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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

4.1 จําแนกจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ลักษณะไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณดานการขายตั้งแต
เริ่มตน-ปจจุบัน เงินเดือน
4.2 จําแนกจํานวนและรอยละผลการปฏิบัติงานหรือยอดขาย เมื่อ
เที ยบกับเปาหมายการขายในปที่ ผานมา และสภาพแรงจู งใจในการปฏิบั ติงาน (ผลตอบแทน ,
คาใชจายการปฏิบัติงาน) แรงจูงใจภายใน (การยกยองชมเชย, ความทาทาย, ความมั่นคงในการ
ทํางาน, ความภูมิใจกับองคกรที่มีชื่อเสียง ) และทัศนคติของพนักงานขายที่มีตอองคกรปจจุบัน
4.3 จําแนกจํานวนและรอยละ ของความคิดเห็นดานปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และปจจัยความสําเร็จที่มีผลตอการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
โดยจําแนกผลการวิเคราะหดังนี้
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4.1 อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางดังตารางที่ปรากฎตอไปนี้
ตารางที่ 1 : จํานวนและรอยละ เพศ ของกลุมตัวอยาง
n=400
เพศ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ชาย
187
46.8
2. หญิง
213
53.2
จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางเพศหญิงและเพศชายมีความใกลเคียงกัน
โดยมีจํานวนเพศหญิงรอยละ 53.3 และเพศชายจํานวนรอยละ 46.8

ตารางที่ 2 :จํานวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง

อายุ
1. 20-30 ป
2. 31-40 ป
3. 41-50 ป
4. มากกวา 50 ปขึ้นไป
5. ไมตอบ

จํานวน (คน)
249
100
24
6
21

n=400
รอยละ
62.3
25.0
6.0
1.5
5.3

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางส วนใหญอ ายุร ะหวาง 20-30 ป คิด
เปนรอยละ 62.3 รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวนรอยละ 25.0 และมีอายุมากกวา 50 ป
ขึ้นไปนอยที่สุด จํานวนรอยละ1.5
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ตารางที่ 3 : จํานวนและรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง
สถานภาพ
1. โสด
2. หยาราง
3. สมรส
4. แยกกันอยู
5. ไมตอบ

จํานวน (คน)
263
5
126
2
4

n=400
รอยละ
65.8
1.3
31.5
0.5
1.0

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยา งสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปน
รอยละ 65.8 รองลงมามีสถานภาพสมรสมีจํานวนรอยละ 31.5 และสถานภาพแยกกันอยูนอย
ที่สุดเพียงรอยละ 0.5
ตารางที่ 4 : จํานวนและรอยละระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
n=400
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา ปวช. /เทียบเทา ม. 6
40
10
2. ปวช - ปวส./ม.6 –อนุปริญญา
124
31
3. ปริญญาตรี
217
54.3
4. สูงกวาปริญญาตรี
14
3.5
5. ไมตอบ
5
1.3
จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสวนใหญในระดับ
ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 54.3 รองลงมีระดับการศึกษาในระดับ ปวช-ปวส/ม.6- อนุปริญญา มี
จํานวนรอยละ 31 และสูงกวาปริญญาตรีมีจํานวนนอยที่สุด มีเพียงรอยละ 3.5
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ตารางที่ 5:จํานวนและรอยละตามประสบการณดานการขายตั้งแต เริ่มตน – ปจจุบัน
n=400
ประสบการณขายตั้งแตเริ่ม ตน-ปจจุบัน จํานวน (คน) รอยละ(%)
1. นอยกวาหรือเทากับ 5 ป
229
57.3
2. 6-10 ป
94
23.5
3. 11-15 ป
37
9.3
4. 16-20 ป
10
2.5
5. มากกวา 20 ป ขึ้นไป
14
3.5
6. ไมตอบ
16
4.0
จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณดานการ
ขายตั้งแตเริ่มตน – ปจจุบัน มีจํานวนนอยกวาหรือเทากับ 5 ปมีจํานวนรอยละ 57.3 รองลงมามี
ประสบการณ 6-10 ปมีจํานวนรอยละ 23.5 และกลุมตัวอยางที่มีประสบการณ 16-20 ปมีจํานวน
นอยที่สุดมีเพียงรอยละ 3.5
ตารางที่ 6 : จํานวนและรอยละระดับเงินเดือนโดยเฉลี่ยตอเดือน
ระดับเงินเดือน/เฉลี่ยตอเดือน
1. นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
2. 10,001-15,000 บาท
3. 15,001-20,000 บาท
4. 20,001 – 25,000 บาท
5. มากกวา 25,001 บาทขึ้นไป
6. ไมตอบ

จํานวน (คน)
180
113
39
14
40
14

n=400
รอยละ (%)
45.0
28.2
9.8
3.5
10.0
3.5

จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาทคิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมามีเงินเดือนเฉลี่ย 10,001-15,000
บาท มีจํานวนรอยละ 28.2 เงินเดือน 15,001-20,000 และ เงินเดือนมากกวา 25,000 บาทขึ้นไป มี
จํานวนใกลเคียงกัน โดยเงินเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุดมีเพียงรอยละ
3.5
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4.2 อธิบายจํานวนและรอยละผลการปฎิบัติงานของพนักงานขาย (ผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบ
กับเปาหมายการขายในปที่ผานมา) แรงจูงใจพนักงานขายขององคกรธุรกิจ (แรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอก)
ตารางที่ 7 : จํานวนและรอยละผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
ผลการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
1. นอยกวา 60 %
2. 61-70 %
3. 71-80 %
4. 81-90 %
5. 91-100 %
6. ไมตอบ

จํานวน (คน)
77
51
95
77
80
20

n 400
รอยละ (%)
19.3
12.8
23.8
19.3
20
5

จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางมีจํานวนรอยละของผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขายที่บรรลุเปาหมายการขายรอยละ 71-80 มีจํานวนรอยละ 23.8 รองลงมามีผล
การปฏิบัติงานรอยละ 91-100 มีจํานวนรอยละ 20 และนอยกวา รอยละ 60 และรอยละ 81-90 มี
จํานวนเทากันคือจํานวนรอยละ 19.3 และรอยละ 61 -70 มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ12.8
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ตารางที่8 :จํานวนและรอยละของแรงจูงใจภายนอกขององคกรปจจุบัน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. นายหนา (คอมมิชชั่น )
2. เปอรเซ็นตตอขั้นการขาย
3. โบนัส
4. คาน้ํามัน
5. คาเสื่อมรถยนตปฏิบัติงาน
6. คาเดินทาง (กรณีไมใชรถ
สวนตัว)
7. คาที่พัก

n=400
ผูแสดงความคิดเห็น
ผูไมแสดงความคิดเห็น
จํานวน (คน) รอยละ(%) จํานวน (คน) รอยละ(%)
290
72.5
110
27.5
126
31.5
274
68.5
227
56.8
173
43.3
177
44.3
223
55.8
46
11.5
354
88.5
98
24.5
302
75.5
88

22.0

312

78.0

จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางไดรับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจาก
จํานวน 400 คนพบวามีผูแสดงความคิดเห็นมากที่สุดในรูปผลตอบแทนเปนคานายหนาคิดเปน
รอยละ72.5 และมีวิธีการจายเปนเปอรเซ็นตตอขั้นการขาย รองลงมาคือการจายโบนัสคิดเปน
รอยละ56.8 และการใหคาน้ํามันออกปฏิบัติงานมีจํานวนเกือบครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 44.3
และคาเดินทาง (กรณีไมใชรถยนตสวนตัว) คาที่พัก และคาเสื่อมรถยนต ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 : จํานวนและรอยละแรงจูงใจภายใน ของการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
n=400
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ผูแสดงความ
ผูไมแสดงความ
คิดเห็น
คิดเห็น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)
(%)
(คน) (%)
1. การยกยองชมเชย
208
52.0
192
48.0
2. การสรางความทาทาย
124
31.0
276
69.0
3. ความมั่นคงในการทํางาน
298
74.5
102
25.5
4. ความภูมิใจกับองคกรที่มีชื่อเสียง
182
45.5
218
54.5
จากตารางที่ 9 พบวามีผูแสดงความคิดเห็นมีแรงจูงใจภายในจากจํานวน 400
คนมีผูแสดงความคิดเห็นการจูงใจดานความมั่นคงในการทํางานเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 74.5 รองลงมาคือ การยกยองชมเชยจากหัวหนางาน มีจํานวนรอยละ
52.0 ความภูมิใจกับองคกรที่มีชื่อเสียงมีจํานวนรอยละ 45.5 และการสรางความทาทายในการ
ทํางาน คิดเปนรอยละ 31.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 : จํานวนและรอยละทัศนคติของพนักงานขายตอองคกรปจจุบัน
n=400
ทัศนคติของพนักงาน
จํานวน (คน)
รอยละ(%)
ขาย
ดีมาก
93
23.2
ดี
252
63.0
ปานกลาง
48
12.0
นอย
6
1.5
นอยที่สุด
1
0.3
จากตารางที่ 10 พบวา พนักงานขายสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
ปจจุบันมีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมามีทัศนคติดที่ดีมาก มีจํานวน
รอยละ 23.2 ปานกลางรอยละ 12.0 และนอยที่สุด จํานวนรอยละ 1.5 ตามลําดับ
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4.3 จําแนกขอมูล จํานวนและรอยละ ความคิดเห็นดานปญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และปจจัยความสําเร็จที่มีผลตอการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
4.3.1 ปญหาและอุป สรรคในการปฏิบัติงาน พบว ามีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 201
คน คิดเปนรอยละ 50.25 จากขอมูลสรุปแยกยอยเปน 6 ประเด็นที่สําคัญดังนี้
1) ปญหาดานการขาดการประสานงาน และความสามัคคีและความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวามีผูตอบจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 30.84
เทียบกับจํานวนผูตอบทั้งหมดโดยสวนใหญพบวาขาดการประสานงานรวมกันที่ดี
ในแตละหนว ยงาน และการติ ดตามงานในองค กร ความขัด แยงภายในหน วยงาน
และเพื่อนรวมงานไมใหความรวมมือ ขาดการทํางงานเปนทีม การแบงพรรคแบง
พวก ความร ว มมื อ มี น อ ยในองค ก ร ความไม เ ข า ใจเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข อง
ผูบั งคับบัญชา การไมเ ปดรับฟงความคิดเห็ นของพนักงานขาย ขาดการไววางใจ
ผูบังคับบัญชาจุกจิก
2) ปญหาดานนโยบายองค กร พบวามีผู ตอบ จํา นวน 38 คน คิดเปนรอยละ 18.90
เทียบกับจํา นวนผูตอบทั้งหมด โดยส วนใหญพบวา เกิ ด จากป ญหาด าน ขาดการ
บริ การ นโยบายการดู แลลูกค า การขาดอุป กรณ ที่เ พี ย งพอตอ การทํางาน การ
ตั้งเป า หมายการขายสู งเกินไป ยอดขายไมเ ปน ไปตามเป า หมายที่ กํ าหนด การ
ติดตามลูกคา ทัศนคติไมดีตอองคกร นโยบายการจายผลตอบแทน คาคอมมิชชั่น
คาเบี้ยเลี้ยงในการเดิ นทาง โบนัส ระบบการทํ างานตั้งแตเริ่มเดินเอกสาร ถึ ง การ
ผลิต การทํางานขาดระบบ การใชงานนอกเวลา สินคาไมมีคุณภาพ ตนทุนสินคา
สูง นโยบายดานราคา
3) ปญหาดานการจัดการ พบวามีผูตอบจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.42 เทียบ
กับจํานวนผูตอบทั้งหมด โดยสวนใหญ พบปญหาดานการบริหารจัดการตนเอง ใน
ดานการวางแผน การบริหารจัดการเวลา การขาดความตรงตอเวลา การไมทราบ
ขอมูลตลาด ความพรอมอุปกรณสํานักงาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน บุคลากรไม
เพียงพอ ความลาชาในการปฏิบัติงาน ความซ้ําซอนในงาน
4) ปญหาดานคูแขงในตลาดและลูกคา พบวา มีผูตอบจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ
11.44 เทียบกับจํานวนผูตอบทั้งหมด เกิดจากปญหาคูแขงในพื้นที่ คูแขงการคามี
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มากขึ้น แยงลูกคาระหวางเสนทางการขาย ลูกคาไมใหการสนับสนุน สินคามีให
เลือกมากทําใหลูกคาตัดสินใจไดยาก สินคาที่จําหนายอยูไมใชสินคาจําเปน ลูกคา
ไมเขาใจตรงกับพนักงานขาย สินคามีเลียนแบบมาก ลูกคาแตละคนไมเหมือนกัน
ตางความคิด ลูกคาปฏิเสธสินคา
5) ปญหาดานเศรษฐกิจ พบวามี ผูตอบจํ านวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.96 เทียบกับ
จํานวนผูตอบทั้งหมด โดยสวนใหญเห็นวา เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
จากค าเงิน การลงทุน และความตอเนื่องของธุร กิจ ลูกคา จากเศรษฐกิจ ตนทุน
การคา
6) ปญหาอื่น ๆ พบวา มีผูต อบจํานวน 31 คน คิดเปน รอยละ 15.42 เทียบกับ จํา นวน
ผูต อบทั้งหมด เช น ความสามารถน อย ประสบการณ ไมเพีย งพอ ไมสามารถ
ปรั บตัวกับองคกรได ระยะเวลาการเดินทางใช เวลามาก รถติด ฝนตก ผูซื้อขาด
ความชํานาญ
4.3.2 ปจจัยความสําเร็จที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พบวามีผูแสดงความ
คิดเห็นจํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 51.5 จากขอมูลสรุปแยกยอยเปน 4 ประเด็นที่สําคัญดังนี้
1) ดานคุณลักษณะของพนัก งานขาย พบวามีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 66 คน คิด
จากจํานวนผูตอบแสดงความคิดเห็นทั้งหมดมีจํานวนรอยละ 32.04 โดยสวนใหญมี
ความเห็นวา ความสามารถของพนักงานขาย บุคลิกภาพ มุงมั่น ความรับผิดชอบ
ความอดทน พยายาม รอบคอบ ความขยัน สุภาพ ซื่อสัตย ซื่อตรง การเอาใจใส
ตอการทํางาน ความกระตือรือรนในการทํางาน มีคุณธรรม ความรักในการทํางาน
ความจริงใจ ความสามารถในการปรับตัว คุยเกง การติดตอสื่อสารที่ดี อัธยาศัยที่ดี
ตอลูกคา การมีมนุษยสัมพั นธกับลูกคา การทํางานใหเ กิดผลงาน การไดข อมูล
ลูกคามากกวาทําใหเกิดโอกาส ความรวมมือในการทํางาน ประสบการณอายุงาน
มีใจรักในงานบริการ
2) ดานผลตอบแทน พบวามีผูใหความคิดเห็นจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละจากจํานวน
ผู ตอบทั้ ง หมดมี จํา นวนร อ ยละ 26.21 โดยส ว นใหญ เ ห็น ว า มีผ ลตอบแทนที่ ดี
เงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ ค า น้ํ า มั น รถ ที่ พั ก สวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด รั บ จากบริ ษั ท การจ า ย
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ผลตอบแทนมี ค วามยุ ติ ธ รรม เหมาะสม สอดคล อ งกั บ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
3) ดานการบริหารจัดการองคกรและนโยบายองคกร พบวา มีผูใหความคิดเห็นจํานวน
78 คน คิดเปนรอยละจากจํานวนผูต อบทั้งหมดมีจํานวนรอยละ 37.86 โดยมีความ
คิ ด เห็ น ส ว นใหญว า ควรมีน โยบายการดู แ ลลู กค า ขององค ก ร มี การบริ การที่ ดี
คุณภาพงานบริการ การบริ การหลังการขาย มาตรฐานการบริการ การรักษาลูกคา
เกา หาลูกคาใหม ยอดขาย ราคาที่ดี การผลิตจัดสงตรงเวลา การสื่อสารโฆษณา
การติด ตอสื่อสารที่ดี มีก ารพัฒนาผลิต ภัณฑ อยางตอ เนื่อ งขององคก ร สิน คามี
คุณภาพ มีการกระจายอํานาจ และมีการใหอํานาจในการทํางานอยางเต็มที การ
จัด สรรงานใหเหมาะสมกับ บุ คคล ปกครองด วยเหตุผลและความยุ ติธรรม การ
ยอมรับจากผูบังคับบัญชา การใหคําปรึกษา ผูบริหารองคกร ผูบริหารระดับสูง การ
วางแผนงาน การรวมใจในการทํางาน ระบบคํา สั่ง อํานาจในระบบงาน การไม
ซ้ําซอ น ความคลองตั ว การประสานงาน การทํางานเปนที ม การพัฒนาทีม การ
ยอมรับจากผูบังคับบัญชา การไดรับ การสนับสนุน การฝกอบรม การประชุม การ
ประชุมอาทิตยละ 1 ครั้งเพื่ อเสนอปญหา การแกปญหาในงานรวมกัน การเลื่อน
ตําแหนง ความกาวหนา และมั่น คงขององค กร เนน แกป ญหาอุป สรรค ในการ
ทํางาน ความมั่นคงองคกร
4) อื่น ๆ พบวา มีผู ใหค วามคิด เห็น จํานวน 8 คน คิด เปนร อยละจากจํานวนผู ตอบ
ทั้งหมดมีจํานวนรอยละ 3.8 คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

