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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขายของพนักงานขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมของพนักงานขายก่อนนาเสนอขายแก่ลูกค้า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ คือ พนักงานขายจากศูนย์แสดงรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้ 309 ตัวอย่าง สุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่คานึงถึงความน่าจะเป็น เลือกตัวอย่างแบบกาหนดโควต้า เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นด้วยการแจกแจงความถี่ วัดระดับความสาคัญ และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขายของพนักงานขายรถยนต์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มี
ความแตกต่างกัน จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ประเภทของพนักงานขาย วุฒิ
การศึ กษา รายได้ ระยะเวลาการทางานกับ บริษัท ประสบการณ์ การท างานกั บบริษั ทอื่ น โดยใช้ส ถิติ t-test และ F-test
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขายในระดับมากที่สุด จาก
การวัดความคิดเห็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท ได้แก่ การสร้างมิตรภาพ การมีทัศนคติเชิงบวก การเป็นคนที่มองโลกตามความ
เป็ นจริงอย่างมีค วามรับผิด ชอบ และก้าวทั นการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ พนั กงานขายรถยนต์ค วรหาข้อมูล ของลูกค้ า
เป้าหมายเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า ฝึกวิธีแก้ไขสถานการณ์ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน และเน้นการ
ทางานเป็นทีมเป็นสาคัญ
คาสาคัญ: ความสาเร็จในงานขาย พนักงานขาย ศิลปะการขาย
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Abstract
This research had the objectives to study the influencing factors of the success of Japanese
automobile salesmen in Chiang Mai and to suggest the guidelines in preparing salesmen before they
provide the selling service. The samples included the 309 salesmen who have currently worked in
Japanese automobile showrooms. The selection of the samples was carried by applying non-probability
sampling using quota method. The questionnaire was used in collecting data. The statistics employed for
the data analysis were frequency, Likert scale and inferential statistics for testing hypothesis.
The level of factors affecting the success of Japanese automobile salesmen in Chiang Mai
classified by gender, age, status, position, education level, income, salary, period of working, and
experience were used t-test and F-test searching for the difference of populations. The findings revealed
that the influencing factors on the highest level of success as the five Likert-scale were as the factor of
fellowship, positive thinking, responsible realism and understanding global changes. Moreover, the
salesmen should search more target customers’ information before meeting them. They need more
practice in problem skills by sharing experiences with each other and concentrate in team working.
Key words: Success of Selling; Salesmen; Salesmanship

บทนา
ปัจจุบัน รถยนต์ญี่ ปุ่ นได้เข้ามามีบ ทบาทสาคั ญ
เป็นอย่างมากในการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากรถยนต์ญี่ปุ่นจะมีราคา
ที่คุ้มค่าต่อการซื้อ แล้วยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม สะดุดตา
ไม่ แตกต่ างจากรถยุโรป อี กทั้ งยั งมี สมรรถนะในการขั บ
เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ในระดับที่ดีมาก สมควรต่อการ
ซื้อ รถญี่ปุ่นยังมีประโยชน์มากในการใช้สอย เช่น การขนส่ง
การคมนาคมรับ ส่งผู้ โดยสาร รับส่งสมาชิกในครอบครัว
หรือใช้ส่วนตัว สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับชีวิตประจาวันของประชน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
ที่อยู่ในโซนภาคเหนือ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์รถยนต์
รวมทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน มิตซูบิชิ
อิซูซุ ซูซุกิ และมาสด้า ตลอดเวลาที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ประกอบการเน้นการทาธุรกิจรถยนต์ญี่ปุ่ นเป็นจานวน
มาก จึงทาให้การแข่งขันของธุรกิจตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นมีการ
แข่งขันสูง และทาให้อาชีพพนักงานขายรถยนต์เป็นที่ต้องการ
ของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก พนักงานขายรถยนต์ หรือ
ที่รู้จักกันดีในนามของที่ปรึกษาด้านการขายนั้น หรือเรียก
อย่างเป็นทางการ คือ “ผู้ช่วยในการแสวงหาความพึงพอใจ
สูงสุด” ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการเป็นผู้ช่วยลูกค้าในการค้นหา
สินค้าและต้องมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้ามาก
ที่สุด (Bobo, 2010) พนักงานขายรถยนต์ตามบริษัทต่าง ๆ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 พนักงานประจา

และประเภทที่ 2 พนักงานชั่วคราวหรือเด็กฝึกงาน พนักงาน
ทั้ ง 2 กลุ่ ม นี้ จะต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมขั้ น พื้ น ฐานจาก
หัวหน้างานเพื่อนาไปใช้ป ฏิบัติจริง พนักงานขายรถยนต์
ส่วนมากไม่ประสบความสาเร็จในอาชีพของตน จึงทาให้
เกิ ด ความท้ อ แท้ ห รื อ ท้ อ ถอยที่ จ ะท างานต่ อ ไป (Kelly,
2014)
จากภาวการณ์ ในการแข่งขันของตลาดรถยนต์
ญี่ปุ่นที่สูงมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของประชาชนในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ แต่มีพนักงานขายรถยนต์ จานวนไม่น้อย
ที่ไม่ประสบความสาเร็จในอาชีพ ของตน ตามที่คาดหวัง
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสาเร็จในงานขายของพนักงานขายรถยนต์
ญี่ ปุ่ น ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการประกอบอาชี พ ของ
พนักงานขายรถยนต์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในอาชีพของ
ตนเองและยั งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ
ธุ ร กิ จ รถยนต์ ใ ห้ สามารถบ ริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงาน
ขายของพนักงานขายรถยนต์ญี่ปุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการเตรี ย มความ
พร้อ มของพนั ก งานขายก่ อ นน าเสนอขายแก่ ลู ก ค้ าเพื่ อ
ความสาเร็จในการขาย
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้คือพนักงานขาย
จากศูนย์แสดงรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่จานวน 7 ยี่ห้อ
ได้แ ก่ โตโยต้า ฮอนด้า นิส สัน มิต ซูบ ิช ิ อิซ ูซ ุ ซูซ ุกิ
และมาสด้ า เนื่ องจากไม่ ทราบจ านวนประชากรที่ แท้ จริ ง
จึงกาหนดขนาดของตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ธานินทร์
ศิลป์จารุ, 2550) ได้ขนาดของตัวอย่าง 384 คน เพื่อความ
สะดวกในการประเมิ น ผลและการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จึ ง
กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 400 ตัวอย่าง รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้
309 ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.25 ของจ านวนกลุ่ ม
ตัว อย่า ง ใช้วิธีก ารสุ ่ม ตัว อย่า งแบบไม่ค านึง ถึง ความ
น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถามโดยให้ ผู้ ต อบ
กรอกคาตอบด้วยตนเอง ร่วมกับการใช้เทคนิค การวิจัย
เชิงปริมาณเพื่ ออธิบายข้อค้น พบที่ได้จากกลุ่มประชากร
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) สัม ภาษณ์
ข้ อ มู ล รายบุ ค คลของพนั ก งานขายรถยนต์ญี ่ปุ ่น ในเขต
จังหวัดเชีย งใหม่ 7 ยี่ห้อ ได้แ ก่ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน
มิต ซูบิชิ อิซูซุ ซูซุกิ และ มาสด้า และ (2) แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่ (2.1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประชากรศาสตร์ที่มีอิท ธิพ ลต่อ ความสาเร็จ ในงานขาย
ของพนักงานขายรถยนต์ญี่ปุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ
(2.2) ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขายรถยนต์ญี่ ปุ่น
ของพนักงานขายในเขตจังหวัดเชียงใหม่
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ดั งนี้ (1) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
เบื้ องต้ นใช้ การแจกแจงความถี่ และหาค่ าร้อยละ (2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดระดับความสาคัญใช้วิธีกาหนดค่า
ของค าถามแต่ ล ะข้ อ โดยก าหนดเป็ น ค าตอบในการวั ด
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้ อ ยที่ สุ ด และ (3) ใช้ ส ถิ ติ t-test และ F-test ทดสอบ
ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ม ประชากรที่ มี 2
กลุ่มและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป

ผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เป็นพนักงานส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.3 เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 48.5 มีอายุระหว่าง
26-30 ปี ร้อยละ 67.0 มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงาน
ขาย 1-5 ปี โดยปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ ความสาเร็จในงานขาย
ประกอบไปด้วย 10 ประการ คือ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
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ของโลก พั ฒ นาการขายอยู่ เ สมอ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จ การสร้างมิตรภาพ การเป็นคนที่มองโลกตาม
ความเป็ น จริ ง อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ บริ ห ารเวลา
เป้าหมายและตัวเองให้ดี การมีทัศนคติเชิงบวก การมีทักษะ
ในการปฎิ สัมพั นธ์และการสื่อสาร ความสามารถในการ
โน้มน้าวใจ และการมีมารยาทบุคลิกภาพและการแต่งกาย
ที่ดี พบว่า พนัก งานขายทั่ วไปให้ค วามสาคั ญ ระดับ มาก
ที่สุด ได้แก่ การสร้างมิตรภาพ การมีทัศนคติเชิงบวก การ
เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงอย่างมีความรับผิดชอบ
และ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่วนปัจจัยที่พนักงาน
ขายทั่ ว ไปให้ ค วามส าคั ญ ระดั บ มาก ได้ แ ก่ มี ม ารยาท
บุคลิกภาพ และการแต่งกายที่ ดี พัฒนาการขายอยู่เสมอ
มุ่งมั่น ที่จ ะประสบความสาเร็จ มีค วามสามารถในการ
โน้มน้าวใจ การมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
และบริหารเวลา เป้าหมายและตัวเองให้ดี
การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
พนักงานขายรถยนต์ญี่ ปุ่นในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ได้ แก่
โตโยต้ า ฮอนด้า นิสสัน มิต ซูบิชิ อิซูซุ ซูซุกิ และมาสด้ า
โดยใช้ตัว แปรต้น คือ ปัจ จัย ทางด้า นประชากรศาสตร์
และตัวแปรตามคือ ระดับ ปัจจัย ความสาเร็จ ในงานขาย
ของพนักงานขายรถยนต์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์
ทางสถิ ติ โ ดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร (t-test)
และ (F-test)
H0: ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขาย
ของพนักงานขายรถยนต์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่าง
กันจาแนกตามประชากรศาสตร์
H1: ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขาย
ของพนักงานขายรถยนต์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่แตกต่าง
กันจาแนกตามประชากรศาสตร์ ได้แก่
ด้านเพศ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จใน
งานขายของพนั กงานชายให้ ร ะดั บ ความสาคั ญ ของการ
มุ่งมั่นที่จะประสบความสาเร็จและการมีความสามารถใน
การโน้มน้าวใจสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ด้านอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จใน
งานขาย พนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ความสาคัญใน
การพัฒนาการขายอยู่เสมอสูงกว่าพนักงานที่ระดับอายุ 21
ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านสถานภาพ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในงานขายของพนักงานที่มีสถานภาพสมรสให้ความสาคัญ
ในการมี ทั กษะในการปฏิ สั ม พั นธ์ และการสื่ อสารสู งกว่ า
พนักงานที่มีสถานภาพโสดและอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ประเภทของพนักงานขาย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในงานขายของพนักงานประจาให้ความสาคัญ
กับความสามารถในการโน้มน้าวใจสูงกว่าพนักงานชั่วคราว/
เด็กฝึกงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วุฒิการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในงานขายของพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
โทหรือสูงกว่า ให้ระดับความสาคัญ ของการบริหารเวลา
เป้าหมายและตัวเองได้ดี การเป็น คนมองโลกตามความ
เป็นจริง การมีมารยาท บุคลิกภาพ และการแต่งกายที่ดี
และการสร้างมิตรภาพ สูงกว่าพนักงานที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและต่ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
รายได้จากการขายรถยนต์เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ปัจ จัยที่ มี ผลต่ อความส าเร็จ ในงานขายของพนั ก งานที่ มี
รายได้จากการขายรถยนต์เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000
บาท ให้ ค วามส าคั ญ ในการบริห ารเวลา เป้ า หมายและ
ตั วเองได้ ดี สู งกว่าพนั ก งานที่ มี รายได้ ต่ อ เดื อ นน้ อ ยกว่ า
10,001–20,000 บาท และ มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลั ก ษณะของอาชี พ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความส าเร็จ ในงานขายของพนั ก งานที่ มี อ าชี พ ขายเป็ น
อาชีพหลัก ให้ความสาคัญการมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์
และการสื่อสาร การมีทัศนคติเชิงบวกสูงกว่าพนักงานที่มี
อาชีพเสริมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระยะเวลาการทางานกับบริษัท พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสาเร็จในงานขายของพนักงานที่มีระยะเวลา
การทางานกับบริษัทปัจจุบันระหว่าง 6–10 ปี ให้ความสาคัญ
ในการบริหารเวลา เป้าหมายและตัวเองได้ดีสูงกว่าพนักงาน
ที่ทางานกับบริษัทปัจจุบันระหว่างน้อยกว่า 5 ปีและมากกว่า
10 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประสบการณ์ การท างานกั บ บริ ษั ท อื่ น พบว่ า
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขายของพนักงานที่ไม่เคย
มี ประสบการณ์ ในการท างานกั บบริษั ทอื่ น ให้ ระดั บความ
สาคัญในการพัฒนาการขายอยู่เสมอสูงกว่าพนักงานที่เคยมี
ประสบการณ์การทางานกับบริษัทอื่นไม่แตกต่างกันจาแนก
ตามประสบการณ์การทางานกับบริษัทอื่น ยกเว้นการพัฒนา
การขายอยู่เสมอ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในงาน
ขายของพนักงานขายรถยนต์ญี่ปุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือ ศิลปะการขาย การขาย
โดยพนั กงานขาย ลั กษณะของการขาย ความหมายของ

การขาย บทบาทของการขายในสังคม บทบาทของการขาย
ในกิจ การ แนวความคิด ทางการตลาดและการขาย
สมัยใหม่ ทฤษฎีไอดาส คุณ ลักษณะของพนักงานขายที่
ประสบความสาเร็จ ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก
ของผู้ อื่ น แรงขั บ ภายในที่ สร้ างความส าเร็ จ การสร้ า ง
ความส าเร็ จ ในการขาย (7 Step to Sales Success) การ
ปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพของพนั กงานขาย กระบวนการขาย
ลั ก ษณะของงานขายประเภทต่ า ง ๆ จรรยาบรรณของ
พนักงานขาย ทัศนคติเพื่ อความส าเร็จในงานขาย ทักษะ
การเจรจาต่อ รอง ทักษะการสร้างความสัม พัน ธ์ หน้า ที่
และความรับผิ ดชอบของพนั กงานขาย ความส าเร็จของ
พนัก งานขายกับ ผู้บ ริห ารงานขาย บทบาทของหัว หน้า
และลู กน้ องในการบริ หารงานขาย และปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อ
ความส าเร็จในงานขาย การใช้ทฤษฎี และแนวความคิดนี้
การศึกษาด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความสาเร็จ ใน
งานขายของพนั ก งานขายรถยนต์ ญี่ ปุ่ น ในเขตจั งหวั ด
เชี ย งใหม่ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด เครื่ อ งมื อ ทางการ
ตลาดได้อย่างเหมาะสม มีรายละเอียดได้ดังนี้
ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความส าเร็ จในงาน พบว่ ากลุ่ ม
ตั วอย่ างให้ ความส าคั ญ ระดั บมากที่ สุ ด ได้ แก่ การสร้ าง
มิตรภาพ มีทัศนคติเชิงบวก และเป็นคนที่มองโลกตามความ
เป็ นจริงอย่ างมี ความรับผิ ดชอบ ให้ ความส าคั ญระดั บมาก
ได้แก่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีมารยาท บุคลิกภาพ
และการแต่ งกายที่ ดี พั ฒ นาการขายอยู่ เสมอ มุ่ งมั่ นที่ จะ
ประสบความสาเร็จ มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ การมี
ทั ก ษะในการปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สาร บริ ห ารเวลา
เป้ าหมายและตั วเองให้ ดี ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
พรรณรั ต น์ บุญ กว้า ง (2546) ที่ก ล่า วว่า กลุ่ม ตัว อย่า ง
ให้ค วามสาคัญ ต่อ การเข้า รับ ฟัง การประชุม ของบริษัท
เพื่อเป็นการกระตุ้นการทางานและสร้างยอดขายให้เพิ่ม
มากขึ้น ให้ความสาคัญกับคุณสมบัติของพนักงานขายตรง
ต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ โดยเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ
ทั้ งจากแม่ ที ม และตามที่ บ ริ ษั ท จั ด ให้ หรื อ จากสถาบั น
ฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อทาให้ตนเองมีความพร้อมในการทางาน
ได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26–30 ปี
สถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาใน
การท างานกั บบริ ษั ท ปั จจุ บั นคื อ 1–5 ปี มี ผลการวิ จั ยที่
สอดคล้องกับแนวคิดของธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ที่กล่าว
ว่า ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการท างานเป็ นที มของ
พนั ก งานบริ ษั ท ควอลิ ตี้ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) พบว่ า
พนั กงานที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยู่ในอายุ 25–30 ปี ระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี
การศึกษาใช้ทฤษฎีและแนวคิดคือ ทฤษฎีไอดาส
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในงานขาย ความสาเร็จของ
นั ก ขายกั บ ผู้ บ ริ ห ารงานขาย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
พรรณรั ต น์ บุ ญ กว้ า ง (2546) ที่ ก ล่ า วว่ า การศึ ก ษาใช้
ทฤษฎีและแนวคิดคือทฤษฎีไอดาส แนวคิดเกี่ยวกับการ
ทางานเป็นทีม การสร้างทีมบันได 10 ขั้นสู่ความสาเร็จใน
งานขายตรง การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้หญิงไทยในปัจจุบัน
จาเป็นต้องออกทางานนอกบ้านมากขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในงานตามแนวคิดของวารุณี ตันติวงศ์วานิช
(2556) ประกอบไปด้ ว ย 10 ประการ คื อ ก้ าวทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาการขายอยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะ
ประสบความสาเร็จ การสร้างมิตรภาพ เป็นคนที่มองโลก
ตามความเป็ น จริงอย่างมี ค วามรับ ผิด ชอบ บริห ารเวลา
เป้าหมายและตัวเองให้ดี มีทัศนคติเชิงบวก การมีทักษะ
ในการปฎิสัมพันธ์และการสื่อสาร มีความสามารถในการ
โน้มน้าวใจ และมีมารยาทบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี
มีผลวิจัยสอดคล้องกับ แนวคิด ของตรีทิ พ บุญ แย้ม และ
ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ (2551) ที่กล่าวว่า พนักงานขายที่
มีทัศนคติที่ดีต่อการขายจะมองเห็นว่าการขายเป็นการพัฒนา
ตนเองโดยใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อไปสู่ความสาเร็จและ
เป้ าหมายในชี วิต พนักงานขายใดที่ มีทั ศนคติ ที่ดี ต่องาน
ขายแล้ว เขาจะทุ่มเทและพยายามนาเสนอการขายให้มาก
ขึ้น ทัศนคติของพนักงานขายที่ดีจะมีผลต่องานขาย ต่อทีม
ผู้บริหาร ต่อคณาจารย์ที่ป รึก ษา ต่อนโยบายของบริษั ท
เป็นผลในทิศทางเดียวกันกับความสาเร็จในการขายทั้งสิ้น
รวมทั้งทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมทีม ศรุดา ศรีศิริ (2557)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความรู้
เกี่ยวกับงานและทักษะกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขาย ย่อมส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาพนักงานขาย
ซึ่งทางกิจการจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการ
คัดเลือกสรรหาบุคลากรในงานขายได้ต่อไป

สรุป
ผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าพนักงาน
ขายที่มีความมุ่งมั่นและคาดหวังความสาเร็จในการทางาน
เป็นพนักงานเพศชายที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี เพราะจะมี
การพัฒนางานขายด้วยตนเองอยู่เสมอ หากเป็นพนักงานที่
มีสถานภาพสมรสจะเป็ นกลุ่มพนักงานที่ มีทัก ษะในการ
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกว่า พนักงานที่เป็นบุคลากร
ประจาจะมีความสามารถโน้มน้าวใจสูงกว่า ดังนั้นกิจการที่
ต้องการพนักงานขายควรให้ความสาคัญกับลักษณะส่ว น
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บุคคลมากขึ้น การเลือกบุคลากรที่เป็นพนักงานขายควร
ตระหนักถึงปัจจัยความแตกต่างในส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ในการขายสิ น ค้ า โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสิ น ค้ า
ประเภทรถยนต์ ส่ ว นพนั ก งานขายที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาใน
ระดับปริญญาโทขึ้นไป อาจสามารถก้าวขึ้นเป็นพนักงาน
ระดับพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานได้ดี เพราะบุคลากรกลุ่มนี้ให้
ความสาคัญกับเรื่องการบริหารเวลาและเป้าหมายได้เป็น
อย่ า งดี มี ม ารยาทบุ ค ลิ ก ภาพและมี ค วามอาวุ โสที่ เป็ น
แบบอย่างให้กับพนักงานที่อายุน้อยและประสบการณ์น้อย
กว่าได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมรถยนต์ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ควรจัดประชุมพนักงาน
อย่างน้ อยเดื อนละครั้ง ควรเน้น อบรมเรื่องเกี่ยวกั บงาน
ขาย เทคนิคการปิดการขาย วิธีการเข้าหาลูกค้าให้ได้ผล
จุ ด เด่ น ของสิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการเน้ น การ ขาย วิธี
แก้ป ัญ หาเมื ่อ เกิด การผิด พลาดในกรณีที ่ล ูก ค้า และ
พนั ก งานขายสื่ อ สารไม่ ต รงกั น และบริ ษั ท ควรสร้ า ง
แรงจู งใจให้ กั บ พนั ก งานขายเพื่ อ ให้ พ นั ก งานขายมี แ รง
กระตุ้นและกาลังใจที่ดีในการทางาน และทั้งยังช่วยเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่งานขายของพนักงานในบริษั ทด้วย
เพื่อที่บริษัทจะได้มียอดขายและกาไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. พนักงานขายรถยนต์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดอื่น ๆ ควรมีการเตรียมความพร้อมหรือเตรียม
ตัวก่อนเข้าพบกับลูกค้าเป้าหมาย นาวิธีการที่บริษัทได้จัด
อบรมมาฝึกใช้กับสถานการณ์จริง ควรมีการเตรียมความ
พร้อมหรือเตรียมตั วก่อนเข้าพบลูกค้าเสมอ ฝึกวิธีแก้ ไข
สถานการณ์และการรับมื อกับลูกค้าเป้าหมายโดยอาจจะ
ฝึก กั บ เพื่ อ นร่ วมงาน หรือ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ
เพื่อนร่วมงาน ควรเน้นการทางานเป็นทีมเพื่ อที่ จะสร้าง
ยอดขายได้มากขึ้ น พนัก งานขายควรให้ ความส าคั ญ กั บ
การหาข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า เป้ า หมายก่ อ นเข้ า พบเพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น จากการค้นพบพนักงานส่วน
ใหญ่ มั ก จะพบปั ญ หาในการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า ไม่ ต รงกั น
พนั ก งานขายควรใช้ ค าพู ด ที่ ฟั งง่ า ย ไม่ ใ ช้ ค าพู ด ที่ เป็ น
ทางการเกินไปหรือศัพท์เฉพาะที่ฟั งยาก เพราะจะทาให้
ลูกค้าไม่เข้าใจเกิดความสับ สนและเข้ าใจไปเองซึ่งท าให้
เกิดผลกระทบด้านลบได้
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