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บทคัดย่อ 
 

บุคลากรทางการขายตามนยัส าคญัและความเข้าใจทางการตลาดเป็นการขายโดยบุคคล พนกังานขายและ
ตวัแทนขาย ซึ่งเก่ียวข้องปัจจยัสว่นบคุคล และความสามารถอนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวับุคคลจะสง่ผลต่อค่าคอมมิชชั่น 
ส าหรับปัจจยัสว่นบคุคลมีประเด็นส าคญัคือ ความรู้ (ความรู้เก่ียวกบัสินค้าและบริการ ความรู้ทางเทคนิค ความรู้อื่น ๆ)
ทักษะ ทัศนคติและบุคลิกภาพ (บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย บุคลิกภาพด้านการแสดงออก บุคลิกภาพด้านการ
ติดต่อสื่อสาร) ส่วนความสามารถเป็นผลลพัธ์ของความรู้และทกัษะ (ความสามารถด้านการขาย ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ไขปัญหา) แนวทางการพฒันาบุคลากรทางการขายเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทลัให้มี
ประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคญัต่อการฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ เทคนิคและความช านาญ
ทางการขาย ความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการท างานของพนกังานขาย แนวทางการพฒันา
บคุลากรทางการขายดงักลา่ว นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่บคุลากรทางการขายแล้ว ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การ
บริหารจดัการทางธุรกิจ การวางกลยทุธ์และยทุธวธีิทางการตลาด การด าเนินงานทางการตลาดควบคูเ่ทคโนโลยีดิจิทลัและ
เคร่ืองมือที่ทนัสมยัน ามาซึ่งโอกาสทางการตลาด สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนั อีกทัง้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
บคุลากรทางการขายเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั 
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Abstract 

Salespersons as defined from its significance and marketing insights are personal 
selling, salespersons and sales agent related to individual factors. The individual's knowledge 
and ability will affect the commission. For individual factors, there is a key issue which is 
knowledge covering product and service knowledge, technical knowledge and extensive 
knowledge. Skill, Attitude and Personality covers dress personality, expression personality 
and communication personality. Ability is the result of knowledge and Skill. Ability includes 
selling ability, technology ability and problems solving ability. Guidelines for developing 
salespersons to efficiently support the digital economy are very crucial. It is important to 
focus on training, sales skill technical development, knowledge and ability in technology, 
salesperson performance and guidelines for developing salespersons not only benefit 
salespersons but also business management. Strategic planning and marketing strategies need 
to move forward with digital technology and modern marketing tools so as to bring marketing 
opportunities and create a competitive advantage. It also improves the efficiency of 
salesperson to support the digital economy. 
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