แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10
หัวขอเนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของโควตาการขาย
วัตถุประสงคของโควตาการขาย
ลักษณะของโควตาการขายที่ดี
ความมุงหมายของโควตาการขาย
ประเภทของโควตา
วิธีหาโควตาปริมาณการขาย

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ 10 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของโควตาการขายได
2. ระบุวัตถุประสงคของโควตาการขายได
3. วิเคราะหลักษณะของโควตาการขายทีด่ ีได
4. อภิปรายความมุงหมายของโควตาการขายได
5. ระบุประเภทของโควตาได และอภิปรายโควตาแตละประเภทได
6. อธิบายวิธีหาโควตาปริมาณการขายไดและอภิปรายเหตุผลที่จะตองมีโควตา
ปริมาณการขายได
7. เขียนโควตาการขายได
8. เสนอรูปแบบโควตาการขายที่ เหมาะสมกับลักษณะของบริษัท

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาเอกสารการสอนบทที่ 10 โควตาการขายดวยตนเอง
2. ฟง บรรยายในชั้นเรียน
3. ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ
อินเทอรเน็ต
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4. เชิญวิทยากรมาบรรยาย
5. สรุปผลการฟงการบรรยายจากวิทยากร
6. ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง โควตาการขาย
2. หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับโควตาการขาย
3. แผนโปรงใส
4. ใบกิจกรรม
5. วีดิทัศน
6. คําถามและแบบฝกหัดทายบท

การวัดผลและประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม
สังเกตจากการซักถามวิทยากร
ประเมินผลจากการสรุปผลการฟงการบรรยายจากวิทยากร
ประเมินผลจากการทดสอบยอย
ประเมินผลจาการทําแบบฝกหัดทายบท
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บทที่ 10
โควตาการขาย
ภายหลั งการพยากรณ การขายและจั ดทํ างบประมาณการขายเป นที่ เรี ยบร อยแล ว
ผู บริ หารการขายต อ งการกํ า หนดโควตาสํ า หรั บ หน ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านทางด า นการตลาด
โดยพนั ก งานขายจะต อ งวางแผนการปฏิ บั ติ ง านตามลั ก ษณะลู ก ค า หรื อ กํ า หนดตามเขต
ทางภูมิศาสตร เชน ประเทศ ภาค จังหวัด หรืออําเภอโดยกําหนดวาควรนําสิ นค าจัดวางใน
เขตใดบางเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามโควตาที่กําหนด

ความหมายของโควตาการขาย
นักวิชาการไดใหความหมายของ โควตาการขาย (sales quota) ไว มากมายหลาย
ทัศนะดังนี้
โควตาการขาย หมายถึง วัตถุประสงคเชิงปริมาณที่ผูบริหารการขายกําหนดและ
มอบหมายใหผูใตบั งคั บบัญชาถือปฏิบัติและรับผิ ด ชอบสํ าหรับเขตการขายหนึ่งและระยะ
เวลาหนึ่ง (สมใจ บุญทานนท, 2542 , หนา 175-176)
โควตาการขาย หมายถึง เปนเปาประสงคทางการขายที่มอบหมายใหพนักงานขาย
เปนรายบุคคลซึ่งจะตองปฏิบัติใหบรรลุภายในหวงเวลาที่กําหนด การกําหนดโควตาการขายเปน
การตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง ซึ่งใชไดทั้งเปนการจูงใจและเปนเครื่องมือในการวัดผล
การปฏิบัติงาน (สุปญญา ไชยชาญ, 2544, หนา 126-127)
จากความหมายของ โควตาการขาย ที่มีผูใหคํายามไวขางตนสามารถสรุปไดวา
โควตาการขาย หมายถึ ง การกํ า หนดและมอบหมายให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาถื อ ปฏิ บั ติ แ ละ
รับผิดชอบ สําหรับเขตการขายหนึ่งและระยะเวลาหนึ่ง โดยผูบริหารสามารถใชโควตาการขาย
เพื่อนําทางและควบคุมการบริหารงานทางการขายประสิทธิภาพของโควตาขึ้นกับชนิด ปริมาณ
และความถูกตองแมนยําของขอมูลทางการตลาดที่ใชและขึ้นอยูกับความชํานาญในการบริหาร
ระบบโควตา
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วัตถุประสงคของโควตาการขาย
ผูบริหารการขายตองกําหนดวัตถุประสงคสําหรับนําไปใชปฏิบัติในหนวยงานขาย
ซึ่ งผู บริ หารการขายสามารถใช โควตาเพื่ อนํ าทางและการควบคุ มการบริ หารงานการขายโดยมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน โควตาการขายชวยกําหนดลักษณะงานการขาย
ที่เกี่ยวกับการกําหนดยอดขายขั้นต่ํา คาใชจายสูงสุด การปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานการขาย
และยังชวยจัดสินคาภายในรานรวมถึงการหาลูกคาใหม และกิจกรรมอื่น ๆ โดยการกําหนดโควตา
ยอดขายจะเป นการแบ งแยกพื้ นที่ ผู บริ หารการขายใช สํ าหรั บการประเมิ นผลและเปรี ยบเที ยบ
พนักงานขายแตละคน
2. เพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน โควตาการขายชวยใหผูบริหารวิเคราะหหาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานจริง เชน กรณีบริษัทจําหนายเครื่องสําอางกําหนดเปาหมายการขาย
วาควรเป นลูกค าที่ มีสถานภาพทางสังคมที่มี รายไดสูง รายไดปานกลาง และรายไดต่ํา แต
ปรากฏวาการขายในชุมชนแออัด ซึ่งลูกคาที่มีรายไดสูง รายไดปานกลางและรายไดต่ําเปนสวน
ใหญกลับขายไดต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด จึงทําใหผูบริหารการขายตองวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาวาทําไมลูกคาไมซื้อ
3. เพื่อการควบคุมคาใชจายและกําไรจากการขาย บริษัทจะควบคุมคาใชจายและกําไร
จากการขายโดยการกําหนดโควตา เชน การกําหนดคาเดินทางไมเกินรอยละ 5 และคาเบี้ยเลี้ยง
ไมเกินวันละ 100 บาท ซึ่งพนักงานขายแตละคนสามารถขายไดตามที่กําหนดและบริษัทสามารถ
ควบคุ มค าใช จ ายให ต่ํ า กว าหรื อเท ากั บที่ ตั้ ง ไว โดยการกํ าหนดโควตากํ าไรนั้ นจะ คิ ด เป น
เปอร เซ็ นต กํ าไรจากยอดขายซึ่ งทํ าให บริ ษั ทรู ว าต องการกํ าไรจากการปฏิ บั ติ แต ละครั้ งของ
พนั ก งานขายเท า ไรเพราะฉะนั้ น รายจ า ยทางด า นการขายจะส ง ต อ กํ า ไรของบริ ษั ท ได
ถาสามารถควบคุมรายจายใหสอดคลองกับปริมาณยอดขายที่ไดรับก็สามารถสรางประสิทธิภาพ
ในการทํางานได
4. เพื่อจูงใจใหปฏิบัติตามที่กําหนด ผูบริหารการขายจะตองมีการจายคาตอบแทน
โควตาการขายใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงานตามที่กําหนดโดยการพิจารณาจากโควตาการขายของ
แตละคนเปนเกณฑสําหรับการเลื่อนขั้นหรือการปรับระดับนอกจากนี้โควตายังเปนพื้นฐาน
สําหรับการจายคาตอบแทนในรูปตาง ๆ เชน เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะใชโควตาควบคูกับการแขงขันการขายโดยมีรางวัลเปนสิ่งลอใจ
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5 . เพื่ อ ควบคุ ม กิ จ กรรมของพนั ก งานขาย ผู บ ริ ห ารการขายสามารถใช โ ควตา

การขายควบคุมกิจกรรมของพนักงานไดตามชนิดของโควตาการขายโดยการวัดจากการปฏิบัติ
จริง ซึ่งชวยใหผูบริหารการขายสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการการปฏิบัติงานไดอยาง
ใกลชิดและนํามาใชสําหรับการกําหนดทิศทางหรือวัตถุประสงคที่บริษัทตองการ
6. เพื่อใหสอดคลองกับการแขงขันทางการขาย การขายสําหรับพนักงานขายนั้นถือวา
เปนการแขงขันทางการขายที่พนักงานขายจะพยายามสรางยอดขายของตนเพื่อแสดงวาตนเองนั้น
เปนพนักงานที่ดี และขณะเดียวกันผูบริหารการขายก็ถือวาพนักงานขายที่มียอดขายสูงนั้น
มีศักยภาพ โดยการเปรียบเทียบกับโควตายอดขาย เชน นางสาวสวย อยูเขตการขายลพบุรี
มีโควตายอดขาย 100,000 บาทตอเดือนและสามารถมียอดขายได 100,000 บาทถือวาทําได
100 เปอรเซ็นต สวนนางสาวสวยสุด อยูเขตการขายสระบุรี มีโควตายอดขาย 200,000 บาทตอเดือน
และสามารถทํายอดขายได 170,000 บาท ถือวาทําไดรอยละ70 ซึ่งบริษัทถือวานางสาวสวย
มียอดขายสูงกวานางสาวสวยสุด

ลักษณะของโควตาการขายที่ดี
โควตาการขายที่ดีนั้นจะมีลักษณะสําคัญดังนี้
1. มีความสมเหตุสมผลซึ่งผูบริหารการขายจะตองมีความยุติธรรมสําหรับพนักงานขาย
ทุกคน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่เปนอยูในขณะนั้น เชน ลักษณะประชากรและ
ความหนาแนนของประชากร
2. เปดโอกาสใหพนักงานขายมีสวนรวมในการกําหนดโควตาการขาย เพื่อให
เกิด
ความรูสึกที่ดแี ละมีความภาคภูมิใจอันจะมีผลตอความรับผิดชอบอยางจริงจัง
3. มีความยืดหยุน ได โควตาที่ดีนนั้ ตองตามสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อยางกระทันหันนอกเหนือจากการคาดคะเน
4. มีวัตถุประสงคที่แนนอนและมีสัมพันธกับแผนการจายคาตอบแทนและแผน
การจู ง ใจพนั ก งานขายเพื ่อ ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ต ลอดไปหรื อ ต อ งการใช ชั่ ว คราว
โดยผูบริหารการขายตองรูวาการกําหนดโควตาแตละแบบนั้นมีวัตถุประสงคอะไร
5. มีขอบเขตของเวลาสําหรับการปฏิบัติที่แนนอนและเหมะสมกับโควตาการขาย
ที่กําหนดเพื่อที่พนักงานสามารถกําหนดระยะเวลาของการขายได
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ความมุงหมายของโควตาการขาย
การกําหนดโควตาขายมีความมุงหมายดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542, หนา 129 -130)
1. เพื่อชี้ใหเห็นจุดแข็งหรือจุดออนในโครงสรางการขาย เมื่อมีการตั้งโควตาสําหรับ
เขตการขายแตละเขตอยางถูกตอง ผูบริหารการขายก็สามารถกําหนดในการพัฒนาเขตการขายวา
โควตาที่ ตั้ ง ไว ใ นเขตดั ง กล า ว ผู บ ริ ห ารการขายสามารถทํ า ได ห รื อ ไม ถ า ยอดขายเกิ น กว า
มาตรฐานที่ กํ า หนดไว ล ว งหน า ผู บ ริ ห ารการขายจะต อ งวิ เ คราะห เ หตุ ผ ลที่ ทํ า ให เ กิ ด
ความแตกตางนั้น แตถายอดขายจริงต่ํากวาโควตาผูบริหารการขายจะตองรูเพราะมันเปนสัญญาณ
เตือนวามีบางสิ่งบางอยางผิดพลาดเกิดขึ้นในเขตการขาย ความลมเหลวจนไมสามารถไตถึง
โควตาจะบอกฝายบริหารวามีบางสิ่งบางอยางผิดพลาดที่แนนอนก็คือมันไมไดบอกวาทําไม
จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นเรื่องอาจเปนวาคูแขงขันแข็งแกรงกวาที่คาดหมายไว ผูบริหารการขาย
ทํางานไดไมดีหรือมีการประมาณศักยภาพเกินความจริง
2. ใหเปาหมายและจูงใจการขาย โดยปกติพนักงานขายจะมีการปฏิบัติการไดดีขึ้น
ถากิจกรรมของเขาไดรับการ “ชี้นํา” ดวยมาตรฐานและเปาหมาย การที่เราจะกลาววาผูบริหารการขาย
วาสามารถทํางานขายใหไดดี ไมเปนการเพียงพอ เปนการเหมาะกวาและมีความหมายมากกวา
ถ าจะแสดงความคาดหมายของบริ ษัทในรู ปโควตาเฉพาะเจาะจง โดยประกอบด วยปริ มาณ
ยอดขายเปนเงินบาทหรือจํานวนลูกคารายใหมที่จะหาไดในระหวางเดือนตอไป
3. เพื่อการควบคุมกิจกรรมของผูบริหารการขาย เนื่องจากโควตาทําใหผูบริหารการขาย
สามารถชี้นํากิจกรรมของพนักงานขายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการใชโควตาประเภทที่เหมาะกับ
กิ จกรรมดั ง กล าว ซึ่ งก็ ทํ าให ผู บริ ห ารการขายสามารถส งเสริ ม กิ จกรรมบางอย า งได เช น
กิจกรรมการขายสินคาที่มีกําไรสูงหรือแสวงหาคําสั่งซื้อจากลูกคารายใหม พนักงานขายมักจะไม
รูวากิจกรรมใดสําคัญนอกจากวาผูบริหารการขายจะชี้นํา
4. เพื่อประเมินผลผลิตของพนักงานขาย โควตาเปรียบเสมือน “เทปวัด” เพื่อใช
วัดความสัมฤทธิผลทั่วไปของพนักงานขายโดยการเปรียบเทียบผลที่ทําไดจริง ๆของพนักงานขาย
กับโควตาของบริษัท ผูบริหารการขายสามารถประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น
5. เพื่อปรับปรุงความสัมฤทธิผลของแผนการจายคาตอบแทน โครงสรางของโควตา
มีบทบาทสําคัญในระบบการจายคาตอบแทนพนักงานขาย โควตาอาจใหการจูงใจพนักงาน
ที่ไดรับเงินเดือนอยางเดียว ซึ่งพนักงานขายก็รูดวยวาจะตองปฏิบัติอยางไรและแคไหนเพื่อใหถึง
โควตาที่เขาไดรับมอบหมายเมื่อถึงเวลาที่มีการทบทวนการใหเงินเดือน นอกจากนี้โควตายังคง
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ใชกันเปนหลักของแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจายคาคอมมิชชั่น ซึ่งการจายศักยภาพใน
เขตขายที่ไมเทากันอาจเปนเหตุใหการจายคาตอบแทนไมเทากัน นอกเสียจากวาบริษัทจะใช
ระบบโควตา
6. เพื่อควบคุมคาใชจายในการขาย ผูบริหารการขายสามารถสงเสริมใหมีการควบคุม
คาใชจายโดยการใชโควตาคาใชจายอยางเดียว โดยไมตองนําไปผูกไวกับแผนการจายคาตอบแทน
บางบริษัทผูกการจายคาใชจายของผูแทนขายไวกับโควตา เชน บริษัทอาจจายคาใชจายทั้งหมด
ของพนักงานขายไมเกินรอยละ 8 ของยอดขาย บริษัทอื่นอาจตั้งโควตาคาใชจายและเปดเผย
ใหพนักงานขายรูวาตนใชจายอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด
7. เพื่อประเมินผลการแขงขันยอดขาย บอยทีเดียวที่บริษัทจะพบวามีการใชโควตาขาย
โดยเกี่ยวพันกับการแขงขันยอดขาย โดยมากพนักงานขายมักไมมีโอกาสเทากันในการแขงขัน
นอกเสี ยจากวาผูบริ หารการขายจะทําการเปลี่ยนแปลงการจ ายคาตอบแทนให สอดคลองกับ
ความผั น แปรของศั ก ยภาพในเขตการขายและปริ ม าณงาน ถ า ใช โ ควตาที่ เ ป น ธรรมและ
เป น ที่ ย อมรั บ กั น ในหมู ผู แ ทนขาย พนั ก งานขายก็ แ น ใ จได ว า ผู เ ข า ร ว มแข ง ขั น แต ล ะราย
จะมีโอกาสชนะไดเทากัน แตโควตาจะตองมีความถูกตองกอน

ประเภทของโควตา
ผูบริหารการขายจะกําหนดโควตาการขายสําหรับ บริษัท และพนักงานขาย ซึ่ง บริษัท
แตละบริษัทนั้นจะขายสินคาแตกตางกัน ลูกคาแตกตางกัน และพื้นที่แตกตางกัน จึงมีโควตา
หลายรูปแบบสําหรับการขายได 5 รูปแบบดังนี้ (สอาน โปรยบํารุง, 2547, หนา 108)
1. โควตาปริมาณ (sales volume quotas) เปนโควตาที่นิยมใชกันมาก ซึ่งขึ้นอยูกับ
ปริมาณการขายถึงอยางไรก็ตามบริษัทบางแหงอาจจะเนนดานการขายเปนหนวยการขายผลิตภัณฑ
หรื อ ขนาดของผลิ ต ภั ณ ฑ และรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ผู บ ริ ห าร การ ขายมี ค วามสํ า คั ญ ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ไดกําหนดเอาไวของแตละหนวยงานการตลาด
และคาดหมายถึงระดับการปฏิบัติงานต่ําสุดในระยะเวลาที่กําหนดไว
โควตาปริมาณการขายอาจจะวัดไดจากหนวยจํานวนหรือคะแนน แตโดยทั่วไป
แล วจะจัด สรรโควตาโดยตั ้ง อยู บ นพื้น ฐานทางดา นเขตการขาย สายผลิต ภัณ ฑห รือ ชนิด
ของลูก คา โดยมีก ารกํ า หนดเวลาปฏิ บั ติง านของพนัก งานขายไวด ว ยในการกํา หนดโควตา
ปริมาณ การขาย ควรจะจัดแบงพื้นที่ออกเปนหนวยเล็ก ๆ เทาที่สามารถทําได ทั้งนี้เพื่อให
การบริหารงานและควบคุมเปนไปอยางทั่วถึง เชน ถาบริษัทจัดสรรโควตาโดยคํานึงถึงแตละ
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พื้นที่ทางภูมิศาสตรก็จะเปนการดีกวารวมเอาพื้นที่แตละแหงมารวมและคิดรวมกับปริมาณ
การขายทั้งหมด
การจัดสรรโควตาใหมสามารถที่จะประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานขายใน
การขาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑใหมของบริษัท ซึ่งผลิตภัณฑเปรียบเสมือ นเสนเลือดที่หลอเลี้ยง
ใหบริษัทมีชีวิตที่ยืนยาวตอไป ในกรณีที่ผลิตภัณฑตาง ๆ เขาสูวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑชวงอิ่มตัว
หมดแล ว บริษ ัท ก็ม ัก จะเตรีย มนํ า เอาผลิต ภัณ ฑใ หมอ อกสู ต ลาด หรือ ในกรณีที ่เ มื ่อ เกิด
การแขง ขัน อยา งรุ นแรง การนํ าเทคโนโลยี ใหม ๆ มาใช หรื อผลิ ตภั ณฑ นั้ นล าสมั ยหรื อ
ผลิตภัณฑนั้นไดออกจากตลาดไป บริษัทก็จะตองวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น
ผูจัดการ ผลิตภัณฑควรรูถึงความสําคัญในการนําเอาผลิตภัณฑออกสูตลาด โดยการรักษาให
คงอยูในขั้นแนวหน า การจัดสรรโควตาขายสําหรับผลิ ตภั ณฑ ใหมใหกั บพนักงานขายก็ควร
ระมัดระวังและติดตามเฝาดูอยางใกลชิด
พนักงานขายในบริษัทใหญมักจะขายผลิตภัณฑเพียง 1-2 ชนิดใหกับลูกคา เชน
พนักงานขายของบริษัทแหงหนึ่งอาจจะขายผลิตภัณฑใหกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงาน
ผลิตภัณฑเคมีภัณฑ การจัดสรรโควตาเฉพาะสําหรับลูกคามักจะอยูบนพื้นฐานแหงการถัวเฉลี่ย
แตบริษัทขนาดเล็กพนักงานขายจะตองรับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑใหกับลูกคา 5-6 ชนิด
ก็ มี น อกจากนั้ น พนั ก งานขายอาจจะขายสิ น ค า กั บ ลู ก ค า ในตลาดอุ ต สาหกรรมเพื่ อ นํ า ไป
ผลิตสินคาสําเร็จรูปแลวจัดจําหนายใหแกพอคาสง พอคาปลีก และผูบริโภคคนสุดทาย
การจัดสรรโควตาตามปกติแลวจะตองกําหนดระยะเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระยะเวลาสั้ น ๆ การจั ด สรรโควตาก็ อ าจจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด ว ยเหตุ ผ ลนี้ บ ริ ษั ท ต า ง ๆ
นิยมจัดสรรโควตาโดยใชระยะ 1 เดือน หรือ 15 วัน เปนพื้นฐาน ถึงอยางไรก็ตามถากําหนด
ระยะเวลาเปนฤดูกาลขายหรือเปนแตละไตรมาสหรือ 1 ป เอาไวดวยก็เปนสิ่งที่จําเปนอยูดวย
เหมือนกัน
ประเภทของโควตาปริมาณ มี 3 ชนิด ดังนี้
1.1 โควตาปริ มาณขายในหน วยของเงิ น คื อ โควตาปริ มาณขายของสิ นค าที่
กําหนดเปนปริมาณเงินที่กําหนดเพื่อความสะดวกสําหรับการทําความเขาใจของพนักงานขาย
โดยการกําหนดโควตาการขายคิดเปนจํานวนเงินซึ่งวิเคราะหจากอัตราสวนของตนทุนการขาย
กับโควตา และเปนวิธีที่นิยมใชกันทั่วไปเพราะงายตอการคํานวณ
1.2 โควตาปริมาณขายในหนวยสินคา คือ โควตาปริมาณขายที่กําหนดออกมา
เปนจํานวนการขายผลิตภัณฑเพียง 2-3 ชนิด โดยปริมาณขายจะคิดเปนจํานวนหนวยที่ขายได
ซึ่งสามารถจูงใจพนักงานขายสําหรับสินคาถาวร มีขนาดใหญและราคาแพง ดังนั้นการกําหนด
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โควตาจะชวยในการวางแผนการขายสําหรับพนักงานขายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน บริษัท
กําหนดวาตองขายสินคาเดือนละ 20,000 หนวย เปนตน ดังตารางที่ 10.1
1.3 โควตาปริมาณขายในหนวยแตมคะแนน เปนวิธีผสมระหวางการกําหนด
โควตาในหนวยของเงินและสินคารวมกันแลวคิดเปนคะแนน และนํามาใชสําหรับการขายสินคา
แตละชิ้น ซึ่งการใหคะแนนขึ้นอยูกับระดับการปฏิบัติงานการขาย ดังตาราง 10.1
ดังนั้นการกําหนดเตมคะแนนนั้นในรูปของจํานวนเงินและหนวยสินคาทีช่ ว ยทําให
พนักงานขายเกิดความกระตือรือรนและสนใจในการขายสินคาทุกประเภทและสนใจสินคา
ที่ใหผลตอบแทนสูงเปนพิเศษ เชน บริษัทขายเสื้อเด็ก สตรี และบุรุษ และกําหนดโควตาการขาย
ตอเดือน ดังตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 คะแนนและโควตาการขายสินคาแตละประเภท
เสื้อ
เด็ก
สตรี
บุรุษ

หนวยของเงิน (บาท)
300,000
150,000
800,000

หนวยของสินคา
20,000
5,000
30,000

แตมคะแนน
20
5
30

จากตารางที่ 10.1 เสื้อเด็ก ราคาตัวละ 200 บาท เสื้อสตรี 400 บาท และเสื้อ
บุรุษ ราคาตัวละ 600 บาท และบริษัทไดกําหนดคะแนนให 1 คะแนนมีเทากับ 1,000 ตัว
ดัง นั้นถาขายเสื้อเด็กได 20,000 ตัว จะไดแตม 20 คะแนน ขายเสื้อสตรีได 150,000 ตัว
ไดแตม 5 คะแนน และขายเสื้อบุรุษได 800,000 ตัว จะไดแตม 30 คะแนน
2. โควตาทางการเงิน (financial quotas) เปนโควตาที่กําหนดเพื่อการควบคุมกําไร
ขั้นตนหรือกําไรสุทธิและคาใชจายตาง ๆ ซึ่งเปาหมายในการกําหนดนั้นก็มักจะขึ้นอยูกับพื้นฐาน
หลายอยางเชนเดียวกับโควตาปริมาณจึงสามารถกําหนดโควตาทางการเงินเพื่อนํามาประยุกต
ใชกับพนักงานขายได 2 ประเภท ดังนี้
2.1 โควตากําหนดขั้น ตน หรือกําไรสุ ทธิ คือ โควตาที่กําหนดขึ้น เพื่อสร าง
ความสนใจพิเศษสําหรับใหพนักงานขายเพิ่มความพยายามในการขายใหบรรลุโควตากําไร
ตามที่บริษัทกําหนด ดังตารางที่ 10.2
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ตารางที่ 10.2 อัตราสวนของปริมาณการขายกับกําไร
สินคา ราคา
A
B
C

50
35
70

กํา ไรสุทธิ
(รอยละ)
8.5 (17%)
11.55 (74 %)
21.00 (30%)

ปริมาณขาย/ จํานวนสินคาที่ขาย
เดือน
ลัดดา พัชรา
5,000 3,250
100
65
2,800 5,250
80
150
4,200 7,700
60
110
12,000 16,200
240
325

กําไรสุทธิ/เดือน
ลัดดา พัชรา
825
750
925
620
1,250 1,630
3,000 3,000

ดังนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับการบริหารคือสินคาสามารถขายไดและมีกําไร ซึ่งตอง
มั่นใจวาพนักงานขายทุกคนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูง กําไรสูง ผูบริหารการขาย
สามารถที่จะกําหนดโควตาที่เกี่ยวกับกําไรสุทธิได
2.2 โควตากําไรขั้นตนหรือโควตากําไรสุทธิเขาใจยากสําหรับพนักงานขาย เพราะ
กําไรสุทธิจ ะเกิด ขึ้นอยูกับการขายผลิตภัณ ฑผลตางของแตละผลิตภัณ ฑ และพนักงานขาย
จะปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถ
2.3 กําไรสุทธิจะมีผลกระทบตอปจจัยภายนอกดานการแขงขัน ภาวะ
เศรษฐกิจ
ความตองการของตลาด สวนปจจัยภายในดานการกําหนดโควตา การกําหนดราคา ซึ่งถือวา
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้พนักงานขายไมสามารถควบคุมได
3. โควตาคาใชจาย (expense quotas) โควตาคาใชจายเปนการนํามาใชกับพนักงานขาย
เกี่ย วกับตน ทุน ในการปฏิบัติง านขายของบริษัท โดยกํา หนดคา ใชจา ยในการเดิน ทาง และ
คาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานขายที่เกี่ยวของกับปริมาณขาย หรือแผนการจายเงินทดแทน
การกํ า หนดโควตาแบบนี้ อ าจช ว ยกระตุ น ให พ นั ก งานขายคํ า นึ ง ถึ ง การขายโดยมี เ ป า หมาย
ที่คาใชจายและกําไรมากกวาปริมาณขาย วิธีนี้ใชสําหรับการควบคุมพนักงานขายแตก็มีบาง
บริ ษั ทได กํ าหนดค า ใช จ า ยเป น จํ า นวนเงิ น โดยคิ ด เป น วั น เช น ค า อาหาร และค า ที่ พั ก
นอกจากนั้นใชอัตราสวนของคาใชจายเพิ่มขึ้นตามจํานวนของยอดขาย โดยการเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับคาใชจายของพนักงานขายแตละคน
4. โควตากิจกรรม (activities quotas) บริษัทจะกําหนดโควตาใหกับพนักงานขาย
ที่เกี่ยวกับประเภทกิจกรรมและจํานวนกิจกรรมตาง ๆ และความรับผิดชอบเพื่อใชเปนแนวทาง
สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมสําหรับพนักงานขายใหมที่ยังไมมีประสบการณในการขาย การกําหนด
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โควตากิจกรรมสําหรับพนักงานขาย เชน การเขาพบลูกคาหรือผูมุงหวัง การสาธิตสินคา
การหาลูกคาใหมและการจัดแสดงสินคา เปนตน
แตปญหาหนึ่งของหลาย ๆ บริษัทที่มักจะประสบกันอยูเสมอกันอยูเสมอก็คือ
พนักงานขายมุงแตจะขายอยางเดียว เพราะยอดขายมีผลตอรายไดโดยตรง จะละเลยไมยอมทํา
กิ จ กรรม การขายอื่ น นอกเหนื อ จากแสวงหายอดขายการกํ า หนดโควตากิ จ กรรมขึ้ น มาก็
เพื่อจะขจัดปญหาดังกล าว เชน กําหนดโควตาใหมีก ารจัดหนารานใหกับลูก คา การสาธิต
ผลิตภัณฑใหกับลูกคา เปนตน การกําหนดโควตากิจกรรมดังกลาวก็เพื่อตองการใหพนักงานขาย
หั น ไปทํ า กิ จการอย างอื่ นให กั บลู กค าบ าง แทนที่ จะขายสิ นค าอย างเดี ยว ทั้ งนี้ เพื่ อผลทาง
ดานความสัมพันธที่ดีที่มีตอลูกคา
5. โควตาแบบผสม (mix or combination quotas) เปนการนํามาใชเมื่อฝาย
บริ ห ารต อ งการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านขายและกิ จ กรรมที่ ไ ม ใ ช ก ารขายโดยเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แทจริงระหวางพนักงานขายแตละราย วิธีนี้อาจจะใชวิธีการคํานวณ
เป นเปอร เซ็นต จ ากโควตาการขายแต ล ะชนิ ด เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า ผู บ ริห ารการขายประสบ
ความสําเร็จ
โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของแตละโควตาคูณกับจํานวนน้ําหนัก โดย
โควตาแบบผสม ที่ผูบริหารการขายไดกําหนดใหพนักงานขายปฏิบัติหนาที่และมีปญหา
ตาง ๆ ดังนี้
5.1 โควตาแบบผสมจะมีความยุงยากและซับซอนซึ่งยากสําหรับความเขาใจของ
พนักงานขายวากิจกรรมใดมีความสําคัญมากนอยกวากัน
5.2 พนักงานขายไมมีเวลาที่จะปฏิบัติกิจกรรมไดอยางเพียงพอ
5.3 พนั ก งานขายก็ ไ ม รู ว า จะต อ งปรั บปรุ ง ด า นใดบ า งกรณี ที่ สามารถปฏิ บั ติ
กิจกรรมได
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ตารางที่ 10.3 โควตาแบบผสม
โควตา

กรณีที่เปนจริง
พนักงานขาย :
นายนักรบ
80,000
200,000
250

เปอรเซ็นต
ของโควตา

น้ําหนัก

โควตา x
น้ําหนัก

80
90
83

5
3
1

400
270
83
753

กําไรสุทธิ
ปริมาณการขาย
จํานวนลูกคาใหม

100,000
220,000
300

กําไรสุทธิ
ปริมาณการขาย
จํานวนลูกคาใหม

รวมคะแนน 753/9 = 83 คะแนน
พนักงานขาย : นางสาวพรศรี
1000,000
75,000
75
4
145,000
116,000
80
3
250
250
100
1

กําไรสุทธิ
ปริมาณการขาย
จํานวนลูกคาใหม

รวมคะแนน 640/8 = 80 คะแนน
พนักงานขาย : นางสาวพรรัก
50,00
38,000
76
4
75,000
73,000
97
3
240
190
79
1
รวมคะแนน 674/8 = 84 คะแนน

300
240
100
640

304
291
79
674
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วิธีหาโควตาปริมาณการขาย
โควตาปริมาณการขายเปนการคาดคะเนยอดขาย โดยผูบริหารการขายจะคาดคะเน
คาใชจายในการขายและผลกําไรได 4 วิธีดังนี้
1. การใชประสบการณในอดีต การบริหารงานขายนั้นตองพิจารณาจากยอดขายที่เกิดขึ้น
ของปที่ผานมาวามียอดขายสูงสุด ต่ําลงและยอดขายเฉลี่ยตอเดือนและตอป โดยการตั้งโควตา
ปริม าณขายถัว เฉลี่ ย ให กั บ สภาพเศรษฐกิจ ในอดีต ใหส อดคล องกั บป จ จุบั น เช น ป 2547
ขายไดโดยเฉลี่ยคนละ 200,000 บาทตอเดือน แตถาป 2548 สภาพเศรษฐกิจไมดีผูบริหารการขาย
อาจกําหนดโควตาการขายคงเดิมคือ 200,000 บาทตอคนตอเดือน
2. การใชผูบริหารตัดสินใจ ผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจโดยตองมีขอมูลในอดีต เชน
บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรวางแผนจะลดราคารอยละ 20 และคาดวาคูแขงขัน ไมสามารถ
ลดราคาได ซึ่งจากผลของการปรับราคานี้จะทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ40 ดังนั้นทําใหผูบริหารการ
ขายกําหนดใหปรับโควตาการขายของพนักงานขายใหสูงขึ้นรอยละ 40 เชน ปกติพนักงานขาย
ไดคนละ 10 เครื่องตอเดือน โควตาใหมจะเปน 30 เครื่องตอเดือน
3. การพิจารณาจากแผนการจายคาตอบแทน เปนการจายคาตอบใหกับพนักงานขาย
ของบริษัท เชน บริษัทจายคาตอบแทนในรูปของคานายหนารอยละ 10 ตอมาจะเปลี่ยนแปลง
การจายคาตอบแทนจากคานายหนามาเปนการจายคาตอบแทนแบบผสม คือจายทั้งเงินเดือนบวก
ค า นายหน า เช น จ า ยเงิ น เดื อ น 4,500 บาทบวกค า นายหน า ร อ ยละ 10 แต เ พื่ อ ให คุ ม กั บ
เงิน 4,500 บาท ที่บริษัทจายเพิ่ม บริษัทอาจตองกําหนดยอดขายเปนโควตาการขายขั้นต่ํา
ที่ไมจายคาตอบแทน ดังตัวอยางที่ 10.1
ตัวอยางที่ 10.1 คานายหนารอยละ 10 หมายความวาจะจายเงินใหพนักงานขาย 10 บาท
เมื่อพนักงานขายได 100 บาท ดังนั้นถาพนักงานขายไดเงินเดือน 4,500 บาทพนักงานขาย
ควรขายสินคาเทาใด
(100 x 4,500)
แทนคา =
10
=
45,000 บาท
ดั งนั้ นพนั กงานต องขายสิ นค าให ได 45,000 บาท ซึ่ งเป นโควตาการขายขั้ นต่ํ า
ที่บริษัทกําหนดใหโดยไมจายคานายหนา สวนที่จะจายคานายหนาคือยอดขายที่เกิน 45,000 บาท
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4. การใหพนักงานกําหนดโควตา บริษัทจะใหพนักงานขายเปนผูกําหนดโควตาขาย
โดยการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่เกี่ยวกับปริมาณการขายโดยพนักงานขายจะกําหนดตาม
ความรูความสามารถของตนเองวาสามารถขายไดเทาไร แลวนํามากําหนดโควตาสวนใหญพนักงานขาย
จะกําหนดยอดขายคอนขางต่ํา

สรุป
โควตาการขายเปนการกําหนดและมอบหมายใหผูใตบั งคับบัญชาถือปฏิบัติและ
รับผิดชอบสําหรับเขตการขายหนึ่งและระยะเวลาหนึ่ง โดยผูบริหารสามารถใชโควตาการขายเพื่อ
นําทางและควบคุมการบริหารงานทางการขาย ประสิทธิภาพของโควตาขึ้นกับชนิด ปริมาณ
และความถูกตองแมนยําของขอมูลทางการตลาดที่ใช และขึ้นอยูกับความชํานาญในการบริหาร
ระบบโควตา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน
การควบคุมคาใช จ ายและกําไรจากการขาย การจูงใจให ปฏิบัติตามที่กําหนด การควบคุม
กิจกรรมของพนักงานและการแขงขันทางการขาย
โดยโควตาการขายที่ดีนั้นตองมีความสมเหตุสมผล และเปดโอกาสใหพนักงานขาย
มีสวนรวมในการกําหนดรวมถึงมีความยืดหยุนและวัตถุประสงคที่ชัดเจนซึ่งผูบริหารการขายตอง
ชี้ใหเห็นจุดแข็งหรือจุดออนในโครงสรางการขาย เปาหมายและจูงใจในการขาย การควบคุม
กิจกรรมของผูบ ริหารการขาย การประเมินผลผลิตของพนักงานขาย การปรับปรุงความสัมฤทธิผล
ของแผนการจายคาตอบแทน การควบคุมคาใชจายในการขายและการประเมินผลการแขงขัน
ยอดขาย
ประเภทของโควตาขายแบงได 5 รูปแบบ ดังนี้คือ 1) โควตาปริมาณ 2) โควตา
ทางการเงิน 3) โควตาคาใชจาย 4) โควตากิจกรรม และ 5) โควตาแบบผสม โดยผูบริหารการขาย
ต องมี วิ ธีห าโควตาปริ ม าณการขายจากประสบการณ ใ นอดี ต การใช ผูบริ ห ารตั ด สิ น ใจและ
การพิจารณาจากแผนการจายคาตอบแทนและการใหพนักงานกําหนดโควตาเอง
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แบบฝกหัดบทที่ 10
1. จงอธิบายความหมายของโควตาการขาย
2. วัตถุประสงคของโควตาการขายมีอะไรบาง จงอธิบาย
3. ความมุงหมายของโควตาการขายมีอะไรบาง จงอธิบาย
4. ลักษณะของโควตาการขายที่ดีมีอะไรบาง จงอธิบาย
5. ประเภทของโควตาการขายสามารถแบงไดเปนกี่ประเภทอะไรบาง
6. ประเภทของโควตาปริมาณมีอะไรบางจงอธิบาย
7. จงบอกวิธีการหาโควตาการขาย
8. โควตาแบบผสมมักพบปญหาใดบาง จงอธิบาย
9. จงอธิบายโควตากิจกรรมมาพอเขาใจ
10. โควตาปริมาณขายในหนวยของเงินคืออะไร จงอธิบาย
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