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บทที่ 2 การวางแผนในการบริหารการขาย 

 



การวางแผนในการบริหารการตลาด 
 

ความส าเร็จในการด าเนินธุรกจิต่าง ๆน้ัน ส่วนหน่ึงซ่ึงถือเป็นส่วนส าคญั 

ย่อมขึน้อยู่กบัการวางแผนทีด่ีและอย่างรอบคอบของผู้บริหาร กจิกรรมการขาย 

กเ็ช่นเดียวกนั นักบริหารการขายต้องมีบทบาทอย่างส าคญัในการเลอืกทางเดิน 

ในอนาคตขององค์กร ซ่ึงในบทนีจ้ะเสนอรายละเอยีดถึงการวางแผนกลยุทธ์ 

และการก าหนดงบประมาณ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ในการช้ีแนะแนวให้แก่พนักงาน 

ขายในการปฏบัิติงาน ในขณะเดียวกนักใ็ช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมด้วย  

เช่นกนั 
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ความหมายของการวางแผนการขาย 
 

การวางแผนการขาย คือกระบวนการคดิวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์  ด้านการตลาด 

และการขาย แล้วตดัสินใจไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลในอดีตและการพยากรณ์ 

อนาคต เพือ่ก าหนดแผนงาน  วิธีการท างานไว้ล่วงหน้า  ให้มีโอกาสส าเร็จผลด้วยดีอย่างมี 

ประสิทธิผล 
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ลกัษณะของแผนการขายทีด่ี 

• มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทีส่อดคล้องกบัแผนการตลาด 

• มุ่งเน้นการขายทีเ่น้น Positioning ของสินค้า 

• ระบุวธีิขยายตลาดทีส่อดคล้องกบัแผนการตลาด 

• ส่งเสริมการตลาดตรงตามแผนการตลาด 



 
 

การก าหนด 
วตัถปุระสงค ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การวางแผน 
กลยทุธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนด
งบประมาณ 

ขั้นตอนส าคญัในการวางแผนบริหารการขาย 

การตรวจสอบและตดิตาม 



1 การก าหนดวตัถุประสงค์ของบริษทั 
 

วตัถุประสงค์คอืการก าหนดถ้อยแถลงอย่างชัดเจน โดยเกีย่วกบัอนาคตอย่าง 

ส้ัน ๆ ของบริษัท 
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1. การก าหนดวตัถุประสงค์ (ต่อ) 

1.1 การก าหนดวตัถุประสงค์ของบริษทั 

     - วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ความเส่ียง (SWOT) 

1.2 การก าหนดวตัถุประสงค์ของหน่วยงานขาย 

 

 
 



การตั้งเป้าหมาย/วตัถุประสงค์  

Marketing

Strategy

Marketing

Strategy

Marketing

Objective # 1

Marketing

Strategy

Marketing

Objective # 2

Marketing

Strategy

Marketing

Strategy

Marketing

Objective # 3

Mission

Statement



       การก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด 
อาจมีมากกว่า 1 วตัถุประสงค์ 

มุ่งสร้างความพอใจให้ลูกค้า 

ต้องอยู่ในสภาพทีธุ่รกจิสามารถด าเนินการได้ (ชัดเจน / 
สามารถบรรลุได้) 

 วตัถุประสงค์ 1  ลูกค้าตืน่ตัว 

วตัถุประสงค์ 2 ยอดขายเพิม่ 5% 

วตัถุประสงค์ 3 การเพิม่อตัราการลงทุน 
ของผู้ถือหุ้น 2% 



การก าหนดวตัถุประสงค์ 
ที่กว้างเกนิไป 

การก าหนดวตัถุประสงค์ทีด่ ี

  -  ต้องการเพิม่ยอดขาย 
   -  ต้องการส่วนครองตลาด
เพิม่ขึน้ 
   -  ต้องการก าไรสูงกว่าคู่แข่งขัน 
   -  ต้องการเพิม่ความรับรู้ในตรา   
      ยีห้่อ    ของสินค้า 
 

  - ต้องการเพิม่ยอดขาย 15%  จากปี
ก่อน 
   - ต้องการส่วนครองตลาดเพิม่เป็น 
12%  จาก  8% ในปีก่อน      
   - ต้องการก าไรต่อยอดขายสูงกว่า
คู่แข่ง อย่างน้อย 2% 
   - ต้องการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจดจ า   
ตรายีห้่อสินค้าไม่อย่างน้อย 70%  จาก   
50%  ในปีก่อ 
 - ต้องการเพิม่จุดกระจายสินค้าจาก 32    
      จุด เป็น 40 จุด  ในปลายปีนี ้    
 

ตัวอย่างการก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด 



2. การพฒันากลยทุธ์ 
 

กลยุทธ์หมายถึง แนวทางการด าเนินงานทีไ่ด้ก าหนดหรือออกแบบมา เพือ่แจ้ง 

ให้ทราบว่าจะต้องปฏบัิติการอย่างไรบ้าง จึงท าให้บริษัทบรรลุวตัถุประสงค์ 
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 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

วตัถุประสงค ์ กลยุทธ์ บรรลเุป้าหมาย 

• การขยายตัวให้มากขึน้ 
• การขยายตัวแบบรวมตัว 
• การขยายตัวแบบหลากหลาย 



รูปแบบการพฒันากลยุทธ์  
2.1 กลยุทธ์การใช้ตวัแทนขายอสิระกบัการใช้พนักงานขาย 
2.2  กลยุทธ์การก าหนดจ านวนพนักงาน 
 2.2.1 กลยุทธ์การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัย   
                 งบประมาณค่าจ้างเป็นฐาน 
 2.2.1 การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยปริมาณงานเป็นฐาน 
 2.2.3 การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยก าไรส่วนเพิม่เป็นฐาน 
2.3  กลยุทธ์การจ้างพนักงานขาย 
 3.1 พนักงานขายฝึกหัดกบัพนักงานขายทีม่ีประสบการณ์แล้ว 
 3.2 คุณภาพกบัปริมาณของพนักงานขาย 
 3.3 อตัราการออกจากงานของพนักงานขาย 
 
      

 



 
2.1 กลยุทธ์การใช้ตวัแทนขายอสิระกบัการใช้พนักงานขาย 

 
 
 
 

 

 ข้อดขีองการใช้ตัวแทนขายอสิระ คอื ค่าใช้จ่ายทางการขายจะยงัไม่เกดิขึน้จนกว่าจะมกีารขาย 

เกดิขึน้ก่อน ซ่ึงย่อมเหมาะกับบริษทัที่มฐีานะทางการเงนิทีย่งัไม่มัน่คง ซ่ึงอาจเป็นเพิม่เร่ิมกจิการใหม่  

 ข้อเสียของการใช้ตัวแทนอสิระ คอื ตัวแทนขายอสิระอาจะไม่ทุ่มเทความพยายามในการขาย 

ผลติภัณฑ์ให้แก่บริษทัมากนัก โดยเฉพาะถ้าหากเขาเป็นตัวแทนขายผลติภณัฑ์ให้แก่สินค้าหลาย ๆ บริษัท 

 ข้อดขีองการใช้พนักงานขายของบริษัท คอื บริษัทสามารถควบคุมพฤติกรรมการขาย และยงั 

สามารถให้การฝึกอบรมเพือ่แก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมขดีความสามารถในการขายได้ตรงจุด 
 

 นักบริหารการขาย เมือ่ต้องตัดสินใจระหว่างการใช้ตัวแทนอสิระกบัพนักงานขายของบริษัท มัก 

นิยมทีจ่ะหยิบยกเอาต้นทุนและรายได้ทีจ่ะได้รับมาเปรียบเทยีบกนั ทางเลอืกใดทีจ่ะท าให้รายได้มมีากที่สุด  

กม็กัจะเลอืกเอาทางน้ัน 
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2.2 กลยทุธ์การก าหนดจ านวนพนักงาน 

 
 
 
 

 2.2.1 กลยุทธ์การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยงบประมาณค่าจ้าง 

                เป็นฐาน 

 2.2.2 การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยปริมาณงานเป็นฐาน 

 2.2.3 การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยก าไรส่วนเพิม่เป็นฐาน 
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2.2.1 กลยุทธ์การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยงบประมาณเป็นฐาน 

 
 
 

การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยวิธีนี ้จะเร่ิมต้นด้วยการพยากรณ์ยอดขายก่อน จาก 

ยอดขายที่พยากรณ์นีจ้ะแบ่งให้เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยขายจ านวนเท่าใด และในจ านวน 

งบประมาณของหน่วยขายทีไ่ด้มากนี ้นักบริหารการขายจะแบ่งเป็นค่าจ้างของพนักงาน 

ขายเท่าใด เสร็จแล้วกจ็ะเอาอตัราค่าจ้างพนักงานขายคนหน่ึงมาหาร กจ็ะได้จ านวน 

พนักงานขายทีเ่หมาะสมกบังบประมาณค่าจ้าง เช่น 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


 
 

ตัวอย่างการค านวณ จ านวนพนักงานขายโดยอาศัยงบประมาณเป็นฐาน 
 
 
 

บริษัท ก ได้มีการพยากรณ์ยอดขายได้ 200 บาท โดยมีการแบ่งงบประมาณให้กบั 

หน่วยงานขาย เท่ากบั 100 บาท โดยหัวหน้าฝ่ายการขายนีไ้ด้เป็นค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วนคือ  

ค่าใช้จ่ายในส านักงาน 20 บาท ค่าจ้างพนักงาน ซ่ึงบริษัทสามารถจ่ายได้คนละ 10 บาท ซ่ึง 

ดงัน้ันบริษัทนีจ้ะสามารถจ้างพนักงานขายได้จ านวนกีค่น 

      ค่าใช้จ่ายในส านักงาน    = 20  บาท 

งบประมาณให้กบัฝ่ายขาย จ านวน  100 

      ค่าจ้างพนักงาน   10บาท/คน 

 

 ดงันั้นบริษัท ก สามารถจ้าง พนักงานได้จ านวนทั้งส้ิน        8   คน 
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2.2.2 การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยปริมาณงานเป็นฐาน 

 
 
 

งานส าคญัทีพ่นักงานขายได้แก่การแวะเยีย่มลูกค้า ถ้าบริษัทสามารถคาดคะเนได้ว่าในแต่ละ 

รอบปี มลูีกค้าที่ต้องส่งพนักงานขายไปเยีย่มอยู่กีร่าย แต่ละรายต้องเยีย่มกีค่ร้ัง แต่ละคร้ัง 

ควรใช้เวลาโดยเฉลีย่เท่าใด และในรอบหน่ึงปี พนักงานขายคนหน่ึงมเีวลาปฏิบัติงานกี่ 

ช่ัวโมง นักบริหารการขายของบริษัทย่อมสามารถก าหนดจ าหนวนพนักงานขายให้ 

เหมาะสมกบัปริมาณงานได้ ดังตัวอย่าง ดังนี้ 
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ตัวอย่าง การค านวณจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยปริมาณงานเป็นฐาน 

 
 
 

บริษัทแห่งหน่ึง มลูีกค้าเก่าอยู่ 300 ราย และคาดว่าในรอบปีใหม่นีจ้ะมลูีกค้าใหม่เพิม่เข้ามา 

อกี จ านวน 225 ราย ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่แต่ละรายต้องมีพนักงานขายของบริษัทไปแวะ 

เยีย่มปีละ 5 คร้ัง แต่ละคร้ังต้องใช้เวลา 2 ช่ัวโมง (รวมเวลาในการเดนิทางด้วย) จากสถิตทิี่ 

บริษัทอยู่ พนักงานขายหน่ึงคนจะมเีวลาปฏิบัติงานให้บริษัท 1,050 ช่ัวโมง/ปี นักบริหาร
การขายย่อมก าหนดจ านวนพนักงานขายที่เหมาะสมกบัปริมาณงานได้ 5 คน 

 โดยวธีิการค านวณ ดังนี ้
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ตัวอย่าง การค านวณจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยปริมาณงานเป็นฐาน (ต่อ) 

 
 
 

 

1. จ านวนลูกค้าทั้งหมดทีต้่องมีพนักงานขายไปแวะเยีย่ม  =  300 + 225 = 525  ราย 

2. จ านวนคร้ังที่พนักงานขายของบริษัทต้องไปแวะเยีย่ม   = 525  5 = 2,625   คร้ัง 

3. จ านวนเวลาทีพ่นักงานขายต้องใช้ในการแวะเยีย่ม     = 2,625  2 = 5,250 = 
ช่ัวโมง 

4. จ านวนเวลาทีพ่นักงานขายหน่ึงคนมใีห้ในการไปแวะเยีย่ม = 1,050 ช่ัวโมง 

5. จ านวนพนักงานขายทีเ่หมาะสมกบัปริมาณงาน = 5,250  1,050 = 5 คน 
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2.2.3 การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยอาศัยก าไรส่วนเพิม่เป็นฐาน 

 
 
 

 

การก าหนดจ านวนพนักงานโดยอาศัยก าไรส่วนเพิม่เป็นฐาน ซ่ึงก าไรที่เรียกว่าก าไรส่วน 

เพิม่นี ้หมายถึงยอดขายหักออกด้วยค่าจ้าง ซ่ึงจะเพิม่ขึน้หรือลดลง ตามจ านวนพนักงาน 

ขายทีจ่ะจ้างเพิม่ขึน้ การก าหนดจ านวนพนักงานขายโดยวิธีนีจ้ะเปรียบเทยีบดูว่ายอดขายที่ 

เพิม่ขึน้กบัค่าจ้างพนักงานขายที่เพิม่ขึน้ คุ้มกนัหรือไม่ ถ้าคุ้มกนักค็วรจ้างเพิม่ จนถึงจุดที่ 

เห็นว่าไม่คุ้มกนั  
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3. กลยุทธ์การจ้างพนักงาน 

 
 
 

 

หลงัจากที่ได้ก าหนดจ านวนพนักงานขายที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อมาได้แก่ 

การก าหนดกลยุทธ์ในการจ้าง ซ่ึงนักบริหารตลาดมีประเด็นทีจ่ะต้องตดัสินใจให้ 

เสร็จส้ินก่อนลงมือสรรหาอยู่ถึง 3 ประเด็น คอื  

 1. ประสบการณ์ของพนักงานขายที่จะจ้าง  

 2. เร่ืองคุณภาพกบัปริมาณของพนักงานขาย 

 3. เร่ืองการควบคุมอตัราการออกจากงานของพนักงานขาย  
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งบประมาณการขาย 
 

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยขาย นักบริหารการขายต้องจัดท างบประมาณ 

ส าหรับหน่วยงานขายของตน ซ่ึงงบประมาณนีห้มายถึง  

“แผนการใช้ผลประโยชน์และจัดสรรทรัพยากรให้แก่กจิการต่าง ๆ ทีบ่ริษัทจะ 

กระท าในอนาคต ซ่ึงปกติจะอยู่ในคาบระยะเวลาหน่ึงปี และมักจะแสดงไว้ใน 

หน่วยของเงิน” 
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 งบประมาณการขาย 

การสร้างเคร่ืองมือควบคุมงบ 
ประมาณ 

 การก าหนดวงเงินงบประมาณ 

การขาย 

 การจัดสรรงบประมาณการขาย 



การก าหนด 
วงเงินงบ 
ประมาณ 

การวเิคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis) 

การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย 
 (Marketing to Sales Analysis) 

การตดิตามทศันคตขิองลูกค้า  

(Customer Attitude Tracking) 

การวเิคราะห์ส่วนครองตลาด 

(Market Share Analysis) 



การจัดสรรงบประมาณ 

• วดัก าไรที่แท้จริงของผลติภัณฑ์
แต่ละชนิด 

• เขตการขายแต่ละแห่ง 

• ช่องทางการจัดจ าหน่าย ฯลฯ 

• เคร่ืองมือในการวเิคราะห์: งบ
ก าไรขาดทุน 



การสร้างเคร่ืองมอืควบคุมงบประมาณ 

เป็นการทบทวนกลยุทธ์การตลาดทีว่างแผนไว้ 
ว่าเหมาะกบัสภาพการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 

การควบคุมสามารถกระท าโดยจดัตั้งหน่วยงาน
เฉพาะ หรือว่าจ้างบริษัทภายนอก 


