บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของการซื้อ-ขาย
วิชาการขายเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ดังนั้น ศิลปะการขาย จึงหมายถึง การมีศิลปะในการ
เกลี้ยกล่อม จูงใจให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดของเรา โดยเขาได้รับความพึงพอใจหรื อประโยชน์
จากการกระทานั้น และเราได้กาไรเป็ นการตอบแทน
ในชี วิตประจาวันของเราแต่ละคนนั้น ต้องทาสัญญากันวันละหลาย ๆ ครั้ง ในบางครั้งเรา
เองอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็ นการทาสัญญา เพราะเป็ นไปใน ได้แก่ สัญญาซื้ อขาย เพียงแค่เราตื่นขึ้นมา
เราอาจต้อ งทาสัญญาซื้ อยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน ต้องทาสัญญาซื้ อข้าวรั บประทานหรื อซื้ อเครื่ องดื่ ม
แม้แต่โค้กแก้ว เดี ยวก็ถือว่าเราได้ทาสัญญาซื้ อขายแล้ว ดังนั้น เราจะเห็ นได้วา่ การซื้ อขาย ที่ทากัน
โดยปกติทวั่ ไปดังที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นไม่ได้มีปัญหา หรื อความสลับ ซับซ้อนอะไรมากมายจนจะ
ทาให้เราต้องนึ กถึงกฎหมายในเรื่ องของสัญญาซื้ อ ขาย แต่เนื่ องจากการซื้ อขายทรัพย์สินบางอย่าง
ในปั จจุบนั อาจเป็ นทรัพย์สิน ที่มีราคาค่างวด หรื อมีความสาคัญต่อชี วิตของเราอย่างมาก กฎหมาย
จึง กาหนดวิธีการในการซื้ อขายทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็ นพิเศษว่า สัญญาซื้ อขาย ทรัพย์สินดังกล่าว
นั้นจะต้องท าเป็ นหนัง สื อและจดทะเบี ย นต่ อพนัก งาน เจ้า หน้า ที่ เพื่ อที่ ผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ายจะได้คิ ด
ไตร่ ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะทาการ ซื้ อขายกันให้เสร็ จสิ้ นไป และเพื่อที่จะได้มีหลักฐานในการ
ซื้ อขายกันอย่างชัด เจน ตลอดทั้งการที่จะรู ้แน่นอนว่าใครเป็ นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวนั้น การ ซื้ อ
ขายทรั พย์สินเหล่านี้ ก็เช่ น การซื้ อขายบ้านและที่ดินที่เราใช้อยู่อาศัย เป็ นต้น ดังนั้น เราจึงควรทา
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการซื้ อขายทรัพย์สิน ประเภทต่าง ๆ ไว้บา้ ง เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
ลักษณะพื้นฐานของการขาย มีอยู่ 5 ประการ
2.1.1 การขายคือการให้ความช่วยเหลื อลูกค้า พนักงานขายต้องรู ้ วา่ ลูกค้าต้องการอะไร
และเสนอขายในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
2.1.2 การขายคือการติดต่อสื่ อสารพนักงานขายต้องถ่ายทอดคุณภาพ คุณลักษณะ ของ
สิ นค้าและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับได้เป็ นอย่างดี
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2.1.3 การขายคื อการให้ความรู ้ แก่ ลูกค้า พนักงานขายต้องรู ้ จกั สิ นค้าเป็ นอย่างดี และ
สามารถอธิ บาย ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าได้ อย่างชัดเจน และเข้าใจ
2.1.4 การขายเป็ นการสร้างความพึงพอใจไม่ใช่เป็ นการบังคับ ลูกค้าซื้ อสิ นค้าด้วยความพึง
พอใจ และมีความต้องการในสิ นค้านั้น มิใช่ดว้ ยความเกรงใจถูกบังคับ
2.1.5 การขายทาให้ได้สิ่งตอบแทนด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ าย ลูกค้าได้สินค้าที่ตอ้ งการ และพอใจ
พนักงานขายได้ค่าสิ นค้าเป็ นการตอบแทน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็ นภาษีที่เก็บจากการขายสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสามารถอานวยรายได้ให้แก่
ประเทศตามประสงค์ จึงเป็ นภาษีที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทัว่ โลก
ภาษีขาย หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการ (ที่ตอ้ งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ได้เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ เมื่อมีการขายสิ นค้าหรื อรับค่าบริ การส่ วน
ภาษีซ้ื อ หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ ระกอบการ (ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้จ่ายให้กบั
ผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นผูจ้ ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อซื้ อสิ นค้าและชาระค่าบริ การเพื่อ
ใช้ในการประกอบกิจการของตน ภาษีซ้ื อที่จะนามาหักได้น้ ี คลุมไปถึงภาษีซ้ื อของสิ นค้าประเภททุน
ด้วย (เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ซ้ื อมาใช้ในการผลิตหรื อให้บริ การ)
2.2โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี
การโปรแกรมบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก การจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ และการ
สรุ ปผลสิ่ งสาคัญในรู ปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินรวมทั้ง
การแปลความหมายของผลการปฏิบตั ิดว้ ย
โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting ) เป็ นโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป
ซึ่ งรวบรวมบัญชี ถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็ นโปรแกรมเดี ยว และข้อมูลจะเชื่ อมโยงถึ งกันโดย
อัตโนมัติทาให้ลดขั้นตอนในการทางาน เพียงแค่ทาการบันทึ กข้อมู ลรายวันซื้ อ และการขายเท่า
นั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทาหน้าที่ นาข้อมู ลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ ยวข้องให้เองโดย
อัตโนมัติ
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2.3ความสั มพันธ์ ระหว่ างธุรกิจกับการบัญชี
กิจกรรมทางธุ รกิ จโดยทัว่ ไปแล้วจะเกี่ ยวข้องกับการขายสิ นค้า การจัดจาหน่ ายสิ นค้าและ
การให้บริ การ การบัญชีจะทาหน้าที่ในกานจดบันทึกข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ การทางเศรษฐกิจ
ในองค์กร โดยเหตุน้ ี จึงอาจกล่าวได้วา่ การบัญชี เป็ น “ภาษาทางธุ รกิ จ” (Language of Business) ทา
หน้าที่สื่อสารให้ทราบกึ งความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์กร โดยบุคคลที่ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี
ได้แก่
2.3.1 เจ้าของกิจการ (Owner) ผูท้ ี่นาเงินทุนและทรัพยากรต่างๆมาลงทุน โดยหวังกาไร
สู งสุ ด
2.3.2 ผูจ้ ดั การ (Manager) ผูท้ ี่ ได้รับหมอบหมายจากเจ้าของกิ จการให้ดาเนิ นงานแทน
โดยจะถูกประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากความสามารถในการทากาไรให้แก่กิจการ
2.3.3 พนักงาน (Employees) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในกิจการ โดยได้รับค่าจ้างหรื อเงินเดือนเป็ น
ผลตอบแทน
2.3.4 นักลงทุน (Investors) ผูท้ ี่นาเงินมาลงทุนในกิ จการต่างๆที่ตนสนใจ โดยได้รับเงิ น
ปั นผลหรื อดอกเบี้ยเป็ นผลตอบแทน
2.3.5 ผูใ้ ห้สินเชื่อ (Creditors) ผูใ้ ห้สินเชื่อแก่ลูกค้า โดยได้รับดอกเบี้ยเป็ นผลตอบแทน
2.3.6 หน่ วยงานรั ฐบาล (Governments) หน่ วยงานรั ฐบาลที่ เกี่ ยวข้องกับ การประกอบ
กิจการของธุ รกิจประเภทต่างๆ

