนะน า 
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4. การเข้าพบผู้ลูกค้า (Approach) 
  การเข้าพบผู้ลูกค้าคอื ขั้นตอนส าคญัอย่างยิง่ของกระบวนการขาย เพราะ 

การเสนอขายที่แท้จริงจะเร่ิมต้นจากขั้นตอนนี ้พนักงานขายจะต้องเผชิญ 

กบัผู้มุ่งหวงั และจะมีเวลาเพยีงเลก็น้อยเพือ่สร้างความประทบัใจกบัผู้ 

มุ่งหวงัจะประเมินพนักงานขายมีค่าควรแก่การให้เข้าพบและรับฟังในส่ิงที ่

พนักงานขายพูดและข้อเสนอขายหรือไม่ โดยระหว่างการเข้าพบผู้มุ่งหวงั 

แต่ละคร้ังพนักงานขายต้องให้ความส าคญั กบัรายละเอยีดทีไ่ด้เตรียมความ 

พร้อมมากก่อนหน้านีแ้ล้ว 



วตัถุประสงค์ของการเข้าพบลูกค้า 

1. เพือ่ท าให้ลูกค้าสนใจสินค้า 

2. เพือ่ท าให้ลูกค้าคลายความกงัวลและผ่อนคลายการป้องกนั
ตัวเอง 

3. เพือ่ท าให้ลูกค้ามีความมัน่ใจในพนักงานขาย 

4. เพือ่ท าให้เกดิโอกาสน าไปสู่การเสนอขาย 



 
เทคนิคการเข้าพบผู้มุ่งหวงั 

 
 

 

เทคนิคการเข้าพบผู้มุ่งหวงั เป็นวธีิพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนักงานขายใน 

การสร้างความสะดุดใจและเร่งเร้าความสนใจกบัผู้มุ่งหวงั ซ่ึงสามารถใช้กบัทุก 

สถานการณ์ขาย พนักงานขายต้องเรียนรู้และศึกษาเทคนิคการเข้าพบเพือ่ใช้เป็น 

แนวทางการเข้าพบผู้มุ่งหวงั โดยเทคนิคต่าง ๆ ของการเข้าพบ มีดงันี ้
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http://www.tescolotus.net/company/services.asp


1. การเข้าพบด้วยตนเอง 

2. การเข้าพบด้วยนามบัตร 

3. การเข้าพบด้วยความอยากรู้อยากเห็น 

4. การเข้าพบด้วยการใช้โทรศัพท์  

5. การเข้าพบด้วยการแนะน า  

เทคนิคการเข้าพบผู้มุ่งหวงั 

6. การเข้าพบด้วยการใช้จดหมายขาย  



7. การเข้าพบด้วยการแนะน าสินค้า  

8. การเข้าพบด้วยของขวัญ  

9. การเข้าพบด้วยส่ิงทีน่่าสนใจเป็นพเิศษ 

10. การเข้าพบด้วยการส ารวจ 

11. การเข้าพบแบบน่ากลวั  

เทคนิคการเข้าพบผู้มุ่งหวงั (ต่อ) 



 5. การเสนอขาย (Presentation) 
  การเสนอขายคอื การเข้าพบลูกค้าอย่างมีแบบแผน ย่อมได้รับการ 

ตอบสนองทีด่แีละท าให้การขายด าเนินงานได้อย่างราบร่ืน 



วตัถุประสงค์ของการเสนอขาย 

1. เพือ่ค้นหาความต้องการทีแ่ท้จริงของลูกค้า 

2. จดัสินค้าและบริการทีเ่หมาะสมกบัผู้มุ่งหวงั 

3. เพือ่ใช้ความพยายามในการขาย 

4. เพือ่ให้ผู้มุ่งหวงัเกดิความประทบัใจในการขาย 



การเปิดการเจรจาการขาย 
  การเปิดการเจรจาการขาย (Opening the sales) เป็นขั้นตอนของการ 

สนทนากบัผู้มุ่งหวงั พนักงานขายต้องพยายามพดูถึงข้อเด่นของสินค้า และ 

ประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการตัดสินใจซ้ือสินค้า แต่การเจรจาจะส าเร็จได้ 

ต้องอาศัยการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค เพือ่น ามาศึกษา 

ถึงวธีิการสร้างแรงจูงใจในการเสนอขายสินค้าแก่ผู้มุ่งหวงัซ่ึงพนักงานขาย 

อาจใช้ทฤษฏีของ ไอดาส (AIDAS) ดังนี ้

1. การให้ความเอาใจใส่   4. การตัดสินใจซ้ือ 

2. การให้ความสนใจ    5. ท าให้ลูกค้าพอใจ 

3. การเกดิความต้องการ 



การเจรจาการเสนอขาย 
 

การเจรจาการเสนอขาย เป็นการเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารในระหว่างการเจรจา 

การขาย ซ่ึงทกัษะการส่ือสารทีจ่ าเป็นส าหรับพนักงานขายมีดังนี้ 

 1. การใช้ทกัษะการส่ือสารการพดูเพือ่การขาย 

 2. การใช้ทกัษะการส่ือสารทีไ่ม่ใช้การพดูเพือ่ขาย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



1. การใช้ทกัษะการส่ือสารการพูดเพือ่การขาย 
 

1. การใช้ทกัษะการส่ือสารการพดูเพือ่การขาย การสนทนาระหว่างพนักงาน 

ขายกบัผู้มุ่งหวงัสามารถท าให้เกดิความประทบัใจได้ ดังนี ้

 1.1  พูดถึงประโยชน์ทีลู่กค้าจะได้รับ 

 1.2  ใช้ภาษาง่าย ๆ ในการสนทนา 

 1.3  ค้นหาความต้องการทีแ่ท้จริงของลูกค้า 



 
2. การใช้ทกัษะการส่ือสารทีไ่ม่ใช้การพูดเพือ่ขาย 

  

2. การใช้ทกัษะการส่ือสารทีไ่ม่ใช้การพดูเพือ่ขาย พนักงานขายสามารถสร้าง 

ความประทับใจด้วยภาษาร่างกาย ดงันี ้

 2.1 การใช้ภาษากาย 

 2.2 การสบตา 

 2.3 การแสดงสีหน้า 

  



 6. การขจัดข้อโต้แย้ง (Handing objection)  
  การขจัดข้อโต้แย้งคอื การขจัดข้อแตกต่างระหว่างความคดิของลูกค้าและ 

พนักงานขายในเร่ืองเกีย่วกบัคุณภาพ ราคา เงื่อนไข ความต้องการ หรือ 

บริการหลงัการขาย 



การเตรียมตอบข้อโต้แย้ง 
 

พนักงานขายจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพือ่ให้การ 
ตอบข้อโต้แย้งมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปสู่การปิดการขาย การ 

เตรียมตอบข้อโต้แย้งส าหรับพนักงานขาย มีดงันี ้
 1. การปรับทศันคต ิ
 2. รู้จกัผลติภณัฑ์ 
 3. จดัท ารายการข้อโต้แย้ง 
 4. จดัท ารายการถามตอบข้อซักถาม 



รูปแบบของข้อโต้แย้ง 
 พนักงานขายมักจะพบข้อโต้แย้งทีห่ลากหลาย ทั้งข้อโต้แย้งเกีย่วกบัการ 
เสนอขาย เช่นคุณสมบัติสินค้า ชนิดสินค้า ราคาสินค้า เป็นต้น ซ่ึงไม่ว่าจะ 

เป็นข้อโต้แย้งชนิดไหนพนักงานขายต้องมีวธีิจัดการเกีย่วกบัข้อโต้แย้งทีม่ี 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบของข้อโต้แย้ง มีดังนี ้



ข้อโต้แย้ง 
เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 

ข้อโต้แย้ง 
เกีย่วกบัราคา 

ข้อโต้แย้ง 
เร่ืองการขาย 

รูปแบบของข้อโต้แย้ง 

ข้อโต้แย้ง 
เกีย่วกบับริษัท 

ข้อโต้แย้ง 
เพือ่หลกีเลีย่ง 
การเสนอขาย 



7. การปิดการขาย 
  การปิดการขายคอืเทคนิคขั้นสุดท้ายทีจ่ะกระตุ้นให้ลูกค้าตดัสินใจ 

ซ้ือหรือเกดิปฏิกริิยาอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา 



3. การเตรียมตัวมีน้อยเกดิไป 

1. พนักงานขายกลวัความล้มเหลว 

2. พนักงานขายขาดความมัน่ใจ 

สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว 



6. ความเกรงใจผู้มุ่งหวงั 

4. ขาดความช านาญในการปิดการขาย 

5. ส่ือสารกบัผู้มุ่งหวงัทางเดยีว 

สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว (ต่อ) 



ลกัษณะของการปิดการขายทีด่ี 

1.  ปิดการขายด้วยความพงึพอใจ  

2.  ผู้มุ่งหวงัเป็นผู้ตดัสินใจ 

3.  แสดงถงึคุณสมบัตเิด่นของสินค้า 

4. ลดทางเลอืกสินค้าให้น้อยลง 

5. เป็นไปตามแผนการขาย 



8. การติดตามผลการขาย 
  การติดตามผลการขาย คือกจิกรรมภายหลงัการปิดการขายโดยพนักงาน 

ขายจะเป็นผู้คอยติดตามสอบถามผลการใช้งานของสินค้า ปัญหาทีเ่กดิ 

ขึน้กบัการใช้งานตลอดจนรับหน้าทีใ่นการติดตามงานจากแผนกบริหารหลงั 

การขายให้รวดเร็วยิง่ขึน้แล้วเขาจะสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 

ไว้ได้ตลอดไป ซ่ึงจะส่งผลให้เกดิการขายต่อ ๆ ไปในอนาคตด้วย 



ลกัษณะของการติดตามผลการขาย 
 
 
 

การติดตามผลการขาย 

การเยี่ยมเยยีนด้วยตนเอง การเยี่ยมเยยีนด้วยการใช้การ 
ส่ือสาร 



โอกาสในการ 
เยีย่มเยยีนลูกค้า 

1. หลงัจากปิดการขายได้ระยะหนึ่ง 

3. ตามเงื่อนไขของการให้บริการ 

4. โอกาสพเิศษ 

2. เมื่อลูกค้าต้องการพบพนักงานขาย 


