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การบริหารทีมขาย 

 

 สิ�งที�ควรพิจารณาในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ  ผู้ บริหารหรือ หัวหน้า ทีมขาย
สามารถติดตามการขายที�เกิดข ึ *นได้อย่างทันเหตุการณ์ ได้แก่ 

� ทีมขาย (Sales Team) เพื�อให้พนักงานในทีมเดียวกันสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในทีม
ได้สะดวกและรวดเร็วข ึ *น 

� การจัดควิ (Queue) พนักงานขายให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบตัิของพนักงานขาย 
เขตการขาย ประเภทของลูกค้าต่างๆ ให้เหมาะสมและยุติธรรม 

� การมอบหมาย (Assign) ให้พนักงานขายหรือพนักงานเกี�ยวข้องเพื�อดําเนินก ารขาย
หรือกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการขาย หรือเกี�ยวข้องกับการติดต่อลูกค้า  

� การกําหนดเป้าการขาย (Quota) ให้กับแต่ละทีมขาย หรือ พนักงานขายแต่ละคน โดย
สามารถกําหนดเป้าการขายได้ทั *งแบบตามจาํนวนเงนิและจาํนวนสินค้า 

� กระบวนการขาย (Sales Process) ชว่ยให้พนักงานของคุณดําเนินการขายสินค้าตาม
ขั *นตอนที�กําหนดไว้ โดยคุณสามารถกําหนดวิธีการขายที�มักจะประสบความสําเร็จโดย
เสียค่าใช้จา่ยในการดําเนินการน้อยที�สุดเป็นแนวทางไว้ได้ 

� กิจกรรม (Activity) ชว่ยให้พนักงานสามารถวางแผนการทํางานหรือการติดต่อลูกค้าไว้
ล่วงหน้าได้ และชว่ยเก็บประวัติการทํางานหรือการติดต่อลูกค้า 

Sales 

Team
Queue Assign Quota

Sales 

Process
Activity
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 ทีมขาย (Sales Team) 
 

 

 ทีมขาย หมายถึงกลุ่มคนที�รับผิดชอบเป้าการขายร่วมกัน โดยมีหัวหน้าทีมขายเป็นผู้ กํ าหนด
เป้าการขายที�เหมาะสมใหักับพนักงานขายภายในทีม เพื�อให้ทั *งทีมสามารถทํายอดขายได้ตามเป้าการ
ขายที�ตั *งไว้ 

 รูปแบบในการจดัทีมขายอาจพิจารณ าจาก  สินค้า  พื *น ที�ห รือ เขตก ารขาย  หรือ จัดตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน เป็นต้น  เพื�อให้สามารถนําไปวัดผลได้ว่าทีมไหนสร้างกําไรให้กับหน่วย งาน
หรือองค์กร ทีมไหนที�ยังทํายอดขายไม่ได้ตามเป้าที�ตั *งไว้ 

 สําหรับการพิจารณาขนาดของทีมขายว่าจะมีพนักงานขายเท่าไหร่ ข ึ *นอยู่กับความสามารถใน
การบริหารจดัการพนักงานขายในทีมของหัวหน้าทีมขาย ดังนั *นถ้าหัวหน้าทีมขายสามารถหาเครื�อ งมือ
มาชว่ยบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะชว่ยให้คุณจดัสรรพนักงานขายในทีมได้มากขึ *น โดยที�
หัวหน้าทีมขายยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนในทีมได้ไม่ยาก 

  

CEO

Manager A

Sale 1 Sale 2

Manager B

Sale 3 Sale 4
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 นอกจากนี *ทีมขายอาจจะประกอบด้วยพนักงานในตําแหน่งอื�นนอกจาก พ นัก งานขาย  เช ่น 
พนักงานการตลาดมาชว่ยทําตลาดให้กับทีมขายแต่ละทีมโดยเฉพาะ มีผู้ เช ี�ยวชาญเฉพาะด้านสําหรับ
ชว่ยนําเสนอสินค้าเชงิเทคนิคหรือเรื�องเฉพาะทางที�พนักงานขายอาจจะไม่ชาํนาญ หรืออาจจะมีผู้ ช ่วย
การขาย (Sales Coordinator) ที�จะมาชว่ยงานเอกสารต่างๆ แทนพนักงานขายก็ได้ 

 เพื�อให้ทีมขายสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทํางานแทนกันไ ด้ 
จงึควรให้พนักงานทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลการขายที�จาํเป็นต้องใช้ร่วมกันไ ด้
ด้วย หรืออย่างน้อยที�สุดหัวหน้าทีมต้องเห็นข้อมูลของลูกทีมทุกคน เพื�อใช้ในการติดตามการขาย และ
ยอดขายว่าทําได้ตามเป้าการขายที�ตั *งไว้แล้วหรือยังได้ด้วย 

 

รูป หน้าจอกําหนดทีมขาย (Sales Team) 
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 การจัดคิว (Queue) 
 

Queue A    

 
Queue B

   

 การจดัคิวสําหรับการบริหารงานขาย เหมาะสําหรับองค์กรที�เน้นการทําตลาดเป็นหลักและให้
ลูกค้าเป็นผู้ติดต่อเข้ามายังบริษัทเอง ไม่ว่าจะมาจากทางอินเตอร์เน็ต เชน่ การติดต่อเข้ามาจากเว็ปไซท์
ของบริษัท ลูกค้าส่งอีเมล์เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับสินค้าที�ตนเองกําลังสนใจ รวมถึงลูกค้าที�ติดตอ่
เข้ามาทางโทรศัพท์ หรือ เข้ามาเยี�ยมชมที�สํานักงานโดยตรง ซึ�งพนักงานขายมีหน้าที�หลักคือ ใ ห้ ข้อ มูล
และนําเสนอสินค้าหรือบริการที�เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า และปิดการขายให้ได้เร็วที�สดุ 

 ถ้าไม่มีการจดัคิวไว้ ปล่อยให้ใครเร็วใครได้ลูกค้านั *นไป มีโอกาสไม่น้อยที�ลูกค้ารายใหญ่จะไป
อยู่ในมือของพนักงานขายที�ไม่เหมาะสมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื�องความรู้ ความเข้าใจในตัวสินค้าของ
องค์กร หรือขาดความชาํนาญ ความสามารถในการปิดการขายสําหรับลูกค้ารายใหญ่ๆ ส่งผลให้โอกาส
ปิดการขายน้อยลงตามไปด้วย 

Sale 3 Sale 2 Sale 1

Sale 6 Sale 5 Sale 4



 

 การบริหารทีมขาย 
- 49 - 3 

 การจัดควิตามสินค้า 

 การจดัคิวแบบแรกเป็นการจดัคิวตามความรู้ความสามารถในการขายสินค้า  จะช่วย ใ ห้คุณ
สามารถจดัสรรได้ว่าพนักงานขายแต่ละคนเหมาะสมกับการขายสินค้าใด เชน่ สินค้าบางชนิดพนักงาน
ขายจาํเป็นต้องรู้รายละเอียดให้มากที�สุดเพื�อนําเสนอลูกค้าได้อย่างไม่เสียเปรียบคู่แขง่ โดยจดัให้มีการ
สอบผ่านใบรับรอง (Certificate) เกี�ยวกับความรู้ที�จาํเป็นในการขายสินค้าก่อน จงึจะจดัเข้าคิวพนักงาน
ที�มีสิทธิOในการขายสินค้าดังกล่าว 

 

รูป หน้าจอกําหนดคิวพนักงานขาย (Queues) 
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การจัดควิตามกลุ่มลูกค้า 

 เนื�องจากลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจมีวิธีการขายที�แตกต่างกันไป เชน่ ลูกค้าที�เป็นหน่วยงาน
ของรัฐบาลอาจจะมีข ั *นตอนการขาย ที�ซ ับซ้อ นก ว่าลูก ค้าบริษัทเอ ก ชนทั�ว ไ ป พ นัก งานขาย ที� มี
ประสบการณ์เคยขายสินค้าให้หน่วยงานรัฐบาลมาก่อนก็จะรู้ชอ่งทางในการขายที�ดีกว่า ทําให้มีโอกาส
ปิดการขายได้มากขึ *นตามไปด้วย หรืออาจจะดูตามประเภทธุรกิจของลูกค้า พนักงานขายควรจะมีความ
เข้าใจในธุรกิจของลูกค้า ซ ึ�งจะชว่ยให้สามารถนําเสนอสินค้าที�เหมาะสมกับลูกค้า รู้ว่าลูกค้าที�ทําธุรกิจ
ดังกล่าวมักจะประสบปัญหาอะไร ควรจะนําเสนออย่างไร ดังนั *นวิธีนี *จะชว่ยให้เราจัดส รรพ นัก งานที�
เหมาะสมกับลูกค้าได้มากที�สุด 

การจัดควิแบบอื8นๆ 

 นอกจากนี *ถ้าคุณมีการแบง่เขตการขายที�ชดัเจน คุณอาจจะจดัคิวตามเขตก ารขาย  เพื�อ ใ ห้
พนักงานขายสามารถบริการลูกค้าได้สะดวก และมีพื *นที�รับผิดชอบชดัเจน หรือจะนํารูปแบบคิวต่างๆมา
ผสมผสานกันจนได้รูปแบบการจดัคิวที�เหมาะสมกับธุรกิจของคุณก็ได้  

 แต่ถ้าสินค้าหรือบริการของคุณมีอยู่ชนิดเดียว ลูกค้ากลุ่มเดียว คุณก็ยังสามารถจดัคิว Queue 
พนักงานขายเพื�อจดัสรรลูกค้าให้กับพนักงานขายแต่ละคนอย่างยุติธรรมได้เชน่กัน ซ ึ�งจะชว่ยลดปัญหา
การแย่งลูกค้ากัน หรือการเกี�ยงลูกค้ากันได้ 
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 การมอบหมาย (Assign) 
 

  

 การมอบหมายงาน (Assign) เป็นการส่งงานจากผู้ บ ันทึก หรือ ผู้ รับผิดชอ บปัจจุบ ันใ ห้กับ
พนักงานอื�นไปดําเนินการต่อ เชน่ 

� หัวหน้าทีมการตลาด Assign Lead ให้พนักงานการตลาดไปคัดกรอง Lead 

� พนักงานการตลาด Assign Lead ให้กับพนักงานขายไปดําเนินการขายโดยตรง 

� หัวหน้าทีมขาย Assign Lead ที�ได้จากการตลาดให้กับพนักงานขายในทีมไปดําเนินการ
ขายต่อ 

� หัวหน้าทีมขาย Assign ลูกค้าที�พนักงานคนเดิมรับผิดชอบลาออกไปให้กับพนักงานขาย
คนอื�นรับผิดชอบต่อ 

Company A
Company B
Company C
Company D
Company E
Company F

•Company A

•Company E

•Company F

Sales 
Team 1

•Company B

•Company C

•Company D

Sales 
Team 2
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รูปแบบการมอบหมาย 

� มอบหมายให้ตนเอง  
� มอบหมายให้พนักงานคนใดคนหนึ�ง  
� มอบหมายให้พนักงานตามคิว 

 

รูป หน้าจอมอบหมายงานให้พนักงานขายอื'น 

การแจ้งเตอืนเมื8อมีการมอบหมาย 

 เมื�อมีการมอบหมายงานเกิดข ึ *นควรมีการแจ้งไปยังผู้ ที�ได้รับมอบหมายผ่านทางชอ่งทางต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งด้วยวาจา, เอกสาร, Email หรือการแจ้งเตือนเมื�อเข้าใช้งานซอฟท์แวร์ CRM เพื�อลด
การสูญเสียโอกาสในการขายที�เกิดจากผู้ ที�ได้รับมอบหมายได้รับขา่วสารล่าช้า จนลูกค้าตัดสินใจไปใช้
สินค้าหรือบริการของบริษัทอื�นแทน  
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 การกําหนดเป้าการขาย (Quota) 
 

 

 ในแต่ละปีผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้กําหนดเป้าหมายของทั *งองค์กร โดยอาศัยข้อมูลการขายปี
ที�ผ่านมา ข้อมูลทางการตลาด สภาพการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือข้อ มูล คู่ แข ่ง แล ะพิจารณ าจาก
งบประมาณด้านค่าใช้จา่ยที�จะเกิดข ึ *นในปีนั *น หลังจากนั *นจงึจดัสรรเป้าการขายให้กับผู้บริหารระดับถัด
มารับผิดชอบยอดขายของแต่ละหน่วยงานต่อไปจนกระทั�งถึงระดับพนักงานขายแต่ละคน  

 สําหรับชว่งเวลาในการกําหนดโควต้านิยมกําหนดเป็นปี และแบง่ย่อยออกเป็นไตรมาส หรือ
เดือน ข ึ *นอยู่กับระยะเวลาในการขายเฉลี�ย เมื�อแบง่เป็นชว่งเวลาย่อย (งวด) แล้วจงึจดัสรรโควต้าของแต่
ละงวดต่อไป โดยอาจแบง่โดยเฉลี�ยเท่ากันทุกไตรมาสหรือทุก เดือ น หรือ จะแบ่งตามฤ ดูก าล ที� ทํา
ยอดขายได้ดีโดยเปรียบเทียบกับสถิติของปีที�ผ่านมา ซึ�งวิธีนี *จะได้เป้าการขายที�มีโอกาสทําได้ตามเ ป้า
สูงกว่าวิธีเฉลี�ยเท่ากันทุกงวด 

  

Team A

25%

Team B

25%

Team C

25%

Team D

25%
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 การกําหนดโควต้าตามจาํนวนเงนิ 

 องค์กรโดยส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี *เพื�อให้ได้ยอดขายตามเป้าการขายที�ได้กําหนดไว้ โดยไม่สนใจ
ว่าพนักงานจะขายสินค้าได้จาํนวนเท่าไหร่ ขอเพียงแค่ได้ยอดขายตามเป้าที�ตั *งไว้ก็พอ 

 

รูป หน้าจอกําหนดโควต้าตามจํานวนเงิน (Quota Amount)  
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 การกําหนดโควต้าตามจาํนวนสินค้า 

 สําหรับบางองค์กรที�มีทั *งสินค้าทํากําไรสูง และสินค้าที�ทํากําไรตํ�า แต่ต้องก ารใ ห้ มีก ารขาย
สินค้าทุกชนิดให้มีสัดส่วนที�เหมาะสมกันด้วยเหตุผลต่างๆ เชน่ การสร้างแบรนด์, การเปิดตล าดใหม่, 
เหตุผลด้านต้นทุนการผลิต หรือค่าใช้จา่ยในการบริการ จาํเป็นต้องใช้วิธีกําหนดโควต้าตามจํานวน
สินค้าแทนการดูจากจาํนวนเงนิแต่เพียงอย่างเดียว 

 

รูป หน้าจอกําหนดโควต้าตามจํานวนสินค้า (Quota Quantity)  
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 กระบวนการขาย (Sales Process) 

 ในการขายสินค้าแต่ละครั *งอาจจะมีข ั *นตอนการขายไม่เหมือนกัน ข ึ *นอ ยู่กับข ั *นตอ นในก าร
จดัซื *อของลูกค้า, รูปแบบการขายบริษัท, ความซบัซ้อนและรายละเอียดของสินค้าที�แตกต่างกันไ ป จึง
ควรกําหนดรูปแบบของการขายไว้ และนําไปปรับให้เข้ากับการขายสําหรับลูกค้าแต่ละราย หรือการขาย
แต่ละครั *งได้งา่ยข ึ *น 

 

 ตัวอย่าง เชน่ บางธุรกิจอาจจะมีข ั *นตอนที�ไม่ซบัซ้อนมาก ลูกค้าเพียงโทรเข้ามาที�บริษัทเพื�อ
สอบถามราคารายละเอียดของสินค้าที�ตนเองสนใจ และตัดสินใจซื *อทันทีหลังจากได้รับคําตอบ แต่บาง
ธุรกิจอาจจะต้องมีการนัดเข้าไปนําเสนอรายละเอียดสินค้า, ทดลองใช้สินค้าก่อนการซื *อจริง, ส่งใบเสนอ
ราคา, ต่อรองราคา, ฯลฯ 

 นอกจากนี *ผู้บริหารอาจจะนําข้อมูลจากการขายที�ประสบความสําเร็จ มาวิเคราะห์และนํามา
ปรับปรุงกระบวนการขายสําหรับสินค้าแต่ละชนิด เพื�อเพิ�มโอกาสในการปิดการขายได้สูงข ึ *น เร็วข ึ *น และ
ลดค่าใช้จา่ยที�ไม่จาํเป็นลงได้ 
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 Sales Process ทําให้ผู้บริหารสามารถทราบความคืบหน้าของการขายว่าอยู่ในข ั *นตอ นไ หน
แล้ว ใกล้ปิดการขายได้หรือยัง หรือใช้ดูว่าติดปัญหาอะไรหรือไม่ โดยดูจากการทํางานพนักงานขายที�ทํา
นอกเหนือจาก Sales Process ที�ได้กําหนดไว้ นอกจากนี *คุณยังสามารถนํา Sales Process มาชว่ยเป็น
กรอบในการทํางานให้กับพนักงานขายหน้าใหม่ เพื�อชว่ยลดเวลาในการเรียนรู้กระบวนการด้านการขาย
ได้เชน่กัน 

 

รูป หน้าจอกําหนด Sales Process  

 ในการจดัทํา Sales Process นั *นควรพิจารณาจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจของคุณเป็นหลัก 
ว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างในการขายแต่ละครั *ง แต่ละกิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่ เพื�อนําเวลาที� ต้อ งใ ช้
ทั *งหมดมาประมาณการว่าการขายแต่ละครั *งใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ในการทํา
กิจกรรมลําดับถัดไปต้องทําภายในระยะเวลาเท่าไหร่ เพื�อไม่ให้ทิ *งชว่งห่างจนเกินไป ตัวอย่างเชน่ ถ้าคณุ
ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าแล้ว คุณจะต้องติดต่อกับลูกค้าเพื�อติดตามการสั�งซ ื *อภายในวันถัดไปก่อ นที�
ลูกค้าจะเปลี�ยนใจหรือมีคู่แขง่มาแย่งลูกค้าไป  
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 กิจกรรม (Activity) 

 ปัญหาที�พบกันบอ่ยๆ ที�ทําให้สูญเสียโอกาสในการขายไป เชน่ พนักงานขายลืมไปตามนัดที�ได้
นัดหมายกับลูกค้าไว้ หรือไปผิดเวลา ไม่ส่งเอกสารตามที�ได้นัดหมายไว้ หรือไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนเข้าพบลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลให้ไม่เช ื�อมั�นที�จะซื *อสินค้าจากทางบริษัท ว่า
จะได้รับสินค้าหรือบริการที�ดี และอาจจะคิดว่าขนาดก่อนขายยังไม่ใส่ใจแล้วโอกาสที�จะได้รับการบริการ
หลังการขายที�ดีจากบริษัทนี *คงยาก ส่งผลให้ลูกค้าเปลี�ยนใจไปหาผู้ ขายรายอื�นแทน 

ประเภทของกิจกรรม (Activity Type) 
 

การนัดหมาย (Appointment)  
ได้แก ่การนัดพบลกูค้าที�บริษัทลกูค้า หรือสถานที�อื�น  ๆเชน่
การนัดลูกค้าเข้ามาที�บริษัท, โรงแรม เป็นต้น 
การตอบรับลูกค้าจากแคมเปญ (Campaign Response)  

สําหรับเก็บข้อมูลลกูค้าที�ให้ความสนใจแคมเปญและได้มีการ
ติดต่อเข้ามา 
การส่งอเีมลล์ (Email)  
สําหรับการติดต่อกับลูกค้าทางอีเมล ์
การจัดงานต่างๆ (Event)  
เชน่ การจดังานสัมมนา, งานแสดงสินค้าต่างๆ 
การส่งแฟ็กซ์ (Fax)  
สําหรับการติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรสาร 
การส่งจดหมายหรือพสัดุ (Letter)  
สําหรับการติดต่อกับลูกค้าโดยการรับส่งไปรษณยี ์
การโทรศพัท์ (Phone)  
สําหรับการติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 
 
 

              รูป หน้าเลือกประเภทกิจกรรม(Activity Type) 
 

งานอื8นๆ (Task)  
กิจกรรมอื�นๆ ที�นอกเหนือจากกิจกรรมที�
กล่าวมาแล้วข้างต้น 
งานบริการ (Service)  
สําหรับการออกไปบริการลูกค้าหลังการขาย 
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 การนํา Activity มาใช้ในการขาย 

 กิจกรรม (Activity) ที�จะกล่าวถึงในที�นี *จะหมายถึง กิจกรรมต่างๆที� เกี� ย ว ข้อ งกับ ก ารขาย 
การตลาด การติดต่อลูกค้าหรือการขายที�เกิดข ึ *น ซ ึ�งกิจกรรมต่างๆ ที�เกิดข ึ *น คุณสามารถนํา Activity มา
ชว่ยในการขายได้ตั *งแต่การกําหนดแผนล่วงหน้า เชน่  

กิจกรรมประเภทการนัดหมาย (Activity Appointment) 

 ใช้การนัดหมาย (Appointment) ว่าต้องไปพบลูกค้าตอนไหน ไปพบกับใคร สถานที�ใด ข้อมูล
ในการติดต่อมีอะไรบ้าง ต้องนําสิ�งของอะไรไปด้วย ต้องพาทีมงานไปด้วยหรือไม่ เป็นต้น 

 

รูป หน้าจอกิจกรรมประเภทการนัดหมาย (Activity Appointment) 
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 กิจกรรมประเภทการส่งอเีมล์ (Activity Email)  

 ใช้การส่ง Email ในการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ซ ึ�งจะประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ยกว่าการ
ส่งทางจดหมายหรือส่งแฟ็กซใ์ห้ลูกค้า เนื�องจากสามารถส่งใบเสนอราคาไปให้ลูก ค้าไ ด้ ทันทีโดย ไ ม่
จาํเป็นต้องพิมพ์เป็นกระดาษก่อนซึ�งจะสิ *นเปลืองทั *งนํ *าหมึกและกระดาษ จากนั *นยังต้องเสียค่าโทรศพัท์
เพื�อส่งแฟกซไ์ปให้ลูกค้าอีก นอกจากนี *การส่งเอกสารทาง Email ยังชว่ยให้คุณสามารถส่งเอกสารถึง
ผู้ รับได้ทีละหลายๆ คน 

 

รูป หน้าจอกิจกรรมประเภทการส่งอีเมล์ (Activity Email) 
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 กิจกรรมประเภทการส่งแฟ็กซ์ (Activity Fax) 

 ในกรณีที�ลูกค้าไม่สะดวกติดต่อกับคุณทาง Email คุณอาจใช้การส่งแฟ็กซแ์ทน โดยคุณควร
บนัทึกประวัติการส่งแฟ็กซไ์ว้ในซอฟท์แวร์ CRM เพื�อใช้อ้างภายหลัง นอกจากนี *คุณสามารถส่งแฟ็ ก ซ์
โดยใช้ WinFax หรือ Microsoft Fax Service เพื�อส่ งแฟ็ ก ซ์จาก คอ มพิว เตอ ร์ไ ด้ โดย ตรง โดย ไ ม่
จาํเป็นต้องพิมพ์เป็นกระดาษก่อน ซึ�งจะชว่ยให้คุณประหยัดเวลาและลดค่าใช้จา่ยในการส่งแฟ็กซล์งได้ 

 

รูป หน้าจอกิจกรรมประเภทการส่งแฟ็กซ ์(Activity Fax) 
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 กิจกรรมประเภทการส่งจดหมาย (Activity Letter) 

 ใช้สําหรับการพิมพ์จดหมาย (Letter) หรือใบแนบพร้อมกับพัสดทีุ�จะจดัส่งให้กับลูกค้า 

 

รูป หน้าจอกิจกรรมประเภทการส่งจดหมาย (Activity Let ter) 
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 กิจกรรมประเภทการโทรศพัท์ (Activity Phone) 

 ใช้สําหรับเก็บข้อมูลการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ 

 

รูป กิจกรรมประเภทโทรศัพท์ (Activity Phone)  
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 กิจกรรมประเภทงาน (Task Activity) 

 ใช้สําหรับกิจกรรมประเภทอื�นๆ ที�นอกเหนือจากกิจกรรมประเภทที�กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

รูป หน้าจอกิจกรรมประเภทงาน(Activity Task) 
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 ประวัตกิารทํากิจกรรม (Activity History)  

 กิจกรรมต่างๆ ที�ทําข ึ *นกับลูกค้าควรมีการเก็บไว้เพื�อใช้ติดตามการทํางานของพนักงาน และใช้
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื *อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื�อใช้ในการกําหนดรูปแบบหรือขั *นตอ นในก าร
ขายที�ปิดการขายได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จา่ยที�สุด เพื�อชว่ยลดค่าใช้จา่ย และเพิ�มโอกาส ก ารปิด
การขายได้มากยิ�งข ึ *น 

 

รูป หน้าจอ Activity History ของ Opportunity  
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Reports and Dashboard 

Summarize Appointment Report 

 รายงานแสดงการทํากิจกรรมของพนักงานขาย  ว่า มีก ารนัดหมาย กับลูก ค้าราย ใดบ้าง 
ดําเนินการไปแล้วหรือยัง 
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 Sale Performance Report 

 รายงานสําหรับวัดประสิทธิภาพของพนักงานขาย โดยพิจารณาจากจาํนวน ลูกค้าใหม่, ก าร
ติดต่อลูกค้า, การขายที�เกิดข ึ *น, การออกใบเสนอราคา และ ใบกํากับภาษี โดยดูจาํนวนราย ก ารแล ะ
มูลค่า 
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 Key Performance Indicators 

 ดัชนีช ี *วัดประสิทธิภาพในการขาย เปรียบเทียบกับงวดที�ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับเป้าที�ตั *งไว้ 

 

รูป หน้าจอแสดงผล KPIs ตามที'ได้ตัMงค่าไว้  

 

 

รูป หน้าจอเลือกตัวชีMวัดที'สนใจมาแสดง  
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 Compare Sales 

 กราฟเปรียบเทียบยอดขายที�ทําได้เทียบกับเป้าการขายในแต่ละชว่งเวลา 
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 Top Sales Report 

 รายงานแสดงยอดขายโดยเรียงตามพนักงานขายที�ทํายอดขายสูงสุด 
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 Top Five Sale 

 กราฟแสดงพนักงานขาย 5 อันดับแรกที�มียอดขายสูงสุด 
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 Team Effectiveness 

 กราฟแสดงประสิทธิภาพ Activity ของพนักงานขาย 

 

 

 

 


