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การบริหารงานขาย (1) 

 การนําซอฟท์แวร์ CRM มาใช้เป็นเครื'องมือในการบริหารงานขาย จะช่วย ใ ห้คุณ ส ามารถ
ติดตามการขายที'เกิดข ึ 3น ตั 3งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามาครั 3งแรก จนกระทั'งปิดการขายสําเร็จ โดยคุณสามารถ

ใช้ “ออพทูนิท”ี (Opportunity) เป็นเค รื'อ งมือ ในก ารติดตามก ารขาย ไ ด้  ซ ึ'งในบทนี 3จะแนะนํา 
Opportunity ว่าจะนํามาใ ช้เ ป็นเค รื'อ งมือ ในก ารขาย ขอ งพ นัก งานขาย ไ ด้อ ย่างไ ร แล ะจะใ ช้ 
Opportunity เป็นเครื'องมือในการติดตามงานขายของหัวหน้าหรือผู้ จดัการฝ่ายขายได้อย่างไรบ้าง 
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 การนํา Opportunity มาช่วยบริหารงานขาย 

 Opportunity หมายถึง โอกาสในการขายสินค้าในแต่ละครั 3ง ตั 3งแต่เปิดการขาย มีก ารติดต่อ 
เสนอราคา จนกระทั'งลูกค้าตัดสินใจซื 3อสินค้าหรือปิดการขาย โดยจะมีการเก็บรายละเอียดก่อนที'จะมี

การเปลี'ยนแปลงสถานะไว้ด้วย 

 คุณสามารถนํา Opportunity มาใช้เป็นเครื'องมือของพนักงานขาย ในก ารเก็บประวัติก าร
ติดต่อหรือสถานะงานที'ได้ดําเนินการไปแล้ว โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารใช้ Opportunity เพื'อติดตามการ

ขายและดูภาพรวมการขายที'เกิดข ึ 3นได้ 

 

รูป หน้าจอ Opportunity  
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 ข้อมูลสําคญัใน Opportunity 

 ข้อมูลสําคัญใน Opportunity สําหรับใช้เป็นข้อมูลสําหรับติดตามการขายของพ นัก งานขาย 
และผู้บริหารทีมขาย เพื'อใช้ดูความคืบหน้าของงาน เชน่  

� ชื*อโอกาสการขาย (Opportunity Name) สําหรับใช้อ้างอิงการขายแต่ละครั 3ง โดย ควร
ระบุชื'อลูกค้าและชื'อสินค้าที'ลูกค้าต้องการไว้ด้วย 

� ประเภทโอกาสการขาย (Opportunity Type) สําหรับแยกประเภทว่าเป็นก ารขาย ใน

ลักษณะใด เพื'อใช้ในการวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายที'สามารถปิดการขายได้มากกวา่กนั 
และนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับเลือกกลุ่มเป้าหมายในการออกแคมเปญครั 3งต่อ ไ ป เช ่น 

แบง่เป็นลูกค้าเก่าที'เคยซื 3อสินค้ามาจากทางบริษัท และลูก ค้าใหม่ หรือ จะแบ่งตาม
รูปแบบของสินค้าหรือบริการก็ได้ 

� สถานะการขาย (Opportunity Stage) สําหรับบอกว่า Opportunity นี 3ดําเนินการไปถึง

ข ั 3นตอนไหน ตั 3งแต่ยังไม่เริ'มดํา เ นินก าร (Wait), ระหว่างดํา เ นินก าร (Inprogress), 
จนกระทั'งข ั 3นตอนการขายทั 3งแบบ ปิดการขายได้ (Close Won) หรือ ปิดการขาย ไ ม่ไ ด้ 

(Close Lost) 
� อ้างองิแคมเปญ (Reference Campaign) สําหรับใ ช้วิ เคราะห์ประสิทธิภาพ ขอ ง 

Campaign โดยดูทั 3งจาํนวน Opportunity ทั 3งหมดที' ไ ด้จาก  Campaign แล ะ จํานวน 

Opportunity ที'ปิดการขายได้จากแต่ละ Campaign 

� วนัที*คาดว่าจะปิดการขายได้ (Expect Close Date) สําหรับใช้ประมาณการว่าจะปิด

การขายได้เมื'อไหร่ (Forecast) 
� รายได้ประมาณการ (Estimate Revenue) สําหรับประเ มินราย ไ ด้ ที'จะไ ด้ รับ ถ้ า

สามารถปิดการขายครั 3งนี 3ได้ โดยพิจารณาจากมูลค่าสินค้าทั 3งหมดที'ลูกค้าสนใจจะซื 3อ 

หรืองบประมาณที'ลูกค้าตั 3งไว้ 

� รายได้คาดหวงั (Expect Revenue) สําหรับใช้ประเมินรายได้ที'คาดว่าจะได้รับจากการ

ขายครั 3งนี 3โดยขึ 3นอยู่กับเปอร์เซน็ต์ความเป็นไปได้ที'จะปิดการขาย (Probability) 
� อ้างองิลีดส์ (Original Lead) สําหรับอ้างอิงเพื'อใช้อ้างอิงว่าการขายครั 3งนี 3ได้จาก  Lead 

รายใดและได้ลูกค้ามาจากสื'อ (Lead Source) ไหนบ้าง  
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� สินค้า (Product) สําหรับเก็บราย ก ารสินค้า ที'ลูก ค้า ต้อ งก าร โดย อ าจจะใส่ เ ป็น

รายละเอียดสินค้าไว้ 

 

รูป หน้าจอ Opportunity Tab รายการสินค้าที�จะนําเสนอลูกค้า 

 

รูป หน้าจอ รายละเอียดสินค้าเสริม บริการเสริม และคําอธิบายสินค้าเพิ� มเติม 
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 บทบาทผู้ตดิต่อ (Contact Roles) 

 การติดต่อกับลูกค้าในการขายสินค้าแต่ละ Opportunity อาจจะมีผู้ เกี'ยวข้องมากกว่าหนึ'งคน 

โดยมีบทบาทที'แตกต่างกันไป ข ึ 3นอยู่กับขนาดองค์กรและขั 3นตอนการจดัซื 3อของลูกค้าแต่ละราย ตัวอยา่ง
บทบาทของผู้ติดต่อที'พบกันบอ่ยๆ เชน่ 

� Decision Maker ผู้ มีอํานาจตัดสินใจ  

� Executive Sponsor ผู้บริหารที'ให้การสนับสนุน   
� Business User       ผู้ ใช้ในบริษัท  

� Technical Buyer    ผู้ ชาํนาญในการจดัซื 3อ  
� Influencer             ผู้ ที'มีแรงชกัจงูใจ ผู้ ที'โน้มน้าวให้ซื 3อได้  
� Consultant        ผู้ ที'เป็นที'ปรึกษา  

 ดังนั 3นในการติดต่อกับลูกค้าในแต่ละครั 3งจงึควรมีการพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว  ว่า เ รื'อ งที'
ต้องการติดต่อเกี'ยวข้องกับใคร และต้องประสานงานกับใครบ้าง ทั 3งนี 3ถ้ามีผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน ควร

กําหนดไว้ด้วยว่าใครจะเป็นผู้ติดต่อหลัก 

 

รูป หน้าจอข้อมูลรายชื�อผู้ที�เกี�ยวข้องกับการขาย (Contact Roles) 
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 ความน่าจะเป็นที*จะปิดการขายได้ (Probability)  

 มีหน่วยเป็นเปอร์เซน็ต์ (%) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดย ค่า  0 หมาย ถึงปิดก ารขาย ไ ม่ไ ด้ 

(Close Lost) และค่า 100 หมายถึงปิดการขายได้ (Close Won) ส่วนระหว่างการดําเนินการในแต่ล ะ
ข ั 3นตอนจะให้มีค่า Probability เท่าไหร่นั 3นข ึ 3นอยู่กับ กระบวนการขาย (Sales Process) ที'เลือกใช้แล ะ
ค่า Probability ของแต่ละข ั 3นตอนที'ได้กําหนดไว้ 

 

ตัวอย่าง การกําหนดค่า Probability ให้กับแต่ละขั<นของ Sales Process 

Sales Stage Probability Description 

New 20% เมื'อสร้าง Opportunity ขึ 3นมาใหม่ กําหนดให้มีคา่ Probability เริ'มต้น ที' 
20% 

Contacted 40% เมื'อตดิตอ่ลกูค้าแล้วลกูค้าให้ความสนใจ สอบถาม รา ยละ เ อียดสิน ค้า 
Probability จึงเพิ'มขึ 3นเป็น 40% 

Demo 60% เมื'อลกูค้าต้องการรู้ รายละเอียดสนิค้าและนัดให้เข้า ไป นํา เ สน อสิน ค้า 
Probability จึงเพิ'มขึ 3นเป็น 60% 

Quotation 80% เมื'อลกูค้าพบว่าสนิค้า ตรงกับ คว า ม ต้องกา ร  จึงได้สอบ ถา ม รา คา 
Probability จึงเพิ'มขึ 3นเป็น 80% 

Negotiate 90% เมื'อลกูค้าตอ่รองราคาจากที'ได้เสนอไป Probability จึงปรับขึ 3นเป็น 90% 

Close Won 100% เมื'อลกูค้าตดัสนิใจซื 3อสนิค้า และมีการออกใบกํากับภาษี (Invoice) จึงถือ
ว่าปิดการขายสาํเร็จ คา่ของ Probability จึงเป็น 100% 

Close Lost 0% เมื'อลกูค้าแจ้งว่าไม่สนใจที'จะซื 3อสนิค้า หรือตดัสนิใจไปซื 3อสนิค้าอื'น ของ
คูแ่ข่งแล้ว จึงถือว่าปิดการขายไม่สาํเร็จ คา่ของ Probability จึงเป็น 0% 

รายได้
คาดหวัง

Expect 
Revenue

ประมาณการ
รายได้

Estimate 
Revenue

% ความ
เป็นไปได้

Probability 
(%)
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 ประวัตกิารเปลี*ยนสถานะ (Stages History) 

 การเปลี'ยนแปลงข้อมูลหรือสถานะของ Opportunity ในแต่ละค รั 3งควรมีก ารเก็บข้อ มูล ไ ว้

สําหรับตรวจสอบย้อนกลับ เพื'อใช้ติดตามสถานะการขาย ป้องกันการทุจริตจากการเข้าไปแก้ไขโดยไ ร้
ร่องรอย นอกจากนี 3เรายังสามารถนํา Stage History ของการขายที'ประสบความสําเร็จ และ ไม่ประสบ
ความสําเร็จมาวิเคราะห์และจดัทําเป็น Sales Process ที'เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการสําหรับธุรกิจ

ของคุณต่อไปว่าในการขายแต่ละครั 3งควรมีลําดับข ั 3นตอนอย่างไรบ้าง แต่ละข ั 3นตอนจะต้องใช้เวลาแล ะ
ทรัพยากรเท่าใดจงึจะเหมาะสมและชว่ยให้ปิดการขายได้เร็วที'สุด 

 

 รูป หน้าจอแสดงประวัติการเปลี�ยนสถานะการขาย (Opportunity Stages History) 
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 พนัธมิตรและคู่แข่ง (Partner & Competitor)  

พนัธมิตร (Partner)  

 ในการขายบางครั 3งอาจจะต้องทํางานร่วมกับบริษัทอื'นๆ เพื'อนําเสนอสิ'งที'ลูกค้าต้องการควบคู่
ไปกับสินค้าหรือบริการที'บริษัทของคุณมี เชน่ ถ้าบริษัทของคุณขายซอ ฟ ท์แว ร์ แต่ มีลูก ค้าราย หนึ' ง

ต้องการเครื'องคอมพิวเตอร์และการเชื'อมต่อระหว่างสาขาผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย  ถ้ าคุณ ส ามารถ หา
พันธมิตรที'ขายเครื'องคอมพิวเตอร์หรือผู้บริการอินเตอร์เน็ตมาแนะนํากับลูกค้าได้ก็จะชว่ยเพิ'มโอกาสให้
ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื 3อสินค้าหรือบริการของคุณ เพราะลูกค้าจะมั'นใจได้ระดับหนึ'งว่าสิ'งที'คุณนําเสนอ

มานั 3นสามารถทํางานร่วมกันได้ และมีโอกาสเกิดปัญหาน้อยกว่าลูกค้าไปจดัหาเอง 

 

รูป หน้าจอพันธมิตร (Partner) 
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 คู่แข่ง (Competitor)  

 ในการขายในแต่ละครั 3งถ้าคุณมีข้อมูลเกี'ยวกับคู่แขง่ รู้ว่ามีใครเป็นคู่แขง่บ้าง คู่ แข ่งนํา เส นอ
อะไรให้ลูกค้าบ้าง มีจดุแขง็ จดุอ่อนอย่างไร ข้อมูลเหล่านี 3จะชว่ยให้คุณเตรียมทางหนีทีไล่ หรือแก้เกมส์

โดยนําเสนอจดุเด่นของสินค้าหรือบริการของคุณที'ลูกค้าต้องการ แต่คู่แขง่ไม่มี หรือสู้ ไม่ได้ ซ ึ'งจะให้คุณ
มีโอกาสปิดการขายได้สูงกว่าคู่แขง่ ดังคํากล่าวที'ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั 3ง ชนะร้อยครั 3ง” 

 

รูป หน้าจอคู่แข่ง (Competitor) 
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 การแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert) 

 บอ่ยครั 3งที'คุณต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปโดยไม่มีโอกาสได้รับรู้ ไม่มีโอกาสแก้ ปัญ หาให้
พนักงานขายของคุณ หรือรู้ตัวอีกทีเมื'อสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แขง่ไ ปเสีย แล้ ว  ปัญ หานี 3มัก เกิดจาก

ผู้บริหารไม่มีเวลาว่างพอที'จะติดตามทุกการขายที'เกิดข ึ 3นได้ตลอดเวลา จนกว่าจะสุ่มตรวจสอบดู ถึงจะ
เจอปัญหาที'พนักงานไม่ยอมบอก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที'เกิดจากความใส่ใจของพนักงานขาย ปัญหาหรือ
ข้อจาํกัดในส่วนของนโยบายการขาย 

 

รูป หน้าจอกําหนดเงื�อนไขแจ้งเตือนเมื�อมีการขายรายใหญ่เข้ามา  (Big Deal Alert) 
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 สิ'งที'จะชว่ยให้ผู้บริหารสามารถติดตามการขายสําหรับลูกค้ารายใหญ่ได้คือ  ระบบก ารแจ้ง

เตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert) โดยคุณเป็นผู้กําหนดเองไว้ว่า ลูกค้ารายใหญ่ของคุณคอืใคร โดย
คุณสามารถใช้เง ื'อนไขดังต่อไปนี 3ประกอบการพิจารณา เชน่ 

� ประเภทของการขาย (Opportunity Type) เชน่ การขายสินค้าให้กับลูก ค้าราย ใหม่ 

หรือการต่อสัญญาการบริการเป็นต้น 

� ยอดขาย (Expect Revenue) เชน่ ยอดขายตั 3งแต่ 2 หมื'นบาทขึ 3นไป 

� สถานะของการขาย (Opportunity Stage) เชน่ ต้องการติดตามทุกการขายที'เริ'มมีการ
เจรจาต่อรองแล้วเป็นต้น 

� ค่าความคาดหวงั (Probability) เชน่ การขายที'มีโอกาสปิดการขายตั 3งแต่ 60% ข ึ 3นไป 

 สําหรับรูปแบบการแจ้งเตือน ระบบ CRM ที'คุณเลือกใช้ ควรแจ้งเตือนทันทีที'มีการดําเนินก าร
ใดๆ ที'เกี'ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ ตามที'คุณกําหนดไว้ ผ่านทางการแจ้งเตือนของซอฟท์แวร์ หรือใ ห้ มี

การส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปหาคุณทันทีก็ได้ข ึ 3นอยู่กับความต้องการของคุณ 

 

 

รูป หน้าแจ้งเตือน Big Deal Alert และหน้าแสดงรายการแจ้งเตือน 
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การปิดการขาย (Close Sale) 

ปิดการขายได้ (Close Won) 

 หลังจากเปิดใบกํากับภาษี (Invoice) ส่งให้กับลูกค้าแล้ว แสดงว่าเราสามารถปิดการขาย ไ ด้ 

(Close Won) กรณีที'สามารถระบุถึงสาเหตุที'ปิดการขายได้ ควรระบุไว้เพื'อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ใน
อนาคต เชน่ ราคา, การบริการ, ช ื'อเสียง, คุณภาพสินค้า เป็นต้น 

 

รูป ตัวอย่างหน้าจอ Close Won Opportunity  
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 ปิดการขายไม่ได้ (Close Lost) 

 คุณควรเก็บสาเหตุที'ปิดการขายไม่ได้ไว้ด้วย ว่าเกิดจาก อ ะไ ร ไ ม่ว่าจะเ ป็นที'ตัวสินค้า , 
พนักงานขาย, การบริการหลังการขาย หรือสาเหตุอื'นๆ กรณีที'สูญเสียให้กับคู่แขง่ควรเก็บชื'อ คู่ แข ่งไ ว้

และสาเหตุที'ลูกค้าตัดสินใจเลือกคู่แขง่มาเพื'อใช้วิเคราะห์ต่อไปด้วย เชน่ ราคาสูงกว่าคู่แขง่, เง ื'อนไขการ
บริการ, ช ื'อเสียง, คุณสมบตัิของสินค้า เป็นต้น 

 

รูป ตัวอย่างหน้าจอ Close Lost Opportunity 
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Reports and Dashboard 

Opportunity Pipeline Report 

 รายงานแสดงความคืบหน้าของการขาย (Opportunity) ที'เกิดข ึ 3นตามชว่งเวลา 
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 Opportunities Report by Type 

 รายงานแสดง Opportunity ที'เกิดข ึ 3น โดยจดักลุ่มตาม Opportunity Type 
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 Opportunities Close Report 

 รายงานแสดง Opportunity ที'ปิดการขายได้/ไม่ได้ เพื'อใช้ติดตามการขายตามชว่งเวลา 
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 Forecast Sales Revenue Report 

 รายงานแสดงยอดขายคาดหวังโดยเทียบกับโอกาสที'จะปิดการขายสําเร็จ 
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 Opportunities Report by Stage 

 รายงานแสดง Opportunity ที'เกิดข ึ 3น โดยจดักลุ่มตาม Opportunity Stage 
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 Opportunity by Opportunity Stage 

 กราฟแสดงรายได้คาดหวังของ Opportunity Stage ต่างๆ 

 

  


