
 

Frequency Asked Question (FAQ) 
Sugar Professional Lite 

 
Q1)   Sales Process and Sales Funnel คืออะไร? 
A1)   Sales Funnels เป็นจดุเริมในการพฒันาและปรับปรุง Sales Process (กระบวนการทางการขาย) เพือไมใ่ห้

เสียโอกาสทางการขาย โดยกระบวนการขายจะมีทงัแบบง่ายทีสดุจะเริมต้นและสนิสดุภายในแผนกขายเพียง

แผนกเดียว แตใ่นขณะทีการขายทีมีรูปแบบทีซบัซ้อนมากขนึก็จะมีการทํางานเกียวเนืองกนัในหลาย ๆ แผนก อาทิ

เช่น แผนกขาย แผนกการตลาด แผนกบริการลกูค้า เป็นต้น 

           
 

การวางกระบวนการขาย Sales Process เป็นการดําเนินงานทีได้รับความนิยมอยา่งสงูสาํหรับองค์กรทีมีวฎั

จกัรงานขาย (Sales Cycle) ทีซบัซ้อน ใช้เวลาในการดําเนิการนาน และมีคา่ใช้จ่ายสงู เชน่ใน ธุรกิจบริการ

อตุสาหกรรม หรือบริการ B2B เป็นต้น 

 

จากมมุมองผู้บริหาร   Sales Process จะสามารถลดภาระ และความเสียงในธุรกิจโดยคดักรองงาน คดักรอง

โอกาสทีอาจไมคุ่้มคา่ หรือทีไมต้่องการออกไป ดงันนัจากกลุม่ผู้ ทีนา่สนใจ ถกูคดักรองจนเหลือเพียงแคล่กูค้าที

ต้องการจะซือสนิค้า หรือบริการของเราจริง ๆ ซงึกระบวนการ Sales Process จะชว่ยลดขนัตอน และต้นทนุ

ในกระบวนการดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 



 

 

กระบวนการขายทีมีประสทิธิภาพอธิบายได้เป็นขนัเป็นตอน และเมือได้รับการจดัการอยา่งดี จะช่วยทําให้การ

พยากรณ์ยอดขายแมน่ยําขนึ ชว่ยให้ดําเนินธุรกิจได้อยา่งชาญฉลาด และคาดการณ์ได้มากขนึ    กระบวนการ

ขายทีมีประสทิธิภาพนี เป็นสว่นหนงึของซอฟต์แวร์การจดัการธุรกิจ ซอฟต์แวร์ระบบลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer 

Relationship Management – CRM) 

 

Sales Funnels ในแตล่ะองค์กรนนัมีความแตกตา่งกนัไปในขนัตอน สถานะ และรายละเอียด แตโ่ดยทวัไป

แล้ว จะมีองค์ประกอบ และสถานะดงันี 

• ตดิตอ่เบืองต้น (Prospecting) 

• ตรวจสอบความสนใจ ตรวจสอบโปรไฟล์ และตรวจสอบเงือนไข (Qualification) 

• วิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) 

• ชีประโยชน์ (Value Proposition) 

• เข้าถึงผู้ตดัสนิใจ (ID Decision) 

• ตรวจสอบปัจจยัอืนก่อนเสนอราคา (Perception Analysis) 

• เสนอราคา (Proposal/Price Quote) 

• ระหวา่งเจรจา (Negotiation) 

• ปิดการขายได้งาน ไมไ่ด้งาน (Closed Won/Closed Lost) 

• ดําเนินการสง่มอบ (Delivery) 

 
Q2)   หลุดออกจากระบบ ขณะทใีช้งานอยู่ 
A2)   ปัญหาการหลดุออกจากระบบ หรือ Session Expired นนัเกิดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี 

 

• การเข้าใช้ระบบด้วยชือผู้ใช้งาน (Username) เดียวกนั จากคอมพวิเตอร์มากกวา่ 1 เครือง สง่ผลให้ผู้

ทีเข้าระบบคนก่อนหน้าหลดุออกจากระบบ 

• การเข้าใช้ระบบด้วยชือผู้ใช้งาน (Username) เดียวกนั จากเว็บเบราว์เซอร์มากกวา่ 1 โปรแกรม (เช่น 

Internet Explorer, Chrome, Firefox และอืน ๆ) จาก 1 เครืองคอมพวิเตอร์ 

• การเปิดหน้าจอระบบทิงไว้ โดยไมมี่การทํางานใด ๆ เป็นเวลานานเกิน 5 นาที ระบบจะทําการตดัการ

เชือมตอ่กบัระบบอตัโนมตั ิเพือความปลอดภยัของข้อมลู และการใช้งานระบบ 



 

• ปัญหาทางเครือขา่ยอินเตอร์เน็ท เช่น การเชือมตอ่อินเตอร์เน็ทหลดุ หรือ ขาดตอน ทําให้เครือง

คอมพิวเตอร์ทีเชือมตอ่อยูก่บัระบบมีการถกูเปลียนหมายเลขไอพี (IP Address) ไป ดงันนัจงึต้องมี

การลอ็กอินเข้าระบบใหมอี่กครังหนงึ 

 
Q3)   รายละเอียดเกียวกับการค้นหาทงั 3 ประเภท 
A3)    

1. การค้นหาโดยรวม (Global Search)  

สามารถค้นหาชือ อีเมล์ เบอร์โทรททีาํงาน หมายเลขใบงาน ได้จากช่องค้นหา (Global Search 

Field) โดยสามารถป้อนแคอ่กัษรขนึต้นเป็นบางสว่น (อยา่งน้อย 3 ตวัอกัษร) แล้วกดค้นหาเชน่ พิมพ์ app 

แล้วกด Search สําหรับการให้ระบบช่วยค้นหา “Apple” การค้นหาด้วย Global Search นีไมไ่ด้เป็นแบบ 

Case Sensitive กลา่วคือสามารถใช้อกัษรองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่หรือพมิพ์เลก็ จะได้ผลลพัธ์เหมือนกนั และ

หากต้องการค้นหาอกัขระทีอยูใ่นคํา ให้ใส ่% (wildcard) หน้าอกัษรเหลา่นนั เชน่ %ple สําหรับการค้นหา 

“Apple” ดตูวัอยา่งหน้าจอได้จาก Figure 1. 

 

การค้นหาจะเริมค้นหารายการจาก Module ทีคณุกําลงัอยูข่ณะนนั เชน่ หากคณุอยูใ่น module ผู้ตดิตอ่ 

(Contact) ระบบจะหารายการที module ผู้ตดิตอ่ (Contact) ก่อน แล้วจงึไปหาที module อืนตอ่ หาก

ต้องการให้ระบบแสดงผลทงัหมด ให้กดแสดงทงัหมดซงึอยูใ่ต้ผลของรายการทีระบบค้นหามาให้ 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

2. การค้นหาขันพืนฐาน (Basic Search)  
               คณุสามารถค้นหาคําหรือโดยใช้บางสว่นของคําได้ และสามารถค้นหาเฉพาะรายการของฉนั

(My Items) หรือรายการโปรดของฉนั (My Favorites) ได้และเมือต้องการค้นหาใหม ่ให้กดล้างออก 

(Clear) เพือล้างคําทีได้ใช้ค้นหาไปก่อนหน้านีและตงัต้นการค้นหาใหมอี่กครัง 

 

 
 

3. การค้นหาขันสูง (Advanced Search)  
               ในการค้นหาขนัสงู กดลงิค์ ‘การค้นหาขนัสงู’ (Advanced Search) ซงึจะแสดงชือคอลมัน์ตา่งๆ

ทีอาจไมเ่หมือนกนัตามแตล่ะโมดลู ผู้ใช้งานสามารถใสคํ่าหรือบางสว่นของคําลงไปในช่องแล้วสงัสบืค้น

ตามเงือนไขดงักลา่ว และสามารถใสคํ่าในหลายๆช่องชือคอลมัน์ ซงึจะทําให้ผลการสืบค้นแคบลง ทําให้

พบข้อมลูทีต้องการ ทีตรงตามเงือนไขได้ ในกรณีทีไมแ่นใ่จในตวัสะกด อาจใช้เครืองหมาย * แทนได้ เช่น 

การค้น “App*e” จะพบคาํวา่ “Apple” 

 

 



 

 
 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเงือนไขการสืบค้น สามารถเลือกคอลมัน์ทีจะแสดงผล เลือกวา่ต้องการเรียงลาํดบั

ข้อมลูหรือไม ่และสามารถจดัเก็บเงือนไขทีใช้ในการสืบค้นไว้เพือใช้งานได้อีกในอนาคต โดยกดปุ่ มบนัทกึ

การค้นหา (Saved Search) 

 

หากต้องการเปลียนแปลงการแสดงข้อมลูของ List view สามารถปรับแก้ได้ใน ‘การค้นหาขนัสงู’ 

(Advanced Search) โดยคลกิ ‘ตวัเลือกการแสดงรูปแบบหน้าจอ’ (Layout Options) จะปรากฏกรอบ 

‘แสดงคอลมัน์’ (Display Columns) และ ‘ซอ่นคอลมัน์’ (Hide Columns) ข้อมลูในกรอบ ซอ่นคอลมัน์ จะ

ไมแ่สดงใน List view หากต้องการให้ข้อมลูในกรอบซอ่นคอลมัน์ แสดงใน List view ให้คลกิทีข้อมลูนนั

เพือให้เกิดแถบ highlight และคลกิทีลกูศรซ้าย เพือให้ข้อมลูนนัไปปรากฏในกรอบแสดงคอลมัน์ (Display 

Columns) นอกจากนีคณุสามารถกําหนดลําดบัการของคอลมัน์ได้โดยการ Highlight และคลกิลกูศรขนึ

ลงเพือจดัลาํดบัข้อมลู 

 
Q4)   รู้ชือข้อมูลทต้ีองการหา แต่ไม่รู้ว่าข้อมูลนันอยู่ท ีmodule ไหน จะต้องทาํอย่างไร ? 
A4)   หากผู้ใช้งานไมท่ราบวา่ข้อมลูทีต้องการดนูนั อยูใ่น module ไหนในระบบ การค้นหาแบบ Global Search 

สามารถชว่ยค้นหาข้อมลูเหลา่นนัได้ ดวูิธีการใน FAQ ข้อที 3  

 



 

 
 

Q5)   หากทราบข้อความทต้ีองการค้นหาเพียงบางส่วน จะค้นหาอย่างไรถงึจะพบข้อมูลทต้ีองการ? 
A5)   หากทราบข้อความทีต้องการค้นหาเพียงบางสว่น คณุสามารถค้นหาข้อมลูของคณุได้จาก Basic Search, 

Advance Search และ Global Search ตามเงือนไขดงัตอ่ไปนี 

 

1. หากทราบเพียงคํานําหน้า หรือ อกัษรตวัหน้าของข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความทีทราบลงช่องกรอก

สําหรับการค้นหาได้เลย  

    
 

2. หากทราบเพียงคําสดุท้าย หรือ อกัษรตวัสดุท้ายของข้อความ สามารถค้นหาได้โดยการใสเ่ครืองหมาย % 

นําหน้าข้อความ 

 

 



 

3. หากทราบเพียงข้อความ หรือ อกัษรทีอยูก่ลางข้อความ สามารถค้นหาได้โดยการใสเ่ครืองหมาย % 

นําหน้าและตอ่ท้ายข้อความ 

  
     
Q6)   การตรวจสอบข้อผิดพลาดเบืองต้น เช่น ระบบไม่สร้างเลขทเีอกสารให้อัตโนมัตติามเงอืนไขทไีด้
ตงัไว้ ระบบไม่คาํนวณส่วนลดให้อัตโนมัต ิรวมถงึไม่สามารถเลือกวันทไีด้ เป็นต้น ด้วยเครืองมือ Error 
Console (เครืองมือทอียู่ใน Firefox) 
A6)   ในกรณีทีฟังก์ชนัการทํางานอตัโนมตับิางสว่นในระบบไมทํ่างาน เช่น ระบบไมส่ร้างเลขทีเอกสารให้อตัโนมตัิ

ตามเงือนไขทีได้ตงัไว้ ระบบไมคํ่านวณสว่นลดให้อตัโนมตั ิรวมถงึไมส่ามารถเลือกวนัทีได้ เป็นต้น และระบบอาจ

ไมแ่สดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด (Error Message) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเบืองต้นได้จากเครืองมือของ 

Firefox ทีชือ Error Console และนําข้อมลูทีได้จากเครืองมือนี แจ้งกลบัมายงั AIS ผา่นทางพนกังานขาย เพือ

แก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

    คณุสามารถใช้เครืองมือ Error Console ได้ดงันี 

1. เลือก Tools >> Error Console 

 
2. เครืองมือจะแสดงรายการผดิปกตทีิตรวจพบ ซงึแบง่ได้ 3 ประเภท คือ 

     -    Error                   ข้อผิดพลาดของระบบ 



 

     -    Warning              แจ้งเตือนให้ทราบถึงความผดิปกต ิแตไ่มส่ง่ผลตอ่การทํางานของระบบ 

     -    Messages          ข้อความแจ้งให้ทราบถึงการทํางานของ Plug-in ใน Firefox 

     
 

3. คลกิลงิค์ใต้ข้อความ Error ทีคณุพบ เพือดขู้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัข้อผิดพลาดนนั ๆ เครืองมือจะแสดง

โค้ดการทํางานของระบบ   

 



 

 

4. เครืองมือจะแสดงจดุทีเกิดข้อผิดพลาดและเน้นข้อความของโค้ดในสว่นทีมีปัญหาไว้  

 
 

5. คณุสามารถบนัทกึข้อมลูข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของระบบ เพือสง่กลบัมาตรวจสอบข้อผิดพลาดที

เกิดขนึได้ผา่นทางพนกังานขายของ AIS  ไปยงั File > Save Page As > เลือก Location ทีจะเก็บ

ไฟล์ > กําหนดชือไฟล์ > เลอืกบนัทกึ หรือ Save 

 
 

Q7)   การนําเข้าข้อมูล 
A7)   หากผู้ใช้ มีข้อมลูผู้สนใจ บญัชีลกูค้า และผู้ตดิตอ่ จากระบบเดมิอยูเ่ป็นจํานวนมาก จนไมส่ามารถพิมพ์

ข้อมลูเข้าระบบ Sugar Professional Lite ได้ ระบบได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการนําเข้าข้อมลูด้วย

ฟังก์ชนัการนําเข้าข้อมลู (Import data) สามารถทําได้ดงันี 

 

สงิทีต้องเตรียมก่อนการนําเข้าข้อมลู 

 

1. ไฟล์ทีใช้ในการนําเข้าข้อมลู ทีอยูใ่นรูปแบบ .csv และ มีรายการไมเ่กิน 100 รายการ (แถว) 

2. ตรวจสอบการตงัคา่ทีเกียวข้องกบัการนําเข้าข้อมลูดงันี 



 

• เมือเข้าสูร่ะบบแล้ว ให้ผู้ใช้ คลกิทีชือของตนเอง เพือตงัคา่ 

 

    
• เลือก แท็บ ขนัสงู 

   

 
 

• เลือก นําเข้า/สง่ออกรูปแบบตวัอกัษร เป็น WINDOWS-874 เพือใช้ในการนําเข้าข้อมลูและสง่ออก

ไฟล์ .csv 

 
 



 

• คลกิ บนัทกึ 

 
 
ขันตอนการนําเข้าข้อมูล 
 

1. เลือก module ทีคณุต้องการนําเข้าข้อมลู (บญัชีลกูค้า (Accounts), ผู้ตดิตอ่ (Contacts) หรือผู้สนใจ 

(Leads) ) 

 
 

2. ระบบจะแสดงขนัตอนเลือกแหลง่ข้อมลู ให้คณุเลือกรูปแบบของไฟล์ ให้เลือกคา่ดงัภาพ ซงึคา่ของ

ตวัเลือกจะเป็นคา่ตงัต้นของระบบเอง (แถบสีเหลืองในภาพ) จากนนัคลกิ ถดัไป 



 

 
 

3. เลือกไฟล์ทีคณุต้องการนําเข้าระบบ ซงึเป็นไฟล์ทีจดัให้อยูใ่นรูปแบบตามทีกําหนดไว้แล้วเทา่นนั 

4. หากไฟล์นําเข้ามีหวัตารางหรือ ชือคอลมัน์ ทําเครืองหมายถกูที มีหวัตาราง จากนนัคลกิ ถดัไป 

 

 
 

5. ระบบจะให้คณุจบัคูฟิ่ลด์ในระบบกบัฟิลด์จากตารางในไฟล์นําเข้า ซงึฟิลด์ใดทีมีเครืองหมาย * คือ

ฟิลด์ทีจําเป็นต้องมีคา่ หรือ บงัคบักรอก (รวมถงึชือฟิลด์ทีแสดงในหวัข้อ ฟิลด์บังคับกรอก ในสว่น

เพิมเตมิ ด้านลา่งหน้าจอ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. คลกิ นําเข้าเดยีวนี เพือนําเข้าข้อมลู 

 



 

 
 

7. เมือนําเข้าข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หน้าจอผลลพัธ์จะแสดงข้อมลูดงันี 

• รายการทีนําเข้าสําเร็จ 

• รายการทีระบบข้ามไป เนืองจากเกิดข้อผิดพลาดในการนําเข้า 

• รายการข้อผิดพลาดในไฟล์นําเข้า (สามารถดาวน์โหลดมาตรวจสอบได)้  

• รายการในไฟล์นําเข้าทีไมส่ามารถนําเข้าระบบได้ (สามารถดาวน์โหลดมาตรวจสอบได)้ 

• รายการทีสามารถนําเข้าระบบได้ จะแสดงในตาราง 

 

 
 

8. หากผู้ใช้งานต้องการ ยกเลกิการนําเข้า, นําเข้าข้อมลูเพมิ หรือ นําเข้าข้อมลูทีได้นําเข้าไปก่อนหน้า 

สามารถคลกิปุ่ มคําสงัตา่งๆได้ ตามลําดบั 

 



 

 
 

9. ระบบจะแสดงข้อมลูทีคณุได้นําเข้าบนหน้าจอ List View ของ module นนั ๆ (จากตวัอยา่งเป็น 

module บญัชีลกูค้า) 

 

 
 
Q8)  Template สาํหรับการนําเข้าข้อมูล 
A8) 

• ผู้สนใจ (Leads) 

• ผู้ตดิตอ่ (Contacts) 

• บญัชีลกูค้า (Accounts) 

 


