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Tóm tắt 

Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng 

như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó 

là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp 

quản trị. Các phần còn lại của chương tập trung vào các qui trình phân tích căn bản, 

mà chúng rất có ích cho phương pháp tập trung lợi nhuận đối với quản trị bán hàng. 

Trước tiên bàn đến các qui trình phân tích cơ bản; sau đó các hình thái phân tích giản 

đơn bán hàng và chi phí được xem xét trong mối liên hệ với thực tiễn quản trị bán 

hàng đặc trưng. Các qui trình được nêu lên ở đây không những có ích lợi đối với công 

tác kế hoạch của quản trị bán hàng mà còn đối với sự đánh giá thực hiện của nhân 

viên bán hàng. Hai công cụ tài chính, doanh số trên tài sản được quản lý được và 

phân tích hội qui thu nhập được nêu lên trong phần tiếp theo. Hai công cụ này tạo ra 

các tiêu chuẩn để đánh giá sự thực hiện bán hàng trên phạm vi quận, mà nó sẽ là 

một bộ phận quan trọng trong hoạt động quản trị bán hàng hàng ngày. 

1. Giải quyết vấn đề 

Các giám đốc bán hàng phải đối mặt với các vấn đề có thể xuất hiện từ những 
nguyên nhân sau: 

- Các nhân viên bán hàng có thể có vấn đề cá nhân hoặc mất sự khuyến khích 

họ; họ có thể không thực hiện đầy đủ các cam kết với công ty và khách hàng hoặc 

công việc sự vụ đầy đủ; có lẽ họ trình bày kém. 



- Các khách hàng có thể không nhất trí với các chính sách và thủ tục của công 

ty, có thể họ có vấn đề tài chính và quản trị riêng mình; có thể làm sai trong sử dụng 

sản phẩm và có thể không có hiệu quả sau đó. 

- Các công ty thay đổi các chính sách và chương trình mới cần được giải thích 

cho các nhân viên và khách hàng quen thuộc; các biện pháp áp dụng về phân phối, 

bảo quản và chế biến có thể tác động đến bán hàng; các chiến lược mới và sản phẩm 

mới có thể ảnh hưởng tới phương pháp liên hệ với bạn hàng và khách hàng của nhân 

viên bán hàng. 

- Đối thủ cạnh tranh thay đổi: họ có thể thay đổi chiến lược và sản phẩm chào 

giá mới và tăng lương mới hoặc trở nên có tác động mạnh hơn hoặc kém hơn trong 

cạnh tranh. Nhân viên bán hàng và khách hàng đáp ứng các hoạt động cạnh tranh 

này là nguyên nhân làm căng thẳng và phải đưa ra các biện pháp đối với họ và giám 

đốc của họ. 

- Các trường hợp bên ngoài như đình công hoặc thiên tai có thể phá vỡ hoặc 

làm trì trệ sản xuất và phân phối. Các điều kiện kinh tế, địa phương hoặc chung có 

thể ảnh hưởng nhiều tới người chung vốn mua với khách hàng. 

Giám đốc bán hàng cơ sở thường rất ít kiểm soát được các điều kiện hoặc các 

trường hợp này và các vấn đề khác mà họ gặp phải. Anh (chị) ta cần phải thi hành 

các giải pháp có hiệu quả cả về mặt luật pháp và nội qui nhưng không được tạo ra 

quá nhiều các vấn đề bổ sung. 

Các bước giải quyết vấn đề 

Để giải quyết những vấn đề trên, trước tiên giám đốc phải nhận biết sự tồn tại 

của những vấn đề đó. Rồi anh (chị) ta phải phân tích, xác định, và hiểu chúng. Triển 

khai những cách giải quyết, chọn một cách tốt nhất; thực hiện nó; và theo đuổi việc 

thực hiện một cách đầy đủ. 



 

Hình 5-1. Tiến trình giải quyết vấn đề 

Nhận ra và xác định vấn đề 

"Một vấn đề được xác định tốt là đã giải quyết được một nửa". Câu nói này chỉ 

ra rằng bước quan trọng nhất trong giải quyết vấn đề là xác định một cách chính xác 

vấn đề. Thường nó cũng là bước khó khăn nhất. Một số vấn đề xuất hiện một cách 

nhanh chóng, trong lúc đó một số vấn đề khác thì phát triển một cách âm thầm hơn. 

Bất chấp tốc độ của sự phát triển, người được lợi thế là nhận ra và xác nhận vấn đề, 

luôn luôn giảm phức tạp và những tác động mạnh là cách giải quyết cần thiết. Điều 

này có nghĩa là có một chỉ tiêu lớn trong việc đơn giản hóa cách giải quyết vấn đề 

cho người giám đốc để duy trì một cách chặt chẽ những việc đang xảy ra trong thị 

phần và với lực lượng bán hàng của anh (chị) ta. 

Việc biết trước một vấn đề hoặc nắm bắt nó trước khi nó thoát khỏi tầm kiểm 

soát là biểu hiện của một người giám đốc có hiệu quả. 

Thu thập và tổ chức thông tin 

Trước khi vấn đề có thể được xác định đúng, thông tin phải được thu thập nhiều 

lần cho việc giải quyết. Người giám đốc đối mặt với việc thực hiện bán hàng kém 

trong một khu vực có thể được bắt đầu bằng cách kiểm tra những giả thuyết nào là 



nguyên nhân của vấn đề. Những giả thiết và những thông tin được thu thập có thể 

bao gồm dưới đây: 

- Một khách hàng đơn lẻ hoặc sản phẩm trong khu vực là nguyên nhân sụt 

giảm doanh số. Thu thập và phân tích thông tin về doanh số là do sản phẩm hay bởi 

khách hàng. 

- Một đối thủ đang làm thử một sản phẩm mới hoặc cách quảng cáo mới trong 

vùng đó. Thu thập thông tin từ nhân viên và khách hàng về những hành động của 

địch thủ. 

- Nhân viên bán hàng lầm lỗi. Anh (chị) ta có yêu cầu đúng khách hàng không? 

Thực hiện việc trình bày có chất lượng cao hay không? Có nhấn mạnh những sản 

phẩm đúng hay không? Có những vấn đề cá nhân hay không? Có thất vọng về những 

báo cáo chào hàng của nhân viên bán hàng và kiểm tra những mẫu hàng và sự phân 

công. 

- Công ty lầm lỗi. Kiểm tra việc chấp nhận nhãn hiệu và sản phẩm trong lịch sử 

của vùng đó. Gần đây, sự thay đổi chính sách/ thủ tục của công ty có thể ảnh hưởng 

trước tiên đến vùng này hay không? Có sự phân hạng yếu kém vùng này không? 

Phát triển những cách giải quyết có thể lựa chọn 

Nghiên cứu cách giải quyết một vấn đề phải nhận ra rằng tất cả những cách 

giải quyết bắt buộc chịu những hạn chế đặc trưng bởi con người, thời gian và tiền. Cơ 

bản có sáu cách giải quyết có thể lựa chọn cho một tình huống cụ thể: 

1. Tự mình nói chuyện với khách hàng. Anh ta không suy nghĩ 

điều này một cách nghiêm túc bởi vì anh ta không có thời gian, bởi vì nó làm 

sụp đổ lòng tự trọng của nhân viên, và bởi vì nó đặt ra một tiền lệ xấu với 

những khách hàng và những nhân viên khác.  

2. Sa thải nhân viên. Điều này có thể làm thỏa mãn về tình cảm 

nhưng sẽ đối mặt với nguyên nhân tai hại hơn, gây ra nhiều vấn đề hơn, và 

vẫn không giải quyết được cái gốc của vấn đề.  

3. Gửi nhân viên đi đào tạo lại một cách chính thức. Điều này có 

thể là giải quyết tốt trong một thời gian lâu nhưng bây giờ thì sao.  

4. Huấn luyện thêm cho nhân viên ngay trong thực tế công việc. 

Điều này được thực hiện trong những chuyến đi chào hàng đối với những 

khách hàng chính của đại diện bán hàng để nài nỉ họ mở rộng kinh doanh 



thêm. Điều này có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức mà không có hại đến 

lòng tự tin của nhân viên một cách lâu dài.  

5. Dự tính chiến lược bán hàng mới là sẽ có một cuộc thỉnh cầu 

đặc biệt với hai khách hàng này. Điều này có thể giải quyết vấn đề khách 

hàng nhưng sẽ gây ra vấn đề trong khu vực khác và với những khách hàng 

khác.  

6. Kết hợp phần tốt nhất của những sự lựa chọn trước.  

Theo dõi sau khi giải quyết vấn đề 

Điều khó chịu về một số vấn đề là chúng không được giải quyết hoặc việc giải 

quyết gây ra những vấn đề mới. Giám đốc phải theo đuổi sau khi cách giải quyết 

được thi hành vì ba lý do tổng quát sau: 

1. Để chắc chắn rằng tiến trình giải quyết được thực hiện. Trong 

tình huống này, giám đốc chắc chắn rằng nhân viên có những cuộc gặp gỡ có 

chất lượng với số lớn khách hàng.  

2. Để chắc chắn rằng sự lựa chọn cách giải quyết vấn đề là có 

hiệu quả. Một cách đo lường hiệu quả chắc chắn là việc tăng doanh số bán 

hàng cho những khách hàng lớn hơn này.  

3. Để chắc chắn rằng cách giải quyết không gây thêm những vấn 

đề mới, như là nhân viên xê dịch quá nhiều do ảnh hưởng của số khách hàng 

nhỏ nhiều hơn đến gấp hai lần khách hàng lớn.  

Kế hoạch và giải quyết vấn đề 

Một vài vấn đề không được dự kiến trước và giám đốc bán hàng phải đối phó 

những sự cố cần sử dụng thủ tục giải quyết vấn đề đã được đề nghị. Một số vấn đề 

có thể được dự kiến như là nhu cầu phân chia khách hàng khi một khu vực lớn lên 

vượt quá khả năng của đại diện bán hàng. Tiến trình kế hoạch hóa, trong dự trù 

chiến lược, chương trình và thủ tục để đạt đến mục tiêu, cố gắng biết trước những 

vấn đề và giảm thiểu ảnh hưởng của chúng. 

2. Kế hoạch hóa đối với giám đốc bán hàng 

Một giám đốc bán hàng chịu trách nhiệm đối với kế hoạch phát triển ở mức khu 

vực với chiến lược bán hàng có hiệu quả và thực hiện được doanh số cao nhất. Thí dụ 

như, nếu chiến lược công ty là đã tập trung những khách hàng lớn, giám đốc bán 

hàng phải làm việc với mỗi nhân viên khu vực để xác định những khách hàng lớn và 



làm theo những chiến lược bán hàng của những khách hàng đó. Tiến trình kế hoạch 

hóa mục tiêu trực tiếp này không chỉ để chắc chắn thực hiện đúng chiến lược mà còn 

dạy cho nhân viên cách lập kế hoạch như thế nào đồng thời thắt chặt cam kết giữa 

nhân viên và giám đốc. 

Tại sao phải lập kế hoạch? 

Thường thường có những cuộc tranh cãi cho việc không lập kế hoạch là, "Tôi 

không thể lập kế hoạch. Những việc này đang thay đổi quá nhanh!". Một lời bình luận 

như vậy thật sự chỉ để biện minh cho những quyết định quản lý của "Người ngồi mài 

đũng quần". Tin tưởng rằng chữ đó là một chuỗi những sự việc trôi qua nhanh một 

cách cẩu thả mà không có các khuôn mẫu, hoặc với các khuôn mẫu không thể biết 

trước. Điều này hiển nhiên là không thật. Có mối liên quan giữa những kiểu mẫu với 

đa số những trường hợp và hành vi của con người. Những kiểu mẫu không thể thông 

hiểu và biết trước một cách hoàn hảo, những việc dự báo là cơ sở cho việc xây dựng 

một kế hoạch tốt. Ví dụ như, một nhân viên bán hàng giỏi sẽ biết khi nào một người 

phân phát thường sẽ đặt hàng thêm hoặc là mua những sản phẩm mới hoặc khi nào 

một khách hàng thuộc ngành công nghiệp cần những dụng cụ mới. Kiến thức về 

những điều này cho phép một nhân viên dự đoán trước về chúng, phát triển cách 

trình bày và làm những cuộc thăm hỏi khách hàng trong khi họ đang hài lòng về 

công việc của họ. Nhân viên có thể có mặt tại những thời điểm quyết định để bảo 

đảm thị phần của công ty với việc kinh doanh của khách hàng và thêm một ít nếu có 

thể. 

Có những cuộc tranh cãi khác về vấn đề này như "Lập kế hoạch là trách nhiệm 

hàng đầu của người thừa hành. Họ bảo tôi làm cái gì thì tôi đẩy nó qua cho nhân viên 

và chúng tôi thực hiện nó. Không có gì cho tôi làm nhưng phải thực hiện lệnh". Trách 

nhiệm hàng đầu làm theo chiến lược bán hàng và kế hoạch phát triển, đó là điều mà 

các giám đốc phải chấp hành. Giám đốc bán hàng cơ sở được mong đợi thực hiện 

chiến lược và kế hoạch của công ty một cách hiệu quả như họ có thể. Chỉ thị quản trị 

hàng đầu này có thể được thực hiện một cách tồi tệ hoặc tốt đẹp. Kế hoạch hóa do 

các giám đốc bán hàng thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của họ bảo đảm rằng, 

cái đó là thứ hai, không phải là cái đầu tiên, giữ lại vị trí của họ tại công ty, nếu họ 

còn mong ước. 

Một tranh luận thứ ba chống lại kế hoạch hóa là "Tôi không có thời gian! Tôi 

quá bận rộn để quan tâm đến việc nhân viên của tôi lập kế hoạch". Để được cung 

cấp tài liệu tốt thì kế hoạch hóa có thể yêu cầu thêm thời gian lúc ban đầu, nhưng nó 



đạt kết quả tốt một cách nhanh chóng với việc tăng giá trị ở thời gian về sau. Thật ra 

không có kế hoạch thì lãng phí thời gian hơn là có kế hoạch. 

Trách nhiệm hàng đầu là xây dựng chiến lược bán hàng của công ty, phát triển 

những kế hoạch và chuyển chúng đến cho giám đốc bán hàng cơ sở và nhân viên 

bán hàng để thực hiện. Việc ủy quyền này không tha cho giám đốc bán hàng trong 

trách nhiệm kế hoạch hóa. Người giám đốc phải tiếp tục làm việc với nhân viên bán 

hàng phù hợp với chiến lược của công ty và lập kế hoạch cho quận và khu vực riêng. 

Thêm nữa, phương pháp luận của chiến lược và kế hoạch hóa có thể được áp dụng 

tại cấp giám đốc và nhân viên để phân bố các nguồn lực một cách hiệu quả và kết 

quả. Luyện tập ứng dụng những nguyên tắc kế hoạch hóa tại cấp quận và cơ sở có 

thể củng cố thêm việc chuẩn bị cho giám đốc bán hàng thăng chức lên những cấp có 

quyền hạn chỉ đạo kế hoạch chiến lược. 

Quá trình lập kế hoạch 

Mặc dù chiến lược và kế hoạch hóa ở mức công ty đã được mô tả trong chương 

2 như là một quá trình nhiều chu kỳ và nhiều mức độ. ở mức độ giám đốc bán hàng 

chúng có thể được xem xét theo sáu bước tiến trình được mô tả trong hình 5-2. 

Những mục tiêu và nhiệm vụ của công ty  

Những mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức cung cấp cái khung để người giám 

đốc bán hàng điều khiển kế hoạch hóa và dự thảo ngân quỹ. Nếu công ty có nhiệm 

vụ là người cung cấp số một trong ngành công nghiệp và mục tiêu của nó là tạo 15% 

lãi từ đầu tư, thì giám đốc bán hàng bắt đầu tiến trình của anh (chị) ta trong vòng 

những tham số đó. Hơn nữa, nếu cấp quản trị bên trên tin tưởng rằng cách sắp xếp 

để thực hiện nhiệm vụ của công ty chủ yếu bán cho những khách hàng lớn, thì giám 

đốc bán hàng phải gắng sức tác động trực tiếp hướng về những khách hàng lớn để 

đánh giá rằng những khách hàng đó tồn tại trong quận của anh (chị) ta. 



 

Hình 5-2. Tiến trình kế hoạch hóa quản lý bán hàng 

Phân tích 

Phân tích không chỉ là việc làm một lần trong năm mà phải thực hiện trong 

suốt tiến trình kế hoạch hóa. Thực hiện phân tích thật ra là mô tả tiến trình của thu 

thập dự kiến và tác động hướng về phía thực hiện các mục tiêu. Ví dụ như, phân tích 

có thể được sử dụng như một phần của tiến trình kế hoạch hóa để xác định và làm 

sáng tỏ những vấn đề và giúp đỡ giám đốc hiểu được môi trường, như một phần của 

tiến trình kiểm tra để chắc chắn rằng nhân viên đang gắn chặt với kế hoạch của họ, 

và như là một cách sáng tạo ra các dữ kiện cần thiết để giám đốc sử dụng trong việc 

thực hiện những trách nhiệm thuộc về quản lý như đánh giá, khuyên răn, và động 

viên nhân viên. 

Triển vọng được chọn trong bài học này là thông tin quan trọng có thể có do sử dụng 

một cách thông minh tiến hành phân tích dữ liệu cơ bản, phổ biến dễ sử dụng và 

hiểu biết. 

Những mục tiêu 

Những mục tiêu xác định phương hướng và những mục tiêu chi tiết. Hai phương 

pháp tiêu chuẩn: trên xuống và dưới lên. Trong phương pháp trên xuống, quản trị 

cấp cao đặt ra mục tiêu công ty và rồi truyền đạt chuỗi các mệnh lệnh xuống cho 



từng cấp quận riêng lẻ. Giám đốc bán hàng khu vực được thông báo mục tiêu bán 

hàng trong giai đoạn tới tại quận của anh (chị) ta. Trách nhiệm của giám đốc là thực 

hiện những mục tiêu đó hoặc chuẩn bị giải thích cho ông chủ tại sao không thực hiện 

được mục tiêu. 

Trong phương pháp từ dưới lên, người giám đốc gặp gỡ mỗi nhân viên và làm việc 
đặt ra những mục tiêu cho mỗi khu vực.  

Trong bước đầu tiên, mỗi nhân viên bán hàng và giám đốc đã đồng ý sự đánh 

giá cho mỗi khách hàng. Những đánh giá này được tổng kết qua tất cả những sản 

phẩm và tất cả những khách hàng đang có và sẽ có trong tương lai để đạt mục tiêu 

bán hàng cho khu vực. 

Trong bước thứ hai, đại diện bán hàng và giám đốc đánh giá nỗ lực cần có đối 

với mỗi khách hàng để thực hiện mục tiêu mới. Nỗ lực này có thể chứa đựng việc 

thực hiện thêm những cuộc chào hàng cá nhân ở nơi tăng hiệu quả sẽ tạo ra doanh 

số mới, việc sửa đổi chất lượng những cuộc chào hàng nhằm nhấn mạnh sự khác 

nhau giữa sản phẩm và dịch vụ; gặp gỡ những người mua khác nhau, gia tăng qui 

mô đơn hàng, và thay đổi bản chất các cuộc gặp hỗn hợp.  

Trong bước thứ ba, mục tiêu doanh số tương xứng với các nỗ lực và những mục 

tiêu gọi lại của mỗi khách hàng cùng các chi phí của chúng. Những mục tiêu phải 

thích hợp với nỗ lực có thể có của nhân viên bán hàng. Nếu nhân viên không có thời 

gian, thì những khách hàng nhỏ với doanh số tiềm tàng nhỏ không tạo ra hiệu quả 

lớn hơn các khách hàng tiềm năng đang có. Khi kết quả không đạt yêu cầu thì mục 

tiêu cũng bị giảm sút tương ứng. Cuối cùng, mục tiêu khu vực phù hợp với nỗ lực có 

thể có của nhân viên chào hàng sẽ được thực hiện. Suy đoán của giám đốc chứa 

đựng những dữ liệu này từ khu vực đến tiến trình đánh giá mục tiêu của quận và nỗ 

lực có thể có để đạt được những mục tiêu đó. Những đánh giá về cấp quận mở rộng 

tạo cơ sở cho những bước còn lại trong tiến trình thực hiện. 

Chiến lược 

Chiến lược là cách thực hiện mục tiêu như thế nào. Cấp công ty phải lựa chọn các 
chiến lược tiếp thị để có thể thâu nhận được "những lợi tức chênh lệch" từ phía đối 
thủ. Giám đốc bán hàng phải đối mặt với tình huống khó xử: đưa ra chiến lược của 
công ty và mục tiêu của quận, phải làm gì cho mỗi khu vực để đạt được lợi nhuận 
chênh lệch từ đối thủ trong khu vực kia. 

Chiến lược của giám đốc dựa trên khả năng của nhân viên trong mỗi khu vực 

của họ và sức mạnh, điểm yếu của đối thủ. Ví dụ trong một khu vực nơi có nhân viên 



nhiều kinh nghiệm và đối thủ cạnh tranh mạnh, giám đốc và nhân viên phải nghiên 

cứu điểm yếu về đặc trưng sản phẩm hoặc khách hàng. Chiến lược sẽ đạt được kết 

quả đặc biệt dựa trên điểm yếu này bằng việc tập trung vào những khách hàng và 

sản phẩm đó. 

Những chiến thuật 

Phát triển những chiến luật để thực hiện chiến lược yêu cầu định rõ những bước 

hành động. Tại cấp công ty nó có thể yêu cầu những trang liệt kê và mô tả những 

bước hành động cụ thể. Tuy nhiên ở cấp giám đốc bán hàng, một kế hoạch dự thảo 

chiến thuật là không cần thiết. Ví dụ, một kế hoạch để ứng dụng chiến lược tập trung 

vào điểm yếu sản phẩm và khách hàng của đối thủ cạnh tranh trong một khu vực 

phải gồm có một trang riêng. Trang này sẽ xác nhận loại sản phẩm và khách hàng 

nào đang tồn tại yếu kém. Mỗi khách hàng phải được mô tả trong một đoạn riêng lẻ 

về chủng loại, chất lượng, và sự điều chỉnh các nỗ lực của nhân viên bán hàng trực 

tiếp làm việc với khách hàng. Như là một đoạn văn có thể đọc giống ví dụ dưới đây. 

Khi kế hoạch mục tiêu được đề ra, thì dự báo độc lập được lập trên cơ sở chiến 

thuật và kế hoạch. Nếu dự báo phù hợp với những mục tiêu thì kế hoạch được thi 

hành. Nếu nó không phù hợp thì kế hoạch phải được sửa đổi theo tiềm lực của công 

ty cho phép. 

Thi hành 

Việc thi hành yêu cầu đưa kế hoạch vào sử dụng. Giám đốc bán hàng sẽ lập 

cho mỗi nhân viên bán hàng một thời khóa biểu xác định những hành động rõ ràng 

để anh (chị) ta thực hành kế hoạch. Nếu nó là một kế hoạch của khách hàng trung 

tâm, thì sẽ có những tiếp xúc, khi quá trình theo đuổi đã hoàn tất và những hành 

động nào được chọn với những khách hàng đó. Người giám đốc có thể sử dụng chi 

phí tiêu chuẩn và những báo cáo bán hàng để theo dõi hoạt động của khu vực 

Đánh giá/ kiểm tra 

Một chức năng của những báo cáo chào hàng được nhân viên bán hàng đệ trình 

để giám đốc nắm được trong ngày đó là nhân viên đang làm gì để thực hiện kế 

hoạch. Giám đốc sử dụng những phản hồi được cung cấp từ báo cáo chào hàng để 

chắc chắn rằng nhân viên duy trì hoạt động theo kế hoạch. Nếu nhân viên xa rời kế 

hoạch hoặc sự phản ứng lại của khách hàng đối với chiến lược/ kế hoạch là không 

mong đợi, thì nhân viên và giám đốc phải tính lại và có thể sửa đổi chiến lược gốc/ 

kế hoạch ban đầu của khu vực. 



3. Phân tích: cơ sở của việc lập kế hoạch và giải quyết vấn đề 

Giám đốc bán hàng phải thường làm những quyết định xuất phát từ việc phân 

tích những dữ liệu. Đoạn này sẽ thảo luận sơ lược cách triển khai và thu thập các dữ 

liệu thích hợp và làm sẵn sàng cho giám đốc bán hàng như thế nào. 

Yêu cầu dữ liệu để phân tích 

Giám đốc bán hàng là người sử dụng các dữ liệu do tổ chức cung cấp. Tuy 

nhiên giám đốc không nên là một người sử dụng mà không biết gì đến chất lượng và 

sự lưu hành những dữ liệu này ảnh hưởng trực tiếp chất lượng của những quyết định 

được lập ra trên cơ sở những dữ liệu ấy. Một giám đốc bán hàng nên có kiến thức căn 

bản về thu thập dữ liệu cho việc ra quyết định. 

Triển khai dữ liệu 

Phần mềm máy tính về phân tích dữ liệu có thể giúp đỡ giám đốc bán hàng 

trong biến đổi dữ liệu thành những thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. Tuy 

nhiên, nó sẽ không đủ, nếu chỉ đơn giản mô tả tiến trình phân tích mà không đi kèm 

việc tạo ra chất lượng dữ liệu. 

Ví dụ, tiến trình phân tích hay, hoặc có chất lượng cao không thể bù đắp cho 

chất lượng dữ liệu tồi. Từ một kỹ thuật ít phức tạp tạo ra dữ liệu có chất lượng cao 

hơn thường sản xuất ra những thông tin hữu dụng và đáng tin cậy hơn, cơ sở dữ liệu 

chất lượng phải được triển khai. Vậy triển khai các dữ liệu cho phân tích yêu cầu đầu 

tiên là dữ liệu được chọn đúng, và điều thứ hai là dữ liệu phải có sẵn để sử dụng 

thích hợp với hình thức, với những công cụ có sẵn để phân tích. 

Thu thập dữ liệu 

Đối với giám đốc bán hàng, bốn loại dữ liệu quan trọng là doanh số, chi phí, 

những cuộc chào hàng và khách hàng/ thị trường. Các dữ liệu có sẵn cho phân tích 

nên đơn giản nhất, đa số ở dạng riêng lẻ. 

Doanh số. Những nhân viên bán hàng có viết trực tiếp đơn đặt hàng hoặc 

khách hàng nộp một đơn đặt hàng mà không có nhân viên, khi bán hàng tiến trình 

thu thập dữ liệu doanh số có liên quan bắt đầu. Đơn hàng bao gồm thông tin của 

khách hàng và ngày đặt hàng, sản phẩm được bán, kích thước bao hàng và giá cả, 

màu sắc và tiền chiết khấu, thời hạn thanh toán, ngày và địa phương giao hàng, 

cộng với một vài thông tin đặc biệt khác phù hợp với việc bán hàng này. 



Khi đơn hàng được viết hóa đơn, cần chỉ ra những thông tin đặt hàng cộng với 

một vài thay đổi phải được thực hiện bởi vì khách hàng thay đổi hoặc không có khả 

năng hòa hợp để điền các yêu cầu gốc theo cách được chỉ rõ. Trong những trường 

hợp cạn kho, trả lại đơn hàng và những hủy bỏ hạn mức là một vài lý do của những 

thay đổi. Trong trường hợp, khách hàng hoàn lại nên ghi chú một cách cẩn thận để 

chắc chắn rằng dữ liệu doanh số bán hàng phản ánh những sự khấu trừ này. 

Chi phí. Dữ kiện chi phí và chi tiêu đến từ ba nguồn: báo cáo chỉ tiêu nhân viên 

bán hàng, bao gồm những chi phí biến đổi như xe hơi, điện thoại và chỉ tiêu giải trí, 

chi phí, bồi hoàn, có chứa lương, hoa hồng và những tiền thưởng, và chi phí yểm trợ 

bao gồm chi tiêu văn phòng, đào tạo và đi lại của giám đốc. Các dữ liệu cơ bản về 

khách hàng và của toàn thể nhân viên phải được tập hợp lại một cách có chọn lựa để 

kiếm được các dữ liệu trong một dạng có thể sử dụng được. 

Dữ liệu chi phí nên được xác định cho mỗi một hành vi hoặc một doanh số khu 

vực hoặc nhân viên. Điều này kết hợp nó với tổng doanh số để máy tính tính toán lợi 

nhuận của khu vực một cách dễ dàng hơn. 

Những cuộc chào hàng. Mặc dù hầu hết các công ty đều yêu cầu những nhân 

viên bán hàng đệ trình các báo cáo chào hàng, nhưng một vài công ty trong số đó 

dùng những dữ liệu này trong hoạt động quản lý nhân viên bán hàng. Dữ liệu nên 

được thu thập từ các nhân viên theo số những cuộc chào hàng, những kiểu chào 

hàng (dịch vụ, sự giới thiệu (trình diễn), hoặc tin tức), và đặc tính khách hàng 

(khách hàng hoặc khách hàng tương lai, người phân phối hoặc người sử dụng). 

Thông tin khách hàng/ thị trường. Thông tin này sẽ được triển khai từ cả hai dữ 

kiện bên trong và bên ngoài công ty. Dữ liệu bên trong có thể lấy từ sự đánh giá khả 

năng cạnh tranh của công ty cũng như nghiên cứu thị trường do các nhân viên bán 

hàng thực hiện. Tuy nhiên, dường như là công ty hiếm khi yêu cầu nhiều thông tin từ 

nhân viên bằng việc quan tâm đến phản ứng của khách hàng đối với việc thay đổi giá 

cả. Dữ liệu về đối thủ cạnh tranh, khách hàng sản phẩm và thị trường được mua từ 

những người bán hàng lặt vặt ở ngoài. Nhưng dữ kiện này có thể dùng kiểm tra thu 

nhập do công ty tạo ra hoặc lấp đầy những nơi mà công ty không thể thu thập dữ 

kiện hoặc duy trì nó cho đến nay. 

Liệt kê các dữ kiện có sẵn 

Giám đốc bán hàng phải làm việc với dữ kiện thích hợp với các nhân viên bán 

hàng, khách hàng, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh đang hoạt động trong quyền hạn 



của anh (chị). Chắc chắn rằng những dữ liệu phù hợp và sẵn sàng để sử dụng cho 

việc phân tích đúng lúc (hợp thời) là một chức năng của hệ thống yểm trợ quyết 

định. Sự sáng lập của hệ thống yểm trợ quyết định là một sản phẩm tự nhiên của 

việc phát triển cách sử dụng máy tính của công ty. Ba hoạt động đầu tiên trong phát 

triển cách sử dụng máy tính được thảo luận dưới đây. 

Giai đoạn 1. Hệ thống thực hiện chế biến dữ kiện. Trong giai đoạn một này 

cách sử dụng đầu tiên là những chức năng của các kiểu kế toán như là Bảng lương, 

Lập hóa đơn khách hàng và kiểm kê. Hầu như nó không thể dùng cho nghiên cứu thị 

trường và doanh số mà người ta dùng để sáng lập các dữ liệu cơ sở. 

Giai đoạn 2. Hệ thống thông tin quản lý. Khi các công ty trở nên tinh vi hơn 

trong việc thực hiện và thu thập các dữ kiện, họ vươn tới ứng dụng nhiều hơn. Họ 

bắt đầu hợp nhất các dữ kiện cơ bản đang tồn tại bên trong và bên ngoài, lựa chọn 

tiến trình tài chính và thống kê để phân tích dữ kiện. Những báo cáo được tạo ra trên 

cơ sở thường xuyên và được thiết lập cho những quyết định quản lý hằng ngày một 

cách dễ dàng. Những giám đốc bán hàng không mong đợi được dò hỏi hệ thống này 

một cách trực tiếp. Khi đối mặt với những quyết định yêu cầu thông tin không 

thường xuyên, họ được yêu cầu báo cáo và những dự báo cần thiết từ một trung tâm 

máy tính thuộc Trung ương. 

Giai đoạn 3. Những hệ thống yểm trợ quyết định. Những hoạt động của hệ 

thống yểm trợ quyết định dựa trên mạng vi tính có thể hoạt động độc lập hoặc giới 

hạn trong một khung chính. Nó phụ thuộc chặt chẽ vào các dữ kiện đang được duy 

trì trong một dạng phân tán và phần mềm có sẵn dễ dàng sử dụng. Phần mềm này 

cho phép phân tích trực tiếp các dữ kiện. Đối với giám đốc và nhân viên, tất cả 

những cái đó bao gồm việc phân tích khách hàng và sản phẩm, giải quyết kế hoạch 

chào hàng và những vấn đề quản trị khu vực, làm dự báo, hướng dẫn trình bày phân 

tích, và một loạt cái khác sinh ra.  

Hai điều trở ngại cho việc sử dụng có hiệu quả của chúng là cần có dữ liệu có 

chất lượng cao và đào tạo giám đốc để sử dụng hàng ngày các nguồn có sẵn một 

cách đúng đắn. 

Khi các dữ kiện được thu thập và ở dạng có thể sử dụng, chúng sẽ được phân 

tích. Mục tiêu căn bản nhất của phân tích là doanh số, chi phí và mối liên hệ của 

chúng - lợi nhuận hoặc doanh thu trên vốn đầu tư. 

Tiến trình phân tích chia nhỏ 



Khái niệm cơ bản của phân tích chia nhỏ là các dữ kiện được phá ra nhỏ hơn và 

chi tiết hơn. Khi tiến trình này được hiểu rõ và nguồn của các dữ kiện được giải thích, 

thì ví dụ chi tiết về doanh số và phân tích chi phí sẽ được trình bày. 

Mục tiêu của việc phân tích chia nhỏ đơn giản là để xác nhận cơ sở cho những 

vị trí xa nhất được chứng minh trong dữ kiện.  

4. Phân tích doanh số và chi phí của giám đốc bán hàng 

Một giám đốc bán hàng cấp cơ sở nhận một cách rõ nét các dữ liệu quá khứ và 

hiện tại về doanh số và chi phí của quận. Một câu hỏi quan trọng cho một giám đốc 

là, "Tôi sẽ làm cái gì với những dữ kiện này để nó là một kiểu phù hợp với quyết định 

mà tôi sẽ phải làm?". Đoạn này thăm dò vài tiến trình dùng phép phân tích cơ bản 

mà một giám đốc phải dùng để biến đổi dữ kiện doanh số và chi phí của quận thành 

những thông tin thích hợp hữu dụng. 

Phân tích doanh số 

Phân tích doanh số là nghiên cứu dữ kiện doanh số quá khứ của công ty, với 

mục tiêu cố gắng xác nhận những kiểu mẫu và những mối liên hệ có ích cho việc ra 

quyết định quản lý. Trước khi tiến trình phân chia cơ bản của việc phân tích có thể 

được giải thích, những cách định nghĩa khác nhau bị che đậy khi bán hàng. 

Một hàng hóa như thế nào được coi là bán được? 

Các công ty khác nhau có những cách định nghĩa khác nhau khi một hàng hóa 

được bán. Một hàng hóa bán được định nghĩa một cách khác nhau khi một đơn hàng 

là (1) viết và được xếp đặt; (2) được giao hàng; (3) khách hàng nhận được và chấp 

nhận; (4) trả tiền đầy đủ. Tổng doanh số phải được điều chỉnh trước khi phân tích để 

phản ảnh những đơn hàng bị hủy bỏ, trợ giá của hàng hóa bị hư hại và những khoản 

tín dụng, thay đổi kích cỡ đóng gói và giá cả, và bất cứ thay đổi trong việc ghi hóa 

đơn và những chính sách thanh toán làm ảnh hưởng đến doanh số bán được ghi 

chép. Sự phân tích nên được tiến hành trên cơ sở điều chỉnh dữ kiện. 

Tiến trình phân tích doanh số 

Trong phân tích doanh số, cách tiếp cận tổng quát là chia nhỏ (phá vỡ) một 

khối dữ kiện lớn thành những bộ phận cấu thành có đầy đủ ý nghĩa hơn. Giám đốc 

bán hàng tiêu biểu quan tâm đến việc kiểm tra dữ kiện doanh số theo tiêu chuẩn như 

khu vực, các kiểu nhân viên bán hàng, các kiểu khách hàng, các ngành kinh doanh, 



sản phẩm, kích thước đóng gói, và khoảng thời gian. Mục tiêu là xác định đúng vùng 

thành công để có thể thuyên chuyển những nhân viên non kém và có thể loại bỏ họ 

trước khi họ trở nên trầm trọng. 

Phân tích chi phí 

Trong bất cứ việc cắt giảm nào việc cắt giảm chi phí có thể có hiệu quả lớn 

trong thời gian ngắn về lợi tức và bảng tổng kết tài sản, nhưng sẽ phá hủy khả năng 

cạnh tranh lâu dài của đối thủ của công ty. Mánh khoé của giám đốc là sắp xếp và 

kiểm soát chi phí quá đáng nhưng không ảnh hưởng tới thành công ngắn và dài hạn 

của công ty trên thị trường. 

Hướng dẫn phân tích chi phí 

Trong cách thức cơ bản nhất của nó, "phân tích chi phí tiếp thị có liên quan tới 

chi phí của hoạt động tiếp thị đến doanh số dùng để đo lường lợi nhuận". Hình 5-3 

liệt kê và định nghĩa một vài điều khoản chung hơn dùng trong phân tích chi phí. 

Có hai mức độ mà tại đó giám đốc bán hàng cơ sở có thể tiến hành phân tích 

chi phí. Mức độ đầu tiên hay đơn giản nhất là chi phí do hoạt động của nhân viên khu 

vực. Mức độ thứ hai là kiểm tra chi phí cấp quận và khu vực của các nhà quản trị cấp 

trên để xác định sự đóng góp của quận và khu vực vào lợi nhuận của công ty. 

Phân tích chi phí đơn 

Phân tích chi phí đơn chứa đựng sự thay đổi chi phí trực tiếp ngoài giờ của khu 

vực và so sánh chi phí các loại theo nhân viên bán hàng.  

Phân tích chi phí và lợi nhuận 

Việc phân tích một cách phức tạp hơn đòi hỏi phải đưa ra doanh số bán hàng và 

những quyết định về sự phân phối chi phí cố định.  

Chi phí/ chỉ tiêu Chi phí là những tài sản (luôn luôn là tài sản có) và dịch vụ được 

tính do kinh doanh và thể hiện bằng tiền tệ. Chỉ tiêu là số tiền 

của tài sản có tiêu thụ hoặc dịch vụ sử dụng trong tiến trình 

kiếm thu thập. 

Chi phí cố định Đó là những chi phí không đổi trong một thời gian ngắn. Nó tiếp 

tục ở mức độ như nhau bất chấp doanh số tăng. Nó được gọi là 

chi phí chung. Nó bao gồm các khoản như là lương nhân viên và 



giám đốc, chi phí kho bãi, chi phí dụng cụ và chi phí quản lý văn 

phòng. 

Chi phí biến đổi Là những chi phí thay đổi theo mức độ hoạt động. Ví dụ như 

nhiệm vụ bán hàng sẽ thay đổi với tổng doanh số và chỉ tiêu xe 

hơi sẽ tăng với việc tăng số lượng các cuộc chào hàng. 

Chi phí kiểm soát 

được 

Là những chi phí dưới sự điều khiển trực tiếp của giám đốc 

thương mại và hoặc của nhân viên bán hàng. Phần rất lớn của 

chi phí biến đổi là bắt nguồn từ việc quản lý ở quận hoặc khu 

vực. Chỉ tiêu du lịch và giải trí, chi phí ôtô, văn phòng bán hàng 

ngoài giờ, lập lịch đặt hàng và tiến trình giảm chi phí thuộc loại 

tự quyết định hành động. 

Chi phí không kiểm 

soát được 

Tại cấp khu vực, một phần quan trọng của chi phí nhân viên là 

không kiểm soát. Ví dụ như, lương và lợi nhuận được cố định và 

sự khuyến khích trả được định trước bằng kế hoạch đền bù. 

Chi phí trực tiếp Là những chi phí có thể được ấn định cho từng loại tài khoản 

hoặc hành động đặc biệt. Ví dụ như, chi phí tiến trình đặt hàng 

chắc chắn có thể được ấn định cho những khách hàng đặc biệt 

do cách họ đặt hàng, qui mô đặt hàng. 

Chi phí gián tiếp Là những chi phí không thể cho là loại đặc biệt. Tài khoản hoặc 

hoạt động. Chúng cần thiết để ủng hộ sự thay đổi hoạt động và 

có thể bao gồm những chi phí sản xuất và phân phối. 

Hình 5-4. Thuật ngữ chi phí 

Tiếp cận giá thành. Cách tiếp cận này để phân phối chi phí cho tổng số chi phí 

của một khoản chi phí chung hoặc chi phí cố định và phân phối nó ra hành động phù 

hợp với vài chỉ tiêu đã được thỏa thuận trước. Cách tiếp cận giá thành là cần thiết 

trong yêu cầu của công ty đã biết và hiểu cách tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên cách tiếp 

cận giá thành có thể ẩn giấu nguồn lợi nhuận dưới sự phân phối chi phí cố định. Cách 

khác, tiếp cận số dư vốn góp, xác định nguồn lợi nhuận mà không quyết định phân 

phối chi phí cố định và vì vậy dễ dàng hoạch định việc phân phối các nguồn lực trong 

tương lai. 

Cách tiếp cận lãi gộp. Trong cách tiếp cận này, chỉ những chi phí và chỉ tiêu có 

thể qui một cách trực tiếp cho một đơn vị lớn hơn được trừ ra khỏi doanh số được tạo 

ra bởi đơn vị kia, đó là: 



Lãi gộp = Doanh số - Chi phí biến đổi 

Doanh số là doanh số khu vực, và những chi phí đó sẽ không có nếu khu vực 

không còn. Những chi phí tiếp tục tồn tại bất chấp khu vực có tồn tại hay không. 

Cách tiếp cận lãi gộp được chấp nhận vì hữu dụng hơn cách tiếp cận giá thành, đặc 

biệt cho hoạch định quản trị và ra quyết định. 

5. Phân tích tài chính 

Chúng ta biết rằng mục tiêu của công ty thường được diễn tả bằng điều khoản 

thu nhập do đầu tư hoặc thu nhập quản lý tài sản hiện đang sử dụng. Uỷ viên quản 

trị công ty thấy có khó khăn trong việc làm cho những mục tiêu này đầy đủ ý nghĩa 

đối với những nhà quản trị đứng đầu là người không kiểm soát nhiều tài sản cố định 

thuộc thẩm quyền quản lý của họ. 

Tiếp cận tổng chi phí và lãi gộp thì hữu dụng, nhưng cả hai đều lãng quên tài 

sản có hoặc vốn đầu tư cần có để tạo ra tổng doanh số trong một khu vực, quận 

hoặc vùng. Từ đó, công ty yêu cầu tất cả giám đốc tính toán cả thu nhập từ tài sản 

có đang sử dụng (return - on - assets - managed) (ROAM) và lợi tức còn lại, anh ta 

có cảm nghĩ tốt hơn về các ý nghĩa của những mục tiêu của công ty và mối liên quan 

giữa chúng với mục tiêu của anh ta. Bên cạnh đó, chúng không theo máy tính một 

khi anh ta có dữ liệu và phần mềm. 

Lợi nhuận trên tài sản đang sử dụng 

ROAM được sử dụng hết sức thành công ở cấp khu vực. Nó được tính toán bởi 

công thức sau: 

Công thức 

ROAM  

Phân tích lợi tức còn lại 

Cách tiếp cận lợi tức còn lại cho phép quản trị cấp trên khuyến khích tăng trưởng 
doanh số ngay cả khi có tiêu chuẩn chi phí hợp nhất an toàn (DSE) như là tiêu chuẩn 
vốn lưu động (ARC, ICC). Cách tiếp cận lợi tức còn lại xuất hiện sự phù hợp đáng 
khâm phục về dự báo doanh số bán hàng cá nhân tăng trưởng. Hơn nữa, sự tăng 
trưởng doanh số này được hợp nhất vào hoạt động hằng ngày mà không hy sinh sự 



quan tâm của cấp trên cho quản trị tài sản có và tiêu chuẩn chiến lược trên cơ sở tài 
sản có. 

6. Lựa chọn phương pháp phân tích 

Vì thế, tiến trình phân tích nào nên được sử dụng? Câu trả lời cho câu hỏi này là "Nó 
phụ thuộc". Nếu giám đốc bán hàng quam tâm đến việc kiểm tra hoạt động của nhân 
viên bán hàng ngày thì phân tích chi phí và doanh số đơn có thể đầy đủ hơn. Một 
công ty có thể phát triển hệ thống thông tin bán hàng (SIS) sẽ quản lý dữ liệu cơ sở 
doanh số và chi phí. Như một SIS có thể, với một vài bước đi đơn giản, cung cấp cho 
giám đốc những đánh giá tài chính qua thông tin đặc trưng khu vực, như giá trị của 
những triển vọng được lựa chọn hoặc giá trị của loại khách hàng. 

Tình huống trở nên phức tạp hơn khi mục tiêu của phân tích là sự đánh giá việc thực 
hiện hoặc xác định sự bồi thường cho mỗi nhân viên hoặc giám đốc bán hàng. Trong 
những trường hợp đó mục tiêu phức tạp được thu nhận điển hình. Những điều này có 
thể bao gồm doanh số thực hiện có liên quan đến chỉ tiêu hạn mức và các (quota) và 
đo lường tài chính khác. Người sử dụng những chỉ tiêu đó và làm thế nào để việc sử 
dụng này có ý nghĩa hơn, điều đó phụ thuộc vào doanh số, tiếp thị và chiến lược hợp 
nhất. 

 


