Marketing

ขั้นที่ 7: แผนปฏิบตั ิการและงบประมาณการตลาด
(Action Plan and Marketing Budget)
วัตถุประสงค
 เพื่อใหที่ปรึกษาสามารถใหคําปรึกษาแกผปู ระกอบการในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ทางการตลาดได

เมื่อกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดตางๆ เรียบรอยแลว ผูประกอบการจะตอง
จัดทําแผนปฏิบัติการเปนขั้นตอไป ซึ่งจะเปนแผนที่ผนวกงานดานตางๆ เขามาไวดว ยกันเพื่อตอบ
คําถามตอไปนี้
• จะทําอะไรบาง
• จะทําเมื่อไร
• ตองการทรัพยากรอะไรบาง (ทั้งคนและงบประมาณ)
• ใครจะเปนคนรับผิดชอบ
• จะติดตามประเมินผลงานเมือ่ ไรและอยางไร
ผูประกอบการจะตองจัดทําแผนการตลาดออกมาในลักษณะที่จะตอบคําถามขางตนได
สําหรับกิจกรรมในระยะ 12 เดือนขางหนาหรือระยะยาวกวานัน้ ตัวอยางในตาราง 9-1 คือแนวทาง
การเขียนแผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
ลดราคาสินคาปลายฤดูกาล

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา (เดือน-25x7)

สมหมาย

สินคาคงคลังลดลงไมนอยกวา 80%

อบรมพนักงานเพื่อรับกับการ จิตดี
แนะนําผลิตภัณฑใหม
จัดทําโฆษณาชุดใหม
สมควร/
ปาริชาติ
เปดตัวผลิตภัณฑใหม

การวัดผล

1 2 3 4 5 6 7 8

ความรูความเขาใจของพนักงานและ
การใหบริการลูกคาดีขึ้น
โฆษณาใหมเสร็จตามกําหนดและ
สรางการรับรูใหแกกลุมลูกคา
เปาหมายได
ยอดขายและการรับรูของผูบริโภค

สมควร

ตาราง 9-1 แนวทางการเขียนแผนปฏิบตั ิการ
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นอกจากจะกําหนดแผนปฏิบัติการแลว สิ่งสําคัญคือตองกําหนดเวลาที่จะทบทวนแผนดวย เพื่อจะ
ไดทราบวาแผนที่วางไวนํากิจการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายหรือไม เนื่องจากสถานการณแวดลอมใน
ปจจุบันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูประกอบการตองมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงและติดตาม
ความกาวหนาของแผนงานเสมอ

องคประกอบที่สําคัญในแผนปฏิบัติงาน นอกจากตัวกิจกรรมที่กําหนดจากกลยุทธที่วางไว
แลว คือเรื่องของเวลาและการประเมินผล
เวลา (Timing)
เวลาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการวางแผนการตลาด นั่นคือ
กิจกรรมและงบประมาณการตลาดจะตองจัดใหสอดคลองกับเวลาในการซื้อของ
ลูกคา ทั้งเวลาของวัน ของสัปดาห ของเดือนและของป
หากเปนโรงภาพยนตร ชวงเวลาตั้งแตหนึ่งทุมขึ้นไปคือชวงที่จะมีคน
เขามาใชบริการกันมากหากเปนวันทํางาน แตหากเปนเสารอาทิตยหรือวันหยุด
คนก็จะหมุนเวียนเขาออกทั้งวัน เชนเดียวกับหางสรรพสินคาที่วันศุกรหรือวันกอนวันหยุดยาวๆ
รวมถึงวันใกลสิ้นเดือนจะมีคนเขามาจับจายมาก กิจกรรมการตลาดจะตองมีการปรับใหเขากับ
พฤติกรรมของลูกคา
สินคาบางอยางมีเรื่องของฤดูกาลเขามาเกีย่ วของอยางมาก เชนอุปกรณและวัสดุทางดาน
การเกษตรที่จะขายดีเมื่อเริ่มเขาฤดูฝน หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลลที่จะขายดีในชวงเทศกาลปลายป
ตั้งแตปใหมขามไปจนถึงตรุษจีน การทองเที่ยวจะขายดีชว งนักเรียนนักศึกษาปดภาคเรียน
เครื่องปรับอากาศขายดีในชวงฤดูรอน ดังนั้นผูประกอบการจะตองจัดสรรงบประมาณการตลาดใน
การโฆษณา การแนะนําผลิตภัณฑใหม การสงเสริมการขาย ฯลฯใหสอดคลองกับชวงเวลาการ
บริโภคดวย
สินคาหรือบริการที่การบริโภคไมมีเรื่องเวลาเขามาเกี่ยวของ จะเปนทีต่ องการก็ตอเมื่อเวลา
ลูกคามีปญหาเทานั้น การทําเพียงแคใหลูกคารูวาเรามีสินคาหรือบริการนั้นก็เปนการเพียงพอ ดังนั้น
หากผูประกอบการมีอาชีพเปนผูรับวางระบบไฟฟาในอาคาร การโฆษณาเต็มหนาในหนังสือพิมพ
จึงเปนเรื่องไมจําเปน ที่ถูกตองกวาคือการลงโฆษณาในสมุดโทรศัพท
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหทราบวาการดําเนินการทางการตลาดประสบ
ความสําเร็จตามที่กําหนดเปาหมายไวหรือไม ทั้งนี้ผูประกอบการอาจจะประเมินยอดขาย การเติบโต
ของยอดขาย สวนแบงตลาด ภาพลักษณที่ลูกคามีตอสินคาหรือบริการ และกําไรวาเปนไปตามที่ตงั้
เปาไวหรือไม
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ปญหาในการประเมินผลคือเครื่องมือการตลาดบางอยางอาจไมสงผลตอเปาหมายใหเห็น
ไดในทันทีทันใด นอกจากนัน้ การใชเครื่องมือทางการตลาดพรอมๆ กันหลายอยางทําใหยากที่จะวัด
วาเครื่องมือใดไดผลหรือไมไดผล อยางไรก็ตามเพื่อใหการประเมินผลงายขึ้น ผูปะกอบการควรที่
จะคํานึงถึงสิ่งดังตอไปนี้
1. เก็บขอมูลอยางเปนระบบและครบถวน ผูประกอบการจะตองมีระบบบัญชีที่สามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนสินคา การหมุนเวียนของสินคาคงคลัง การเพิ่ม-ลดของยอดขาย ฯลฯ
เพื่อใหเปนกระจกสะทอนความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจกรรมทางการตลาดไมวาจะมอง
ในภาพรวมหรือมองภาพเปรียบเทียบในแตละชวงเวลา
2. ใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามผล ผูประกอบการสามารถใชวิธีการตางๆ ในการ
ติดตามผลการดําเนินการทางการตลาดที่ไดทําไป เชน
 ถามความเห็นจากลูกคา (อาจจะทําการสํารวจหรือทําแบบสอบถามงายๆ ไวที่จุด
บริการเหมือนที่รานอาหารหลายแหงทํากัน)
 ใชหมายเลขโทรศัพท หรือตูปณ. แยกตางหากในการโฆษณาหรือสงเสริมการขาย
เพื่อจะวัดไดวา มีลูกคาเพิ่มจากการโฆษณาเทาไร
 ทําคูปองหรือบัตรสวนลดแนบไปกับโฆษณา เพื่อสามารถวัดผลการโฆษณาได
จากคูปองที่กลับมา
 สอบถามขอมูลจากพนักงานขายหรือพนักงานที่ใหบริการลูกคา
 ตรวจสอบคุณภาพการบริการจากขอรองเรียนของลูกคา
 ตรวจสอบระบบควบคุมสินคาคงคลัง เพื่อใหทราบวาสินคาตัวไหนขายดี ปาน
กลางหรือขายไมได เพื่อการปรับปรุงตอไป
งบประมาณการตลาด (Marketing Budget)
หลังจากที่ไดกาํ หนดเปาหมายและเครื่องมือทางการตลาดตางๆ เปนที่เรียบรอยแลว
ผูประกอบการจะตองกําหนดงบประมาณการตลาดเพื่อประมาณการคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการตลาดตามที่กําหนดไวในแผน วิธีการในการกําหนดงบประมาณโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ
1. กําหนดตามงานที่จะทํา (Task Method) วิธีนี้เปนวิธีที่ขอแนะนําใหผูประกอบการใช
เนื่องจากเปนวิธีการที่อิงกับภาระงานที่แทจริงที่จะทํา ทําใหเปนงบประมาณที่สะทอนความเปนจริง
มากกวาวิธีการอื่นๆ โดยเริ่มจากการระบุกจิ กรรมการตลาดทั้งหมดทีจ่ ะทําเพื่อบรรลุเปาหมายตาม
แผนออกมา แลวกําหนดคาใชจายที่เพียงพอสําหรับแตละกิจกรรม หากผูประกอบการกําหนด
แผนการตลาดไปในเชิงรุกหรือบุกตลาด การกําหนดงบประมาณดวยวิธีนี้ก็จะไดงบประมาณในเชิง
รุกดวยเชนกัน
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2. กําหนดเปนเปอรเซ็นตของยอดขาย (Percent-of-Sales Method) วิธีนี้ดขู อมูลเกาของ
กิจการวาเคยใชคาใชจายเปนกี่เปอรเซ็นตของยอดขาย แลวหาคาเฉลี่ยจากหลายๆ ปที่ผานมา
หรือไมก็เทียบเคียงกับตัวเลขที่ใชกันเปนมาตรฐานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ วิธีการ
นี้มีขอเสียคือเปนการใชยอดขายมากําหนดกิจกรรมการตลาด ซึ่งออกจะไมสม
เหตุผล เนื่องจากการใชจายทางการตลาดนาจะเปนตัวกําหนดหรือสรางใหเกิด
ยอดขายมากกวา นอกจากนัน้ หากกิจการเผชิญภาวะยอดขายตกต่ําลง จะยิ่งทําให
มีงบประมาณนอยลงที่จะมาใชแกปญหา หากใชวิธีการกําหนดงบประมาณแบบ
นี้ แตการกําหนดงบประมาณดวยวิธีนี้ก็มขี อดีที่เปนการตรวจสอบวาการกําหนด
งบประมาณตามงานที่จะทํา (แบบที่ 1) นั้นมีความสมเหตุผลหรือไมเพียงใด
เพราะหากกําหนดแลวออกมาเปนคาใชจายที่สูงมากเมื่อเทียบกับยอดขายยอมสงผลถึงกําไรได
นอกจากนั้นวิธีการกําหนดแบบนี้ยังเปนการกําหนดงบประมาณใหสอดคลองกับที่ใชกันอยูทวั่ ไป
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะไดเปนการปองกันไมใหมีการตั้งงบประมาณที่ออกนอกลูนอกทางมาก
เกินไป สําหรับตัวเลขคาใชจายทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาจหาไดจากนิตยสารการคาตางๆ
นิตยสารโฆษณาที่มักรวบรวมงบโฆษณาของธุรกิจประเภทตางๆ ตีพมิ พเปนครั้งคราว หรือซื้อ
ขอมูลจากบริษัทวิจยั
3. กําหนดตามคูแ ขง (Competitive Method) วิธีการนี้คือดูที่เปาหมายการขายและ
คาใชจายของคูแขงหลักเปนเกณฑแลวเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อกําหนดงบประมาณของตัวเอง เปน
ความพยายามที่จะรักษาความสามารถในการแขงขันเมื่อเทียบกับคูแขง วิธีนี้มีขอเสียคือมักหาขอมูล
ที่แทจริงของคูแขงไดยาก และเปนการกําหนดงบประมาณที่ไมคอยสมเหตุผลเพราะสภาพของ
คูแขงกับของเราแตกตางกัน แตก็อาจใชเพือ่ เปนแนวทางเพื่อปรับงบประมาณที่ทําขึ้นจากวิธีการ
อื่นๆ ได
ขอแนะนําในการจัดทํางบประมาณคือพยายามใชทั้งสามวิธีการดังกลาวขางตนรวมกันใน
การกําหนดงบประมาณการตลาดหากสามารถหาขอมูลได เริ่มตนควรใชวิธีการแรกคือกําหนดตาม
เนื้องานที่จะทําเสียกอนแลวจึงใชวิธีการทีส่ องเปนตัวปรับ เพื่อไมใหเบีย่ งเบนไปจากคาเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม มากจนเกินไป สวนวิธีการทีส่ ามจะเปนตัวปรับเพื่อที่จะกําหนดงบประมาณที่สามารถ
ตอบโตกับคูแขงได หากคูแ ขงมีการใชงบประมาณเพิ่มและสามารถชวงชิงสวนแบงตลาดไปได
เพิ่มขึ้น
รูปแบบการกําหนดงบประมาณการตลาดแสดงไวในตารางที่ 9-2
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

120,000
60,000
60,000
240,000

180,000
120,000
60,000
260,000

210,000
150,000
60,000
420,000

210,000
180,000
60,000
450,000

6,000
21,000
10,000
10,000

9,000
25,000
10,000
7,000

10,500
50,000
5,000
8,000

12,500
55,000
10,000
12,000

5,000
2,000
54,000

5,500
2,000
58,500

8,000
1,000
82,500

8,000

ยอดขาย: บาท
รานที่ 1
รานที่ 2
จัดเลี้ยง
ยอดขายรวม
คาใชจายทางการตลาด
คาบรรจุภัณฑ
คานายหนา
คาโฆษณา
คาใชจายสงเสริมการ
ขาย
คาขนสง
คาอบรมพนักงานขาย
รวมคาใชจาย

97,500

ตารางที่ 9-2 ตัวอยางงบประมาณการตลาด รานสมชาย เบเกอรี่

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
ในแผนการตลาดฉบับสมบูรณ บทสรุปผูบริหารจะถูกใสไวในหนาแรกเสมอ เนื้อหาใน
สวนนี้จะเปนการสรุปภาพรวมทั้งหมดของแผนเพื่อใหผอู านไดทราบประเด็นหลักๆ ของแผน และ
ผลลัพธของการดําเนินงานตามแผน จะเขียนบทสรุปผูบริหารไดก็ตอเมือ่ ทุกสวนของแผนการตลาด
เสร็จเรียบรอยแลว จึงรวบรวมขอมูลหลักทั้งหมดเขียนออกมาเปนบทสรุปผูบริหารเปนสิ่งสุดทาย
บทสรุปผูบริหารควรประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
• ภาพรวมของธุรกิจและกรอบเวลาของแผนการตลาด
พูดถึงประวัตขิ องธุรกิจอยางสั้นๆ โครงสรางผูถือหุน โครงสรางองคการ การเติบโตและ
เปาหมายระยะยาวของกิจการ รวมถึงระยะเวลาของแผน
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ขั้นที่ 7: แผนปฏิบัติการและงบประมาณการตลาด
• ผลิตภัณฑ/ บริการ
อธิบายถึงสินคาหรือบริการที่ขายอยู รวมถึงที่จะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตดวย
• กลุมลูกคาเปาหมาย
ระบุกลุมลูกคาเปาหมายทุกกลุมพรอมทั้งระบุถึงคุณลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายอยาง
ชัดเจน
• คูแขง
ระบุชัดเจนวาใครเปนคูแขง สถานะปจจุบนั ของคูแขงในตลาด และการคาดคะเนความ
เคลื่อนไหวของคูแขงในอนาคต
• กลยุทธที่ใช
ชี้ใหเห็นถึงภาพรวมของกลยุทธที่จะใชเพื่อการบรรลุเปาหมาย
• ขอสมมติฐานและผลการวิจัย
เนื่องจากแผนการตลาดเปนเรื่องของอนาคตที่ตองอาศัยการคาดคะเนอยางมีหลักการ มีขอ
สมมติฐานที่สมเหตุผลจึงจะทําใหผูอานแผนคลอยตามได ดังนั้นจึงตองระบุไวใหชัดเจนวา
ขอสรุปหรือการประมาณการตางๆ นั้นไดมาอยางไร มีขอสมมติฐานหรือการวิจัยสนับสนุน
อยางไร เพื่อไมใหเปนแผนการตลาดที่เลื่อนลอย
• จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
ระบุอยางยอๆ ถึงจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของกิจการซึ่งไดมาจากสวนการ
วิเคราะหสถานการณ เพื่อใหผูอานแผนเห็นวาการวางแผนการตลาดไดกระทําบนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอยางครบถวน เพือ่ ใหแผนเปนที่นาเชื่อถือ
• ประมาณการยอดขายและกําไร
ประกอบดวยการประมาณการเปายอดขาย การประมาณการเจริญเติบโต สวนแบงตลาด และ
กําไรที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติตามแผน ควรแสดงตัวเลขเปรียบเทียบกับปที่ผานมาดวย
เขียนบทสรุปผูบริหารใหครบถวนแตกระทัดรัดที่สุด เขียนใหผูอานเห็นภาพรวมทั้งหมด
และสรางความนาเชื่อถือและประทับใจมากพอที่จะทําใหผูอานพลิกเขาไปอานในหนาตอๆ ไปของ
แผน บทสรุปผูบริหารที่ดีไมควรยาวเกิน 2 หนา
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