
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

149ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

แรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่ออาชีพพนักงานขาย

The motivation of PNRU’s students toward the Professional Salesmanship

อมร ถำวรมำศ*
Amorn Tarvornmard*

 * นักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร Amorntvm@hotmail.com

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในกำรประกอบอำชพีพนกังำนขำย ของนกัศกึษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครจสำแนกตำมปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษำแรงจูงใจ ที่มีผลต่อทัศนคติกำรเลือก

อำชีพพนักงำนขำย ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ประชำกรคือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ที่กสำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 15,090 คน ในกำรศึกษำใช้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 390 คนโดยสุ่มตัวอย่ำง

ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคือแบบสอบถำม ที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.95 สถิติที่ใช้ 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทสำกำรทดสอบสมมติฐำนโดย

ใช้สถิติค่ำทีและค่ำเอฟ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) แรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพพนักงำนขำยของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

จสำแนกตำมปัจจัยพ้ืนฐำนส่วนบุคคล ในภำพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  

เหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน โดยข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ คอื แรงจงูใจด้ำนควำมสสำเรจ็ในชวีติ รองลงมำ คอื แรงจงูใจ 

ด้ำนสุขภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ รองลงมำ คือ แรงจูงใจด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัย และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยตส่ำสุด  

คอื แรงจงูใจด้ำนกำรได้รบักำรยกย่องนบัถอื กำรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ  2) แรงจงูใจ ทีม่ผีลต่อทศันคติกำรเลอืกอำชีพ

พนักงำนขำย ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ในภำพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนที่มำกที่สุด คือ เป็นอำชีพท่ีมีควำมสสำคัญต่อสังคมและประเทศชำติ มีค่ำเฉลี่ย และพบว่ำ 

เห็นด้วยอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ เป็นอำชีพที่มีต้นทุนตส่ำ ไม่ต้องใช้กำรลงทุนสูง

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร อำชีพพนักงำนขำย

Abstract

 The objectives of this research were to 1) comparative the motivation of PNRU’s students toward the 

professional salesmanship based on the demographics, and 2) study the motivation of PNRU’s students that affecting 

the attitude of choosing career as the professional salesmanship. The population was 15,090 PNRU’s students who 

were studying in 2015. The research sample was 390 PNRU’s students by using stratified random sampling technique. 

The research instrument was questionnaire which reliability of .95. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, testing hypothesis by using t-test and F-test. 
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 The results indicated that : 1) The motivation of PNRU’s students toward the professional salesmanship based 

on the demographics, over all was at a high level. When considering each aspect, it was found at a high level. The 

highest mean was motivation for successful, following by motivation for physical and mental health, motivation for 

security and safety and the lowest mean was motivation for respecting in performance. 2) The motivation of PNRU’s 

students that affecting the attitude of choosing career as the professional salesmanship overall was at a high level. 

When considering each aspect, it was found that the highest mean was the salesmanship is the important career for 

the society and the nation, following by the salesmanship is a lower investment career, it does not demanding a lot 

of money to do this job.

Keywords : motivation, Phranakhon Rajabhat University, professional salesmanship

บทน�า

 ในช่วงชีวิตควำมเป็นอยู ่ของเรำ ทุกคนย่อม

เกีย่วข้องกบักำรขำยและเป็นพนกังำนขำยในตวัเอง โดย

เฉพำะกำรขำยควำมคิดให้ผู้อื่นคล้อยตำมเช่นเดียวกับ 

ผูท้ีจ่บกำรศกึษำ กจ็ะพบกบังำนขำยทีส่สำคญั คอืกำรขำย

ควำมสำมำรถของตนให้แก่นำยจ้ำง เพือ่นำยจ้ำงจะได้รบั

เข้ำทสำงำนคือกำรขำยควำมสำมำรถของตนเอง [1]

 กำรค้ำขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำนับเป็นกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจที่สสำคัญเป็นปัจจัยสสำคัญต่อกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ กำรติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ำขยำยวงกว้ำงเป็น

ผลให้เกิดอำชีพ “พ่อค้ำ” ข้ึน ต่อมำเม่ือมีกำรใช้รถไฟ

เป็นพำหนะในกำรเดินทำงในกลำงศตวรรษที่ 19 ก็เกิด

อำชีพตัวแทนขำยสินค้ำ (Drummer) โดยผู้ผลิตสินค้ำ

จ้ำงให้ตัวแทนขำยสินค้ำเหล่ำนั้นไปติดต่อขำยสินค้ำ

ถงึร้ำนหรอืทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้ทีเ่ป็นร้ำนค้ำปลกี โดยเดนิทำง 

ด้วยรถไฟไปยังเมืองหรือหมู่บ้ำนที่รถไฟผ่ำน จึงนับได้

ว่ำ ตัวแทนเหล่ำนั้นเป็นพนักงำนขำยพวกแรกที่บุกเบิก

อำชีพขำย จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ระหว่ำงปี ค.ศ. 

1920–1950 มีผู ้พัฒนำแนวควำมคิดของกำรขำยข้ึน

เป็นทฤษฎีกำรขำย (Selling Concept) ซึ่งประกอบด้วย

ศำสตร์ (Science) สำมำรถนสำมำประยกุต์ใช้เป็นหลกัวชิำ 

และศิลปะ (Art) เป็นหลักกำรในแง่ของกำรปฏิบัติ [2]

 พนกังำนขำย (Salesman หรอื Sales person) หมำย

ถึงบุคคลที่ทสำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรติดต่อแสวงหำ

ลูกค้ำกำรเสนอขำยเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ำเกิดควำมตั้งใจ

และตัดสินใจซื้อกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำย 

รวมทั้งกำรให้คสำแนะนสำลูกค้ำสภำวะของกำรขำย มี

ควำมสสำคญัของต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศชำติ

เป็นอย่ำงยิง่ ประเทศใดกต็ำมทีม่เีศรษฐกจิด ีจะดไูด้จำก

ประชำชนส่วนใหญ่ในประเทศนัน้ มงีำนทสำ มรีำยได้สงู 

มีควำมเป็นอยู่ดี ในทำงตรงกันข้ำม ประเทศใดที่มีคน

ว่ำงงำนมำก ขำดรำยได้ แสดงว่ำเศรษฐกิจของประเทศ

นัน้กสำลงัตกตสำ่ สนิค้ำต่ำง ๆ  ทีโ่รงงำนผลติขึน้มำแล้วขำย

ไม่ได้ เมื่อขำยไม่ได้กำรผลิตจะผลิตต่อไปไม่ได้ ทสำให้

ไม่มีกำรจ้ำงงำน คนว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ [3]

 ดังน้ัน ในสภำวะเช่นน้ี ทสำให้ภำคธุรกิจมีควำม

ต้องกำรพนกังำนทีม่คีวำมสำมำรถในกำรขำยมำกขึน้ ผล

สสำรวจพบว่ำ สำยงำนทีม่กีำรจ้ำงงำนและหำคนมำกทีส่ดุ

ในตลำดแรงงำน คือสำยงำนขำย ซึ่งเป็นรองจำกสำย

วิศวกรรมเท่ำนั้น [4] แต่ปรำกฏว่ำ กำรศึกษำภำคบังคับ

ในปัจจุบันของรัฐ จัดให้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับวิชำศิลปะ

กำรขำยในช้ันอำชีวศึกษำเท่ำน้ัน ทั้งไม่ได้เน้นในเรื่อง

ของกำรปฏิบัติ ซ่ึงจะนสำไปสู่ ศิลปะในกำรใช้ศำสตร์ที่

เรียนมำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรขำย โดยในระดับชั้น

มหำวทิยำลยักลบัข้ำมขัน้ไปเรยีนวชิำกำรตลำด ซึง่มนียั

ที่แตกต่ำงกับกำรขำยเป็นอย่ำงมำก

 ผู้วิจัยเองในฐำนะเป็นกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรม

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นสถำบันกำร

ศกึษำทีม่ภีำรกจิหลกัประกำรหนึง่คอื กำรผลติบณัฑติใน

สำขำต่ำง ๆ เข้ำสู่ตลำดแรงงำน ดังนั้นหำกมหำวิทยำลัย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

151ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

รำชภัฏพระนครมีหลักสูตรท่ีเปิดทสำกำรเรียนกำรสอน

ตรงต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและผู้ประกอบ

กำรก็เท่ำกับว่ำบัณฑิตที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

ผลิตและจบกำรศึกษำออกไปจะมีงำนทสำเป็นท่ีต้องกำร

ของตลำดแรงงำน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทสำให้มีผู้สนใจ

เข้ำมำศึกษำต่อท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครเป็น

จสำนวนมำกเพรำะจบกำรศึกษำไปแล้วมีงำนทสำ เมื่อ

เป็นเช่นนั้นตำมที่ผู้วิจัยได้กล่ำวไว้ในย่อหน้ำก่อนหน้ำ

นี้ว่ำตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรบัณฑิตที่จบจำกกำร

ศึกษำและเป็นผู้มีควำมรอบรู้ท่ีสำมำรถจะปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรขำยเป็นจสำนวนมำก ดังนั้นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครในฐำนะทีผ่ลติบณัฑติป้อนสูต่ลำดแรงงำนควร

จะใช้ควำมต้องกำรของตลำดมำเป็นส่วนหน่ึงในกำร

พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรอัตรำกสำลังในสำขำวิชำที่เป็นที่ต้องกำร

อยู ่ในขณะนั้น โดยเฉพำะวิชำทำงด้ำนกำรขำยซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของสำขำวิชำกำรตลำดท่ีมหำวิทยำลัย

รำชภัฏพระนครเปิดทสำกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นผู้วิจัย

จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำในครั้งน้ีผู้วิจัยจะได้นสำเสนอ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง

หลักสูตรด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรขำยเพื่อให้เป็นที่

ต้องกำรของผู้เรียนและตรงกับกำรต้องกำรของตลำด

แรงงำนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษำแรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏพระนครที่มีต่อกำรเลือกอำชีพพนักงำนขำย

จสำแนกตำมปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล

 2.  เพือ่ศกึษำถงึทศันคตขิองนกัศกึษำมหำวทิยำลยั

รำชภัฏพระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำย

ประโยชน์ของการวิจัย

 1. เพื่อทสำให้ทรำบถึงแรงจูงใจของนักศึกษำ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ทีม่ต่ีออำชพีพนกังำนขำย

จสำแนกตำมปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล

 2. เพื่อทสำให ้ทรำบถึงทัศนคติของนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่มีผลต่อกำรเลือกอำชีพ

พนักงำนขำย

 3. เพื่อนสำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรสร้ำง 

แรงจูงใจ ให้แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำย

ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตของ 

กำรวิจัยดังนี้

1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรที่ศึกษำได้แก่ นักศึกษำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏพระนครภำคปกติทั้งเพศหญิงเพศชำย และ

เพศทำงเลือก ที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จสำนวน (15,090 คน) (ข้อมูลเดือนมิถุนำยน สสำนัก 

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2558) โดยมี 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ 390 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ศกึษำจำกเอกสำร ตสำรำ 

แนวคิดทฤษฎี และผงงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประมวล

ผลเป็นขอบเขตด้ำนตัวแปรดังนี้

  2.1 ตัวแปรอิสระ ปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล 

ได้แก่

   2.1.1  เพศแบ่งออกเป็น เพศชำย เพศหญิง 

และเพศทำงเลือก

   2.1.2 กสำลังศึกษำอยู่ในชั้นปีที่ แบ่งออก

เป็น ชั้นปีที่ 1, ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5

   2.1.3 คณะทีเ่รยีน แบ่งออกเป็น วทิยำลยั

กำรฝึกหัดครู, คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, คณะ

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม, คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ และคณะวิทยำกำรจัดกำร

   2.1.4 ภูมิลสำเนำ ได้แก่  ภำคเหนือ,  

ภำคกลำง,  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ,  ภำคใต ้ ,  

ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก

  2.2 ตัวแปรอิสระ แรงจูงใจในกำรประกอบ

อำชีพพนักงำนขำย

   2.2.1 แรงจูงใจด้ำนสุขภำพร่ำงกำยหรือ

จิตใจ
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  2.3.2    แรงจงูใจด้ำนควำมมัน่คงและปลอดภยั

  2.3.3 แรงจูงใจด้ำนกำรยอมรับหรือควำม

ผูกพัน

  2.3.4 แรงจูงใจด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับ

นับถือ กำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

  2.3.5 แรงจูงใจด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต

 2.3  ตวัแปรตำม ทศันคตทิีม่ต่ีออำชพีพนกังำนขำย 

  2.3.1 ทัศนคติที่มีต่อสังคมและประเทศชำติ

  2.3.2 ทัศนคติที่มีต่อสภำพกำรทสำงำนของ

อำชีพขำย

  2.3.3 ทัศนคติท่ีมีต่อกำรเงิน รำยได้จำกกำร

ทสำงำนในอำชีพขำย

  2.3.4 ทัศนคติที่มีต่อควำมก้ำวหน้ำในกำร

ประกอบอำชีพขำย 

    3. ด้ำนระยะเวลำในกำรดสำเนินวิจัย ระหว่ำงเดือน

มกรำคม พ.ศ. 2558-เดือนเมษำยน พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษำจสำนวน 390 

คน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร พบว่ำเป็นเพศหญิง 

มำกทีส่ดุ จสำนวน 223 คน คดิเป็นร้อยละ 57.2 กสำลงัศกึษำ

อยู่ชั้นปีที่ 1 จสำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 คณะ

วิทยำกำรจัดกำร จสำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 

และมีภูมิลสำเนำอยู่ในภำคกลำง จสำนวน 211 คนคิดเป็น

ร้อยละ 54.1 ตำมลสำดับ

 2. ผลเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพ

พนักงำนขำย พบว่ำ แรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพ

พนกังำนขำยพบว่ำ ในภำพรวมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมำก 

3.81 และเมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ เหน็ด้วยอยูใ่น

ระดบัมำกทุกด้ำน โดยข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ คอื แรงจงูใจ

ด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต 3.87

 3. ผลเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่ออำชีพพนักงำนขำย 

พบว่ำ ทัศนคติที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยพบว่ำ ในภำพ

รวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.76 และเม่ือ

พจิำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ เหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมำกเกอืบ

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือเป็นอำชีพท่ีมีควำม

สสำคัญต่อสังคมและประเทศชำติ 4.22 และเห็นด้วยใน

ระดบัปำนกลำง คอืเป็นอำชพีทีด่ตูสำ่ต้อย ไม่มเีกยีรต ิไม่มี

ศักดิ์ศรี 3.29 และเป็นอำชีพที่มีต้นทุนตส่ำ ไม่ต้องกำรใช้

เงินลงทุนสูง 3.46

 4. ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล 

และแรงจูงใจของนักศึกษำ โดยจสำแนกตำมปัจจัย 

พื้นฐำนส่วนบุคคล พบว่ำ

   4.1 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิด

เหน็ต่อแรงจงูใจของนกัศกึษำทีม่ต่ีออำชพีพนกังำนขำย

ในภำพรวมและรำยด้ำนคอืแรงจงูใจด้ำนสขุภำพ ร่ำงกำย

หรอืจติใจ, แรงจงูใจด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยั, แรงจงูใจ

ด้ำนกำรยอมรับหรือผูกพัน, แรงจูงใจด้ำนกำรได้รับ 

กำรยกย่องนับถือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และแรงจูงใจ

ด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิตแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ .05 

   4.2 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่กสำลังศึกษำในระดับ

ชั้นปีต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษำที่

มีต่ออำชีพพนักงำนขำยในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแรงจูงใจด้ำนควำม

มั่นคงปลอดภัย และแรงจูงใจด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต

ไม่แตกต่ำงกัน

  4.3 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ทีเ่รยีนคณะต่ำงกนั มคีวำม

คิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษำที่มีต่ออำชีพพนักงำน

ขำยในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนแรงจูงใจด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต

ไม่แตกต่ำงกัน

   4.4 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่มีภูมิลสำเนำต่ำงกัน มี

ควำมคิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษำที่มีต่ออำชีพ

พนักงำนขำยในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้ำนแรงจงูใจด้ำนควำมสสำเรจ็

ในชีวิตไม่แตกต่ำงกัน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

153ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พืน้ฐำนส่วนบคุคลด้ำนเพศในภำพรวมพบว่ำ ไม่แตกต่ำงกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ กุสุมำ จ้อยช้ำงเนียม 

[5] ทีพ่บว่ำ พนกังำนสสำนกังำนใหญ่ บมจ.ธนำคำรกสกิร

ไทย ทีม่เีพศต่ำงกนัมแีรงจงูใจในกำรทสำงำนไม่แตกต่ำง

กัน ซ่ึงได้ทสำกำรศึกษำของปัจจัยกำรจูงใจพนักงำนขำย

แล้วพบว่ำ ยิ่งมีกำรจูงใจมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีควำมพยำยำม

ในกำรขำยมำกขึ้น ยิ่งมีกำรพยำยำมขำยมำกขึ้น ก็ยิ่งได้

รบัรำงวลัตอบแทนมำกขึน้ และยิง่ได้รบัรำงวลัตอบแทน

มำกขึ้น ก็ยิ่งมีควำมพอใจมำกขึ้น 

 2. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พืน้ฐำนส่วนบุคคลด้ำนชัน้ปีกำรศึกษำในภำพรวมพบว่ำ 

นักศึกษำมีควำมคิดเห็นว่ำเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก  

ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎขีองมำสโลว์ [6] พบว่ำ แรงจงูใจ

บำงอย่ำงมีควำมจสำเป็นขั้นพื้นฐำนและสสำคัญมำกกว่ำ

แรงจูงใจอย่ำงอื่น แรงจูงใจที่มีควำมจสำเป็นขั้นพื้นฐำน

มำกกว่ำ จสำเป็นจะต้องได้รับกำรตอบสนองให้ได้รับ

ควำมพอใจก่อน ก่อนแรงจูงใจทำงด้ำนอ่ืนจะได้รับ 

แรงจูงใจกระตุ ้น เมื่อแรงจูงใจขั้นพื้นฐำนได้รับ 

กำรตอบสนองจนได้รบัควำมพอใจแล้ว แรงจงูใจขัน้สงู

กว่ำก็จะเกิดขึ้นแทนที่

 3. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พื้นฐำนส่วนบุคคลด้ำนภูมิลสำเนำในภำพรวมพบว่ำ 

แตกต่ำงซึ่งสอดคล้องกับ วรำภรณ์ นำควิลัย [7]  

พบว่ำ ปัจจยัทีน่สำไปสูก่ำรสร้ำงแรงจงูใจเพือ่ให้พนกังำน

เกิดควำมผูกพันและควำมจงรักภักดีต่อองค์กร ในกำร

รกัษำบคุลำกรขององค์กร ถ้ำบคุลำกรมแีรงจงูใจในกำร

ทสำงำนแล้ว จะให้บรกิำรทีด่แีก่ลกูค้ำ ลกูค้ำพงึพอใจเป็น

ผลให้องค์กรสำมำรถสร้ำงกสำไรได้ ซึ่งทสำให้พนักงำน

ขำยสำมำรถยึดเป็นอำชีพหลักในกำรดสำรงชีพเพ่ือสร้ำง

ควำมมั่นคงให้กับชีวิตตนเอง และยังสอดคล้องกับ  

เบญวรรณ อุชุพงศ์อมร [8] พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงได้รับ

แรงจูงใจภำยในองค์กรของธุรกิจพบว่ำ ควำมม่ันคงใน 

กำรทสำงำนเป็นแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมำกที่สุด

 4. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พื้นฐำนส่วนบุคคลด้ำนคณะที่เรียนในภำพรวมพบว่ำ  

แตกต่ำงซึ่งสอดคล้องกับ จรัลพิสิษฐ์ จ่ำงพันธุ ์ [9]  

พบว่ำ มีสองปัจจัยหลักคือ ค่ำตอบแทนสวัสดิกำรอื่น ๆ  

ที่ได้รับจำกหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม และปัจจัย 

ควำมก้ำวหน้ำจำกกำรทสำงำนที่จะก้ำวไปสู่ตสำแหน่ง

ที่สูงขึ้นได้หำกมีควำมสำมำรถเพียงพอ ซึ่งจะเป็น 

กำรปรบัเปลีย่นมมุมองของคนทัว่ไปในอำชพีพนกังำน

ขำยว่ำเป็นอำชีพที่สสำคัญ มีเกียรติ มีควำมก้ำวหน้ำ 

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ด้ำนแรงจูงใจและทัศนคติที่มีต่อ

อำชีพพนักงำนขำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครควรมี

กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรขำย และ

มีกำรฝึกสหกิจในสถำนประกอบกำรจริงเก่ียวกับด้ำน 

กำรขำยโดยตรง เพื่อให้นักศึกษำได้มีแรงจูงใจ ทัศนคติ

และประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน

  1.2 ด้ำนกำรประกอบอำชพีพนกังำนขำย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครควรมีกำรเชิญวิทยำกร

ผู้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพ

พนักงำนขำยมำบรรยำยให้ควำมรู้นักศึกษำทุกระดับ

ชั้น 

  1.3 ด้ำนควำมสสำเรจ็ในชวีติ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏพระนคร ควรมีกำรเชิญผู้ที่ประสบควำมสสำเร็จ

ในอำชีพกำรขำย เป็นที่ยอมรับของสังคมและแวดวง

ธุรกิจ มำเล่ำประสบกำรณ์ เพื่อเป็นตัวอย่ำงและสร้ำง 

แรงบนัดำลใจ ให้นกัศกึษำมคีวำมคดิรเิริม่ และมมีมุมอง 

ที่อยำกประสบควำมสสำเร็จในอำชีพกำรชำย

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับจิตวิทยำ

เกี่ยวกับเรื่องลักษณะนิสัยของมนุษย์ และผู ้บริโภค

ทั่วไป 
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

  2.2 ควรมกีำรศกึษำเกีย่วกบักำรประกอบ

อำชพีพนกังำนขำยของนกัศกึษำรำชภฏัพระนครทีส่สำเรจ็

กำรศกึษำไปแล้ว ว่ำประสบควำมสสำเรจ็มำกน้อยเพยีงใด
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