แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4
หัวขอเนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความหมายขององคการ
วัตถุประสงคของการจัดองคการขาย
โครงสรางองคการขายทีด่ ี
กระบวนการจัดองคการขาย
ประเภทของโครงสรางองคการขาย
การแบงสวนงานขององคการขาย
จํานวนพนักงานขายที่เหมาะกับธุรกิจ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายขององคการได
2. ระบุวัตถุประสงคของการจัดองคการขายได
3. อภิปรายโครงสรางองคการขายที่ดีได
4. ระบุกระบวนการจัดองคการขายได
5. ระบุประเภทของโครงสรางองคการขายไดรวมทั้งสามารถยกตัวอยาง
องคการขายแตละประเภทได
6. เขียนแผนภูมิองคการขายแตละประเภทได
7. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียขององคการขายแตละประเภทได
8. ระบุการแบงสวนงานขององคการขายได
9. คํานวณหาจํานวนพนักงานขายที่เหมาะกับธุรกิจได
10. เปรียบเทียบจํานวนพนักงานขายที่เหมาะสมกับธุรกิจได
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
อินเทอรเน็ต
5.
6.
7.

ศึกษาเอกสารการสอนบทที่ 4 การจัดองคการขายดวยตนเอง
ฟงการบรรยายในชั้นเรียน
อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน
ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ
อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
ทํารายงาน
ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การจัดองคการขาย
หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดองคการขาย
แผนโปรงใส
แผนภูมแิ ละแผนภาพ
ใบกิจกรรม
วีดิทัศน
คําถามและแบบฝกหัดทายบท

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม
ประเมินผลจากการทํารายงาน
ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม
ประเมินผลจากการทดสอบยอย
ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท
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บทที่ 4
การจัดองคการขาย
บริษัทจะประสบความสําเร็จไดนั้นผูบริหารการขายตองจัดโครงสรางขององคการขาย
เพื ่อ สร างความสั มพั นธ กั บหน วยงานต าง ๆ ทั้ งหนวยงานที่ เกี่ ยวข องโดยตรงทางการตลาด
หน วยงานอื่ น ภายในบริ ษั ท บุ คคลหรื อ หน ว ยงานภายนอกที่ มี อิ ทธิ พลต อ บริ ษั ทซึ่ งการจั ด
โครงสร า งต องมี แ บบแผนและเหมาะสมกั บ สถานการณ ด า นการเปลี่ ย นแปลง เช น ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการแขงขันและลูกคา เปนตน

ความหมายขององคการ
นักวิชาการไดใหความหมายขององคการ (organization) ไวมากมายหลายทัศนะดังนี้
องค การ หมายถึ ง กลุ มคนที่ รวมตั ว มี จุ ดมุ งหมายร ว มกั นในการทํ ากิ จกรรมหรื อ
งานอยางใดอยางหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสรางของกิจกรรมหรืองานนั้นออกเปน
ประเภทตา ง ๆ เพื่อ แบง งานใหแ กส มาชิก ในองคก ารดํา เนิน การปฏิบัติใ หบ รรลุเ ปา หมาย
(พยอม วงศสารศรี, 2542, หนา 4 - 5)
องคการ หมายถึง เปนกลุมของบุคคลตั้งแตสองคนขึน้ ไปมีการรวมตัวกันเขาเปนหนึ่ง
เดียวกัน และรวมกันทํางานในลักษณะกลุม ที่มีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุก
ฝายมาดําเนินการรวมกัน โดยมุงที่จะดําเนินการใหบรรลุถึงผลสําเร็จในเปาหมายทีส่ ูงขึ้น ซึ่งไม
อาจทําใหสําเร็จลงไดดวยการกระทําโดยลําพังหรือโดยอิสระ (บรรยงค โตจินดา, 2542, หนา 20)
องคการ หมายถึง กลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่มีความผูกพันกัน ซึ่งใชความพยายาม
หรื อ ความสามารถร ว มกั น ในการผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ ให ป ระสบความสํ า เร็ จ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย, ลัทธิกาล ศรีวะรมย, และชวลิต ประภานนท,
2539, หนา 215)
องค ก าร หมายถึ ง หน ว ยสั ง คมซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น มาอย า งมี เ ป า หมายและมี ก ระบวน
จัดโครงสรางใหบุคคลมาทํางานรวมกัน (Daft, 2000, p.11)
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องค ก าร หมายถึ ง เป น กลุ ม ของบุ ค คลที่ ม าร ว มกั น ทํ า งานด ว ยโครงสร า งและ
การประสานงานเปนหลักการที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด
เปาหมายไว (Griffin, 1999, p.6)
จากความหมายของ องคการ ที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนสามารถสรุปไดวา องคการ
หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัท
กําหนดไว
ดังนั้นจากความหมายขององคการนั้น องคการขาย (sales organization) หมายถึง
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานขายและ
พนักงานขายสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่บริษัทกําหนดไว

วัตถุประสงคของการจัดองคการขาย
การจัดองคการขายนั้นเปนสิ่งที่ผูบริหารถือวาทุกองคการจะตองมีการจัดองคการเพื่อให
เกิด ความสัม พัน ธที ่ด ีใ นการปฏิบ ัต ิง านระหวา งบุค คลในฝา ยตา ง ๆ ภายในองคก าร
ซึ่งผูบริหารตองจัดโครงสรา งเพื่อสะดวกในการสั่ง งานและความสําเร็จ ในการบริหารงาน
ดังนั้นการจัดองคการจะทําใหเกิดประโยชนดังนี้
1. เพื่อประโยชนที่เกิดกับผูบริหาร การจัดองคการขายชวยทําใหการบริหารงานดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการแบงงานกันทําเพื่อปองกันการปฏิบัติงานซับซอน
2. เพื่อประโยชนที่เกิดกับพนักงาน การบริหารงานของบริษัทจะประกอบดวยฝายตาง ๆ
ที่มีการออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะของบุคคลในองคการ เพื่อใหทราบขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง ซึ่งพนักงานตองมีเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและ
สามารถติด ตอ สื ่อ สารกับ บุค คลภายในองคก ารได โดยพนัก งานขายตอ งทราบและ
นําความรูความสามารถไปใชใหเหมาะสมกับงานโดยมีเหตุผลดังนี้
2.1 ปริมาณงานมีมากเกินไปที่บุคคลคนเดียวจะไมสามารถปฏิบัติโดยลําพังได
2.2 การปฏิบัติงานในองคการนั้นจําเปนตองมีการแบงงานเพื่อสะดวกสําหรับ
ปฏิบัติงานและทําใหบุคคลมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน
2.3 การแบงงานนั้นตองมีการมอบหมายงานใหบุคคลปฏิบัติและเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถของบุคคล
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3. เพื่อประโยชนที่เกิดแกองคการ การจัดองคการเปนการจัดเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
องคการ ซึ่งทําใหการทํางานของพนักงานและผูบริหารนั้นเกิดประสิทธิภาพ เพราะถาไมมี
การจัดองคการการบริหารงานจะทําไดยากและไมประสบความสําเร็จ

โครงสรางองคการขายที่ดี
โครงสรางองคการขายนั้น ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคขององคการโดยองคการตอง
กําหนดโครงสรางบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสมไดดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงคของแผนกขาย ซึ่งการจัดองคการขายทั่วไปตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคขององคการวาตองการยอดขายและกําไรจากการลงทุนจํานวนเทาไร เพื่อที่บริษัท
จะไดสามารถกําหนดสวนครองตลาดไดอยางถูกตองและสามารถตอบสนอง ความตองการของ
ลูกคาได โดยกําหนดวัตถุประสงคตองใหชัดเจนและพนักงานทุกคนเขาใจถึงวัตถุประสงคดังนี้
1.1 วัตถุประสงคตองมีความเปนไปได โดยการพิจารณาจากความสามารถ ดานการเงิน
ดานทรัพยากร และปจจัยภายนอก เชน บริษัทตองการสวนครองตลาดรอยละ 30 ภายใน 1 ป
1.2 วัตถุประสงคที่ดีตองกําหนดเปนเชิงปริมาณ เชน บริษัทตองการ สวนครองตลาด
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 10 ในป 2547 เปนรอยละ 12 ในป 2548
1.3 วัตถุประสงคตองกําหนดเวลาที่ใหชัดเจนองคการขายตองกําหนดเงื่อนไขใน
การขายใหสอดคลองกับระยะเวลา เชน บริษัทตองการกําไร 200,000 บาท ภายในป 2548
เพื่อทําใหสามารถวางแผนไดอยางถูกตอง
ดังนั้นบริษัทสามารถวิเคราะหงานและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขาย
วิเคราะหสินคาที่ขาย วิเคราะหสวนประสมการตลาด วิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาเปาหมาย
รวมถึงการวิเคราะหการบริการของพนักงานขายเพื่อใชสําหรับกําหนดวัตถุประสงคของบริษัท
2. การกําหนดกิจกรรมที่พนักงานขายตองรับผิดชอบ พนักงานขายแตละบุคคลจะมี
ความชํานาญเฉพาะอยาง และความเชี่ยวชาญของพนักงานนั้นจะถูกแบงการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่บริษัทกําหนดโดยแบงกิจกรรมที่คลายกันออกเปนกลุมตามพื้นที่ ตามกลุมลูกคาหรือ
ตามประเภทของสินคา เชน กิจกรรมการแขงขันการขาย กิจกรรมการประชุมการขาย เปนตน
3. การกําหนดตําแหนงของพนักงานขายและโครงสรางขององคการ เมื่อบริษัทกําหนด
กิจกรรมของพนักงานขายออกเปนกลุมแลวบริษัทจะกําหนดผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
เพื่อคอยใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน ซึ่งวิธีกําหนดโครงสรางขององคการในปจจุบันนั้นเปน
การปฏิบัติงานจากเบื้องลางสุดของแผนกขายขึ้นมาสูเบื้องบนถือวาเปนวิธีการจัดแบบปรามิด
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4. การบรรจุบุคคลเขาทํางาน บริษัทจะมีการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงตาง ๆ
ที่บริษัทกําหนดโครงสรางขององคการ โดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติตาง ๆ เชน ประสบการณ
การทํางาน วุฒิการศึกษา เปนตน
5. การทดสอบประสิทธิภาพขององคการ บริษัทเมื่อดําเนินการแลวจะมีการทดสอบตาม
การบริห ารงานในดา นตา ง ๆ เชน การใหบ ริก ารลูก คา การสั่ง การ เพื่อ ตรวจสอบและ
หาขอบกพรองเพื่อจะสามารถแกไขปญหาและนําไปปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป

กระบวนการจัดองคการขาย
การออกแบบโครงสรางของงานเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานขององคการและ
คํานึงถึงวัตถุประสงค โดยมีกระบวนการจัดองคการ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดโครงสรางของงาน แบงได 2 วิธีดังนี้
1.1 การแบงสวนงาน (division of work) เปนการพิจารณาวาองคการขาย
มีงานอะไรที่ตองปฏิบัติและกําหนดกิจกรรมใหละเอียดโดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของงาน
1.2 การจัดแผนงาน (departmentation) เปนการจัดหมวดหมูของงานและลักษณะงาน
โดยคํานึงถึงงานหนาที่ที่มีลกั ษณะใกลเคียงกันใหอยูก ลุมเดียวกัน
2. การกําหนดความสัมพันธในองคการ เปนการแบงงานกันทําตามแผนกงานตาง ๆ
ที่บริษั ทกําหนดไว ซึ่งในแตละแผนกงานจะมีการประสานกันระหวางตําแหนงงานตาง ๆ
โดยความสัมพันธจะถูกกําหนดดวย 3 ลักษณะดังนี้
2.1 สายการบังคับบัญชา (chain of command) คือ ความสัมพันธในสายการบังคับ
บัญชาภายในองคการจากระดับสูงไปยังระดับต่ําตลอดทั้งองคการ
2.2 ชวงของการควบคุม (span of control) คือ จํานวนของผูใตบังคับบัญชา
ที่เหมาะสมและสามารถควบคุม ดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพที่มีจํานวนไมมากหรือนอยเกินไป
2.3 เอกภาพในการบังคับบัญชา (unity of command) คือ ผูใตบงั คับบัญชา
จะตองมีผูบังคับบัญชาไดเพียงคนเดียวเทานัน้ เพื่อไมเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
3. การกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบ การจั ด องค ก ารขายนั้ น จะต อ งมี
การมอบหมายงาน (work assignment) เพื่อใหบุคคลปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
และนอกจากนั้นจะตองมีการมอบอํานาจ (delegation of authority)
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ประเภทของโครงสรางองคการขาย
โครงสรางองคการขายสามารถแบงไดหลายแบบตามลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจได
4 รูปแบบดังนี้
1. โครงสรางองคการขายโดยตรง (line sales organization) การจัดโครงสรางองคการขาย
ที่มีสายการบังคับบัญชาโดยตรงไปยังผูใตบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ เพื่อสะดวกในการสั่งการ
เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีจํานวนลูกคาไมมากนักโดยนิยมสําหรับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ซึ่งพนักงานขาย
มีไมมากนักทําใหพนักงานมีความรับผิดชอบที่แนนอน และมีการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
ไมซ้ําซอนดังภาพที่ 4.1
รองประธานฝายการตลาด
ผูจัดการฝายขาย

ผูจัดการเขต 1

ผูจัดการเขต 2

หัวหนาพนักงานขาย

หัวหนาพนักงานขาย

พนักงานขาย

พนักงานขาย

ภาพที่ 4.1 โครงสรางองคการขายโดยตรง
ที่มา (สมใจ บุญทานนท, 2542, หนา 47)
ขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขายโดยตรง มีดังนี้
1.1 ขอดีของโครงสรางองคการขายโดยตรง
1.1.1 เปนโครงสรางที่งายตอการสรางและการเขาใจ
1.1.2 การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบชัดเจน ไมกอใหเกิด
ความซับซอนในการปฏิบัติงานของพนักงานและงายตอการควบคุม
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1.1.3 การตัดสินใจงายและการสั่งงานเปนไปอยางรวดเร็ว
1.1.4 มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
1.1.5 สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขยายหนวยงานไดงาย
1.2 ขอเสียของโครงสรางองคการขายโดยตรง
1.2.1 เปนโครงสรางที่มีความรับผิดชอบและความรูความสามารถขึ้นอยูกับ
ระดับหัวหนาฝายเทานั้น
1.2.2 ไมมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการใหคําแนะนํา
2. โครงสรางองคการขายตามสายงานและที่ปรึกษา (line and staff sales organization)
เปน โครงสรา งที่มีผูเ ชี่ย วชาญทํา หนา ที่เ ฉพาะ เชน ฝา ยโฆษณา ฝา ยวิจัย ตลาด ฝา ยขาย
ฝา ยสิน เชื่ อ และการสง เสริมการขาย ซึ่ งมีห นาที่ เ สนอคํา แนะนํา ปรึก ษาใหแกผูบริห ารใน
ระดับสูง โครงสรางแบบนี้เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีขนาดใหญขึ้นทําใหธุรกิจตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เพื่อใชสําหรับการวางแผนและพิจารณาเพื่อการแขงขันกับธุรกิจอื่น ดังภาพที่ 4.2

ผูจัดการฝายการตลาด

โฆษณา

วิจัยตลาด

ขาย

ผูจัดการสวน
ผูชวยผูจัดการสวนขาย

พนักงานขาย

ภาพที่ 4.2 โครงสรางองคการขายตามสายงานและที่ปรึกษา
ที่มา (สมใจ บุญทานนท, 2542, หนา 48)

สินเชื่อ

สงเสริมการขาย
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ขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขายตามสายงานและที่ปรึกษา มีดังนี้
2.1 ขอดีของโครงสรางองคการขายตามสายงานและที่ปรึกษา
2.1.1 เปนโครงสรางที่มีผูมีความชํานาญเฉพาะดานรับผิดชอบงานเฉพาะดาน
2.1.2 มีการแบงงานกันทําอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.3 ชวยใหมกี ารประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพราะธุรกิจมีหนวยงาน
ที่ใหคําปรึกษา
2.2 ขอเสียของโครงสรางองคการขายตามสายงานและทีป่ รึกษา
2.2.1 มีคาใชจา ยสูงเนื่องจากมีหนวยงานทีป่ รึกษามาจากภายนอกธุรกิจ
2.2.2 การตัดสินใจและการสั่งการลาชา เพราะตองคอยรับฟงคําแนะนําจาก
หนวยงานที่ปรึกษา
3. โครงสรางองคการขายตามหนาที่ (functional sales organization) เปนโครงสราง
ที่มีผูบริหารและพนักงานทําหนาที่สําหรับการปฏิบัติหนาที่โดยตรงที่มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
และสั่งงานในหนวยงานไดรวดเร็ว เชน ฝายฝกอบรม ฝายบริการ ฝายขาย ฝายสินเชื่อและ
ฝายโฆษณา เปนตน ดังนั้นทําใหพนักงานเกี่ยวของกับผูบริหารหลายฝายเกิดความสะดวกใน
ประสานงาน ดังภาพที่ 4.3
ผูจัดการฝายการตลาด

ฝกอบรม

บริการ

ขาย

ผูจัดการสวน
ผูชวยผูจัดการสวนขาย

พนักงานขาย

ภาพที่ 4.3 โครงสรางองคการขายตามหนาที่
ที่มา (สมใจ บุญทานนท, 2542, หนา 50)

สินเชื่อ

โฆษณา
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ขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขายตามหนาที่ มีดังนี้
3.1 ขอดีของโครงสรางองคการขายตามหนาที่
3.1.1 มีการใชบุคคลผูมีความชํานาญเฉพาะทําใหลดภาระหนาที่อื่น ๆ
3.1.2 มีการแบงงานกันทําใหระบบการทํางานขององคการคลองตัว
3.1.3 พนักงานมีการประสานงานกันในการปฏิบัติงาน
3.2 ขอเสียของโครงสรางองคการขายตามหนาที่
3.2.1 ทําใหเกิดความขัดแยงในการสั่งงานกรณีพนักงานมีหัวหนามากกวา
หนึ่งคน
3.2.2 การบริหารงานอาจเกิดความลาชาเนื่องจากขาดการประสานงานที่ดี
4. โครงสรางองคการขายแบบเมทริกซ (matrix organization) เปนการจัดองคการขาย
ที่มีก ารแยกพนัก งานใหป ฏิบัติต ามหนา ที่โ ดยการแบง ตามอาณาเขต ผลิต ภัณ ฑแ ละตลาด
โดยพยายามประสานงานกันเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการระดมบุคลากรและทรัพยากร
แตละฝายใหมารวมกันทํางานเปนทีมเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ดังภาพที่ 4.4
ผูจัดการฝายขาย

ผูจัดการภาค

กลาง

ผูจัดการสาย
สินคาอุปโภค

พนักงานขาย

ใต

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูจัดการสายสินคา
อุตสาหกรรม

พนักงานขาย

ภาพที่ 4.4 โครงสรางองคการขายแบบเมทริกซ
ที่มา (สมใจ บุญทานนท, 2542, หนา 57)

ตะวันออก

ผูจัดการฝายบริการ
ลูกคาสวนราชการ

พนักงานขาย

ใต

ผูจัดการฝายบริการ
ลูกคาเอกชน

พนักงานขาย
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ขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขายแบบเมทริกซ มีดังนี้
4.1 ขอดีของโครงสรางองคการขายแบบเมทริกซ
4.1.1 เปนการระดมกําลังของบุคลากรที่มีผูเชี่ยวชาญในแตละฝายมารวมกัน
ปฏิบัติการในการทํางาน
4.1.2 มีการประสานงานระหวางกลุมการทํางานรวมกันโดยทํางานเปนทีม
ทําใหประสบความสําเร็จ
4.1.3 สามารถปรับโครงสรางองคการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงได
เปนอยางดี
4.2 ขอเสียของโครงสรางองคการขายแบบเมทริกซ
4.2.1 มีความขัดแยงระหวางหนวยงานตนสังกัดเดิมของบุคคลที่ถูกระดมมา
ทํางาน
4.2.2 โครงสรางมีความซับซอน ทําใหเสียตนทุนในการกําหนดและการนํา
ไปใชสูง
4.2.3 พนักงานอาจเกิดความสับสนเนื่องจากมีหัวหนาสองคนทําใหขาดเอกภาพ
ในการทํางาน

การแบงสวนงานขององคการขาย
องคการขายจะมีการแบงสวนงานของหนวยงานออกเปนสวน ๆ โดยการตัดสินใจ
ในการออกแบบโครงสรางของงานวาพนักงานคนหนึ่ง ๆ ควรจะมีขอบเขตของงานมากนอย
เทาไร ดังนั้นบริษัทจึงตองมีแบงอํานาจและหนาที่เฉพาะสําหรับการบริหารซึ่งมีการแบงสวนงาน
ได 3 ประเภทดังนี้
1. โครงสรางองคการขายตามภูมิศาสตร (geographical sales organization)
เป น การจัด องคก ารที ่ง า ยที ่ส ุด เหมาะสํ า หรับ ธุร กิจ ที ่ม ีข นาดใหญแ ละเขตการขายกวา ง
โดยการมอบหมายงานใหกับพนักงานขายแตละคนใหทําหนาที่เฉพาะในแตละเขต เชน เขตภาคใต
เขตภาคกลางและเขตภาคเหนือ โดยพนักงานแตละคนรับผิดชอบทํากิจกรรมทั้งหมดที่จําเปน
เพื่อขายผลิตภัณฑของบริษัทตอลูกคาในเขตการขายของตนเอง ดังภาพที่ 4.5
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ผูบริหารงานขายทั่วประเทศ

ผูจัดการเขตภาคใต

ผูจัดการเขตภาคกลาง

ผูจัดการเขตภาคเหนือ

ผูจัดการเขตปทุมธานี

ผูจัดการเขตสมุทรปราการ

ผูจัดการเขตธนบุรี

ผูแทนขาย

ผูแทนขาย

ผูแทนขาย

ภาพที่ 4.5 โครงสรางองคการขายตามภูมิศาสตร
ที่มา (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542, หนา 41)
ขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขายตามภูมิศาสตร มีดังนี้
1.1 ขอดีของโครงสรางองคการขายตามภูมิศาสตร
1.1.1 สามารถครอบคลุมพืน้ ที่ไดกวางและเรียนรูเ กีย่ วกับความตองการของคน
ในพื้นทีไ่ ดงาย
1.1.2 สามารถควบคุมการดําเนินงานของพนักงานในแตละพื้นที่ไดอยางใกลชิด
1.1.3 ลดตนทุนในเรื่องของการขนสงและการประสานงาน
1.1.4 มีความคลองตัวสูงในการปรับเปลี่ยนใหเขากับความตองการของลูกคา
ในแตละพื้นที่
1.2 ขอเสียของโครงสรางองคการขายตามภูมิศาสตร
1.2.1 เสียคาใชจายในการบริหารสูงเนื่องจากหนวยงานมีหลายแหงตามภูมภิ าค
ตาง ๆ
1.2.2 ขาดการควบคุมดูแลและการประสานทีด่ ีสามารถทําไดยาก
2. โครงสรางองคการขายตามสายผลิตภัณฑ (product line sales organization)
บริษัทจะมีสินคาหลายสายผลิตภัณฑ ซึ่งแตละสายผลิตภัณฑน้ันตองอาศัยความชํานาญเฉพาะ
ของบุคคลดานการขาย ซึ่งองคการขายแบบนี้เหมาะสําหรับบริษัทที่มผี ลิตภัณฑหลายชนิด และ
ผลิตภัณฑมีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกัน จึงจําเปนตองมีพนักงานขายที่มีความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ
ที่มีความรูความสามารถเขามาดูแล ดังภาพที่ 4.6
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ผูจัดการขายทั่วไป
ผูจัดการแผนก
สินคา ก.

ผูจัดการแผนก
สินคา ข.

ผูจัดการขายเขต
ตะวันออก

ผูจัดการขายเขต
ตะวันตก

ผูจัดการประจํา
จังหวัด

ผูจัดการประจํา
จังหวัด

ผูจัดการขายเขต
ตะวันออก

ผูจัดการขายเขต
ตะวันตก

ผูจัดการประจํา
จังหวัด

ผูแทนขาย/
เขตขาย

ภาพที่ 4.6 โครงสรางองคการขายตามสายผลิตภัณฑ
ที่มา (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542, หนา 42)
ขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขายตามสายผลิตภัณฑ มีดังนี้
2.1 ขอดีของโครงสรางองคการขายตามสายผลิตภัณฑ
2.1.1 ทําใหพนักงานเกิดความชํานาญในการขายเฉพาะดานเพราะพนักงานขาย
รับผิดชอบเฉพาะผลิตภัณฑ
2.1.2 ทําใหพนักงานมีเทคนิคการการขายและวิธีการขายที่ดีที่สุด
2.1.3 สามารถแบงพนักงานขายออกตามสายผลิตภัณฑแตละชนิดไดดี
2.2 ขอเสียของโครงสรางองคการขายตามสายผลิตภัณฑ
2.2.1 ไมมีการการแบงเขตการขายทําใหพนักงานขายของบริษัทเดียวกันพบ
ลูกคารายเดียวกัน
2.2.2 มีคาใชจา ยสูงในการบริหารมากเนื่องจากมีผลิตภัณฑหลายชนิด
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3. โครงสรางองคการขายตามกลุมลูกคา (customer – structural sales force)
เปนการจัดองคการขายที่ลูกคามีลักษณะแตกตางกัน ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ
ลักษณะและคุณสมบัติเหมือน ๆ กันโดยการแบงองคการขายตามกลุมของลูกคาเทานั้น บริษัท
อาจแบงตามประเภทของลูกคา เชน ลูกคาอุตสาหกรรมขนสง ลูกคาอุตสาหกรรมเหล็กกลา
และลูกคาอุตสาหกรรมน้ํามัน ดังภาพที่ 4.7

หัวหนาผูบริหารการตลาด

ผูจัดการโฆษณา

ผูจัดการสงเสริมการขาย

ผูจัดการขายทั่วไป

ผูจัดการวิจัยตลาด

ผูจัดการขาย
อุตสาหกรรม
การขนสง

ผูจัดการขาย
อุตสาหกรรม
เหล็กกลา

ผูจัดการขาย
อุตสาหกรรม
น้ํามัน

ผูแทนขาย

ผูแทนขาย

ผูแทนขาย

ภาพที่ 4.7 โครงสรางองคการขายตามกลุมลูกคา
ที่มา (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542, หนา 43)
ขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขายตามกลุมลูกคา มีดังนี้
3.1 ขอดีของโครงสรางองคการขายตามกลุมลูกคา
3.1.1 มีสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานขายกับลูกคาเนื่องจากพนักงานขาย
รับผิดชอบการขายเฉพาะผลิตภัณฑชนิดเดียว
3.1.2 สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว
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3.2 ขอเสียของโครงสรางองคการขายตามกลุมลูกคา
3.2.1 ลูกคาอยูกระจัดกระจายทําใหเสียคาใชจายสูงเกี่ยวกับคาเดินทางของ
พนักงานขาย
3.2.2 พนักงานขายจําหนายผลิตภัณฑหลายชนิดซึ่งอาจทําใหพนักงานขายมี
ความชํานาญผลิตภัณฑบางชนิดเทานัน้

จํานวนพนักงานขายที่เหมาะสมกับธุรกิจ
พนักงานขายถือวาเปนสวนหนึ่งขององคการขาย ดังนั้นธุรกิจจําเปนตองทราบถึง
จํานวนพนักงานขายที่เหมาะสมไดมีดังนี้ (ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 59-65)
1. การคํานวณจากจํานวนลูกคา จํานวนพนักงานสามารถคํานวณไดจากลูกคาเกาที่เคย
ซื้อแลวเลิกซื้อไปหรือลูกคาใหม ทั้งนี้ความสําคัญของลูกคาปจจุบันกับลูกคาใหมขึ้น อยูกับ
ลักษณะของธุรกิจหรือสินคา เชน ธุรกิจบางอยางตองใหความสําคัญตอลูกคาปจจุบัน หรือ
จะอยูไดดวยลูกคาใหมเทานั้น หรือมีลูกคาจํานวนไมมาก การกําหนดจํานวนพนักงานขาย
จะงาย
สําหรับบริษัทที่มีลูกคาจํานวนมาก เปนลูกคาประจําและอยูรวมกันเปนกลุม ๆ เชน
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ ๆ จะคํานวณไดจากจํานวนครั้งที่จะเยีย่ มลูกคาแตละราย
ตอไป ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การคํานวณจากจํานวนครั้งทีจ่ ะเยี่ยมลูกคาแตละรายตอป
กลุมลูกคา

(1)
จํานวนลูกคา
(2)
เปอรเซ็นตของลูกคาทั้งหมด
(3)
กลุมลูกคาคิดเปนเปอรเซ็นตของยอดขาย
(4)
จํานวนครั้งที่จะเยีย่ ม (ครั้ง/ราย) ตอป
(5)
(2) x (5) จํานวนที่จะเยีย่ มทั้งหมด
(6)
เปอรเซ็นตการกระจายจํานวนการเยี่ยมทัง้ หมด (7)
ที่มา (ทวีศกั ดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 59)

สําคัญ
45
15%
65%
36
1,620
30 %

B
60
20%
20%
24
1,440
27 %

C
195
65%
15%
12
2,340
43 %

รวม
300
100 %
100 %
5,400
100 %
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จากตารางที่ 4.1 นั้นธุรกิจสามารถคํานวณหาจํานวนครั้งที่จะเยี่ยมลูกคาแตละ
รายตอปไดดังนี้
1.1 การแบงลูกคาออกเปนกลุม การแบงลูกคาออกเปนกลุม ๆ ตามยอดขาย
ศักยภาพของลูกคาและกําไรจากการขาย ดังนี้
1.1.1 ยอดขายตอปของลูกคา แบงออกเปนกลุมไดดังนี้
1.1.1.1 แบงตามยอดขายเฉลี่ยตอป เปนการพยากรณยอดขายของปที่
ผานมา เชน ลูกคาสําคัญจะตองมียอดขายตอปมากกวา 1 ลานบาทขึ้นไป ลูกคาในกลุม B ตอง
มียอดขาย 500,000 บาทขึ้นไป
1.1.1.2 การจัดลําดับของลูกคาจากยอดขายเรียงลงมาตามลําดับ และ
รวมยอดขายสะสมแลวจัดเปนกลุม จากตารางที่ 4.2 คือ
1) ในชอง (1) จากลูกคาหมายเลข 1-45 มีจํานวน 45 ราย
มียอดขายสะสมรวมกันคิดเปนรอยละ 65 ของยอดขายทัง้ หมด จัดเปนกลุมลูกคาสําคัญ
2) ในชอง (2) จากลูกคาหมายเลข 45-105 มีจํานวน 60 ราย
ยอดขายสะสมรวมกันรอยละ 20 เปนลูกคาในกลุม B
3) ในชอง (3) จากลูกคาหมายเลข 106-300 มีจํานวนลูกคา
195 ราย ยอดขายสะสมรวมกันรอยละ 15
ตารางที่ 4.2 วิธีการจัดกลุมลูกคาตามยอดขายรวม
ลูกคาหมายเลข

จํานวนลูกคา

(1)
1 – 45
45 – 105
106 – 300

(2)
45 ราย
60 ราย
195 ราย
300 ราย

ที่มา (ทวีศกั ดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 60)

ยอดขายรวมกัน
(ลานบาท)
(3)
130 ลานบาท
40 ลานบาท
30 ลานบาท
200 ลานบาท

เปอรเซ็นตยอดขายแตละกลุม
(4)
65%
20%
15%
100%
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การแบงตามเปอรเซ็นตยอดขายแตละกลุมจากตารางที่ 4.2 วาเปนเทาไรนั้น
ขึ้นอยูก ับการจัดการ บางบริษัทจะแบงเพียง 2 กลุม เชน ลูกคาในกลุมที่ใหยอดขายรวมกันรอยละ
80 ของยอดขายของบริษัท (จะคิดจากปที่ผา นมาหรือจากการพยากรณการขายในปตอไปก็ได)
1.1.2 แบงตามศักยภาพของลูกคา เชน ถาทราบวาลูกคารายหนึ่งรายใดมีศกั ยภาพ
ในการซื้อสูง ถึงแมจะซื้อจากบริษัทนอยก็ตาม ก็อาจเปนลูกคาสําคัญที่บริษัทมีเปาหมายที่จะให
ทุกคนมุงพัฒนาหรือแยงลูกคานั้นมาใหได
1.1.3 แบงตามผลกําไรจากการขายจะตองไปเยีย่ มลูกคา ถาสามารถคํานวณ
ผลกําไรได
1.2 กําหนดจํานวนครั้งที่พนักงานขายจะตองไปเยี่ยมลูกคาแตละรายตอปในแถว
(5) จํานวนครั้งที่จะเยี่ยมดังตารางที่ 4.1 โดยพิจารณาจาก
1.2.1 ความกดดันของคูแขงขันที่มีตอลูกคารายใดรายหนึ่งหรือกลุมใดกลุม
หนึ่ง เชน คูแขงขันพยายามจะแยงลูกคาโดยใหพนักงานขายของตนไปเยี่ยมถี่ยิ่งขึ้นหรือใหไป
เฝาในกรณีเชนนี้ผูบริหารงานขายอาจจะตองใหพนักงานขายที่รับผิดชอบรายนั้นไปเยี่ยมลูกคา
ใหถี่มากยิ่งขึ้น หรือไปเฝาเชนเดียวกับคูแขงขันก็ได
1.2.2 ถาลูกคากระจายอยูใ นตางจังหวัด ซึ่งการเดินทางบังคับใหมุงหนาไป
เรื่อย ๆ อาจจะเยี่ยมไดเดือนหรือรอบละ 1 ครั้งตอราย ไมวาลูกคานัน้ จะมีความสําคัญมากนอย
เทาใดก็ตามนอกจากจะใหพนักงานขายไปอยูในจังหวัดที่มีลูกคาสําคัญนาน ๆ เพือ่ อาจจะเยี่ยม
ลูกคาไดบอยขึน้
1.3 คํานวณจากครั้งที่พนักงานขายจะตองไปเยี่ยมลูกคาทั้งหมดในชอง (6) จํานวน
ครอบครัวที่จะเยี่ยมทั้งหมดและ (7)
เปอรเซ็นตการกระจายจํานวนการเยี่ยมทั้งหมดของ
ตาราง ที่ 4.1 จะตองไปเยี่ยมลูกคาจํานวน 300 ราย รวม 5,400 ครั้งตอป
1.4 ความสามารถในการเยีย่ มของพนักงานขายวาในวันหนึ่ง ๆ จะเยีย่ มลูกคาได
วันละกี่ราย ทัง้ นี้ขึ้นอยูกบั สินคา กลยุทธการสงเสริมตําแหนงหรือสถานที่ที่อยูของลูกคา เสนทาง
การเดินทาง

82
ตัวอยางที่ 4.1 พนักงานขาย 1 คน จะเยี่ยมลูกคาไดวันละ 6 ราย จํานวนวันทํางานของพนักงาน
ขายตอปจะทํางานประมาณ 200 – 210 วัน ดังภาพที่ 4.8
ใน 1 ป พนักงานขายจะเยีย่ มลูกคาได = 1,200 – 1,260 ครั้ง
ถาตองการเยี่ยม
= 5,400 ครัง้ ตอป
5,400
บริษัทตองการพนักงานขายจํานวน
=
1,200
= 4.5 คน
= 5 คน
จํานวนวันทั้งหมด
หัก : วันเสาร-อาทิตย
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดพักรอน
คงเหลือ
หัก : วันประชุม
ลาปวย ลากิจ
วันทํางาน

365

วัน

238

วัน

210

วัน

-104 วัน
-13 วัน
-10 วัน
-18 วัน
-10 วัน

ภาพที่ 4.8 จํานวนวันทํางานของพนักงานขายตอป
ที่มา (ทวีศกั ดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 62 )
ถาบริษัททํางานวันเสารดวยจํานวนวันทํางานจะเพิ่มขึ้นเปน 262 วัน
การทํางานในตางจังหวัด สวนมากจะเหมากันเปนเที่ยว ๆ หรือทริป (trip)
โดยเฉลี่ยประมาณ 22 วันตอเที่ยว หรือปละ 264 วัน
2. คํานวณจากยอดขาย เปนการคํานวณแบบงาย ๆ เชน ยอดขาย 1 ลานบาทตอเดือน
พนักงานขายไดเฉลี่ยคนละ 200,000 บาทตอเดือน จะตองมีพนักงานขาย 5 คน
การคํานวณดวยวิธีนี้จะอันตรายมากถานําไปใชในทางที่ผิด เชน ผูบริหารบางคน
คิดวาพนักงานขายขณะนี้มีอยู 5 คน ไดคนละ 200,000 บาท รวมยอดขาย 1 ลานบาท
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ถาหากเพิ่มพนักงานขายเปน 8 คน ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเปน 1.6 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 60)
ซึ่งเปนการคิดที่ผิดพลาด การที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นไมไดขึ้นอยูกับจํานวนพนักงานขายเพียงอยางเดียว
หรือไมไดหมายความวา เมื่อเพิ่มพนักงานขายแลวยอดขายจะเพิ่มเปนสัดสวนตามไปดวย เพราะ
การเติบโตของบริษัทนั้นขึ้นอยูกับตัวกําหนดมากมาย เชน ภาวะเศรษฐกิจคูแขงขัน ความสามารถ
ในการผลิต เงินทุน เทคโนโลยี สินคา
3. คํานวณจากผลกําไรที่เพิ่มขึ้นแนวความคิดนี้มีอยูวาการเพิ่มจํานวนพนักงานขาย
จะตองมาจากผลกําไรที่เพิ่มขึ้นและเอาผลกําไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจางพนักงานขายเพิ่มเติม การคํานวณ
แบบนี้จะไมคํานึงถึงศักยภาพและขนาดของตลาดรวมดวย บางครั้งจะเสียโอกาสที่จะขายไดเพิ่ม
ขึ้นไป
ตัวอยางที่ 4.2 ปที่ 1 พนักงานขาย 1 คน ขายเดือนละ 100,000 บาท กําไร 30,000 บาท
ปที่ 2 พนักงานขายคนเดิม ขายเพิ่มเปนเดือนละ 120,000 บาท และกําไรเพิ่มขึ้น
เปน 36,000 บาท เทากับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทตอเดือน นําเอากําไรที่เพิ่มขึ้น 6,000 บาทไปจางพนักงานขาย
เพิ่มอีก 1 คน
4. คํานวณจากงบประมาณคาใชจายของการขาย เปนการคํานวณดวยวิธีที่พิจารณาจาก
งบประมาณคาใชจาย ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 งบประมาณการขายตอป

กลุมลูกคา
สําคัญ
B
C
รวม
คาจางพนักงานขายตอป

งบประมาณขายตอป
(ลานบาท)
130
40
30
200
2

ที่มา (ทวีศกั ดิ์ สุวคนธ, 2543, หนา 63)

เปอรเซ็นตยอดขาย
65 %
20 %
15 %
100 %
1%
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จากตารางที่ 4.3 คาจางพนักงานขายตอปรอยละ 1 จึงมีงบประมาณจางพนักงานขาย
ปละ 2 ลานบาท
คาใชจายสําหรับจางพนักงานขายรวม
1) เงินเดือน คาพาหนะ คาเดินทาง
2) เงินรางวัล ผลประโยชนตาง ๆ
3) และอื่น ๆ
250,000 บาท/คน/ป
ดังนั้นจะจางพนักงานขายได
8 คน
5. คํานวณจากสินคา สวนใหญจะใชตัดสินใจในการเพิ่มจํานวนของพนักงานขาย
หรือการแบงทีมการขาย เมื่อบริษัทแนะนําสินคาไปในตลาดเพิ่มขึน้ ทุกปและมีความเห็นวาจํานวน
สินคามากเกินไปกวาทีพ่ นักงานขายแตละคนจะทําไดดี ก็อาจจะแบงสินคาเปน 2 กลุม ซึ่งแยก
พนักงานขายออกจากกันเปนทีม ๆ ตามกลุมของสินคา เชน สินคา A สินคา B เปนตน
6. คํ านวณจากคู แข งขั น การคํ านวณจากคู แข งขั นนี้ ทํ าได โดยศึ กษาคู แข งขั นที่ มี
ลักษณะคลายคลึงกับธุรกิจของบริษัทและที่จะเปนคูแขงขันของบริษัทวามีจํานวนพนักงานขายกี่คน
ของบริษัทควรจะมีนอยกวา เทากันหรือมากกวา การคํานวณแบบนี้จะตองคํานึงถึง สถานภาพ
ของบริษัทดวยวามีความสามารถทางการเงินและการจัดการเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขงขั น คื อการเห็นคู แ ขง ขัน ทํา แลว ทํา ตาม เปน สิ่ง ที่ทํา ใหเ กิด ความสูญ เสีย มามากแลว
เพราะถาดูผิวเผินอาจจะเหมือนกันแตถาวิเคราะหกันอยางลึกซึ้งแลวจะแตกตางกันมาก
7. คํานวณจากลักษณะทางภูมิศาสตร การคํานวณจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือ
เขตการขายจะคํานวณจาก
7.1 จํานวนจังหวัดหรือพื้นทีข่ องเขต
7.2 จํานวนลูกคาในแตละจังหวัด หรือในเขต
7.3 ระยะทางและการเดินทาง
7.4 การกระจายของลูกคาในตัวเมืองหรือในชนบท หรือแหลงการคา
7.5 สําหรับตางจังหวัด จะศึกษาจากจํานวนวันทํางานตอเที่ยวการเดินทาง และ
จํานวนรอบการทํางานตอเที่ยวการเดินทาง เชน บางบริษัทกําหนดใหทํางานรอบละ 17 วัน
เที่ยวละ 2 รอบ แลวจึงเขาบริษัทครั้งหนึ่ง เปนตน
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สรุป
องคการขายเปนการจัดองคการของผูบริหารการขายเพื่อใหพนักงานทํางานรวมกัน
เพื่อให บรรลุ วั ตถุประสงค ของหนว ยงานขายและพนักงานขายสามารถปฏิบัติ ง านไดบรรลุ
วัตถุประสงคที่บริษัทกําหนดไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนกับผูบริหาร พนักงาน และ
องคการเพื่อนําไปจัดโครงสราง องคการขายและกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ขององคการที่ดีและมีประสิทธิภาพตอองคการขาย
ประเภทของโครงสรางองคการขายมี 4 รูปแบบ ดังนี้คือ 1) องคการขายโดยตรง
2) องคการขายตามสายงานและที่ปรึกษา 3) องคการขายตามหนาที่ และ 4) องคการแบบ เมทริกซ
การแบงสวนงานขององคการขายได 3 ประเภท ดังนี้คือ 1)องคการขายตามภูมิศาสตร
2) องคการขายตามสายผลิตภัณฑ และ 3) การจัดองคการตามกลุมลูกคา
ดั ง นั้ น องค ก ารขายจํ า เปน จะตอ งพิจ ารณาจํา นวนพนั ก งานที่ เ หมาะสมกับ ธุ ร กิ จ
โดยการคํานวณได 7 วิธีดังนี้คือ 1) การคํานวณจากจํานวนลูกคา 2) คํานวณจากยอดขาย 3) คํานวณจาก
ผลกําไรที่เพิ่มขึ้น 4) คํานวณจากงบประมาณคาใชจายของการขาย 5) คํานวณจากสินคา
6) คํานวณจากคูแขงขัน และ 7) คํานวณจากลักษณะทางภูมิศาสตร เพื่อใหไดจํานวนพนักงาน
ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
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แบบฝกหัดบทที่ 4
1. จงอธิบายถึงความหมายขององคการขาย
2. จงบอกถึงวัตถุประสงคของการจัดองคการขาย
3. โครงสรางองคการขายทีด่ ีมีอะไรบางจงอธิบาย
4. กระบวนการจัดองคการขายมีกี่ขั้นตอนอะไรบางจงอธิบาย
5. การกําหนดโครงสรางของงานแบงไดกี่วิธีจงอธิบาย
6. ประเภทของโครงสรางองคการขายมีกี่รูปแบบจงอธิบาย
7. จงบอกถึงขอดีและขอเสียของโครงสรางองคการขาย
8. การแบงสวนงานขององคการขายมีกี่ประเภทจงอธิบาย
9. จํานวนพนักงานขายที่เหมาะสมกับธุรกิจมีกวี่ ิธีจงอธิบาย
10. การแบงกลุมลูกคามีกี่แบบอะไรบางจงอธิบาย
11. ใหนกั ศึกษาแบงกลุมไปสัมภาษณเจาของกิจการมา 2 กิจการวามีการจัดโครงสรางแบบใด
แลวนํามาเปรียบเทียบขอดีและขอเสีย
12. ในทัศนะของนักศึกษา นักศึกษาคิดวาโครงสรางองคการขายมีจําเปนตอการบริหารการขาย
หรือไม เพราะอะไร

87

เอกสารอางอิง
ทวีศักดิ์ สุวคนธ. (2543). บริหารงานขาย. กรุงเทพมหานคร : เอช เอ็น กรุป.
บรรยงค โตจินดา. (2542). องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ.
พยอม วงศสารศรี. (2542). องคการและการจัดการ (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต.
ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย, ลัทธิกาล ศรีวะรมย, และชวลิต
ประภานนท. (2539). องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิ์พัฒนา.
สมใจ บุญทานนท. (2542). การบริหารการขาย. นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม.
อดุลย จาตุรงคกุล. (2542). การบริหารงานขาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Daft, R.L. (2000). Management (5thed.). Fort Worth : Dryden.
Griffin, R.W. (1999). Management (6thed.). Boston : Houghton Mifflin.

