
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 11 
 

หัวขอเนื้อหา 

 1.  ความหมายของเขตการขาย 
2.  ความสําคัญของเขตการขาย 
3.  การกําหนดจํานวนของเขตการขาย 
4.  วิธีการกําหนดจํานวนเขตการขาย 
5.  ขอแนะนําในการแบงเขตการขาย 
6.  วัตถุประสงคของการแบงเขตการขาย 
7.  การบริหารเวลาของพนักงานขาย 
8.  การแบงเขตการขาย 
9.  การกําหนดเสนทางการขาย 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  11  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายและความสําคัญของเขตการขายได 
2.  อภิปรายการกําหนดจํานวนของเขตการขายได 
3.  ระบุวิธีการกําหนดจํานวนเขตการขายได  
4.  บอกวิธีการกําหนดจํานวนเขตการขายได และสามารถยกตัวอยางการกําหนด

จํานวนเขตการขายแตละวิธีได 
4.  ระบุขอแนะนําในการแบงเขตการขายได 
6.  บอกวัตถุประสงคของการแบงเขตการขายได 
7.  คํานวณหาการบริหารเวลาของพนักงานขายได 
8.  อธิบายการแบงเขตการขายได และระบุเหตุผลของการแบงเขตการขายได 
9.  บอกการกําหนดเสนทางการขายได 

                 10.  เขียนเสนทางการขายได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  11 การบริหารเวลาและเขตการขายดวยตนเอง 
2.  อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
3.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ 

อินเทอรเน็ต 
 4.  อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
 5.  ทํารายงาน 
 6.  ศึกษากรณตีัวอยาง 
 7.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การบริหารเวลาและเขตการขาย 
2.  หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการบรหิารเวลาและเขตการขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  กรณีศึกษา 
5.  วีดิทัศน 
6.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการทํารายงาน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานกลุม 
5.  ประเมินผลจากการศึกษากรณีตัวอยาง 
6.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
7.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  11 
การบริหารเวลาและเขตการขาย 

 
 ผูบริหารการขายตองมีการบริหารเวลาและเขตการขายของพนักงานขาย  รวมถึง
พิจารณาถึงความตองการของลูกคาทุกคนวาตองสินคาเวลาใดซึ่งผูบริหารการขายนั้นตองเขาใจวา
มนุษยทุกคนมีเวลาวันละ  24  ช่ัวโมง  ซ่ึงจะตองเขาใจและสามารถนําเอาแนวความคิดและเทคนิค
ตางๆ ไปใช เพื่อใหพนักงานขายเขาใจและตระหนักในความสําคัญในเรื่องของเวลาและ        
การบริหารเวลา คุณภาพและจะทําใหพนักงานขายสามารถวางแผนการทํางานไดอยาง                 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ความหมายของเขตการขาย 

นักวิชาการไดใหความหมายของ  เขตการขาย  (territory)  ไวมากมายหลายทัศนะดังนี้ 
 เขตการขาย  หมายถึง  ลูกคาหรือผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคาที่ถูกจําแนกออกเปนกลุม ๆ 
 ตามถิ่นที่อยูแลวมอบหมายใหพนักงานขายแตละรายเขาไปติดตอคาขายดวย  (สุปญญา  ไชยชาญ,   
2544, หนา 140) 
 เขตการขาย  หมายถึง  กลุมของลูกคาหรือผูมุงหวังที่บริษัทกําหนดใหพนักงานขาย
รับผิดชอบ (สมใจ  บุญทานนท, 2542, หนา 160) 
 เขตการขาย  หมายถึง  กลุมลูกคาที่มีอยูในปจจุบันและผูที่คาดวาจะเปนลูกคาที่บริษัท
ไดมอบหมายไปใหแกพนักงานขาย สาขา ตัวแทนจําหนายรับผิดชอบในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
(อดุลย  จาตุรงคกุล, 2542, หนา 84) 

จากความหมายของ  เขตการขาย  ที่มีผูใหคํานิยามไวขางตนสามารถสรุปไดวา    
เขตการขาย   หมายถึง  อาณาเขตทางภูมิศาสตร  ซึ่งมีผูมุงหวังที่จะเปนลูกคาที่ดีในอนาคต  
และรวมถึงลูกคาในอดีตที่สามารถเขาถึงได โดยมีพนักงานขายสามารถสรางแรงกระตุนใหเกิด
การซื้อในเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
 
 



 208 

ความสําคัญของเขตการขาย  

 เขตการขายมีความสําคัญตอผูบริหารการขายและพนักงานขายดังนี ้  
1.  ชวยลดคาใชจายการขาย  ผูบริหารการขายควรลดคาใชจายในการดําเนินงาน     

เพื่อเปนการลดตนทุนในการดําเนินงาน  เชน  คาใชจายในการเดินทาง  คาเบี้ยเล้ียง  คาที่พักและ
อ่ืน ๆ  

2.  ชวยลดเวลาและคาพาหนะในการเดินทางของพนักงานขายลงไดทาํใหพนกังานขาย
มีเวลาในการทํากิจกรรมการขายมากขึ้น และสามารถเดินทางอยางมีจุดหมายปลายทางที่แนนอน
ทําใหมีเวลาในการเขาพบลูกคาและสามารถที่จะเสนอขายสินคาแกลูกคาไดมากขึ้นกวาเดิมทําให
มีประสิทธิภาพในการใชเวลา 

3.  ชวยใหการขายและการบริการของพนักงานขายสามารถทําไดอยางครอบคลุม 
ตามที่บริษัทมอบหมาย  เพราะพนักงานขายแตละคนตางก็มีขอบเขตความรับผิดชอบอยางชัดเจน
ในการเขาพบลูกคา  

4.  ชวยใหพนักงานขายมีเปาหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแนนอน  ซ่ึงจะทํา
ให 
พนักงานขายเกิดความภูมิใจในการทํางานที่ตนไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ 

5.  ชวยใหการพยากรณการขาย  การควบคมุพนักงานขาย  การประเมินผลงานและ 
การรวบรวมขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.  ชวยใหบริษัทสามารถวางแผนการขาย  การโฆษณา  การสงเสริมการขายให 
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมของผูบริโภค

7.  ชวยใหความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาดีขึ้น  เพราะมีพนักงานขายประจําอยู
ในแตละพื้นที่อยูแลวจึงทําใหพนักงานขายกับลูกคาเกิดความรูสึกคุนเคยกัน นอกจากนี้พนักงาน
ขายยังสามารถทราบความตองการของลกูคาไดดจีนสามารถปรับเปลีย่นสวนประสมการตลาดให
ลูกคาเกดิความพอใจ 
 

การกําหนดจํานวนของเขตการขาย 

 การกําหนดเขตการขายใชสําหรับการกําหนดถึงจํานวนของพนักงานขายที่แตละเขต
พื้นที่ตองการเพื่อบริษัทสามารถจัดสรรใหเหมาะสมกับภาระงานที่พนักงานขายตองปฏิบัติ   
โดยส่ิงที่ผูบริหารการขายตองใชสําหรับการพิจารณาคือ 
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 1. รายชื่อลูกคาและผูมุงหวัง  ผูบริหารการขายตองทราบถึงขอมูลและรายละเอียด
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับลูกคาและผูมุงหวังที่จะซื้อสินคา  เชน  ที่อยู  ปริมาณการซื้อ  ระยะเวลาการซื้อ 
รวมถึงเหตุผลในการซื้อ 
 2. อัตราความถี่ในการเยี่ยมลูกคา  พนักงานขายตองเขาเยี่ยมลูกคาทุกคนแตอัตรา   
การเยี่ยมลูกคาตองพิจารณาจากปริมาณการซื้อของลูกคาแตละรายวามีปริมาณการซื้อหรือ     
เปนลูกคาสําคัญที่ซ้ือสินคาบอย ซ่ึงทําใหอัตราการเยี่ยมบอย 
 3.  วันทํางานของพนักงานในชวงเวลาหนึ่ง ๆ   พนักงานจะมีวันทํางานที่เขาพบปะและ 
เยี่ยมลูกคา  ซ่ึงเขาพบลูกคาแตละคนจํานวนครั้งของการเยี่ยมจะไมเทากัน 
   

วิธีการกําหนดจํานวนเขตการขาย 
 

การกําหนดเขตการขายมีความสําคัญสําหรับผูบริหารการขายที่ตองมีการคาดคะเน
ถึงจํานวนของพนักงานขายในเขตการขายอยางถูกตอง ซ่ึงตองพิจารณาจากรายไดจากการขาย
และกําไรโดยการแบงภาระงานของพนักงานได  5 วิธีดังนี้  (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา 93 - 94) 
 1.  การกําหนดเวลาปฏิบัติงานของพนักงานขาย  พนักงานขายตองทํางานในการขาย
โดยใชเวลาขายถึง  8  ช่ัวโมงตอ  1  วัน  และ  5  วันตอ  1  สัปดาห  โดยจะตองพิจารณาถึง  4  สัปดาห 
สําหรับการพักผอนวันหยุด  การเจ็บปวยและในกรณีที่มีความจําเปนอื่น ๆ  ก็จะตองปฏิบัติงาน
ดังนี้คือ  วันทํางาน  48  สัปดาหตอ   1  ป  หรือ  1,920  ช่ัวโมง  การปฏิบัติงานเทากับ  (40  
ช่ัวโมงตอสัปดาห  x  48  สัปดาห) 

2.  การแบงเวลาของพนักงานขาย  พนักงานขายจะตองมีแบงเวลาสําหรับการปฏิบัติงาน
ในสัปดาหหรือจํานวนชั่วโมงเปนจํานวนมาก เชน การขาย การเดินทางและงานอื่น ๆ รวมถึง
งานที่ไมเกี่ยวของกับการขายทําใหเขตการขายใหมผูบริหารการขายตองพิจารณาจัดแบงเวลา
และการกําหนดเขตการขาย รวมถึงการจัดทํารายงานของพนักงานขาย จะใชเวลาการปฏิบัติงาน
การขายโดยจัดแบงเวลาดังนี้ 
 2.1  การขาย                 25 %      =        480  ช่ัวโมง 
 2.2  การเดินทาง   25 %       = 480 ช่ัวโมง 
 2.3 งานที่ไมเกี่ยวของกับการขายรวม   50 %       = 960 ช่ัวโมง 
                 100 %    =       1,920 ช่ัวโมง 
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 3. การจัดแบงกลุมลูกคาเพื่อการขาย  บริษัทจะตองจัดแบงกลุมลูกคาขึ้นอยูกับ   
การวางแผนการขายรวมไปถึงลูกคาที่มีศักยภาพ หรือเมื่อไดคํานวณในขั้นสุดทายแลวสะทอนให
เห็นถึงการใชความพยายามของพนักงานขายเพิ่มขึ้นอีก  และการจัดแบงลูกคาออกเปนกลุม ๆ  
การคํานึงถึงปริมาณการขาย ซ่ึงงานนี้อาจกอใหเกิดปญหาแกบริษัทบางเนื่องจากมีปริมาณลูกคา
และ ผูมุงหวังจํานวนมากรายดวยกัน  ถึงแมวาจะมีการบันทึกรายละเอียดของลูกคาแตละราย
ไวโดยคอมพิวเตอรและรวมไปถึงผูมุงหวังอีกดวย  ก็จะทําใหงานนี้จะขอยกตัวอยาง  สมมติวา
จํานวนลูกคาในปจจุบันและลูกคาที่มีศักยภาพดวยการจัดแบงและการพิจารณาถึงปริมาณ       
การขายเปนเกณฑดังนี้ 
 กลุม  A กลุมลูกคาขนาดใหญ จํานวน     = 210    ราย 
 กลุม  B    กลุมลูกคาขนาดปานกลาง   จํานวน      = 650    ราย 
 กลุม  C   กลุมลูกคาขนาดเล็ก                จํานวน    =     1,430    ราย 
 4.  การใชระยะเวลาและความถี่ในการเขาพบลูกคา  ผูบริหารการขายจะตองทราบวา
ลูกคาแตละรายจะตองใชเวลาในการเขาพบมากนอยแคไหนถึงจะครอบคลุมลูกคาไดทั้งหมด  
สําหรับลูกคาที่มีวงจรการขายในระยะสั้น (short-cycle selling)  สวนความพยายามที่เกี่ยวกับ
จํานวนการเขาพบลูกคากี่ครั้งภายในระยะเวลา 1 ป และการใชเวลาในการเขาพบลูกคามากนอย
แคไหน  ผูบริหารการขายจะใชวิธีการกะประมาณเวลา  สวนวงจรการขายในระยะยาว  (long-cycle 
length)  ขึ้นอยูกับประสบการณในอดีตที่มีลักษณะเหมือน ๆ  กันของลูกคา  ซ่ึงผูบริหารการขาย
สามารถใชวิธีการกะประมาณสําหรับลูกคาปจจุบันและศักยภาพของลูกคา   สามารถคํานวณ
ไดโดยใชวิธีการที่มีความแตกตางกัน  สมมติวาความถี่ในการเขาพบลูกคาและการใชเวลาใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 กลุม  A  (เขาพบลูกคา  24  คร้ัง/ป) x (45 นาทีตอการเขาพบ 1 คร้ัง   =   18  ช่ัวโมง/ป 
 กลุม  B  (เขาพบลูกคา  12  คร้ัง/ป) x  (30 นาทีตอการเขาพบ 1 คร้ัง   =    6  ช่ัวโมง/ป 
 กลุม  C  (เขาพบลูกคา    4  คร้ัง/ป) x  (30 นาทีตอการเขาพบ 1 คร้ัง   =    2  ช่ัวโมง/ป 
 รวมเวลาในการเขาพบลูกคารวมทั้งหมดมีดังนี้ 
 กลุม  A  กลุมลูกคาขนาดใหญ   210  ราย ๆ  ละ  18  ช่ัวโมง       =   3,780   
ช่ัวโมง 
 กลุม  B  กลุมลูกคาขนาดปานกลาง  210 ราย ๆ  ละ  18  ช่ัวโมง  =   3,780   
ช่ัวโมง 
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 กลุม  C  กลุมลูกคาขนาดเล็ก  210 ราย ๆ  ละ  18  ช่ัวโมง            =   3,780   
ช่ัวโมง 
 
 
 5.  การคํานวณจํานวนพนักงาน   พนักงานขายแตละคนตองใชเวลา  480  ช่ัวโมงตอป 
โดยเฉลี่ยสําหรับการขายซึ่งมีจํานวนรวมเวลาการขายทั้งหมดตองการครอบคลุมลูกคาปจจุบัน
และลูกคาที่มีศักยภาพ  ซ่ึงจะตองใชเวลาถึง  10,540  ช่ัวโมง  เมื่อจํานวนเวลาที่ใชทั้งหมด  10,540  
ช่ัวโมงหารดวยพนักงานขายตองใชเวลา  480  ช่ัวโมง  ก็จะเทากับ 22  ช่ัวโมง  (21.96)   
 

ขอแนะนําในการแบงเขตการขาย 

ขอแนะนําสําหรับผูบริหารการขาย  สําหรับแบงเขตการขายมีดังนี ้
1.  ขนาดของเขตหรือจํานวนของลูกคาตองพอสมควร 
2.  ศักยภาพจะตองเพยีงพอ 
3.  ถาแบงตามภูมิศาสตร  เขตการขายจะตองเหมาะสม  ไมขามไปขามมา 
4.  อยาลําเอียง  เชน  แบงลูกคายาก ๆ  ที่ไมใหความรวมมือ  หรือที่มีการแขงขัน

สูง 
หรือมีการสงของยากลําบาก หรือเครดิตลูกคาไมดี  หรือลูกคามีแตรายยอย ๆ ในการแบงเขต      
การขายใหพนักงานขายคนใดคนหนึ่ง 

5. มอบหมายใหพนักงานขายหนักมากเกินไป  เชน  พนักงานขายที่เกงจะตอง
ทํางานหนักเพิ่มมากขึ้น  เพราะจะมีการเพิ่มเขตหรือเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากขึ้น 

6.  ตองมีการปรับปรุงเขตการขายใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  อยาง
สม่ําเสมอ 

7.  ตองใหพนกังานขาย  พอใจ  และภูมใิจ  ในเขตการขายที่ไดรับมอบหมาย 

 
วัตถุประสงคของการแบงเขตการขาย 

วัตถุประสงคของการแบงเขตการขายมีรายละเอียดดังนี ้
1.  เพื่อลดเวลาการเดินทางของพนักงานขายลงใหต่ําที่สุด  จากการคาดคะเนใน

การวิเคราะหเวลาทํางานของพนักงานขายพบวา  พนักงานขายจะเสียเวลาในการเดินทาง
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ประมาณ รอยละ 30   หรือเกือบหนึ่งในสามของเวลาที่พนักงานขายมีการแบงเขตการขายที่ดี
เทากับเปนการเพิ่มเวลาที่ใหผลตอบแทนมากขึ้น 

2.  เพื่อครอบคลุมตลาดเปาหมายและกลุมลูกคาเปาหมาย 
3.  เพื่อเปนการแบงงานใหพนักงานขายเทา ๆ  กัน 
4.  เพื่อเปนการควบคุมพนักงานขาย   เพราะจะทราบวาพนักงานขายทํางานอยูที่

ไหน เมื่อไร 
5.  เพื่อเปนการวัดผลงานพนักงานไดอยางถูกตอง 
6.  เพื่อเปนการลดคาใชจายในการขาย  และสามารถควบคุมคาใชจายในการขายได 
7.  ชวยใหการบริหารงานขายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เชน การพยากรณการขาย    

การวางแผนการขาย  และการจัดทํางบประมาณ 
8.  ทําใหสัมพันธภาพกับลูกคาดีขึ้น ลูกคาไมสับสน โดยเฉพาะการขายแบบสัมพันธภาพ 
9.  กระตุนความสนใจ และความรับผิดชอบของพนักงานขาย 

 

การบริหารเวลาของพนักงานขาย 

 เวลาทํางานของพนักงาน  สามารถแบงออกไดเปน  2  สวนใหญ ๆ  ที่สําคัญดังนี้  
(ทวีศักดิ์  สุวคนธ, 2543, หนา  261- 263) 
 1.  การแบงเวลา   สามารถใชเกณฑการแบงดังนี้ 

      1.1  เวลาที่ใหผลตอบแทน  (pay-off  time)  ไดแก  เวลาที่พนักงานขายอยูกับ
ลูกคา 

หรือผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคา  เพื่อขายสินคาหรือบริการและเก็บเงิน  (ถาตองทํา) 
 1.2  เวลาที่ใชในการวางแผนและจัดระบบ  (planning  and  organizing  time)  
คือ เวลาที่พนักงานขายใชในการวางแผนการขายการทํางาน  การเตรียมตัวตาง  ๆ  เพื่อเสนอ
ขาย  เชน  การเตรียมการเสนอขาย  (sales  presentation  planning)  การอบรม  การประชุม  การ
เตรียมตัวอยางสินคา (ถามี) เอกสารที่ใชประกอบการขายหรือการแสดงสินคา  หรือเพื่อสงเสริมการขาย      
การเตรียมสต็อกการจัดตูโชว การวิเคราะหผลงานและผลงานการขาย ไดแก การรายงานจะ  
โดยการเขียนหรือการพูดก็ตาม  และการติดตามงานตาง ๆ 
 1.3  เวลาที่ถือวาเปนการลงทุน  (investment  time)  ไดแก  เวลาที่ลงทุนใน     
การเดินทาง  คอย  และการใหบริการตาง  ๆ  ซ่ึงพนักงานขายและผูบริหารงานขายจะพบวา      
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กิจกรรมตาง  ๆ ในสวนนี้จะกินเวลามาก  ซ่ึงจะตัดทิ้งก็ไมไดเพราะเปนสวนหนึ่งของการทํางานของ
พนักงานขาย 

2.  การวิเคราะหเวลา  วิธีการวิเคราะหเวลาที่นิยมนํามาใชกันมีอยู  2  วิธี ดังนี้
2.1 การสํารวจการใชเวลาจริง จะตองมีแบบฟอรมใหพนักงานขายกรอกวา 

กิจกรรมตาง  ๆ  ที่พนักงานขายทําในแตละวันมีอะไรบาง   และนําผลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย    
เพื่อใชเปนเกณฑที่จะนําไปใชเปนประโยชนตาง ๆ  ในการบริหารเวลาตอไป 

        ตามภาพที่ 11.1  และ  11.2  เปนเพียงตัวอยางที่ผูบริหารงานขายจะตองนําไป
ดัดแปลง 

ใหเหมาะสมตอไป 
ตารางที่  11.1  การวิเคราะหเวลาทํางานของพนักงานขาย 
 
พนักงาน:______________________เขต:______________ วันที่บันทกึ______________ 

บันทึกเวลา รวมเวลา 
เร่ิม จบ ช่ัวโมง นาที 

กิจกรรม 
ประเภท 
กิจกรรม 

8:30 
9:00 
10:15 
10:30 

9:00 
10:15 
10:30 
10:45 

 
1 

30 
15 
15 
15 

สงใบสงสินคา รายงาน  เบิกตัวอยาง 
เดินทางจากสํานักงานถึงสมุทรปราการ 
คอยพบลูกคา 
เสนอขาย 

2 
3 
2 
1 

 
ที่มา  (ทวีศักดิ์  สุวคนธ, 2543, หนา 262) 
 
 2.2  คาดคะเนจากประสบการณ    การคาดคะเนไดทําขึ้นภายในชั้นเรยีนโดยผูบริหารการขาย 
 และพนักงานขายที่อยูในวงการหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ  กัน  ดังตัวอยางจากตารางที่ 11.1 
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ตารางที่ 11.2  การวิเคราะหเวลาจากการคาดคะเน 
 

เวลาที่ใชตอวนั (นาที) ประเภท
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ต่ําสุด สูงสุด เฉล่ีย 

เปอรเซ็นตของเวลา 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทาง 
คอยพบลูกคา 
เขาหองน้ํา/สวนตัว 
     รวม 
อบรม(เฉล่ีย) 
ประชุม(เฉล่ีย) 
เตรียมตัวอยาง เอกสาร 
หาขาวสาร 
เขียนรายงาน 
วางแผนงาน 
โทรศัพท 
สงเงิน/เคล่ือนบัญชี 
เบ็ดเตล็ดตางๆ 
     รวม 

120 
30 
10 
160 
10 
15 
9 
10 
2 
0 
20 
10 
15 
91 

180 
120 
40 
340 
30 
15 
15 
30 
30 
20 
20 
10 
15 
185 

150 
75 
30 
255 
20 
15 
12 
20 
16 
10 
20 
10 
15 
138 

31.25 
15.63 
6.25 
53.13 
4.17 
3.13 
2.52 
4.17 
3.33 
2.08 
4.17 
2.08 
3.13 
28.75 

 
ที่มา  (ทวีศักดิ์  สุวคนธ, 2543, หนา 263) 
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 จากการคาดคะเนเวลาที่ใชในการประกอบกิจกรรมในการวางแผนการจัดระบบรวม
กับเวลาที่คิดวาเปนการลงทุนจะเหลือเวลาที่ใหผลตอบแทนเพียงวันละ  87  นาที  โดยให  1  
วันทํางานเทากับ 8 ช่ัวโมงหรือ  480  นาที  ดังตารางที่  11.3 
 
 
 
 
 
ตารางที่  11.3  การเปรียบเทียบการใชเวลาของแตละประเภทกิจกรรม 
 

เวลาเฉลี่ยที่ใช 
ประเภทกิจกรรม 

นาที รอยละ 
เวลาการลงทุน 255 53.13 
เวลาในการวางแผนและจัดระบบ 138 28.75 
รวม 393 81.88 
คงเหลือเปนเวลาที่ใหผลตอบแทน 87 18.12 
 480 100 

 
ที่มา  (ทวีศักดิ ์ สุวคนธ, 2543, หนา 263) 

 
การกําหนดเสนทางการขาย 
 
 ผูบริหารการขายจะตองพิจารณากําหนดเสนทางการขายเพื่อใหเกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการเดินทางและการเยี่ยมลูกคาดวยวิธีตาง ๆ  ดังนี้  (จุฑา  เทียนไทย  และพรรณพิมล  
กานกนก, 2538, หนา 157-158) 
 1.  ระบบแบงสวนพื้นท่ีเขตการขาย  (pie  system)  เปนวิธีที่กําหนดจุดศูนยกลาง
เอาไวแลวจัดแบงเสนทาง   โดยแบงอาณาเขตการขายออกตามจํานวนความถี่ในการออกเยี่ยม  
เชน พนักงานตองใชเวลา   4  สัปดาหที่จะขายใหทั่วเขต   ก็จะแบงเขตการขายอกเปน  4   เขต
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ยอย ๆ  แลวซอยเขตยอย ๆ  ออกเปนสวนคลายกับการตัดขนมไพ  (pie)  ตามจํานวนวันทํางาน
ในแตละสัปดาหอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเขตหนึ่ง ๆ   ก็จะทํางาน  1  สัปดาห  ไดทั่วถึง  แลวยายไป เขตสอง  
ในสัปดาหที่สองจนครบ  4   เขตตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

1 
1 

2 3 4 

3 
2 

4 1 2 3 4 

สัปดาหที่  4 
สัปดาหที่  3 
สัปดาหที่  2 
สัปดาหที่  1 

 
 ศุกร 
 
 พฤหัส 
 
 
 
 
 

จันทร 

พุธ 
อังคาร 

ภาพที่  11.1  การกําหนดเสนทางการขายโดยวิธีระบบแบงพื้นที่สวนการขาย 
ที่มา  (จุฑา  เทยีนไทย และพรรณพิมล  กานกนก, 2538, หนา 158) 
 
 2.  ระบบกลีบดอกไม  (petal  system)  เปนวิธีการจําลองกลีบดอกไมและอับเรณูของ
ดอกไมมาประยุกตใชโดยใชหลักการวาไมจําเปนตองเริ่มจากจุดศนูยกลาง  แตอาจเริ่มตนจาก
จุดไกลสุดของเขตการขายแลวคอยยอนกลบัมา  หรือในทางตรงกันขามเริ่มจากจุดใกลที่สุดออก
ไปสูจุดไกลสุดดังนั้นพนักงานขายจะหาเสนทางที่เดินทางไดส้ันที่สุด ณ จุดขายถัดไปและไม
ตองเดินทางวกไปเวยีนมาหรือออมใหเสียเวลา 
 
 จุดที่  3 จุดที่  1 

จุดที่  2 
 จุดที่  4 
 

จุดที่  5 
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บาน 
 

   
  
 
 
ภาพที่  11.2  การกําหนดเสนทางโดยวิธีระบบกลีบดอกไม 
ที่มา  (จุฑา  เทยีนไทย และพรรณพิมล  กานกนก, 2538, หนา 158) 
 3.  ระบบมุมกวางและสรางกรอบ  (largest  angle)  เปนวธีิการกําหนดตาํแหนงลูกคา
ทั้งหมดเอาไวบนแผนภาพ  ดังภาพที่  11.2 ประกอบภาพที่ 11.3  (ก)  เลือกจุดที่ไกลออกไป
ที่สุดและใกลแกนหนึ่งแกนใดดังภาพ   (เลือกแกนนอก)  ใหเปนจุดเริม่ตนจากเสนโยงไปยังจุดที่
จะทํามุมไดกวางมากที่สุด  ดังภาพที่  11.3  (ก)  (ค)  (ง)  ประกอบไลจากจุดถัดไปบนเสนที่ลาก
ทํามุมกวางที่สุดนั้นโดยลําดบัเปนวงจรการเดินทางครบถวนตามตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 3  เริ่ม 

2 
1 

ค ก ข 

1 
2 

4 

3 6 
5 

1 

2 

4 

3 
6 5 

 
 คําอธิบายภาพ  11.3 

 
 
 
 

ง  ก. เริ่มที่จุด  3 

5 
R3   

2 
1 

 จ
1 ข. ลากเสนทํามุมกวางที่สุด 

 
2 

R4 

3 
6 

5 

R4 

     เลือกจุด 1,3,4 
ค. จากจุด 4  ทํามุมกวางที่สุด 
     เลือกจุด 6 

Rง. จากจุด  6  ทํามุมกวางที่สุด  
R

R

R

     เลือกจุด 1 
จ. เสนกรอบเขตการขาย  
     1,3,4,6 
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ภาพที่  11.3  การกําหนดเสนทางการขายโดยวิธีระบบมมุกวางแลวสรางกรอบ 
ที่มา  (จุฑา  เทยีนไทย และพรรณพิมล  กานกนก, 2538, หนา 159) 
 

สรุป 
 
 เขตการขายเปนการแบงลูกคาสําหรับการเสนอขายตามเขตทางภูมิศาสตร ซ่ึงมี         
ผูมุงหวังที่จะเปนลูกคาที่ดีในอนาคตและรวมถึงลูกคาในอดีตที่สามารถเขาถึงได โดยมีพนักงาน
ขายสามารถสรางแรงกระตุนใหเกิดการซื ้อในเวลาใดเวลาหนึ ่ง   ซึ ่งเขตการขายชวยลด        
คาใชจายการขาย  ลดเวลาและคาพาหนะ ชวยใหการขายและการบริการของพนักงานขาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ชวยใหสามารถวางแผนการขายรวมถึงความสัมพันธระหวางบริษัทกับ
ลูกคา 
 การกําหนดจํานวนของเขตการขายตองพิจารณาถึงรายชื ่อลูกคาและผู มุ งหวัง 
อัตราความถี่ในการเยี่ยมลูกคาและวันทํางานของพนักงานในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  โดยวิธีการ
กําหนดจํานวนเขตการศึกษาดังนี้  การกําหนดเวลาปฏิบัติงานของพนักงานขาย การแบงเวลา
ของพนักงานขาย  การแบงจัดแบงกลุมลูกคาเพื่อการขาย  การใชระยะเวลาและความถี่ใน 
การเขาพบลูกคาและการคํานวณจํานวนพนักงาน  ซึ่งการแบงเขตการขายตองพิจารณาขนาด
ของเขต  จํานวนลูกคา  และศักยภาพ รวมถึงพนักงานขายและลูกคาเพื่อลดเวลาการเดินทางและ
ประสิทธิภาพในการขายในแตละเขตการขาย 
 การบริหารเวลาของพนักงานขายที่ดีนั้นผูบริหารการขายตองมีการแบงเวลาและ 
การวิเคราะหเวลา โดยผูบริหารการขายตองกําหนดเสนทางการขายดังนี้คือ  ระบบแบงสวน
พื้นที่เขตการขาย  ระบบกลีบดอกไม  และระบบมุมกวางและสรางกรอบ  เพื่อใชสําหรับ
พนักงานขาย 
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แบบฝกหดับทที่  11 
 

1.  จงอธิบายความหมายของเขตการขาย 
2.  ความสําคัญของเขตการขายมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
3.  การกําหนดจํานวนของเขตการขายสามารถพิจารณาจากอะไร  จงอธิบาย 
4.  วิธีกําหนดจํานวนเขตการขายมีกี่วิธี  จงอธิบาย 
5.  ขอแนะนําในการแบงเขตการขายมีอะไรบาง  จงอธิบาย 
6.  วัตถุประสงคของการแบงเขตการขายคอือะไร  จงอธิบาย 
7.  การบริหารเวลาของพนักงานขายแบงไดกี่สวน  จงอธิบาย 
8.  การแบงเขตการขายสามารถทําไดกี่วิธีอะไรบาง 
9.  จงอธิบายเสนทางการขายในรูปแบบตาง ๆ  มาพอเขาใจ 
10.  การแบงเขตการขายตามภูมิศาสตรมีอะไรบาง  จงอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
 

จุฑา  เทียนไทย  และพรรณพิมล  กานกนก. (2538).  การบริหารงานขาย.  กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ทวีศักดิ์  สุวคนธ. (2543). บริหารงานขาย.  กรุงเทพมหานคร : เอช เอ็น กรุป. 
สมใจ  บุญทานนท. (2542). การบริหารการขาย.  นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม. 
สุปญญา  ไชยชาญ. (2544). การบริหารการขาย (พิมพคร้ังที่ 8).  กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิ่ง. 
อดุลย  จาตุรงคกุล. (2542). การบริหารงานขาย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 



 221 

 
 
 
 


	 
	หัวข้อเนื้อหา 
	วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
	สื่อการเรียนการสอน 
	การวัดผลและประเมินผล 
	ความหมายของเขตการขาย 
	 
	ความสำคัญของเขตการขาย  
	การกำหนดจำนวนของเขตการขาย 
	ข้อแนะนำในการแบ่งเขตการขาย 
	วัตถุประสงค์ของการแบ่งเขตการขาย 
	วัตถุประสงค์ของการแบ่งเขตการขายมีรายละเอียดดังนี้ 

	การบริหารเวลาของพนักงานขาย 
	ตารางที่  11.1  การวิเคราะห์เวลาทำงานของพนักงานขาย 
	บันทึกเวลา






	รวมเวลา
	กิจกรรม
	ประเภท 
	กิจกรรม
	เดินทางจากสำนักงานถึงสมุทรปราการ 
	คอยพบลูกค้า 
	เสนอขาย
	ต่ำสุด
	เข้าห้องน้ำ/ส่วนตัว 
	ประเภทกิจกรรม
	เวลาเฉลี่ยที่ใช้
	 
	 
	 
	ภาพที่  11.1  การกำหนดเส้นทางการขายโดยวิธีระบบแบ่งพื้นที่ส่วนการขาย 
	 2.  ระบบกลีบดอกไม้  (petal  system)  เป็นวิธีการจำลองกลีบดอกไม้และอับเรณูของดอกไม้มาประยุกต์ใช้โดยใช้หลักการว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มจากจุดศูนย์กลาง  แต่อาจเริ่มต้นจากจุดไกลสุดของเขตการขายแล้วค่อยย้อนกลับมา  หรือในทางตรงกันข้ามเริ่มจากจุดใกล้ที่สุดออกไปสู่จุดไกลสุดดังนั้นพนักงานขายจะหาเส้นทางที่เดินทางได้สั้นที่สุด ณ จุดขายถัดไปและไม่ต้องเดินทางวกไปเวียนมาหรืออ้อมให้เสียเวลา 
	บ้าน 
	   
	สรุป 







