
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  2 
 

หัวขอเนื้อหา 
 

1.  ความหมายของกลยุทธ 
2.  กระบวนการวางแผนการบริหารการขาย 
3.  การวางแผนงบประมาณการขาย 
4.  วัตถุประสงคของงบประมาณการขาย 
5.  ประโยชนของงบประมาณการขาย 
6.  ประเภทของงบประมาณการขาย 
7.  วิธีการจัดทาํงบประมาณการขาย 
8.  การกําหนดระดับของงบประมาณการขาย 
9.  ปญหาในการจัดทํางบประมาณ 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  2  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
1.  บอกความหมายของกลยทุธได 
2.  อธิบายกระบวนการวางแผนการบริหารการขายได 

 3.  อธิบายการวางแผนงบประมาณการขายได 
 4.  บอกวัตถุประสงคของงบประมาณการขายได 
 5.  อภิปรายประโยชนของงบประมาณการขายได 
 6.  บอกประเภทของงบประมาณการขายและสรางแบบงบประมาณการขายได 
 7.  ระบุวิธีการจัดทํางบประมาณการขายได 
 8.  เขียนงบประมาณการขายได 
 9.  อธิบายการกําหนดระดับของงบประมาณการขายได 
 10. ระบุปญหาจัดทํางบประมาณการขายได 
     11. วิเคราะหปญหาในการจัดทํางบประมาณการขายได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  2  กลยุทธและการวางแผนการบริหารการขายดวย
ตนเอง 

2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรยีน 
3.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
4.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ 

อินเทอรเน็ต 
5.  ทํารายงาน 
6.  อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
7.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง กลยุทธและการวางแผนการบริหารการขาย 
2.  หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับกลยุทธและการวางแผน            

การบริหารการขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  ตัวอยางแผนการขาย 
5.  แผนภูมแิละแผนภาพ 
6.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม 
4.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
5.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท  
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บทที่  2 
กลยทุธและการวางแผนการบรหิารการขาย 

 
 กลยุทธและการวางแผนการบริหารการขายเปนการใชเครือ่งมอืทางการตลาดทีเ่กีย่วกบั
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด เพื่อประโยชนตอความสําเร็จใน   
ดานยอดขายและบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท  ซ่ึงกลยุทธการขายทําใหบริษัทคาดการณถึง
ปญหาและโอกาสตาง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมพรอมสําหรับเปนแนวทางที่จะแกไข
ตอไป  โดยการบริหารการขายนั้นบริษัทจะตองกําหนดวัตถุประสงคและวางแผนกลยุทธโดยให         
สอดคลองกับงบประมาณการขายที่เกี่ยวของกับเงินทุน บุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ  ใหเกิด  
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

ความหมายของกลยุทธ 

นักวิชาการไดใหความหมายของ  กลยุทธ  (strategic)  ไวมากมายหลายทัศนะดังนี ้
 กลยุทธ  หมายถึง  แผนปฏิบัติการที่บงบอกใหนักบริหารทราบวาจะตองทําอะไรและ
อยางไรเมื่อถึงจังหวะเวลาที่จะลงมือปฏิบัติการ  เชน  กลยุทธการขายหลังจากที่ไดกําหนดขึ้นมา
เรียบรอยแลว จะบงบอกไดวาตองใชพนักงานขายที่มีคุณสมบัติอยางไร จํานวนเทาใดและเมื่อไร 
เปนตน  (สุปญญา  ไชยชาญ, 2544, หนา 17) 
 กลยุทธ  หมายถึง  การรบที่มีเลหเหล่ียมหรือวิธีการที่ตองใชกลอุบายตาง ๆ และ   
เลหเหล่ียมในการตอสู  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542, 2546, หนา  73) 
 กลยุทธ  หมายถึง  การตัดสินใจที่สัมพันธกับการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมและเปนการตัดสินใจบนฐานของสมมติฐานการปรับตัวให เข ากับ                    
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคต  (จินตนา  บุญบงการ  และณัฏฐพันธ  เขจรนันทน,      
2544, หนา  28) 
 จากความหมายของ  กลยุทธ  ที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนสามารถสรุปไดวา    กลยุทธ     
หมายถึง การตัดสินใจที่ประกอบดวยการวิ เคราะห   การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของ              
สภาพแวดลอมที่บริษัทใชประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางสําหรับการบริหาร และ           
การควบคุม การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธของบริษัท 
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กระบวนการวางแผนการบริหารการขาย 

 ผูบริหารการขายตองตดัสินใจที่เกี่ยวกับการดําเนินงานที่ถือวาเปนพื้นฐานของธุรกิจที่
ผูบริหารการขายตองกําหนดกลยุทธที่ตองตัดสินใจ เชน การขยายเขตการขาย การเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางหรือการแขงขัน  ซ่ึงมีกระบวนการวางแผนกลยุทธดังนี ้    
 1.  การวิเคราะหสถานการณ  ผูบริหารตองศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลว ซ่ึงทําใหผูบริหารวิเคราะหสถานการณที่มีผลกระทบตอธุรกิจเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันของธุรกิจ ดังนั้นการวิเคราะหสถานการณ
เพื่อใหทราบสถานการณและแนวโนมซึ่งจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคต 
ดังนั้นผูบริหารการขายตองมีขอมูลสําหรับการวิเคราะห  SWOT  analysis   ดังนี้คือ 
 1.1  การวิเคราะหจุดแข็ง  (strength  analysis)  เปนการวิเคราะหจุดแข็งที่เปน   
ขอไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขัน  ซ่ึงเปนขอดีที่สามารถนํามาสรางเปนประโยชนได   
 1.2  การวิเคราะหจุดออน  (weakness  analysis)  เปนการวิเคราะหความเสียเปรียบ
คูแขงขันสําหรับการดําเนินธุรกิจที่เปนที่ตองมีการปรับปรุงหรือแกไขใหเปนที่ยอมรับของ           
ผูบริโภค 
 1.3  การวิเคราะหโอกาส  (opportunity  analysis)  เปนการวิเคราะหโอกาส    
ที ่ม ีผลตอการดําเนินธุรกิจซึ่งเกิดจากสิ่งแวดลอมมหภาคที่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  ประชากร  
เทคโนโลยี  กฎหมายและการเมือง  เปนตน 
 1.4  การวิเคราะหอุปสรรค  (threat  analysis)  เปนการวิเคราะหอุปสรรคที่เกิด   
จากผลตอกระทบในการดําเนินธุรกิจจากสิ่งแวดลอมมหภาค และสิ่งแวดลอมที่ธุรกิจตอง
ปรับปรุงแกไขใหทันตอสถานการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่จะสงผลตอยอดขายและกําไร 
 ธุรกิจสามารถปรับตัวสําหรับการแขงขันหรือทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  เชน 
เทคโนโลยี กฎหมายและการเมืองโดยการวิเคราะหสถานการณไดแก 
 1)  การวิเคราะหลักษณะของตลาด  เปนการวิเคราะหถึงตลาดรวมของกลุมลูกคา
ผูมุงหวังที่เกี่ยวกับขนาดและอัตราการเจริญเติบโตของตลาด  สวนครองตลาด  รวมทั้งการรับรู
และลักษณะการซื้อสินคาในอนาคต  รวมถึงปจจัยในการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคา 
 2)  การวิเคราะหลักษณะของผลิตภัณฑ  เปนการวิเคราะหถึงยอดขายในรูป จํานวนหนวย
และจํานวนเงินที่ขาย  รวมถึงราคา  กําไรสุทธิ  ซ่ึงการวิเคราะหสําหรับผลิตภัณฑนั้นจะตอง
พิจารณาถึงระยะเวลาที่ผานมาดวยรวมทั้งการคาดคะเนถึงยอดขายในอนาคตที่เกิดขึ้น   
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 3)  การวิเคราะหลักษณะดานแขงขัน  เปนการวิเคราะหถึงจํานวนลักษณะ  นโยบาย
วัตถุประสงคและเปาหมายของธุรกิจคู แขงขัน  รวมถึงขอดีและขอเสียของคูแขงขัน  เชน    
ดานผลิตภัณฑ  ตราสินคา  การบริการ  การกําหนดราคา  เงื่อนไขราคา  สวนครองตลาดและอัตรา
การเจริญเติบโต  วงจรชีวิตผลิตภัณฑและทรัพยากร  เพื่อบริษัทสามารถนําไปกําหนดทิศทางและ
กลยุทธของบริษัทไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 4)  การวิเคราะหการจัดจําหนาย  เปนการวิเคราะหถึงระบบและวิธีการจัดจําหนาย
ในรูปแบบตาง ๆ  ที่สะดวกและรวดเร็ว  เชน   การเก็บรักษา   การขนสง   ชองทางการจัดจําหนาย    
 5)  การวิเคราะหปริมาณการขาย   เปนการวิเคราะหถึงยอดขายที่เกีย่วกับประเภท
ผลิตภณัฑ โดยแยกตามสายผลิตภณัฑ  รายการผลิตภณัฑ  เขตการขายและแยกตามรายตวัพนกังาน
แตละคน 
 6)  การวิเคราะหกําไร  เปนการวิเคราะหกําไรขั้นตนและกําไรสุทธิที่เกิดจากการขายของ
ลูกคาแตละรายที่เกิดจากลูกคาแตละราย  แตละเขตการขาย  แตละสายผลิตภัณฑหรือรายการ
ผลิตภัณฑ 
 7)  การวิเคราะหกลยุทธและโปรแกรมการตลาด  เปนการวิเคราะหถึงสวนประสม
ผลิตภัณฑและสวนประสมการสงเสริมการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให     
พึงพอใจโดยใหสอดคลองกับกลยุทธและโปรแกรมการใชสวนประสมการตลาดวาแผนสําหรับ
การบริหารนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางไร  จะทําอะไรบาง  จะทําเมื่อใด  ใครเปนคน 
จะทําอยางไร  และจะสิ้นเปลืองคาใชจายเทาใด 

2.  การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค  ผูบริหารการขายจะกําหนดทิศทาง    
การบริหารที่สามารถกระทําไดในลักษณะของการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายสําหรับ       
การดําเนินธุรกิจดังนี้ 
       2.1  การกําหนดเปาหมาย  (goal)  เปนกําหนดภารกิจของบริษัทที่เปนผลลัพธ 
ที่ตองการเปาหมายในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ  เชน  การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 
  2.2  การกําหนดวัตถุประสงค  (objective)  เปนการกําหนดวัตถุประสงคในรูป
ของยอดขาย  สวนครองตลาด  ผลตอบแทนจากการลงทุน  หรือวัตถุประสงคอื่น ๆ  รวมทั้ง
เงื่อนไขเวลาที่ตองใชในแตละวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจตองการใหบรรลุผลลัพธอะไรบาง  เชน 
 2.2.1  วัตถุประสงคทางดานการเงิน  ประกอบดวย 
 2.2.1.1 ความสามารถในการทํากําไร เชน  ผลตอบแทนจากการลงทุน   
ผลกําไรตามเปาหมาย 
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 2.2.1.2  ความสามารถในการผลิต  เชน  ปริมาณการผลิต  
 2.2.2  วัตถุประสงคทางการตลาด  เชน  วัตถุประสงคในการขาย  วตัถุประสงค
ในสวนครองตลาด  วัตถุประสงคในดานการแขงขัน  เปนตน 
  2.2.3 วัตถุประสงคดานสังคม  เชน  มีความรับผิดชอบตอสังคม  มีจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ  การสรางภาพลักษณของบริษัท  เปนตน 

3.  กําหนดศักยภาพตลาด   หลังจากการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคแลว   
การกําหนดศักยภาพตลาด  (market  potential)  และศักยภาพของธุรกิจ  (company  potential)  
เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจไปยังเขตการขายที่มีศักยภาพสูงกวา 
 3.1  ศักยภาพของตลาด  หมายถึง  ยอดขายรวมของสินคาประเภทหนึ่งของบริษัท
ที่คาดวาจะขายไดในระยะเวลาหนึ่งและในตลาดที่กําหนด  เชน  ป  พ.ศ. 2548  บริษัทเครื่องมือ
ส่ือสารทั้งหมดคาดวาจะมีปริมาณการขายสูงสุดในประเทศไทย  2,000  ลานบาท 
 3.2  ศักยภาพของบริษัท  หมายถึง  ยอดขายของบริษัทที่มีปริมาณขายสินคาที่คาดวา 
จะขายไดในระยะเวลาหนึ่ง   
 ดังนั้นการวัดศักยภาพของตลาดหรือศักยภาพบริษัทนั้นสามารถวัดไดจากขอมูล
ของบริษัทวาจะขายไดภายใตการใชความพยายามดานการขาย  ขอบเขตความสามารถของบริษัท 
รวมถึงปริมาณขายในอดีตของบริษัท  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการพัฒนาสวนประสมการตลาด  
เชน  การแนะนําผลิตภัณฑใหม   

4.  การพยากรณการขาย  เปนการพยากรณการขายของตลาดเพื่อผูบริหารการขาย   
จะสามารถกําหนดการวางแผนการขายภายใตส่ิงแวดลอมที่สามารถควบคุมไดหรือไมสามารถ  
ควบคุมไดสําหรับสินคาประเภทใดประเภทหนึ่งที่บริษัทสามารถคาดคะเนปริมาณขายของบริษัท
ในอนาคตจากขอมูลอดีตของบริษัทแลว เมื่อบริษัทไดผลการพยากรณการขายแลว บริษัท   
จะนํามาเปนจุดมุงหมายในการกําหนดกลยุทธสําหรับทุกฝายในบริษัท 

5.  การเลือกกลยุทธ  บริษัทจะเลือกกลยุทธขึ้นมาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของบริษัท 
โดยการกําหนดแผนการปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย  เชน  ถาบริษัทตองการกําไร  50  ลานบาท  
กลยุทธที่บริษัทกําหนดคือจะตองเพิ่มสวนครองตลาดอีกรอยละ  8  ดวยการสงเสริมการขายดวย  
งบประมาณ  5  ลานบาทพรอมกับเพิ่มงบประมาณในการโฆษณาอีก  5  ลานบาท และลดคาใชจาย
ในการจัดซื้อลงรอยละ  5  เปนตน 
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 6.  การพัฒนารายละเอียดกิจกรรมหรือกําหนดยุทธวิธี      บริษัทจะกําหนดยุทธวิธี   
(tactics)  ที่เปนแผนปฏิบัติของบริษัทที่กําหนดขึ้นใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  โดยอาจกําหนด
ขึ้นทันทีทันใดและเกี่ยวกับทิศทางของแผนระยะสั้นกอนดําเนินการซึ่งตองใหสอดคลองกับ   
กลยุทธที่บริษัทกําหนดไว 
 7.  การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวให 
สอดคลองกับยุทธวิธีเพื่อลุลวงไปดวยดีซ่ึงจะประกอบดวย  คน  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ  เวลา   
วัสดุ  เครื่องจักรและขอมูลตาง ๆ   
 8.  การปฏิบัติตามแผน  เปนการดําเนินงานตามเปาหมาย  วัตถุประสงค  กลยุทธและ
กลวิธีในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนพรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ  ที่จําเปน  ผูบริหารการขาย
ตองนําไปสูการปฏิบัติโดยอาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 การปฏิบัติตามแผน  (implement  the  plan) เริ่มจากการที่รับผิดชอบแจงใหพนักงานขาย
ทุกคนไดทราบรายละเอียดของแผนงานเปนระยะ ๆ  อยางตอเนื่อง  หากจุดใดพนักงานขายไม
เขาใจผูรับผิดชอบตองอธิบายใหเขาใจอยางแทจริง   เพื่อที่จะไดไมเปนปญหาในขณะปฏิบัติ
จากนั้นผูรับผิดชอบตองมอบหมายหนาที่ตาง ๆ ใหพนักงานแตละคนถือปฏิบัติและรับผิดชอบ
ตามความสามารถและความเหมาะสมภายใตขอบเขตของระยะเวลาและทรัพยากรที่กําหนดให 
และเพื่อใหเกิดความชัดเจนผู รับผิดชอบควรกําหนดแผนการปฏิบัติ เปนตารางแจงให      
พนักงานขายทราบ 
 9.  การวัดและเปรียบเทียบการปฏิบัติ  หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง  ผูบริหาร
การขายตองมีการเก็บขอมูลที่เปนผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นจริง  (actual performance  collections)  
แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  (standard)  ที่กําหนดไว 
 มาตรฐานที่ถูกใชเปนตัวเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติจริงที่นิยมใช คือเขตการขาย
และโควตาการขายที่มอบหมายใหพนักงานขายปฏิบัติ  ปริมาณขายเฉลี่ยในอดีต  ผลการปฏิบัตงิาน
เฉลี่ยของบริษัทในอดีต  คาเฉลี่ยผลงานของทุกบริษัทในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  คาเฉลี่ยเฉพาะ
รายของพนักงานขายแตละคนในระยะเวลาที่ผานมา  การคาดหวังของผู บริหารการขาย       
การคาดหวังของลูกคาและสังคม 

10.  การแกไข  เมื่อนําผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด
ไวแลว หากเกิดความแตกตางขึ้นไมวาจะเปนความแตกตางที่นอยกวาหรือมากกวามาตรฐานก็ตาม  
ผูบริหารการขายตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุวาความแตกตางนั้นเกิดขึ้นจากการวางแผนหรือ
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เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและเกิดขึ้นในขั้นตอนใด  ใครเปนผูรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น  และจะสามารถ
แกไขไดโดยวิธีการใด  โดยใครพรอมก็ตองเสนอปรับแผนงานที่เกี่ยวของดวย 
 การวางแผนการบริหารการขายที่กลาวขางตน  เปนขั้นตอนที่คอนขางยุงยาก 
สลับซับซอน  ตลอดจนตองใชคนที่มีความสามารถสูง  สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาใน   
การวางแผนมาก  แตก็เปนการกระทําที่ใหผลคุมคา  เพราะหากบริษัทมีแผนงานที่ดีเปนตัวแบบ        
แผนงานที่ดีจะเปนกรอบที่ชัดเจนในการตัดสินใจและการดําเนินใหบรรลุวัตถุประสงคที่บริษัท
ตองการเปนอยางดี 
   

การวางแผนงบประมาณการขาย 
 

นักวิชาการไดใหความหมายของ งบประมาณ  (budgeting) ไวมากมายหลายทัศนะ
ดังนี ้
 งบประมาณ  หมายถึง  บัญชีหรือจํานวนเงินที่กําหนดไวเปนรายรับและรายจาย  
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542, 2546, หนา 205) 
 งบประมาณ  หมายถึง  รายการ  (statements)  อยางเปนทางการของทรัพยากรการเงิน
ที่เตรียมไวเพื่อที่จะนํามาใชประกอบกิจกรรมที่จําเพาะเจาะจงภายในชวงระยะเวลาที่กําหนดให 
งบประมาณถูกใชกันอยางกวางขวาง  เพื่อการวางแผนและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ  ของทุกระดับ
ขององคการ  (ทวีศักดิ์  สุวคนธ, 2543, หนา 252) 
 งบประมาณการขาย  (sales  budgeting)  หมายถึง ยอดขายที่ถูกกําหนดขึ้นโดยเกณฑ
ขั้นต่ํา และใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาเกี่ยวกับการผลิต การซื้อ และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การหมุนเวียนของเงินสด  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, ปริญ  ลักษิตานนท,  ศุภร  เสรีรัตน, และองอาจ  
ปทะวานิช, 2543, หนา  106) 

     จากความหมายของ  งบประมาณการขาย  ขางตนนั้นสามารถสรุปความหมายของ 
งบประมาณการขาย  หมายถึง  งบประมาณการขายที่บริษัทวางแผนการใชจายและคาใชจายตาง ๆ  
ไวลวงหนาเพื่อทําใหทราบคาใชจายที่เกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการในระยะเวลาที่กําหนด 
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วัตถุประสงคของงบประมาณการขาย 

วัตถุประสงคของงบประมาณการขายมี 3 ลักษณะดังนี้คือ 
1.  เปนเคร่ืองมือในการวางแผนและประสานงาน  เมื่อบริษัทไดจัดทาํการพยากรณ  

ยอดขายแลว  ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณการขายก็จะนําเอาขอมูลตาง ๆ     
จากการพยากรณยอดขายมาจัดทํางบประมาณการขาย  งบประมาณจึงสามารถนํามาใชเปน
เครื่องมือในการวางแผน  ควบคุม  และประสานงานของแผนกอื่น ๆ  ของบริษัทไดเปนอยางดี 

2.  เปนการควบคุมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   การจัดทํางบประมาณการขาย 
มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญเพื่อใชในการควบคุมเนื่องจากรายละเอียดในงบประมาณการขายจะ
ประกอบดวย  รายได  คาใชจาย  ทั้งในการผลิตและการขาย  โดยการปองกันไมใหงบประมาณ
เกินกวาที่กําหนด  รักษาอัตราสวนของรายจายใหเหมาะสมกับรายได  ซ่ึงในงบประมาณตอง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจน  งบประมาณขายยังสามารถนํามาใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
แผนกตาง ๆโดยใหทําตามแผนงานที่กําหนดไว  ผูปฏิบัติงานถือเปนมาตรฐานในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพไดเต็มที่ 

3.  เปนเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงาน  เมื่อกําหนดเปาหมายไวแลวผูบริหาร  
การขายจึงสามารถใชงบประมาณเปนตัววัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี                
งบประมาณการขายเปนมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานขาย
และเปนเครื่องมือในการประเมินผลงาน  ตลอดจนควบคุมทั้งปริมาณขาย  คาใชจายและกําไร 
 

ประโยชนของงบประมาณการขาย 

งบประมาณการขายจะเปนตัวกําหนดในการดําเนินงานสําหรับการบริหารจัดการและ
เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งแสดงรายละเอียดตาง ๆ  ในการใชจาย
และการดําเนินงาน  งบประมาณจึงมีประโยชนดังนี้ 

1. งบประมาณการขายเปนตัวบงชี้การนําไปใชในการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดระยะเวลา
ที่กําหนดไวของการประเมินผล 

2. งบประมาณการขายเปนการวัดความรูความสามารถในการบริหารจัดการของ             
ผูบริหารการขาย 

3.  งบประมาณการขายเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
ระดับตาง ๆ  ในบริษัท 
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4. งบประมาณการขายแสดงถึงรายละเอียดตาง ๆ ในการใชจาย  ซ่ึงสามารถประเมนิผล
จากรายจายตาง ๆ  วาบริษัทควรจะปรับปรุงแกไขรายการที่มีปญหาใหเขากับหลักเกณฑ        
การจัดสรรงบประมาณ 

5.  งบประมาณการขาย  สามารถทราบไดจากประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ 
บริษัทซึ่งแสดงใหเห็นในงบกําไรขาดทุน  งบดุล  เปนตน 
 

ประเภทของงบประมาณการขาย 

 งบประมาณการขายเปนการจัดสรรเกี่ยวกับคาใชจายสําหรับการประกอบการพิจารณา
โดยงบประมาณการขายสามารถแบงได  3  ประเภท  ดังนี้  (ทวีศักดิ์  สุวคนธ, 2543, หนา 252-
254) 
 1.  งบประมาณรายรับ  การจัดทํางบประมาณรายรับเปนสวนที่สําคัญและวิกฤติ
มากที่สุดในขบวนการของการจัดทํางบประมาณ  งบประมาณรายรับก็จะไดมาจากการพยากรณ  
การขาย  ดังนั้นการพยากรณการขายทําขึ้นตามแผนปฏิบัติการการตลาดที่จะกําหนดแนวทาง
สนับสนุนการขายเอาไว  ไดแก  คาใชจายในการขายและคาใชจายในการตลาดอื่น ๆ 
 2.  งบประมาณรายจาย  เปนงบประมาณรายจายที่เกีย่วของกับกิจกรรมการขายเทานัน้  
แบงออกไดเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
 2.1  คาใชจายแนนอนตายตัว  (fixed  costs)  คือ  คาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับผลงานขาย  
จะขายไดไมได  ขายไดมากไดนอยก็ตองใชตองจายที่สําคัญไดแก 
 2.1.1  เงินเดือนและคาครองชีพ 
 2.1.2  คาประกันตาง  ๆ เชน ประกันชีวิต สุขภาพ ประกันภัยรถยนต 
 2.1.3  คาใชจายสมทบกองทุนเล้ียงชีพและกองทุนทดแทน 
 2.1.4  คาเชาสํานักงาน 
 2.1.5  คาใชจายประจําในสํานักงาน เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา 
 2.1.6  คาใชจายประจําจากสวนกลางที่กระจายมายังฝายขาย 
 2.2  คาใชจายผันแปร  ไดแก 
 2.2.1  คานายหนาในการขายและหรือเก็บเงิน 
 2.2.2  เงินรางวัลและรางวัลในการขายและหรือเก็บเงิน 
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 2.2.3  คาโบนัส  ถาจายตามผลงานของบริษัทหรือผลงานของพนักงานขายถือ
เปนคาใชจายผันแปร แตถาจายประจําตามกฎหมายแรงงานถือเปนรายไดประจําที่จายให
พนักงาน ถาจะใชพนักงานขายออกจะตองนํามาคํานวณเปนคาจางดวย 
 2.2.4  คาพาหนะ  ถาจายตามระยะทางถือเปนคาใชจายผันแปร  แตถาจาย
เทากันประจําเปนรายเดือนถือเปนคาใชจายแนนอน  อยางไรก็ตามคารถที่จายประจําเทากัน      
ทุกเดือนอาจจะมีปญหาทางภาษีอากร เพราะบางกรณีทางสรรพากรถือวาเปนรายไดประจําของ
พนักงานขายที่ตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 2.2.5  คารับรอง  การพิจารณาวาจะเปนคาใชจายประเภทใดนั้นก็เชนเดียวกัน
กับคาพาหนะและคาโบนัส 
 2.2.6  คาเบี้ยเล้ียงสําหรับพนักงานขายที่ทํางานคางคืนนอกสถานที่บางบริษัทให
คาอาหารและพนักงานขายถึงแมจะทํางานในกรุงเทพมหานคร  สําหรับคาพาหนะ คารับรอง  
และคาเบี้ยเล้ียง  อาจจะจัดเปนคาใชจายกึ่งผันแปรก็ได 
 2.3  คาใชจายกึ่งผันแปร  เปนคาใชจายที่มีสวนสัมพันธกับงาน  แตไมเปนสัดสวน
กับผลงานขายเชนเดียวกับคาใชจายผันแปรดังที่ไดกลาวมาแลว  คาใชจายในสวนนี้มีความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานและมีจํานวนคอนขางสูงที่สําคัญไดแก 
 2.3.1  คาใชจายในการสรรหาและวาจางพนักงานขาย 
 2.3.2  คาตอบแทนที่ใหพนักงานขายออกจากงาน  
 2.3.3  คาฝกอบรม และที่จะถูกแบงจากสวนกลาง 

 2.3.4   คารักษาพยาบาล (ถาไมมีการประกันสุขภาพและที่ถูกแบงจากสวนกลาง) 
 2.3.5  คาโทรคมนาคม  เชน  คาโทรศัพท  โทรเลข  เทเล็กซ 
 2.3.6  คารักษาสภาพตาง ๆ 
 2.3.7  คาใชจายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  (และที่จะถูกแบงจากสวนกลาง) 
 2.3.8  หนี้สูญ 
3. งบประมาณกําไร   คือ  ผลกําไรจากการขาย  เชน  การนําเอารายรับมาหักตนทุน    

สินคาหรือบริการจะไดเปนกําไรขั้นตนแลวจึงนําคาใชจายในการขาย  คาใชจายในการตลาด  
และคาใชจายในการบริหารจะไดเปนกําไรจากการปฏิบัติการ 
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 ผูบริหารการขายสวนใหญจะรับผิดชอบเฉพาะในการงบประมาณรายรบัคือ   
การพยากรณขายและงบประมาณคาใชจายในการขายเทานั้น อยางไรกต็ามในการปฏบิัติจริงของ
ทุกบริษัท  ถากําไรยังไมดีหรือไมไดตามเกณฑ  ผูบริหารงานขายก็ตองดําเนินการพยากรณ  

รายรับและรายจายใหมจนกวาจะเปนที่พอใจของผูบริหารระดับสูง 
 นอกจากนั้นผูบริหารการขายจะตองมีสวนรวมกนัในการทํางบประมาณลงทุนใน
สวนที่เกีย่วของกับการขาย คือรถยนตหรือพาหนะที่ทางบริษัทจัดใหพนักงานขายและพนักงาน
อ่ืน ๆ ในฝายการขายและการลงทุนในการขายสถานที่ทํางานของฝายขาย 
 ดังนั้นบริษัทจะตองกําหนดคาใชจายดังกลาวโดยสามารถสรางแบบงบประมาณ
การขายไดดังตารางที่  2.1  และตารางที่  2.2 
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ตารางที่  2.1  แบบงบประมาณการขายรายไตรมาส   
 

(1) 
ประเภท 
คาใชจาย 

(2) 
งบประมาณ 
มกราคม 

(3) 
จายจริง 
มกราคม 

(4) 
ความแตกตาง 

(5) 
งบประมาณ 
กุมภาพนัธ 

(6) 
จายจริง 

กุมภาพนัธ 

(7) 
แตกตาง 

ขาย       
คาใชจาย : 
  เงินเดือน 
  คอมมิชช่ัน 
  โบนัส 

      

รวม       
คาเดินทาง : 
  คาที่พัก 
  คาอาหาร 
  คาเดินทาง 
  อ่ืน ๆ 

      

   รวม       
คาใชจายอ่ืน : 
 เบี้ยประชุม 
 รับสมัคร 
 ฝกอบรม 
 อ่ืน ๆ 

      

 
ที่มา  (อดุลย  จาตุรงคกุล, 2542, หนา 74) 
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ตารางที่  2.2  แบบงบประมาณการขายรายป 
 

(1) 
ประเภท 
คาใชจาย 

2539 2540 งบประมาณ
ดั้งเดิม 
ป 2541 

ทบทวน
เมษายน 

ทบทวน
กรกฎาคม 

ทบทวน
ตุลาคม 

ขาย       
คาใชจาย : 
  เงินเดือน 
  คอมมิชช่ัน 
  โบนัส 

      

รวม       
คาเดินทาง : 
  คาที่พัก 
  คาอาหาร 
  คาเดินทาง 
  อ่ืน ๆ 

      

   รวม       
คาใชจายอ่ืน : 
 เบี้ยประชุม 
 รับสมัคร 
 ฝกอบรม 
 อ่ืน ๆ 

      

 
ที่มา  (อดุลย  จาตุรงคกุล, 2542, หนา 75) 
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วิธีการจัดทํางบประมาณการขาย 

 การจัดทาํงบประมาณการขายเปนการวิเคราะหถึงแนวโนมของตลาด ขอบเขตขอจํากัด
ตาง ๆ   ที่ธุรกจิประเมนิเกี่ยวกบัรายรับจากการขาย  ซ่ึงมวีิธีการจัดทาํงบประมาณการขาย  ได  8  วิธีดังนี้    
 1.  การกําหนดวัตถุประสงคและกําไรทางการขาย  ผูบริหารการขายตองจัดทํางบประมาณ 
มักจะนําเอารายจายทีเ่กิดขึน้จริงในอดีตจนถึงปจจุบันมาทบทวนปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปนอยูขณะจดัทํางบประมาณนั้น  บริษัทตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและกําไร
ทางการขาย ซ่ึงเพื่อผูบริหารระดับสูงตองรับผิดชอบตอผูถือหุนของบริษัทสําหรับการกลั่นกรอง
และเพื่อทําใหบริษัทอยูรอดโดยตองพยายามสรางยอดขายที่จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของผูบริหาร 
 2. การพยากรณยอดขาย เมื่อกําหนดวัตถุประสงคและกําไรทางการขาย  ผูบริหาร
การขายจะตองจัดสรรใหคาใชจายรายการตาง ๆ ในหนวยงานขาย ซ่ึงจะตองกระจายใหทั่วถึงและ
เพียงพอตอการลงมือกระทํากิจกรรมที่เกี่ยวของโดยการพยากรณยอดขายวามียอดขายที่อยูใน
ศักยภาพของตลาดที่บริษัทกําลังทําการขายอยูและกําหนดวาตนทุนที่ตองการกําไรกลับมาจะ
เทากับยอดขายเทาไรเพื่อบริษัทจะไดกําหนดงบประมาณไดอยางถูกตอง 
 3.  การกําหนดการขายและหนาท่ีทางการตลาด  เพื่อทําใหไดตามเปาหมายทางการขาย
ตองกําหนดวาผูที ่คาดวาจะเปนลูกคาและลูกคามีตองการอะไร ซึ่งผูบริหารการขายตองมี     
การออกแบบสินคา  ผลิตขึ้นมาใหมและกําหนดราคาโดยการใชเครื่องมือส่ือสารทางการตลาด  
เชน  การโฆษณา  แค็ตตาล็อก  เปนตน  

4. การกําหนดคาใชจาย ผูบริหารการขายจะตองกําหนดรายจายคงที่และ ตนทุนผัน
แปร ซ่ึงตนทุนที่จายไปเทากันตลอดเวลาที่มีการขาย กลาวอีกนัยหนึ่งเปนตนทุนที่เพิ่มหรือ
ลดลงโดยมีความสัมพันธกับเวลา  ซ่ึงเรียกวาตนทุนคงที่  (fixed  cost)  เชน  เงินเดือน  คาใชจาย
ในการเดินทางคงที่  การประกัน  แตตนทุนที่เพิ่มหรือลดลงตามจํานวนหนวยที่ขายได  เรียกวา     
ตนทุนผันแปร  (variable costs)  เชน  คาคอมมิชช่ันและโบนัส  ตนทุนคาสงจดหมาย  ตนทุน    
คาสงของ  เปนตน  

5.  การวิเคราะหจุดคุมทุน  (break-even  analysis)  ผูบริหารการขายระดับภาค  หรือ
ทั่วประเทศ ไดรับมอบหมายใหกําหนดวัตถุประสงคทางการขายและกําไรของปใหบรรลุ   
ความสําเร็จ   โดยจะตองทําการควบคุมวิธีการที่จะใหบรรลุความสําเร็จดังกลาว การควบคุมควร
ทําเปนรายเดือน  ซ่ึงเครื่องมือที่มีประโยชนในการทําการควบคุมคือ  การวิเคราะหจุดคุมทุน       
ที่มีตนทุนที่เกี่ยวของ 2 ประเภทดังนี้ 
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 5.1  ตนทุนคงที่  (fixed  costs)  หมายถึง  ตนทุนที่เกิดขึ้นในกระบวยการผลิต 
โดยไมแปรไปตามระดับการผลิต ไดแก  เงินเดือน  คาเชา  คาเบี้ยประกัน คาภาษีที่ดิน  เปนตน 

 5.2  ตนทุนผันแปร  (variable  costs)  หมายถึง  ตนทุนที่แปรไปตามปริมาณ   
การผลิต ไดแก  คาคอมมิชช่ัน  คาวัตถุดิบ ตนทุนการขนสง และคาวัสดุตาง ๆ ระหวางการผลิต 

   ดังนั้นเมื่อนําตนทุนคงที่และตนทุนทุนผันแปรมารวมกันจะเปนตนทุนรวม (total 
cost)  ของการบริหารการขายของบริษัท  ซ่ึง ณ จุดคุมทุนตนทุน รวมจะมีคาเทากับรายไดรวม
และจะเกี่ยวของกับการกําหนดราคาของสินคาดังนี้ 

 รายไดรวม                 =     ตนทุนรวม 
 ราคา x ปริมาณขาย  =     ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงที่ 
 ราคา x ปริมาณขาย  =  (ตนทุนผันแปรตอหนวย x ปริมาณการผลิต)+ ตนทุนคงที ่
 ตนทุนคงที่               =   (ราคา x ปริมาณขาย) – (ตนทุนผันแปรตอหนวย x  
   ปริมาณการผลิต) 

 
ตัวอยางที่  2. 1 บริษัทผลิตกระเปามีตนทุนคงที่  600,000  บาท ราคาขายตอหนวย  2,000  บาท  
และมีตนทุนผันแปรตอหนวย  1,000  บาท  ดังนั้นบริษัทตองผลิตกระเปากี่หนวยจึงจะคุมทุน   
 

สูตร จุดคุมทุน                                   
= 

 

  หรือ  B.E.P.            =         

ตนทุนคงที ่
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย 

FC 
– VC P 

                                        
 โดย        FC         =       ตนทุนคงที ่
                               P         =       ราคาตอหนวย 
                                 VC      =      ตนทุนผันแปรตอหนวย 
                                
                    =   
                                                                                          

600,000 
 2,000 – 1,000

                                                   =                                
600,000 
1,000 

 
                จุดคุมทนุ             =   600  หนวย 
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     การวิเคราะหจุดคุมทุนนั้นบริษัทควรตั้งราคาผลิตภัณฑไวเทาใดเสมอไปหากแต
เปนการชวยใหบริษัทรูวาหากตองการกําไรจํานวนเทาไร ควรตองทําการผลิตและขายผลิตภัณฑ
กี่หนวย ดังนั้นบริษัทควรผลิตกระเปาจํานวน  600   หนวยจึงจะคุมทุน  

 6. การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงราคาและคาใชจาย  เมื่อบริษัทกําหนดวัตถุประสงค
คือกําไรแลวจะตองวิเคราะหถึงจุดคุมทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคาและคาใชจายที่เกิดขึ้น และ  
ผลิตกี่หนวยจึงจะคุมทุน 
 7. การเสนองบประมาณการขายตอผูบริหาร  หลังจากวิเคราะหจุดคุมทุนแลวจะตอง
สรุปงบประมาณการขายเพือ่เสนอตอผูบริหารใหทราบเกี่ยวกับตนทนุที่เขาเห็นวาสําคัญที่จะทํา
ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคในการขายและทาํกําไร 

8. การควบคุมงบประมาณการขาย  ผูบริหารการขายตองมีการควบคุมงบประมาณ
การขายโดยการประเมินจากคาใชจายและผลตอบแทนที่เกิดขึ้น 

 

การกําหนดระดับของงบประมาณการขาย 

 การกําหนดระดับของงบประมาณการขายใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารใน             
การกําหนดและทําใหพนักงานยอมรับระดับของงบประมาณการขายดังนี้  (สอาน  โปรยบํารุง, 
2547, หนา 102) 
 1.  วิธีคิดจากจํานวนเปอรเซ็นตจากการขาย  โดยการนํามาใชกับอัตราสวนการขาย
ในอดีตเกี่ยวกับตนทุน  ไดแก  การคํานวณจากปริมาณการขาย  และเพื่อใชกับระดับของงบประมาณ
การขาย  แตเดิมมาคิดตนทุนการขายประมาณรอยละ 6 ของยอดขาย(ปริมาณ)  การกําหนดระดับ
ของงบประมาณการขายของปที่กําลังจะมาถึงก็จะคิดรอยละ 6 ของยอดการพยากรณการขาย 
 2. วิธีการสนับสนุนจํานวนเงินที่เหลือทั้งหมด  การกําหนดระดับของงบประมาณ
การขาย โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของจํานวนเงินที่เหลืออยู ภายหลังที่ผูบริหารการขายไดคํานวณ
ตนทุนตาง ๆ  ที่จะตองใชรวมทั้งหมดแลว 
 3.  วิธีเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  ภายใตวิธีการทํางบประมาณการขายแบบเปรียบเทียบ
กับคูแขงขัน โดยวิธีการรวบรวมขอมูลจากธุรกิจเกี่ยวกับตนทุนการขายดวยการคิดเปอรเซ็นตของ
การขายและมาประยุกตกับจํานวนเปอรเซ็นตของยอดขาย  (ปริมาณ) ของบริษัท 
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 4.  วิธีไดรับกลับคืนจากการลงทุน ผูบริหารการขายจะตองกําหนดระดับของ                 
งบประมาณการขายเพื่อใหสมดุลกับระดับคาใชจายตาง ๆ  แตที่สําคัญที่สุดก็คือ หาวิธีที่ไดรับ
กลับคืนจากการลงทุนในระยะเวลาที่ส้ันที่สุด 
 
ปญหาในการจัดทํางบประมาณ 
 
 การจัดทํางบประมาณของบริษัทอาจเกิดขอผิดพลาดในการจัดทํางบประมาณได 
จากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 

1.  การจัดทํางบประมาณที่ขาดนโยบายที่สําคัญจะทําใหไมทราบวัตถุประสงคของ
บริษัทวามีการวางแผนดําเนินงานอยางไร 

2.  ผูบริหารไมใหความสนใจในเรื่องการวางแผนการดําเนินงาน และแผนงบประมาณ 
ใหสอดคลองกัน 

3.  ทรัพยากรตาง ๆ  ของบริษัทที่มีอยูไมสอดคลองหรือไมเพียงพอกับงานที่ตองทํา
งบประมาณ 

4.  ขาดขอมูลเกี่ยวกับงานหรือโครงการที่ใชทํางบประมาณ  ทําใหงบประมาณที่ทํา
ขึ้นมาไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมการทํางาน 

5. ไมมีหนวยงานและเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงทําใหกิจกรรมสวนใหญจะ
มอบหมายงานใหกับพนักงานบัญชี  ซ่ึงพนักงานบัญชีก็มีงานมากอยูแลว  ไมสามารถทํางาน 
การจัดทํางบประมาณไดอยางเต็มที่ มีประสิทธิภาพไมเพียงพอ แตถาบริษัทที่เห็นความสําคัญใน
เร่ืองนี้ก็จะตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะซึ่งทําใหงานที่ออกมามีประสิทธิภาพไดและ
ทําใหบริษัทประสบผลสําเร็จ 

6.  แบบฟอรมในการจัดทํางบประมาณมีความยุงยากซับซอนในการกรอกขอมูล   
ทําใหเกิดความเขาใจดีขึ้น 

7.  ผูบริหารไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณไดอยางเต็มที่  ดังนั้น     
ทําใหผลที่ออกมาไมมีการกลั่นกรอง และการจัดลําดับความสําคัญของงาน  การใชทรัพยากร   
จึงไมไดนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

8.  บริษัทที่ไมประสบผลสําเร็จ   เกิดจากการจัดทํางบประมาณที่มีการผิดพลาด         
ซ่ึงทําใหผลที่ออกมาจึงไมใกลเคียงจากความเปนจริง 
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9. โครงงานที่เสนอออกมาในงบประมาณไมไดคํานึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ดําเนินงานจริง  การจัดทํางบประมาณจะมีชวงเวลาที่ตางกัน  ซ่ึงจะ
มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  เกิดขึ้น 

10.  มีการตั้งมาตรฐานในงบประมาณไมเหมาะสมมีการตั้งที่สูงเกินไป  ผลที่ออกมา
อาจไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเกิดความทอใจและไมสนใจงาน ตรงกันขามถาตั้งต่ําเกินไป
อาจไมกระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางเต็มที่ ดังนั้นเราควรตั้งมาตรฐานงบประมาณใหเหมาะสม 
เพื่อที่จะไมมีอุปสรรคในการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ  และการวางแผนงบประมาณก็จะไม
คลาดเคลื่อนดวย 

 

สรุป 

กลยุทธเปนการวิเคราะห  การคาดการณ  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่บริษัท
ใชประกอบการตัดสินใจ  การวางแนวทางสําหรับการบริหาร และการควบคุมการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธของบริษัท โดยผูบริหารการขายตองมีการวิเคราะหสถานการณ การกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงค  กําหนดศักยภาพตลาด การพยากรณการขาย  การเลือกกลยุทธ  การพัฒนา  
รายละเอียดกิจกรรมหรือกําหนดยุทธวิธี การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน  การปฏิบัติตามแผน   
การวัดและเปรียบเทียบการปฏิบัติและการแกไข 
 การวางแผนงบประมาณการขาย  ที่เกี่ยวกับการใชจายและคาใชจายตาง ๆ  ไว
ลวงหนาเพื่อทําใหทราบคาใชจายที่เกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเปน
เครื่องมือในการวางแผนและประสานงาน เปนการควบคุม และมาตรฐานการปฏิบัติงานและ      
เปนเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 งบประมาณการขาย จะประกอบดวย  งบประมาณรายรับ  งบประมาณรายจาย  
และงบประมาณกําไร  ซึ่งมีวิธีการจัดทํางบประมาณการขายดังนี้คือ  การกําหนดวัตถุประสงค
และกําไรทางการขาย   การพยากรณการขาย   กําหนดการขายและหนาที่ทางการตลาด            
การกําหนดคาใชจาย การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงราคาและคาใชจาย  
การเสนองบประมาณการขายตอผูบริหาร  และการควบคุมงบประมาณการขาย   
 การกําหนดระดับของงบประมาณการขายจะประกอบดวย  วิธีคิดจากจํานวน
เปอรเซ็นตจากการขาย วิธีการสนับสนุนจํานวนเงินที่เหลือท้ังหมด วิธีเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
และวิธีไดรับกลับคืนจากการลงทุนซึ่งการจัดทํางบประมาณจะมีปญหาตาง  ๆ  ที่ทําให           
การจัดสรรงบประมาณผิดพลาด 
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แบบฝกหดับทที่  2 
 
1.  จงอธิบายความหมายของกลยุทธ 
2.  กระบวนการวางแผนการบริหารการขาย 
3.  จงอธิบายความหมายของการวางแผนงบประมาณขาย 
4.  วัตถุประสงคของงบประมาณการขายมกีี่ลักษณะ  จงอธิบาย 
5.  ประโยชนของงบประมาณขายมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
6.  ประเภทของงบประมาณขายมีกี่ประเภท  จงอธิบาย 
7.  วิธีการจัดทาํงบประมาณการขายมีกี่วิธี  จงอธิบาย 
8.  การกําหนดระดับของงบประมาณการขายมีกี่ประเภท  จงอธิบาย 
9.  ปญหาในการจัดทํางบประมาณการขายมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
10. ใหนกัศึกษาแบงกลุมวางแผนงบประมาณรายไดและคาใชจายของธุรกิจมา  1  ประเภท 
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