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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ในปพุทธศักราช 2559 เศรษฐกิจโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีการดําเนิน
ธุรกิจตางๆหลากหลายประเภท ท้ังธุรกิจทางภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจทางภาคเกษตรกรรม และธุรกิจ 
ประเภทเทคโนโลยี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันกันสูง แตละองคกรจึงพยายามหากลยุทธ
ตางๆ เพ่ือทําใหองคกรเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันสูงท่ีสุด (Competitive advantage) และ
เพ่ือท่ีจะใหองคกร ไดรับสวนแบงทางการตลาดท่ีใหญท่ีสุดของกลุมธุรกิจประเภทเดียวกัน  
(ธัญญาภรณ สุขวิเศษ, 2553)  
 การท่ีองคกรจะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น องคกรตองใช 
กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท้ัง 3 ดาน คือ 1) การสรางความแตกตางทางดาน
ผลิตภัณฑ (Product differentiation) คือ การสรางรายไดทางเศรษฐกิจท่ีทําใหลูกคาชอบสินคาหรือ
บริการของเรามากกวาคูแขงขัน โดยสินคาหรือใหบริการของเรานั้น ตองแตกตางจากคูแขงขัน ไมวา
จะเปนคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑและบริการ 2) การเปนผูนําทางดานตนทุนต่ํา  
(Cost leadership) คือ การท่ีองคกรพยายามทําใหผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรมีตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด 
โดยการใชกลยุทธประหยัดตอขนาด (Economies of scale) หรือกลยุทธอ่ืนๆในการเขามาชวยเหลือ
องคกร (สันติธร ภูริภักดี, 2559) และ 3) การตอบสนองลูกคาไดเร็วกวาคูแขง (Quick response) คือ 
การท่ีเราสามารถตอบสนองตอการรองขอสิ่งตางๆของลูกคาไดทันทวงที เม่ือลูกคาตองการขอมูลหรือ
ราคาของสินคา (เอกวรรณ หะมนตรี, 2558)  
 นอกจากกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีกลาวมาขางตน องคกรยัง
จําเปนตองใชกลยุทธอ่ืนๆในการทําใหองคกรเติบโตอยางตอเนื่องดวย ตัวอยางเชน กลยุทธการ
สงเสริมการขาย หรือ กลยุทธการใชพนักงานขาย (โชติอนันต พฤทธิ์พรชนัน, 2559) รวมถึงการใช
ร ะบบควบ คุมพนั กงานขาย เข ามา มีส วนช วย ให การ ทํ า ง าน มีประสิทธิ ภ าพมากยิ่ ง ข้ึ น  
(Anderson and Oliver, 1987) โดยระบบควบคุมการขายจะมีท้ังหมด 3 รูปแบบ คือ  
1) การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน (Activity control) 2) การควบคุมความสามารถ 
ในการทํางาน (Capability control) 3) การควบคุมผลลัพธในการทํางาน (Outcome control)  
(Challagalla and Shervani, 1996, Kohli et al., 1998) 
 พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล (2559) ไดกลาววา “การขายเปนสิ่งสําคัญในการทําใหธุรกิจมี
รายไดเขาองคกร ถาปราศจากการขายเสียแลว ยอมเปนการสกัดชองทางรับรายไดขององคกรเสีย
นั่นเอง หากเปนเรื่องของคนแลว พนักงานขายยอมเปนบุคคลสําคัญท่ีสุด ท่ีจะนํามาซ่ึงรายไดของ
องคกร พนักงานขายควรมีคุณสมบัติเบื้องตนในการเปนผูท่ีทํางานขายแบบมืออาชีพ” จากคํากลาว
ขางตนแสดงใหเห็นวา องคกรจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เพ่ือหาชองทางหรือวิธีการท่ีจะ
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ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาหรือบริการขององคกร รวมไปถึงการท่ีองคกรตองใช
พนักงานขายเปนตัวกระตุนผูบริโภค โดยจากเดิมพนักงานขายจะอยูเฉพาะตามหนารานเพ่ือใหบริการ 
ขายสินคาหรือบริการแกลูกคา องคกรก็เปลี่ยนรูปแบบโดยใหพนักงานขายสวนหนึ่งออกตลาดเพ่ือไป
พบลูกคาแทน ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาท่ีไมสะดวกเดินทางมาเลือกซ้ือสินคาดวย
ตนเอง และอีกท้ังพนักงานขายก็สามารถนําผลิตภัณฑใหมเขาไปนําเสนอขายใหแกลูกคาไดโดยตรง 
เพ่ือใหทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการใหมนั้นๆ โดยท่ีองคกรอาจมีเปาหมาย เพ่ือการรักษาฐาน
กลุมลูกคาเกา ขยายฐานการขายสูกลุมลูกคาใหม หรือการพยายามเพ่ิมยอดขายและสวนแบง
การตลาดใหมากกวาท่ีมีถือครองอยูในปจจุบัน โดยพนักงานขายก็เปนสวนสําคัญท่ีทําใหองคกรบรรลุ
เป าหมายนั้ น ๆ  และ ทํา ให อ งค กร ได รั บผลประโ ยชน สู ง ท่ี สุ ด เท า ท่ี องค ก ร พึ งจะได รั บ  
(ธัญญาภรณ สุขวิเศษ, 2553) 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงนํามาสูการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอ
การปฏิบัติงานของพนักงานขาย ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหองคกรตางๆสามารถนําผลการวิจัยนี้ ไป
ตอยอดเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายขององคกร หรือเพ่ือใหบุคลากรท่ีทําอาชีพ
พนักงานขาย สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปตอยอดในการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง เพ่ือการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เม่ือพนักงานขายสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได ยอมทําให
องคกรบรรลุเปาหมายในการเพ่ิมปริมาณยอดขายและกําไรในการขาย ซ่ึงทําใหองคกรเกิดความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน และสามารถนําพาใหองคกรประสบความสําเร็จได 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุมความสามารถในการทํางาน 
และการควบคุมผลลัพธในการทํางานของพนักงานขาย 

2. เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธของ
พนักงานขาย 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธของพนักงานขาย 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการควบคุมความสามารถในการทํางานท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธของพนักงานขาย 

5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการควบคุมผลลัพธในการทํางานท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธของพนักงานขาย 

6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดาน
ผลลัพธของพนักงานขาย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1a การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 
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 สมมติฐานท่ี 1b การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 สมมติฐานท่ี 2a..การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
 สมมติฐานท่ี 2b การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
 สมมติฐานท่ี 3a การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 
 สมมตฐิานท่ี 3b การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีการศึกษาตามขอบเขตเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

กลุมท่ี 1 การทดสอบอิทธิพลของการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

 ตัวแปรตน ไดแก การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดาน
ผลลัพธ 
 กลุมท่ี 2 การทดสอบอิทธิพลของการควบคุมความสามารถในการทํางานท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
  ตัวแปรตน ไดแก การควบคุมความสามารถในการทํางาน 
  ตัวแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดาน
ผลลัพธ 
 กลุมท่ี 3 การทดสอบอิทธิพลของการควบคุมผลลัพธในการทํางานท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
  ตนแปรตน ไดแก การควบคุมผลลัพธในการทํางาน 
  ตนแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดาน
ผลลัพธ 
 กลุมท่ี 4 การทดสอบอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
  ตนแปรตน ไดแก ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
  ตนแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
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2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จะเปนบุคคลท่ัวไป ท่ีประกอบอาชีพเปนพนักงานขาย
ในองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานขายท่ีอยูใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้น จึงใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง
แบบไมทราบคาประชากรตามแนวทางของคอแครน (Cochran, 2520 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543)  โดยไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ซ่ึงมีผูตอบกลับอยางถูกตองจํานวน 150 ชุด คิดเปน 
รอยละ 39 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2559 จนถึง เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2560 รวมเปนระยะเวลา 7 เดือน 

 
ประโยชนของการวิจัย 

1. เพ่ือใหทราบวา การควบคุมพนักงานขายในดานตางๆ สงผลตอการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆของพนักงานขายอยางไร 

2. เพ่ือใหองคกรตางๆ สามารถนําผลการวิจัยนี้ ไปตอยอดเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานขายขององคกรตนเอง เพ่ือใหพนักงานขายขององคกรสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือใหบุคคลท่ีทําอาชีพพนักงานขาย สามารถรับรูการทํางานของพนักงานขายอ่ืนๆ 
และนําผลการวิจัยนี้ไปปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเอง เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน (Activity control) หมายถึง การควบคุมกิจกรรม
ในการทํางาน โดยหัวหนางานใหพนักงานขายทําการแจงรายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงานท่ี
พนักงานขายคาดวาจะทํากอนมีการลงมือปฏิบัติจริง และหัวหนางานมีการแจงพนักงานขายถึงสิ่งท่ี
หวังวาจะใหพนักงานขายทํา และมีการชวยปรับตารางรายละเอียดกิจกรรมนั้นๆใหมีความเหมาะสม  
 การควบคุมความสามารถในการทํางาน (Capability control) หมายถึง การควบคุม
ความสามารถในการทํางาน โดยหัวหนางานมีการชวยเหลือพนักงานขาย โดยการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับหนทางท่ีจะพัฒนาทักษะและความสามารถในการขาย และมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับกลยุทธ
การขาย มีการสอนวา การขายท่ีดีหรือการตอรองกับลูกคาควรทําไดอยางไรหรือปฏิบัติตัวกับลูกคา
อยางไร นอกจากนี้ หัวหนางานยังตองประเมินการทํางานของพนักงานขาย วาพนักงานขายมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนอยางไร และเม่ือพนักงานขายทําไดดี ก็มีการชื่นชมอยางสมเหตุสมผล 
 การควบคุมผลลัพธในการทํางาน (Outcome control) หมายถึง การควบคุมผลลัพธ
ในการทํางาน โดยหัวหนางานมีการบอกพนักงานขายเก่ียวกับเปาหมายท่ีองคกรคาดหวังไว ไมวาจะ



5 

 

เปนยอดขายหรือสวนแบงการตลาดท่ีองคกรความหวัง และหัวหนางานก็จะมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานยอดขายกับพนักงานขายเสมอ นอกจากนี้ หัวหนางานก็ตองแจงผลการปฏิบัติงานแก
พนักงานขาย เชน ยอดขายท่ีพนักงานขายสามารถทําได หรือสวนแบงการตลาดขององคกรตอนนี้อยู
ในสวนใดของตลาดท้ังหมด  
 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (Behavioral performance) หมายถึง การท่ี
พนักงานขายมีการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา และพนักงานขายสามารถท่ีจะใหขอมูลท่ีจะใหขอมูลแก
ลูกคาหรือพนักงานในองคกรดวยกันอยางถูกตองครบถวน นอกจากนี้ พนักงานขายยังสามารถจัดทํา
เอกสารท่ีถูกตองครบถวน โดยองคกรจะตองใหความรูความเขาใจพนักงานขายเก่ียวกับรายละเอียด
ผลิตภัณฑขององคกรและผลิตภัณฑของคูแขง อีกท้ังรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องความตองการของลูกคา 

 ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (Outcome performance) หมายถึง การท่ีพนักงาน
ขายมีสวนในการสรางกําไรและสวนแบงทางการตลาดใหกับบริษัท และพนักงานขายมีการขาย
ผลิตภัณฑหรือบริการไดในปริมาณมาก หรืออาจทํายอดขายไดมากกวาเปาหมายท่ีองคกรกําหนด 
และยังมีการสรางยอดขายสําหรับผลิตภัณฑใหมใหองคกรอยางรวดเร็ว เปนตน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

                     ตัวแปรตน                                                ตัวแปรตาม                                              

การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 

(Activity control) 

การควบคุมผลลัพธในการทํางาน 

(Outcome control) 

 

ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

(Behavioral performance) 

 

+ 

+ 

การควบคุมความสามารถในการทํางาน 

(Capability control) 
 

ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

(Outcome performance) 

+ 

+ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ 
พนักงานขาย ในกรุงเทพมหานคร” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับลักษณะงานดานการขาย  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุม (Control theory) 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย  
 (Sales control systems) 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน  

 
1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานดานการขาย 
 
 ตรีณพล ดํารงธนชัย (2550) ไดใหความหมายของการขายไววา เปนเรื่องของ
กระบวนการดําเนินงานทางการขายอยางหนึ่งท่ีจะทําใหผลิตภัณฑเกิดการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเปน
เจาของโดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามข้ันตอนของกระบวนการขายเพ่ือใหเกิดการขายและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดดวย อยางไรก็ตาม ถาพนักงานขายไมปฏิบัติตามกระบวนการขายแลวอาจทํา
ใหผลของการขายท่ีไดรับไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกิจการวางไวได ท้ังนี้เพราะการกําหนดกระบวนการ
ขายเปรียบเสมือนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานหรือเตรียมตัวสําหรับการขายใหกับพนักงานขาย 
 ประวีต  สองแสง (2554) ไดใหความหมายของการขายไววา เปนกระบวนการใน 
การชักจูง จูงใจ หรือกระตุนใหบุคคลท่ีคาดวาจะเปนลูกคาเกิดความตองการหรือยอมรับในสินคา 
บริการ หรือความคิดของตน โดยจะดําเนินการโดยบุคคลหรือไมก็ตาม แลวสงผลใหเกิดการซ้ือสินคา
หรือบริการ หรือยอมรับในความคิดนั้น ๆ ผูขายก็จะไดรับผลประโยชนทางการคา   
 พลัม ลี (2558) ไดใหความหมายของการขายไววา เปนกิจกรรมหรือหนาท่ีหนึ่งของ
การตลาดท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือบริการ
จากผูผลิตไปยังผูซ้ือได ซ่ึงองคประกอบสําคัญของงานขายท่ีสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
ก็คือ เจาหนาท่ีหรือผูใหบริการท่ีเรียกวา พนักงานขาย (Salesperson) นั่นเอง พนักงานขายท่ีดีตองมี
คุณลักษณะสวนตัวท่ีพึงมีตอภารกิจงานขาย มีเทคนิควิธีหรือมีศิลปะในการโนมนาวจิตใจ ชักจูง 
ชี้แนะ และนําเสนอสินคาเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดการตัดสินใจสั่งซ้ือในท่ีสุด  
 ดังนั้น พนักงานขาย คือ บุคคลท่ีรับผิดชอบในการติดตอ แสวงหาลูกคา เสนอขาย 
กระตุนใหลูกคาเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซ้ือ  ใหบริการกอนและหลังการขาย รวมถึงการ 
ใหคําแนะนําลูกคาในองคการ  ซ่ึงประกอบดวย  พนักงานขายมากกวาหนึ่งคน จึงจัดต้ังหนวยงานขาย
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(Sales force) ซ่ึงหมายถึง กลุมของพนักงานขายตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไปท่ีรับผิดชอบในการติดตอแสวงหา
ลูกคาเสนอขาย ตลอดจนใหบริการกอนและหลังการขายแกลูกคา (ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ, 2559) 
 ลักษณะการขายพ้ืนฐานท่ีดี คือ การใหความชวยเหลือลูกคา (Providing service)  
การชักจูงใจลูกคา (Persuasion) การติดตอสื่อสาร (Communicating) การแกปญหาใหกับลูกคา 
(Problem solving) การใหความรูแกลูกคา (Educating) จึงเกิดปรัชญาการขายสมัยใหมข้ึนท่ีเรียกวา 
การขายท่ีมุงการเปนหุนสวน (Partner-oriented) แนวคิดนี้ไดตระหนักวาความสําเร็จของผูขายจะ
ข้ึนอยูกับความสําเร็จของลูกคา ดังนั้น แนวคิดการขายท่ีมุงการเปนหุนสวนจึงคํานึงถึงความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนสิ่งสําคัญในลําดับสูงท่ีสุด  

1.1 แนวคิดการขายท่ีมุงการเปนหุนสวนจะอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ 6 ประการ ไดแก 
 1.1.1 กระบวนการขายอยูบนพ้ืนฐานของความไววางใจและขอตกลงท้ังสองฝาย นั่น

คือ การขายเปนสิ่งท่ีท้ังสองฝายตกลงกันเพ่ือประโยชนรวมกัน 
 1.1.2 บรรยากาศการขายท่ีมุงลูกคาเปนสิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตในระยะยาว 
โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใชยุทธวิธี (Tactic) การขาย แตมุงสูความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
ดังนั้น พนักงานขายตองรูจักลูกคาและสื่อสารในภาษาท่ีลูกคาสามารถเขาใจได 
 1.1.3 พนักงานขายควรทํางานเสมือนหนึ่งรับเงินเดือนจากลูกคา การท่ีพนักงานขาย
ยิ่งใกลชิดกับลูกคามากข้ึนเทาใดจะสามารถแกไขปญหาใหลูกคาไดดียิ่งข้ึนเทานั้น อยางไรก็ตามก็มิ
อาจปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีมีตอนายจาง จึงอาจกลาวไดวา การแกไขปญหาใหลูกคาและการสราง
ความสัมพันธเปนเครื่องมือสูเปาหมาย ซ่ึงเปาหมาย คือ การทํากําไรระยะยาวแกนายจางสูงสุดนั่นเอง 

1.1.4 การไดมาซ่ึงคําสั่งซ้ือเปนเพียงข้ันตอนแรก บริการหลังการขายเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
ปรัชญาการขายสมัยใหมคือการบริการลูกคาเพ่ือไดมาซ่ึงความสัมพันธท่ีนาพึงพอใจในระยะยาว 

1.1.5 ไมมีคําตอบใดเพียงคําตอบเดียวท่ีจะเหมาะสมสําหรับลูกคาทุกคน ดังนั้น
ปญหาของลูกคาตองไดรับการวิเคราะหโดยพนักงานขายสมัยใหม และทําการแกไขอยางเหมาะสมกับ
สถานการณของแตละปญหา พนักงานขายควรทําเสมือนลูกคาเปนหุนสวนในการแกไขปญหา 

1.1.6 พนักงานขายมืออาชีพและซ่ือสัตยเปนสิ่งจําเปน ลูกคามักจะคาดหวัง
พนักงานขายท่ีมีมาตรฐาน และไมชอบพฤติกรรมท่ีไมนาไววางใจและไมจริงใจ 

 1.2 คุณลักษณะของงานดานการขาย มีดังนี้ (ญาณเดช ทองสิมา และ จีระภา เอมะสิทธิ์, 
2524)  
  1.2.1 ความอิสระในงาน (Job freedom) ในงานดานการขายมีลักษณะของความ
เปนสวนตัว โดยพนักงานขายจะถูกสั่งการโดยตรงคอนขางนอยกวาตําแหนงงานอ่ืน โดยท่ีพนักงาน
ขายแตละคนจะรับผิดชอบในงานของตนโดยใหบรรลุตามเปาหมายการขายโดยการบริหารงานของ
ตนเอง 

1.2.2 ความหลากหลายและความทาทาย (Variety and challenge) การท่ี
สามารถบริหารเวลาของตนไดเปนสิ่งท่ีพนักงานขายมืออาชีพชื่นชอบ เพราะพนักงานขายสามารถ
ทุมเทเวลา กําลังกายและความสามารถใหกับงานไดตามท่ีตนตองการซ่ึงจะสามารถสรางผลตอบแทน
ท่ีนาพอใจได 
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1.2.3 โอกาสกาวหนา (Opportunities for advancement) หลายๆ บริษัท
คาดหวังใหผูบริหารระดับกลางและระดับสูงมีประสบการณดานการขาย เพราะเชื่อวาจะชวยให
ผูบริหารเขาใจธุรกิจไดเปนอยางดี เพราะประสบการณดานการขายจะชวยใหผูบริหารไดมีความรู
เก่ียวกับลูกคา การคา การแขงขัน และบริษัทของตน ดังนั้นผูบริหารระดับสูงในหลายๆ บริษัทมักจะ
มาจากตําแหนงงานขายมากกวาตําแหนงงานอ่ืน 

1.2.4 ค า ต อ บ แ ท น ท่ี น า ส น ใ จ แ ล ะ ร า ง วั ล ท่ี ไ ม เ ป น ตั ว เ งิ น  ( Attractive 
compensation and non-financial rewards) การขายโดยพนักงานขายมีโอกาสสรางความร่ํารวย
และรางวัลอ่ืนๆ รวมถึงรางวัลท่ีไมเปนตัวเงินอ่ืนๆ เชน ความรูสึกภาคภูมิใจในผลงาน ความพึงพอใจท่ี
เกิดจากการท่ีสามารถแกไขปญหาใหลูกคา หรือนําเสนอสินคาหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได เปนตน 
 1.3 หนาท่ีหลักของการขายโดยพนักงานขาย แบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้  

1.3.1 การแสวงหาลูกคา คือ พนักงานขายจะเริ่มงานโดยการบงชี้หรือกําหนด
คุณลักษณะของผูซ้ือท่ีเปนไปไดหรือผูซ้ือคาดหวัง แลวใชความพยายามในการหาท่ีตั้งและติดตอกับ 
ผูซ้ือเหลานั้น 

1.3.2 การสรางลูกคา คือ การสรางลูกคาจะสําเร็จไดตอเม่ือไดใหขอมูลขาวสารแก
ลูกคาท่ีแสวงหามาและจูงใจใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการ ดังนั้นจึงจําเปนท่ีพนักงานขายตองรูจัก
สินคาและบริการของตนเปนอยางดี รวมถึงรูจักผลิตภัณฑของคูแขงเปนอยางดีดวย จะไดสามารถ
บอกลูกคาไดถึงความแตกตางของผลิตภัณฑของตนกับคูแขงเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางดี 

1.3.3 การรักษาลูกคาใหคงไว คือ การซ้ือซํ้าของลูกคาเปนตัวกําหนดกระแสรายได
ของบริษัท พฤติกรรมการซ้ือซํ้าจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือลูกคามีความพอใจหลังการซ้ือครั้งแรก ดังนั้น
พนักงานขายจึงตองมีการติดตอลูกคาหลังการขายเพ่ือใหม่ันใจไดวาลูกคามีความพอใจและไดรับ
บริการหลังการขายท่ีเหมาะสมท้ังนี้ลูกคาท่ีมีความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญเพราะพวกเขาจะทําการ
โฆษณาสินคาหรือบริการโดยการบอกตอดวยความเต็มใจ 
 1.4 ประเภทของงานการขาย แบงไดเปน 6 ประเภท ดังนี้ (ทิฆัมพร บัวสิน, 2559) 

1.4.1 การขายเพ่ือการคา (Trade selling) งานหลักของพนักงานขายในการขาย
ประเภทนี้ คือ การสรางยอดขายโดยการสงเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) และ
การสงเสริมการขาย (Sales promotion) ตัวอยางเชน ตัวแทนขายในอุตสาหกรรมอาหารจะทํางาน
การขายใหรานคาปลีกหรืออุตสาหกรรมยา ตัวแทนขายของบริษัทผลิตสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ จะ
ทํางานการขายใหรานคาปลีก เปนตน 

1.4.2 การขายเพ่ือเผยแพร (Missionary selling) พนักงานขายประเภทนี้เปน
พนักงานของบริษัทเหมือนกับการขายเพ่ือการคา แตสิ่งท่ีแตกตางคือ การขายเพ่ือการคา พนักงาน
ขายจะขายสูลูกคาโดยตรง ขณะท่ีการขายเพ่ือเผยแพร พนักงานขายจะขายเพ่ือลูกคาโดยตรง 
ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมยา ผูผลิตยาจะมีการขายยาใหกับผูคาสงยา ดังนั้นผูคาสงยาจึงเปนลูกคา
โดยตรงของผูผลิตยา ขณะท่ีพนักงานขายยา (หรือดีเทลเลอร) จะทําการเยี่ยมเยียนแพทยหรือ 
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เภสัชกรผูมีอํานาจในการสั่งยาเพ่ือใหรายละเอียดขอดีของยาของตนเพ่ือประโยชนในการท่ีแพทยหรือ
เภสัชกรจะทําการสั่งยาของบริษัท ซ่ึงจะเห็นไดวาพนักงานขายยามิไดขายยาใหแพทยหรือเภสัชกร
โดยตรง แตเปนความพยายามเพ่ือใหแพทยหรือเภสัชกรทําการสั่งยาใหคนไขตอไป 

1.4.3 การขายทางเทคนิค (Technical selling) ในอุตสาหกรรมประเภทเคมีภัณฑ 
เครื่องจักร โปรแกรมดานการเงิน ประกันชีวิต เปนตน มักจําเปนตองมีพนักงานขายทางเทคนิคซ่ึงมี
ความรูและไดรับการฝกอบรมดานเทคนิคของตัวผลิตภัณฑของบริษัทเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะสามารถ
สื่อสารคุณลักษณะเฉพาะท่ีซับซอนของตัวผลิตภัณฑของบริษัทใหกับลูกคาได 

1.4.4 การขายเพ่ือธุรกิจใหม (New-business selling) งานการขายประเภทนี้ 
พนักงานขายจะใชเวลาสวนใหญในการใหบริการลูกคาปจจุบัน รวมถึงการแสวงหาลูกคารายใหม 
ตัวอยางของผลิตภัณฑท่ีอาศัยการขายเพ่ือธุรกิจใหม เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล ประกันชีวิตสวนบุคคล เปนตน 

1.4.5 การขายเพ่ือการคาปลีก (Retail selling) การขายลักษณะนี้ลูกคาจะมาหา
พนักงานขาย พนักงานขายสําหรับการขายประเภทนี้อาจไมจําเปนตองไดรับการฝกอบรมมาก แต
พนักงานขายตองมีความรูเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ มีทักษะการติดตอระหวางบุคคล และมีความสามารถ
ในการติดตอกับลูกคาท่ีมีความหลากหลายสูง  

1.4.6 การขายทางโทรศัพท (Telemarketing) งานขายประเภทนี้ พนักงานขายจะ
ทํากิจกรรมการขายคลายคลึงกับการขายท่ีตองเผชิญหนากับลูกคา เพียงแตใชโทรศัพทแทน การขาย
ทางโทรศัพทจะใชการโทรจากโทรศัพทของพนักงานขายเพ่ือการหาลูกคาใหม การใหบริการลูกคา
ปจจุบัน การโฆษณาสินคา ซ่ึงการขายทางโทรศัพทมักจะถูกใชรวมกับการโฆษณา การสงจดหมาย 
การขายโดยแคตตาล็อก และการขายแบบซ่ึงหนา แตท้ังนี้การขายทางโทรศัพทจะเหมาะสมกับเฉพาะ
บางกรณีเทานั้น เชน หากเปนกรณีท่ีสินคามีความจําเปนตองอาศัยการสื่อสารซ่ึงหนา หรือตองมี 
การอธิบายรายละเอียดสินคาหรือมีการสาธิตการใชแลว การขายทางโทรศัพทก็อาจไมเหมาะสม 
 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการควบคุม (Control theory) 

 
 เมธา สุวรรณสาร (2556) ไดใหความหมายของการควบคุมไววา ข้ันตอน กระบวนการ 
หรือกลไกซ่ึงองคกรกําหนดข้ึนเพ่ือใหม่ันใจวา กิจกรรมในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จ และ
ไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว การควบคุมเปนกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีกําหนดไว การควบคุมเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งของการบริหาร การควบคุมมีความสัมพันธใกลชิดกับการวางแผน เพราะการควบคุมเปน
เครื่องมือสําคัญในการกําหนดแผน การดําเนินการตามแผนและการประเมินผลตอบแทน 
 กอบชัย ถิตานนท (2559) ไดใหความหมายของการควบคุมไววา การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดเอาไวหรือไม และการปฏิบัติงานนั้นมี
มาตรฐานในการทํางานหรือไม โดยมีวัตถุประสงคของการควบคุมงาน คือ การควบคุมงานชวยสราง
มาตรฐานของงานในองคกร ชวยสรางมาตรฐานในการควบคุม การควบคุมมีวัตถุประสงคเพ่ือ
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ตรวจสอบวิธีการทํางานของพนักงานใหสามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐาน เปนการ
ตรวจสอบความกาวหนาของงาน และยังสามารถใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานดวย 
 ญาลดา พรประเสริฐ (2559) ไดใหความหมายของการควบคุมไววา กระบวนการใน
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆใหดําเนินไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวและดําเนินการแกไข
ปรับปรุง หากการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกัน 
 นัทธิว ดีน (2559) ไดใหความหมายของการควบคุมไววา กระบวนการวัดความกาวหนา
ระหวางแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือใหแนใจวาผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค โดยมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 
 จากแนวคิดขางตน สรุปไดวา การควบคุม คือ การบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนการดําเนินงานตามท่ีองคกรตั้งไว เพ่ือใหทราบถึงมาตรฐานของการทํางาน และ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานตางๆไดอยางเหมาะสม 
 2.1 วัตถุประสงคของการควบคุมงาน มีดังนี้ (เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร, 2553) 
  2.1.1 เพ่ือใหทราบวาผลการปฏิบัติเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม และนํา
ขอมูลไปประเมินผลงานของบุคลากรในองคกร 
  2.1.2 เพ่ือใหทราบวาวิธีปฏิบัติงาน ดําเนินไปตามหลักการท่ีดีหรือไม เพ่ือรักษา
คุณภาพของชิ้นงานใหไดมาตรฐาน 

 2.1.3 เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของงานท่ีแตละบุคคลรับผิดชอบอยู  
  2.1.4 เพ่ือใหทราบวามีอุปสรรคในการปฏิบัติหรือไม และจะไดหากลยุทธตั้งรับให
เหมาะสม 
  2.1.5 เพ่ือใหทราบวาผลผลิตหรือผลงานเปนตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 
  2.1.6 เพ่ือติดตามผลงาน และใหคําแนะนําเม่ือมีอุปสรรคและปรับใหเหมาะสมกับ
งานนั้นๆ 
  2.1.7 เพ่ือเปนการบํารุงขวัญและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน และแสดงวาไมถูก
ทอดท้ิง                 
 2.2 ประโยชนของการควบคุม  
  2.2.1 ประโยชนของการควบคุมดานตัวบุคคล มีดังนี้ 

2.2.1.1 ทําใหทราบวาผูใตบังคับบัญชาทํางานไดผลเพียงใด มีความสามารถ
มากนอยเพียงใด  

2.2.1.2 เปนการฝกฝนและสรางผูใตบังคับบัญชาใหเปนหัวหนางานในโอกาส
ตอไป 

2.2.1.3 เปนแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ จะชวยเปนตัวกระตุน
การทํางานของพนักงาน  

2.2.1.4 เปนการบํารุงขวัญผูใตบังคับบัญชา คือ ไดรับการถือปฏิบัติอยางเทา
เทียมกันไมละเมิดสิทธิในบุคคล  

2.2.1.5 ชวยลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานใหนอยลง 
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2.2.2 ประโยชนของการควบคุมดานงาน มีดังนี้ 
2.2.2.1 ทําใหทราบวางานท่ีทําเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวในระยะสั้น ระยะ

ยาวหรือไม 
2.2.2.2 ทําใหทราบวางานกาวหนาไปเพียงใด ไดผลตามมาตรฐานท่ีกําหนด

ไวหรือไม 
2.2.2.3 วิธีปฏิบัติงานท่ีทําอยูเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดหรือไม 
2.2.2.4 ทําใหทราบวาเปาหมายขององคการสําเร็จสมบรูณท้ังเปาหมายหลัก

และเปาหมายรองเกิดข้ึนอยางสอดคลองเหมาะสม  
2.2.4.5 ทําใหประหยัดท้ังในดานเวลา เงิน และแรงงาน 

2.3 ระดับของการควบคุม มีดังนี้ (ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ, 2559) 
2.3.1 การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic control) เปนหนาท่ีรับผิดชอบของ

ผูบริหารระดับสูงเก่ียวของกับการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมและจัดการกับปญหาใน
สภาพแวดลอมตางๆท่ีมีผลตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

2.3.2 การควบคุมเชิงยุทธวิธี (Tactical control) เปนการควบคุมในระดับ
หนวยงาน โดยมุงเนนท่ีการควบคุมถึงความมีประสิทธิภาพของการนําแผนงานท่ีไดวางไวในระดับ
หนวยงานไปปฏิบัติ มีการตรวจ ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานเปนระยะๆจึงมีกรอบ
ระยะเวลาสั้นกวาของระดับกลยุทธ 

2.3.3 การควบคุมในระดับปฏิบัติการ (Operation control) เปนการควบคุม
เก่ียวกับการดําเนินงานวาการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนดําเนินงานวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม 
ผูรับผิดชอบคือผูบริหารระดับลางหรือระดับปฏิบัติการ 
 2.4 แบบของการควบคุม  (Types of control)  
  2.4.1 Feed forward control เปนการควบคุมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันปญหาท่ี
จะเกิดข้ึนลวงหนากอนท่ีจะดําเนินงานจริง เนนท่ีอนาคต 
  2.4.2 Concurrent control เปนการควบคุมท่ีควบคูไปกับการปฏิบัติงานหรือขณะ
ดําเนินการ สามารถแกไขปญหาไดทันที 
  2.4.3 Feedback control เปนการควบคุมหลังจากการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงานเสร็จสิ้นลงแลว ไดทราบเรื่องหรือทราบขอมูลปญหาเกิดข้ึนแลว เพ่ือเปนประโยชนในการ
ปรับปรุงวางแผนในครั้งตอไป และการไดขอมูลยอนกลับ เปนการกระตุนหรือจูงใจผูปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี 
 2.5 ประเภทของการควบคุม  

2.5.1 แบงตามลักษณะงานและคุณสมบัติขององคการ 
2.5.1.1 การควบคุมทางการตลาด เปนการควบคุมท่ีมุงเนนการใชเครื่องมือ

ทางการตลาดท่ีนําไปควบคุมดูแลราคาของวัตถุดิบหรือสินคาตางๆท่ีองคกรตองการนําไปใชเปนปจจัย
ในการดําเนินงาน 
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2.5.1.2 การควบคุมตามระบบราชการหรือเปนทางการ เปนวิธีการควบคุมท่ี
ออกแบบเพ่ือระบบขององคการเนนในเรื่องอํานาจหนาท่ี,กฎระเบียบทางการบริหาร, กฎเกณฑ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน,นโยบาย, มาตรฐานของกิจกรรม  และกลไกการบริหารอ่ืนๆ ระบบการควบคุม
นี้จะข้ึนอยูกับมาตรฐานท่ีถูกกําหนดไวในคําบรรยายลักษณะงานและงบประมาณ 

2.5.1.3 การควบคุมกลุมบุคคลโดยใชวัฒนธรรม เปนวิธีการท่ีถูกออกแบบ
เพ่ือควบคุมบุคคลและกลุมบุคคลในองคการใหมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การควบคุมระบบนี้ไมมีการใช
ระบบกําหนดคําสั่งหรือออกกฎระเบียบขอบังคับท่ีเปนลายลักษณอักษร แตใชความเชื่อ คานิยม 
ระบบประเพณีท่ีปฏิบัติตอกันมา 

2.5.2 ประเภทของการควบคุม แบงตามกระบวนการบริหาร  
2.5.2.1 การควบคุมกอนการดําเนินงาน เปนการควบคุมกอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหแนใจวามีวางแผนการกําหนดนโยบาย กระบวนการและกฎระเบียบในการทํางานถูกตอง เชน 
การชั่ง ตวง วัด กอนจะประกอบอาหาร ดังนั้นจึงเนนท่ีปจจัยนําเขา 

2.5.2.2 การควบคุมระหวางการดําเนินงาน เปนการควบคุมในขณะท่ี
ดําเนินการปฏิบัติงานอยู เพ่ือติดตามและตรวจสอบวามีปญหาเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานหรือไม 
เพ่ือหาแนวทางปองกันหรือแกไขไดทันที นิยมใชการกํากับดูแลโดยตรง (Direct supervision) 
จุดเนนอยูท่ีกระบวนการปฏิบัติงาน 

2.5.2.3 การควบคุมหลังการดําเนินงาน เปนการควบคุมภายหลังท่ี
ดําเนินงานเรียบรอยแลว ซ่ึงตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน ดังนั้นจึงเนนท่ีผลผลิต 

2.5.3 ประเภทของการควบคุม แบงตามปจจัยท่ีควบคุม  
2.5.3.1 การควบคุมกอนการดําเนินงาน เปนการควบคุมผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2.5.3.2 การควบคุมทางการเงิน เปนการควบคุมคาใชจายท่ีเปนเงินและการ

ควบคุมรายไดท่ีกําหนดตามแผน และควบคุมงบประมาณรายจาย 
2.5.3.3 การควบคุมหลังการดําเนินงาน เปนการควบคุมการดําเนินการใน

สวนท่ีเก่ียวกับคุณภาพ และปริมาณวัสดุ วัตถุดิบ และสินคาคงคลัง ใหมีเพียงพอตอการผลิตและการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและมีการใชอยางคุมคา เสียคาใชจายต่ํา เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 

2.6 เทคนิคและวิธีการควบคุมงาน มีดังนี้ (ประภาศรี สวัสดิ์อําไพรักษ, 2559) 
2.6.1 การควบคุมงานโดยงบประมาณ (The budget as a control device) 
2.6.2 การควบคุมงานโดยใชเทคนิค MBO  
 (Management by objective as a control device) 
2.6.3 การควบคุมงานโดยใชหองปฏิบัติการ   
 (Operation room as a control device) 
2.6.4 การควบคุมงานโดยกําหนดมาตรฐานงาน   
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 (Standardization as a control device) 
2.6.5 การควบคุมงานโดยวิธีการตรวจเยี่ยม  (Visiting as a control device) 
2.6.6 การควบคุมงานโดยวิธีใหเสนอรายงาน (Reporting as a control device) 
2.6.7 การควบคุมงานโดยใช PERT 

2.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้  
2.7.1 การใชระบบการเรียงลําดับผลงานดวยคุณธรรม  
2.7.2 การใชมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
2.7.3 ความเห็นของเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  
2.7.4 การประเมินคาโดยกลุมหรือคณะกรรมการ  

 
3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย (Sales control systems) 

 
 ระบบการควบคุมพนักงานขาย (Sales control systems) เปนหนึ่งในเครื่องมือการ
จัดการสําคัญ ท่ีมีผลตอแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย (Anderson and Oliver, 
1987) 
 Anderson and Oliver (1987) ไดใหความหมายของระบบการควบคุมพนักงานขายไว
วา ระบบการควบคุม เปนการรวมกันระหวาง นโยบาย กระบวนการ และกฎทางการตลาด โดยใช
การควบคุมท้ังทางตรงและทางออม การประเมิน และการใหรางวัลพนักงานเขามาใชในการจัดการ 
ซ่ึงมีการควบคุมออกเปนการควบคุมผลลัพธในการทํางาน และการควบคุมพฤติกรรมในการทํางาน 
 Challagalla and Shervani (1996) และ Kohli et al. (1998) ไดใหความหมายของ
ระบบการควบคุมพนักงานขายเพ่ิมเติมวา ระบบการควบคุมพนักงานขายมีท้ังหมด 3 รูปแบบ คือ 
การควบคุมผลลัพธในการทํางาน การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน และการควบคุมความสามารถใน
การทํางาน โดยท่ีการควบคุมผลลัพธในการทํางานจะมุงเนนท่ีความสําเร็จของผลลัพธสุดทาย 
ตัวอยางเชน การมียอดขายในปริมาณมาก ในขณะท่ีการควบคุมกิจกรรมในการทํางานจะมุงเนนท่ี
จํานวนรอบของการปฏิบัติกิจกรรมของพนักงาน และสุดทายคือ การควบคุมความสามารถในการ
ทํางานจะมุงเนนท่ีการพัฒนาทักษะตางๆของพนักงาน เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากแนวคิดขางตน จึงสรุปไดวา ระบบการควบคุมพนักงานขายเปนหนึ่งในเครื่องมือท่ีจะ
ชวยสงเสริมการขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผานการควบคุมท้ัง 3 รูปแบบ ดังนี้  

1. การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน (Activity control) คือ การควบคุมกิจกรรมใน
การทํางาน โดยหัวหนางานใหพนักงานขายทําการแจงรายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงานท่ีพนักงาน
ขายคาดวาจะทํากอนมีการลงมือปฏิบัติจริง และหัวหนางานมีการแจงพนักงานขายถึงสิ่งท่ีหวังวาจะ
ใหพนักงานขายทํา และมีการชวยปรับตารางรายละเอียดกิจกรรมนั้นๆใหมีความเหมาะสม 
การควบคุมความสามารถในการทํางาน  
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2. การควบคุมความสามารถในการทํางาน (Capability control) คือ การควบคุม
ความสามารถในการทํางาน โดยหัวหนางานมีการชวยเหลือพนักงานขาย โดยการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับหนทางท่ีจะพัฒนาทักษะและความสามารถในการขาย และมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับกลยุทธ
การขาย มีการสอนวา การขายท่ีดีหรือการตอรองกับลูกคาควรทําไดอยางไรหรือปฏิบัติตัวกับลูกคา
อยางไร นอกจากนี้ หัวหนางานยังตองประเมินการทํางานของพนักงานขาย วาพนักงานขายมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนอยางไร และเม่ือพนักงานขายทําไดดี ก็มีการชื่นชมอยางสมเหตุสมผล 

3. การควบคุมผลลัพธในการทํางาน (Outcome control) คือ การควบคุมผลลัพธใน
การทํางาน โดยหัวหนางานมีการบอกพนักงานขายเก่ียวกับเปาหมายท่ีองคกรคาดหวังไว ไมวาจะเปน
ยอดขายหรือสวนแบงการตลาดท่ีองคกรความหวัง และหัวหนางานก็จะมีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานยอดขายกับพนักงานขายเสมอ นอกจากนี้  หัวหนางานก็ตองแจงผลการปฏิบัติงานแก 
พนักงานขาย เชน ยอดขายท่ีพนักงานขายสามารถทําได หรือสวนแบงการตลาดขององคกรตอนนี้อยู
ในสวนใดของตลาดท้ังหมด 
 สรุปจากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขายนั้น 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Anderson and Oliver (1987) กับ Challagalla and Shervani (1996) 
และ Kohli et al. (1998) มาประยุกตใชใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีกลาวไววา เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผล
การปฏิบัติงานดานผลลัพธ จึงนํามาสูการสรางสมมติฐานดังนี้ 
 การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
เนื่องจากการท่ีหัวหนาใหพนักงานแจงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะกระทํากอนท่ีจะปฏิบัติจริง เม่ือมี
รายละเอียดท่ีไมเหมาะสม หัวหนางานอาจสามารถชวยปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมนั้นใหเหมาะสม 
และพนักงานขายยั ง มี เวลา เตรี ยมความพรอมสํ าหรับขอ มูล ท่ีจะนํ า ไปเสนอลูกค าด วย  
(C. Fred Miao, Kenneth R. Evans, and Shaoming Zou., 2007) นําไปสูการทดสอบการควบคุม
กิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม ตามรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
 

 

การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 

(Activity control) 

ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

(Behavioral performance) 
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 สมมติฐานท่ี 1a การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
  
 การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
เนื่องจากการท่ีหัวหนางานใหพนักงานคิดเองอยางเปนอิสระมากเกินไป พนักงานอาจไมทําตามหนาท่ี
ท่ีตนเองควรปฏิบัติ ทําใหสงผลกระทบตอหนาท่ีของตนเอง และสงกระทบถึงยอดขายดวย 
(Anderson and Oliver, 1987) นําไปสูการทดสอบการควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิง
ลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ ตามรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
  
 สมมติฐานท่ี 1b การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 
 นอกจากนี้จากวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีกลาวไววาเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการควบคุม
ความสามารถในการทํางานท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
จึงนํามาสูการสรางสมมติฐานดังนี้ 
 การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน 
ดานพฤติกรรม เนื่องจากการท่ีหัวหนางานพยายามชวยเหลือ และใหคําแนะนําตางๆ เพ่ือสรางทักษะ
การขายใหกับพนักงานขาย จะทําใหพนักงานขายสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑกับลูกคาไดอยาง
ครบถวนและถูกตอง และอาจเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาอีกดวย (C. Fred Miao, 
Kenneth R. Evans, and Shaoming Zou., 2007) นําไปสูการทดสอบการควบคุมความสามารถใน
การทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม ตามรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 

 

การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 

(Activity control) 

ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

(Outcome performance) 
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ภาพท่ี 4 การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
  
 สมมติฐานท่ี 2a..การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
 

การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
เนื่องจากการควบคุมพนักงานขายหรือใหคําแนะนําพนักงานขายมากเกินไป อาจทําใหพนักงานขายท่ี
พยายามปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองจนเต็มท่ีแลว แตยังไมสามารถทํายอดขายไดตามเปาหมายท่ี
องคกรกําหนด เปนผลใหพนักงานขายหมดกําลังใจในการขาย และทําใหประสิทธิภาพการทํางาน
ลดลง และสงผลใหยอดขายลดลงตามไปดวย (Challagalla and Shervani, 1996)  นําไปสูการ
ทดสอบการควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ ตาม
รูปภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5 การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
 
 สมมติฐานท่ี 2b การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

 

การควบคุมความสามารถในการทํางาน 

(Capability control) 

ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

(Behavioral performance) 

 

การควบคุมความสามารถในการทํางาน 

(Capability control) 

ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

(Outcome performance) 
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 นอกจากนี้จากวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีกลาวไววาเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการควบคุม
ผลลัพธในการทํางานท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ จึง
นํามาสูการสรางสมมติฐานดังนี้ 
 การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
เนื่องจากการท่ีหัวหนางานคอยควบคุมผลงานหรือบังคับยอดขายกับพนักงานขาย อาจสรางความ
กดดันแกพนักงานขาย จนอาจทําใหพนักงานขายไมมีความสุขในการทํางาน และอาจสงผลกระทบตอ
การสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา (C. Fred Miao, Kenneth R. Evans, and Shaoming Zou., 
2007) นําไปสูการทดสอบการควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรม ตามรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 6 การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
 
 สมมติฐานท่ี 3a การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 
 
 การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
เนื่องจากการท่ีหัวหนาบอกพนักงานขายเก่ียวกับเปาหมายท่ีองคกรคาดหวังไว อาจทําใหพนักงานขาย
เกิดความกระตืนรืนรนท่ีจะปฏิบัติงาน เพ่ือใหยอดขายเปนไปตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนด และ
พนักงานขายในกลุมท่ียังทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ อาจมีการปรับปรุงหรือหาทางพัฒนาทักษะดาน
การขายของตัวเอง เพ่ือใหสอดคลองกับยอดเขาเปาหมายท่ีองคกรตองการ (Jaworski and Kohli,  
1991) นําไปสูการทดสอบการควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน 
ดานผลลัพธ ตามรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

 

การควบคุมผลลัพธในการทํางาน 

(Outcome control) 

ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

(Behavioral performance) 
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ภาพท่ี 7 การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
 
 สมมติฐานท่ี 3b การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 
4. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน  
  
 Cravens et al. (1993) ไดกลาวเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานไววา ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายจะถูกประเมินอยูบอยครั้ง เนื่องจากเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
ตัวอยางเชน การทํายอดขายไดในระดับสูง หรือการทําใหมีลูกคารายใหมเพ่ิมมากข้ึน เปนตน และยัง
เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมอีกดวย ตัวอยางเชน กิจกรรม ความรู และ
ทักษะของพนักงานขาย เปนตน นอกจากนี้ การควบคุมกิจกรรมในการทํางานและการควบคุม
ความสามารถในการทํางานในระดับสูง ยังเก่ียวพันถึงพฤติกรรมในการทํางานอยางชาญฉลาด ซ่ึงมี
สวนชวยใหผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมดีข้ึนตามไปดวย ในทางตรงกันขาม การควบคุมผลลัพธใน
การทํางานในระดับสูง จะสงผลใหพนักงานขายมีพฤติกรรมท่ีขยันทํางานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับท่ี
กลาวไววา ยิ่งควบคุมพฤติกรรมการขาย จะยิ่งเกิดผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมากยิ่งข้ึน ในขณะ
ท่ี ยิ่งควบคุมผลลัพธในการขาย จะยิ่งเกิดผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธมากยิ่งข้ึนเชนกัน 
 จากแนวคิดขางตน จึงสรุปไดวา ผลการปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของ
พนักงานขาย โดยจะแบงปลการปฏบิัติงาน ออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้
 1.  ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (Behavioral performance) คือ การท่ีพนักงาน
ขายมีการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา และพนักงานขายสามารถท่ีจะใหขอมูลท่ีจะใหขอมูลแกลูกคา
หรือพนักงานในองคกรดวยกันอยางถูกตองครบถวน นอกจากนี้ พนักงานขายยังสามารถจัดทํา
เอกสารท่ีถูกตองครบถวน โดยองคกรจะตองใหความรูความเขาใจพนักงานขายเก่ียวกับรายละเอียด
ผลิตภัณฑขององคกรและผลิตภัณฑของคูแขง อีกท้ังรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องความตองการของลูกคา 
 2.  ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (Outcome performance) คือ การท่ีพนักงานขายมี
สวนในการสรางกําไรและสวนแบงทางการตลาดใหกับบริษัท และพนักงานขายมีการขายผลิตภัณฑ

 

การควบคุมผลลัพธในการทํางาน 

(Outcome control) 

ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

(Outcome performance) 
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หรือบริการไดในปริมาณมาก หรืออาจทํายอดขายไดมากกวาเปาหมายท่ีองคกรกําหนด และยังมีการ
สรางยอดขายสําหรับผลิตภัณฑใหมใหองคกรอยางรวดเร็ว เปนตน 
 สรุปจากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานนั้น ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดของ Cravens et al. (1993) มาประยุกตใชใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีกลาว
ไววาเพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ จึง
นํามาสูการสรางสมมติฐานดังนี้ 
 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมในเรื่องการสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา และการท่ี
พนักงานขายสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการไดครบถวนแกลูกคา อาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
องคกรมีกําไรและมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมมากข้ึน อันเนื่องมาจาก การท่ีลูกคาภักดีตอการซ้ือ
ผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร จนทําใหองคกรเติบโตอยางตอเนื่อง (Cravens et al., 1993, 
Jaworski and Kohli, 1991) นําไปสูการทดสอบผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ จึงกําหนดสมมติฐานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
 
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
Joseph B. Kingsbury (2016) ไดใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานไววา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคือวิธีการท่ีผูบังคับบัญชาไดบันทึกและลงความเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของคนงานในระยะเวลาท่ีกําหนดไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คือวิธีการท่ีใชประเมินคาวาผูปฏิบัติงานแตละคนมีความสามารถปฏิบัติงานไดเพียงใด โดยพิจารณา
จากปริมาณและคุณภาพของงานท่ีผูบังคับบัญชาไดบันทึกไว  หรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเปนเครื่องประกอบการพิจารณาในผลประโยชนตอบแทนความดีความชอบ
แกผูปฏิบัติงานนั้น ๆ  

 

ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

(Behavioral performance) 

ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

(Outcome performance) 
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 นงลักษณ เพ่ิมชาติ (2548) ไดใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานไววา 
กระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีมี
คุณคาตอการปฏิบัติงานภายในเวลาท่ีกําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและ
ประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ
การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 
 4.2 วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (นงลักษณ เพ่ิมชาติ, 2548) 
 การท่ีองคกรจะทราบวาพนักงานใดสมควรไดรับรางวัลตอบแทนในรูปของเงินเดือน  
สวัสดิการในข้ันสูงข้ึน ตองอาศัยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความนาเชื่อถือ (Reliability)  มี
ความสอดคลองตรงกับลักษณะของงาน (Validity)  จึงจะทําใหทราบวาพนักงานไดใชความรู
ความสามารถ  และทักษะชวยผลิตสินคาและบริการไดตามความตองการของหนวยงานขององคกร
หรือไม  ผลงานท่ีไดคุมกับคาตอบแทนท่ีหนวยงานหรือองคกรจายใหหรือไม ในอดีตเชื่อวาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเรื่องเฉพาะตัวของพนักงาน  ดังนั้นจึงเนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในเรื่องคุณลักษณะ (Traits)  ความบกพรองทางกาย (Deficiency)  และความสามารถ (Ability) ซ่ึง
บางครั้งไมเก่ียวกับงาน โดยมีความเชื่อวาคนท่ีมีการศึกษาดี มีบุคลิกดี หรือไมพิการนาจะทํางานได
ดีกวาคนท่ีมีคุณสมบัติตรงขาม   
 ปจจุบันแนวคิดนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป การทํางานจะใหความสําคัญกับผลงานท่ีเกิดข้ึน และ
ยึดเปาหมายของงานเปนหลัก ในอนาคตยิ่งมีความจําเปนอยางยิ่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวคิดสมัยใหมมีองคประกอบอยางนอย 3 ประการคือ เนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน (Results 
oriented)  ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (Focus on goals or objectives) และตองมี
สวนรวมกับผูบังคับบัญชาในการกําหนดเปาหมายงาน (Mutual goal setting between 
supervisor and employee) ท้ังนี้เพราะเชื่อวาเม่ือพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของงานเพ่ือใชเปนเกณฑวัดความสําเร็จของการทํางานแลว วิธีการเชนนี้จะทําให
พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และทําใหมีความกระตือรือรนท่ีจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย ชวย
ลดความสับสนในการทํางาน  เพราะพนักงานจะรูวาจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย  
 4.3 ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญท้ังตอพนักงาน ผูบังคับบัญชา และองคกร
ดังนี้คือ  
  4.3.1 ความสําคัญตอพนักงาน พนักงานยอมตองการทราบวา ผลการปฏิบัติงานของ
ตนเปนอยางไรมีคุณคาหรือไมเพียงใดในสายตาของผูบังคับบัญชา มีจุดบกพรองท่ีควรจะตองปรับปรุง
หรือไม เม่ือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงผลใหพนักงานทราบก็จะไดรับรูการปฏิบัติงาน
เปนอยางไร หากไมมีการประเมินผล พนักงานก็ไมมีทางรูถึงผลการปฏิบัติงานของตนวา มีสวนใดท่ี
ควรจะคงไวและสวนใดควรจะปรับปรุง พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีอยูแลวก็จะได
เสริมสรางใหมีผลการปฏิบัติงานดียิ่งข้ึน 
  4.3.2 ความสําคัญตอผูบังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ยอม
สงผลตอการปฏิบัติงานโดยสวนรวมในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา การประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานจึงมีความสําคัญตอผูบังคับบัญชา เพราะจะทําใหรูวาพนักงานมีคุณคาตองาน
หรือตอองคกรมากนอยเทาใด จะหาวิธีสงเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยางไร ควรจะใหทําหนาท่ีเดิมหรือสับเปลี่ยนโอนยายหนาท่ีไปทํางานใด จึงจะได
ประโยชนตอองคกรยิ่งข้ึน หากไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ไมสามารถจะพิจารณาในเรื่อง
เหลานี้ได 
  4.3.3  ความสําคัญตอองคกร เนื่องจากผลสําเร็จขององคกรมาจากผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตละคน ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะทําใหรูวาพนักงานแตละ
คนปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากองคกรอยูในระดับใด มีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง เพ่ือองคกร
จะไดหาทางปรับปรุงหรือจัดสรรพนักงานใหเหมาะสมกับความสามารถซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
 เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีประโยชนตอการบริหารงาน
ดังท่ีกลาวมา หนวยงานตางๆ จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึนภายในหนวยงานของ
ตน การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาตางๆ ติดตามมาในภายหลังจากท่ีนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาใช เชน การตอตานจากผูบังคับบัญชาท่ีทําหนาท่ีประเมิน การไมยอมรับของพนักงานผูรับการ
ประเมิน การไมสามารถสรุปผลการประเมินไดหลังจากท่ีทําการประเมินแลว เปนตน 
 4.4 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ในการบริหารงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคมากกวาเพ่ือจาย
คาตอบแทนแกพนักงาน  เพราะผลท่ีไดจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีคุณคาตอการพัฒนางาน
และมีคุณคาตอการบริหารงานดังนี้ 
  4.4.1 ใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานอยางเปนธรรม 
  4.4.2 สรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนพนักงานท่ีมีผลงานไดมาตรฐานหรือสูง
กวามาตรฐาน  
  4.4.3 รักษาความเปนธรรมภายใน ท้ังในดานการบริหารเงินเดือน คาตอบแทน และ
การบริหารงานบุคคล  กลาวคือสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานวาใหความสําคัญกับผลงานหรือใหความสําคัญกับพฤติกรรม 
  4.4.4 ใชเปนเครื่องมือสอนงานและพัฒนาพนักงาน กลาวคือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาพนักงาน  
  4.4.5  ใชเปนเครื่องมือใหพนักงานยึดถือระเบียบ ขอบังคับรวมกันอยางเทาเทียม 
  4.4.6 ใหพนักงานไดทราบถึงความรูความสามารถของตนเองในสายตาของ
ผูบังคับบัญชา และ/หรือเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ 
  4.4.7  เปนการทดสอบความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา หากไมยุติธรรมแลว คนท่ีมี
ความสามารถก็จะหนีจากผูบังคับบัญชา ในท่ีสุดผูบังคับบัญชาตองทํางานนั้นดวยตนเองและทํางาน
หนักมากข้ึน 
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  4.4.8 ชวยวิเคราะหปญหาขององคกรในดานตาง ๆ เชน ปญหาในการกําหนดความ
ตองการฝกอบรม ความรอบรู (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) ของพนักงาน
และลักษณะการวาจาง เปนตน 
  4.4.9 ใชเปนขอมูลในการปองกันปญหาทางการบริหาร กลาวคือ ฝายบริหารงาน
บุคคลสามารถจะวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละฝายงานวายุติธรรมหรือไม  
 4.5 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 หลักการสําคัญ ๆ ท่ีใชเปนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคมีดังนี้ 
  4.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาผลการปฏิบัติงาน 
มิใชประเมินบุคคล (Weigh the work – not the worker) 
  4.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูบังคับบัญชาทุกคน 
  4.5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีความแมนยําในการประเมิน 
  4.5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีเครื่องมือหลักชวยในการประเมิน 
  4.5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีการแจงผลการประเมินและหารือผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแลว 
  4.5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง 
 4.6 แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance standard)  
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal form) เปนเอกสารท่ี
ออกแบบข้ึนมาเพ่ือบันทึกและประมวลขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานวาไดอะไรเปน
ผลสําเร็จบาง ทําไดมากนอยเทาใดและดีเพียงใด แบบประเมินผลอาจแบงไดเปน 3 ลักษณะตาม
วิธีการตอบแบบประเมินผล ไดแก 
  4.6.1  วิธีการประเมินเปนแบบเปด ไดแกการจัดทําในลักษณะรายงานการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (Staff report) จะกําหนดหัวขอประเมินและใหเขียนรายงาน  โดยมีชองวาง
ใหกรอกขอมูลในแบบประเมิน 
  4.6.2  วิธีการประเมินเปนแบบการใหคะแนน  นิยมจัดทําแบบประเมินเปนชอง
ลงคะแนนหรือทําเปนตารางใหทําเครื่องหมายในชองตาราง 
  4.6.3  วิธีการประเมินเปนแบบรายการตรวจสอบ  จะกําหนดหัวขอประเมินท่ี
อธิบายลักษณะท่ีบงชี้ผลการปฏิบัติงาน  และอาจกําหนดคะแนนจากนอยไปหามาก  หรือใหผู
ประเมินทําเครื่องหมายลงในหัวขอท่ีตรงกับผลการประเมิน 
 โดยท่ัวไปการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะแบงออกตามระดับพนักงาน  และ
มีแบบประเมินท่ีใชสําหรับตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ  เพ่ือกําหนดหัวขอการประเมินใหเหมาะสมแก
ระดับตําแหนงงานและลักษณะงาน  เพราะการกําหนดหัวขอประเมินจะตองใหสอดคลองกับสิ่งท่ีจะ
บงบอกผลการประเมินการปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม  
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 การทดสอบแบบประเมินสามารถทําไดโดยงาย  โดยใหผูบังคับบัญชากลุมหนึ่งตรวจ
พิจารณาแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให  หรืออาจทดลองใหปฏิบัติจริงโดยใชแบบ
ประเมินเลย  ท้ังนี้ในการทดลองนั้นควรจะทดลองในหลายตําแหนง  หลายระดับในองคกร 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญตอการปรับเงินเดือนอันสงผล
ทางออมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร  เปนเครื่องชี้วัดความสัมพันธระหวางความรู 
ความสามารถของพนักงานกับความคาดหวังของหนวยงานซ่ึงในอดีตการประเมินยังไมเปนระบบไมมี
กฎเกณฑ ตอมาจึงมีระบบท่ีเนนการประเมินคุณลักษณะประจําตัวและผลงาน  จนกระท่ังในปจจุบัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานนิยมการประเมินผลสําเร็จของงานท่ีกําหนดเปาหมายรวมกัน รวมท้ัง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปองคกรควรจะมีระเบียบปฏิบัติงานบุคคลวาดวยการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีมีเนื้อหาสาระ 10 ประการอันไดแก  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  นโยบาย  
กระบวนการประเมินผลและวิธีการ  แบบประเมินผล  ปจจัยและการถวงน้ําหนัก  คําจํากัดความ  
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลและขอพึงระวัง  กําหนดวันและระยะเวลาการประเมิน  และสุดทาย
คือการแจงและหารือผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวิธีการประเมิน 4 ลักษณะ ไดแก การประเมินท่ียึด
คุณลักษณะบุคคลเปนหลัก  การประเมินท่ียึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก  การประเมินท่ียึด
ผลสําเร็จของงานหรือวัตถุประสงคเปนหลัก  และการประเมินแบบวิธีผสมผสาน  ซ่ึงแตละวิธีสีความ
เหมาะสมกับการใชท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับ ลักษณะงาน  การจัดแบงสวนงาน  และมาตรฐานตาง ๆ ท่ี
องคกรกําหนดไว  ในการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะตาม
วิธีการตอบคือ วิธีการประเมินแบบเปด  แบบการใหคะแนน และแบบรายการตรวจสอบ  ผลท่ีไดจาก
การประเมินนอกจากจะนําไปใชในการพิจารณาข้ันเงินเดือนแลว ยังอาจมีผลถึงการลดตําแหนงและ
การเลิกจางได 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการปฏิบัติ งานของ 
พนักงานขาย ในกรุงเทพมหานคร เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย ในกรุงเทพมหานคร มีประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ พนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร  
 กลุมตัวอยาง  ประชากร ท่ี เลือก เ ก็บขอ มูล  คือ พนักงานขาย ท่ี ทํางานอยู ใน
กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากไมทราบสัดสวนของประชากรท่ีแนชัด ดังนั้น จึงเลือกใชสูตรของ 
คอแครน (Cochran, 2520 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยใชสูตร ดังนี้  

               n =     Z2 
         4e2

 

 เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดข้ึนได (กําหนดใหเกิด
ความคลานเคลื่อนไดไมเกิน 5% หรือมีคา e = 0.05)  
  z = ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยสําคัญ (ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา z = 1.95) 

เม่ือแทนคาในสูตร           n =     Z2 
         4e2

 

                                 n =   (1.96)2 
       4(0.05)2 

                                 n =   384.16 
 



25 
 

 

 จากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะเก็บแบบสอบถาม จะไดจํานวนประชากร 
385 คน ดังนั้น ผูวิจัยจะทําการเก็บแบบสอบถามท้ังหมด 385 ชุด โดยมีผูตอบกลับอยางถูกตอง
จํานวน 150 ชุด คิดเปนรอยละ 39 ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสามารถยอมรับได เนื่องจากการเก็บ
แบบสอบถามทางอินเทอรเน็ตแบบออนไลนนั้นมีขอกําจัด (Babbie, 2007) ทําใหยอมรับไดตั้งแต
จํานวนรอยละ 30 ข้ึนไป (SurveyMonkey, 2010)  ซ่ึงวิธีการเลือกบุคคลท่ีจะมาทําแบบทดสอบนั้น 
จะใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling design) โดยผูวิจัยจะทําการเลือกผูตอบ
แบบสอบถาม เฉพาะผูท่ีประกอบอาชีพพนักงานขาย ท้ังท่ีทํางานอยูในภาครัฐและภาคเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีการนํา
แบบสอบถามของ Eric Fanga, Kenneth R. Evansb, และ Shaoming Zou (2005) กับ  
C. Fred Miao, Kenneth R. Evans, และ Shaoming Zou (2007) มาประยุกตในการสราง
แบบสอบถามชุดนี้ โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบไปดวย อายุ เพศ 
รายได การศึกษา อาชีพ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามปลายปด โดยมีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวโดยมีคําถามท้ังหมด จํานวน 5 ขอ 

 สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับการควบคุมพนักงานขายและผลการปฏิบัติงานดานการขาย 
ซ่ึงเปนลักษณะคําถามปลายปด โดยมีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามโดยใชการวัดทัศนคติของลิเกิรต 
(ประสพชัย พสุนนท, 2555) ซ่ึงจะแบงคะแนนระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ชวงเทาๆกัน โดยจะให
ความหมายของคะแนนทัศนคติ ดังนี้  

 
คะแนน                                 ระดับความคิดเห็น 
  5   มากท่ีสุด 
 4   มาก 
 3   ปานกลาง 
 2   นอย 
 1   นอยท่ีสุด 
 

วิธีการแปลผลแบบสอบถามในสวนนี้จะใชคาเฉลี่ย (x) ตามเกณฑคะแนนดังนี้ 
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
           จํานวนชั้น 

  = 5 - 1 
       5 
  = 0.8  
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โดยคะแนนคาเฉลี่ยท่ีคํานวณได จะใชในการอภิปลายผลดังนี้ 
 ระดับคะแนน                             ความหมาย 
 4.21 – 5.00  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20                       ระดับความคิดเห็นมาก 
 2.61 – 3.40                    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 1.81 – 2.60                      ระดับความคิดเห็นนอย 
 1.00 – 1.80              ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด                               

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามปลายเปด โดยใหผูตอบแบบสอบถาม 

สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในชองนี้ไดตามสะดวก  
 
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.1 การตรวจสอบหาความเท่ียงตรง 
3.1.1 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผูวิจัยมีการสราง

แบบสอบถามข้ึน โดยอาศัยทฤษฏีตางๆ เอกสารท้ังแบบรูปเลมหรือออนไลน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดทําแบบสอบถามข้ึนมา โดยแบบสอบถามนี้ มีการนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนท่ีจะนําใชใน
การทดสอบจริง เพ่ือตรวจความความถูกตอง ความสมบูรณและความเหมาะสมของเนื้อหาวาถูกตอง
หรือสามารถใชวัดไดจริงหรือไม หลังจากนั้น ผูวิจัยก็นําแบบสอบถามท่ีไดจากการปรับปรุงนั้น  
มาจัดทําใหเหมาะสมกับการวิจัย และมีการนํามาตรวจสอบความตรง โดยใชการวัดคาดัชนี 
ความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค (Index of Item – objective congruence: 
IOC) หรือท่ีเรียกวา คาดัชนี IOC โดยจะมีการกําหนดการใหคะแนนของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

+1  หมายถึง  ขอคําถามมีความเหมาะสม 
0  หมายถึง  ไมแนใจถึงความเหมาะสมของขอคําถาม 
-1  หมายถึง  ขอคําถามมีความไมเหมาะสม 

โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
                             IOC =     ∑R 

          N 

  เม่ือ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
   ∑R คือ ผลรวมของคะแนนผูทรงคุณวุฒิ 
   N คือ จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 
โดยคา IOC ท่ีไดมานั้น ถาคํานวณแลวไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ถือวาสอดคลองใน
เกณฑท่ียอมรับได (ประสพชัย พสุนนท, 2555) ซ่ึงคาดัชนีความสอดคลองทุกขอของแบบสอบถาม
ของผูวิจัยนั้นอยูระหวาง 0.67 – 1.00 จากนั้น ก็มีการปรับคําถามใหเหมาะสมตามท่ีผูทรงคุณวุฒิ
ชี้แนะ เพ่ือใหเหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้ 
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 3.1.2 การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) การหาคาความเชื่อม่ันนี้ เพ่ือ
ทดสอบวาแบบทดสอบมความนาเชื่อถือเพียงใด ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อม่ัน  
โดยการนําแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทําการทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน  
(Pre-test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด และผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ มาหา 
คาความเชื่อม่ัน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  
ซ่ึงคาความเชื่อม่ันตองมีคามากกวาศูนยแตนอยกวาหนึ่ง โดยคาความเชื่อม่ันของแตละคําถามนั้น  
ควรมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป (ประสพชัย พสุนนท, 2555) ซ่ึงคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของผูวิจัย
นั้นอยูระหวาง 0.838 – 0.909 (ดังตารางท่ี 1) ดังนั้น แบบสอบถามจึงจัดอยูในเกณฑความเชื่อม่ันสูง
และสามารถนําไปใชทดสอบได 
 
ตารางท่ี 1 คาความเชื่อม่ัน 
 

ตัวแปร คาความเช่ือม่ัน  

ระบบการควบคุมพนักงานขาย 

     การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 0.838 

     การควบคุมความสามารถในการทํางาน 0.857 

     การควบคุมผลลัพธในการทํางาน 0.850 

ผลการปฏิบัติงาน 

     ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 0.868 

     ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 0.909 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

4.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดขอมูลมาจากการท่ีผูวิจัยแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกไว ทําการตอบคําถาม จํานวน 150 ชุด ตามท่ีกําหนดไวดัง
ขางตน 

4.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดขอมูลมากจากการท่ีผูวิจัยทําการ
สืบคนขอมูลตางๆจากในหนังสือ รวมถึงเอกสารประเภทวิทยานิพนธ บทความ นิตยสาร และจาก
เว็บไซตตางๆ 
 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยมีการนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะหทางสถิติ ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือนําผลท่ีไดท้ังหมด มาทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

5.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน 
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5.1.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบ
ไปดวย อายุ เพศ รายได การศึกษา อาชีพ โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  

5.1.2 การวิเคราะหการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุม
ความสามารถในการทํางาน การควบคุมผลลัพธในการทํางาน  ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม และ
ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ โดยใชคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร 
5.2.1 การทดสอบสมมติฐานโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร

สัน (Pearson’s correlation coefficient)  
5.3 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบสมมติฐาน 

5.3.1 การทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 
(Simple regression analysis) 
 
สมการท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1a การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 

  BP = 𝛽01 + 𝛽1 AC + 𝜀 
 สมมติฐานท่ี 1b การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 

  OP =  𝛽02 + 𝛽2 AC + 𝜀 
 สมมติฐานท่ี 2a..การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

  BP =  𝛽03 + 𝛽3 CC + 𝜀 
 สมมติฐานท่ี 2b การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

  OP =  𝛽04 + 𝛽4 CC + 𝜀 
 สมมติฐานท่ี 3a การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 

  BP =  𝛽05 + 𝛽5 OC + 𝜀 
 สมมติฐานท่ี 3b การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 

  OP =  𝛽06 + 𝛽6 OC + 𝜀 
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 

  OP =  𝛽07 + 𝛽7 BP + 𝜀 
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เพ่ือใหเขาใจขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดความหมายของคํายอ ดังนี้ 
  AC แทน   การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 
  CC แทน   การควบคุมความสามารถในการทํางาน 
  OC แทน   การควบคุมผลลัพธในการทํางาน 
  BP แทน   ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
  OP  แทน   ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

5.4 การใชสถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
5.4.1 การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยใชการวัดคาดัชนี

ความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค (Index of Item – objective congruence: 
IOC) หรือท่ีเรียกวา คาดัชนี IOC 

5.4.2 การตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยการศึกษาอิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงาน
ขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแสดงไวเปนลําดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนกังานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุมความสามารถ 
ในการทํางาน การควบคุมผลลัพธในการทํางาน  ผลการปฏิบัติ งานดานพฤติกรรม และ 
ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
 ตอนท่ี 3 การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร 
 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1a การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 
 สมมติฐานท่ี 1b การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 สมมติฐานท่ี 2a..การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
 สมมติฐานท่ี 2b การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
 สมมติฐานท่ี 3a การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 
 สมมติฐานท่ี 3b การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 
 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n แทน  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
 x แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 P – value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
  Sig แทน คาท่ีใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางท่ีสามารถใช

พยากรณ 
𝛽  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 𝜀 แทน คาความคลาดเคลื่อน 
 *.    แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 *** แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
 R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอย 
 Adjusted R2 แทน  คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 
 a    แทน คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 
 AC แทน    การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน  
 CC แทน    การควบคุมความสามารถในการทํางาน  
 OC แทน    การควบคุมผลลัพธในการทํางาน  
 BP แทน    ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม  
 OP แทน    ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ  
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงานขายของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 150 คน จําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ ประสบการณการทําอาชีพพนักงานขาย โดยใชสถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive statistic) นํามาแจกแจงความถ่ีของแตละขอ จากนั้นจึงนํามาหาคารอยละ 
(Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  จํานวนความถ่ีรอยละของขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของ

กลุมตัวอยางในภาพรวม 
(n = 150 คน) 

ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ     

  ชาย 72 48.0 

  หญิง 78 52.0 

รวม 150 100 
 



32 
 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนความถ่ีรอยละของขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของ
กลุมตัวอยางในภาพรวม (ตอ) 

(n = 150 คน) 

ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

อายุ     

  นอยกวา 25 ป  21 14.0 

  25 - 30 ป 65 43.4 

  31 - 40 ป 41 27.3 

  มากกวา 40 ป ข้ึนไป 23 15.3 

รวม 150 100 

ระดับการศึกษา     

  ต่ํากวาปริญญาตรี 8 5.3 

  ปริญญาตรี 92 61.4 

  สูงกวาปริญญาตรี 50 33.3 

รวม 150 100 

รายไดเฉล่ียตอเดือน     

  นอยกวา 15,000 บาท  8 5.3 

  15,000 - 25,000 บาท 27 18.0 

  25,001 - 35,000 บาท 39 26.0 

  35,001 - 45,000 บาท 45 30.0 

  มากกวา 45,000 บาท ข้ึนไป 31 20.7 

รวม 150 100 

ประสบการณการทําอาชีพพนักงานขาย     

  นอยกวา 1 ป 22 14.7 

  1 – 2 ป 28 18.7 

  3 – 5 ป 39 26.0 

  มากกวา 5 ปข้ึนไป 61 40.6 

รวม 150 100 
  
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 78 คน  
คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาเปนเพศชาย มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 48.0 
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 ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25 – 30 ป มีจํานวน 65 คน  
คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ป มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมามี
อายุมากกวา 40 ป ข้ึนไป มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และอายุนอยกวา 25 ป มีจํานวน 21 
คน คิดเปนรอยละ 14.0 
 ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 61.4 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
5.3 
 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี 
35,001 – 45,000 บาท มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี 
25,001 – 35,000 บาท มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
มากกวา 45,000 บาท ข้ึนไป มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 20.7 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี 
15,000 – 25,000 บาท มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 18.0 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 
15,000 บาท มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.3  
 ดานประสบการณการทําอาชีพพนักงานขาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประสบการณการทําอาชีพพนักงานขายมากกวา 5 ป ข้ึนไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.6 
รองลงมามีประสบการณการทําอาชีพพนักงานขาย 3 – 5 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26.0 
รองลงมามีประสบการณการทําอาชีพพนักงานขาย 1 – 2 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 18.7 
และมีประสบการณการทําอาชีพพนักงานขายนอยกวา 1 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 14.7 
 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุมความสามารถ 
ในการทํางาน การควบคุมผลลัพธในการทํางาน  ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม และ 
ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุมความสามารถ
ในการทํางาน การควบคุมผลลัพธในการทํางาน  ผลการปฏิบั ติงานดานพฤติกรรม และ 
ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงานขายของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 150 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานขายของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

(n = 150 คน) 

ตัวแปร 𝑥 S.D.  ระดับความคิดเห็น 

ระบบการควบคุมพนักงานขาย       

    การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 4.03 0.73 มาก 

     การควบคุมความสามารถในการทํางาน 3.97 0.75 มาก 

     การควบคุมผลลัพธในการทํางาน 4.17 0.72 มาก 

ผลการปฏิบัติงาน       

     ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 4.22 0.66 มากท่ีสุด 

     ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 3.80 0.74 มาก 
 
 จากตารางท่ี 3 ในภาพรวมของระบบการควบคุมพนักงานขาย เม่ือแยกพิจารณารายดาน
พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานการควบคุมผลลัพธในการทํางาน ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (𝑥 = 4.17, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ดานการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน ซ่ึงมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 4.03, S.D. = 0.73) และสุดทายคือ ดานการควบคุม

ความสามารถในการทํางาน ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.97, S.D. = 0.75) และใน
ภาพรวมของผลการปฏิบัติงาน เม่ือแยกพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ผลการ

ปฏบิัติงานดานพฤติกรรม ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (𝑥 = 4.22, S.D. = 0.66) และ

รองลงมาคือ ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.80,  
S.D. = 0.74) 

1. ระบบการควบคุมพนักงานขาย 
การวิเคราะหระบบการควบคุมพนักงานขาย จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามท่ี

เปนพนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 150 คน โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4 - 6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย ดานการควบคุมกิจกรรม 
ในการทํางาน 

(n = 150 คน) 

ระบบการควบคุมพนักงานขาย 𝑥 S.D.  ระดับความคิดเห็น 

ดานการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน 

4.23 0.76 มากท่ีสุด 1. หัวหนางานมีการแจงทานเก่ียวกับกิจกรรม
การขายท่ีทานตองทํา 

2. หัวหนางานมีการพูดคุยกับทานวา ทานจะ
สามารถทําตามกิจกรรมการขายท่ีแจงไดอยางไร 

4.15 0.77 มาก 

3. หัวหนางานมีการแจงผลการปฏิบัติของทาน 
เม่ือทานทํางานไดตรงความตองการ 

4.06 0.73 มาก 

4. หัวหนางานมีการชวยปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การขายของทาน เม่ือเห็นวาไมประสบผลสําเร็จ
ในการขาย 

3.75 0.71 มาก 

5. หัวหนางานมีการตรวจสอบกิจกรรมการขาย
ของทาน ถาไมตรงกับแนวทางท่ีตองการ ก็สั่งให
ปรับเปลี่ยน 

3.96 0.67 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.73 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย ดานการควบคุม
กิจกรรมในการทํางาน โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หัวหนางานมีการ
แจงพนักงานขายเก่ียวกับกิจกรรมการขายท่ีพนักงานขายตองทํา ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มากท่ีสุด (𝑥 = 4.23, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ หัวหนางานมีการพูดคุยกับพนักงานขายวา 
พนักงานขายจะสามารถทําตามกิจกรรมการขายท่ีแจงไดอยางไร ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก (𝑥 = 4.15, S.D. = 0.77) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ หัวหนางานมีการชวย
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการขายของพนักงานขาย เม่ือเห็นวาไมประสบผลสําเร็จในการขาย ซ่ึงมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.75, S.D. = 0.71) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย ดานการควบคุมความสามารถ 
ในการทํางาน 

(n = 150 คน) 

ระบบการควบคุมพนักงานขาย 𝑥 S.D.  ระดับความคิดเห็น 

การควบคุมความสามารถในการทํางาน  

4.09 0.77 มาก 1. หัวหนางานมีการประเมินทักษะการขายของ
ทานอยางสมํ่าเสมอ 

2. หัวหนางานกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถและทักษะการขายของทาน 

4.07 0.82 มาก 

3. หัวหนางานมีการกําหนดวา ควรใชกลยุทธ
แบบใดในการขาย 

3.67 0.70 มาก 

4. หัวหนางานมีการควบคุมการใชจายตางๆ ใน
การออกไปพบลูกคาของทาน 

4.05 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.75 มาก 
 
 จากตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย ดานการควบคุม
ความสามารถในการทํางาน โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หัวหนางาน
มีการประเมินทักษะการขายของพนักงานขายอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

(𝑥 = 4.09, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ หัวหนางานกําหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถและ

ทักษะการขายของพนังงานขาย ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 4.07, S.D. = 0.82) 
และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ หัวหนางานมีการกําหนดวา ควรใชกลยุทธแบบใดในการขาย 

ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.67, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม
ความคิดเห็นเ ก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย ดานการควบคุมผลลัพธ 
ในการทํางาน 

(n = 150 คน) 

ระบบการควบคุมพนักงานขาย 𝑥 S.D.  ระดับความคิดเห็น 

ดานการควบคุมผลลัพธในการทํางาน  

4.25 0.75 มากท่ีสุด 1. หัวหนางานกําหนดเปาหมายยอดขายและ
สวนแบงการตลาดท่ีองคกรคาดหวัง 

2. ทานตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนา
งาน ตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนด 

4.22 0.71 มากท่ีสุด 

3. ถาทานทํายอดขายไมไดตรงตามเปาหมาย 
ทานจะตองอธิบายกับหัวหนางานวาเปนเพราะ
เหตุใด 

4.02 0.68 มาก 

4. เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ ข้ึนอยูกับ
ผลงานและเปาหมายท่ีองคกรกําหนด 

4.33 0.76 มากท่ีสุด 

5. หัวหนางานมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของทานอยางเครงครัด 

4.05 0.71 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขาย ดานการควบคุม
ผลลัพธในการทํางาน โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ เงินเดือนและ
คาตอบแทนตางๆ ข้ึนอยูกับผลงานและเปาหมายท่ีองคกรกําหนด ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มากท่ีสุด (𝑥 = 4.33, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ หัวหนางานกําหนดเปาหมายยอดขายและสวนแบง

การตลาดท่ีองคกรคาดหวัง ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (𝑥 = 4.25, S.D. = 0.75) 
และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ถาพนักงานขายทํายอดขายไมไดตรงตามเปาหมาย  
พนักงานขายจะตองอธิบายกับหัวหนางานวาเปนเพราะเหตุใด ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(𝑥 = 4.02, S.D. = 0.68) ตามลําดับ 
 

2. ผลการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนพนักงาน

ขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 150 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 7 - 8 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ดานผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

(n = 150 คน) 

ผลการปฏิบัติงาน 𝑥 S.D.  ระดับความคิดเห็น 

ดานผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม  

4.28 0.64 มากท่ีสุด 1. ทานสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาไดสมํ่าเสมอ 

2. ทานสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคา
อยางถูกตองครบถวน 

4.31 0.65 มากท่ีสุด 

3. ทานสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใน
การใหบริการของทาน 

4.31 0.67 มากท่ีสุด 

4. ทานสามารถบริหารจัดการเงิน ท่ีบริษัทให
ทานใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.65 มาก 

5. ทานสามารถจัดการเรื่องเวลาในการทํางาน
ไดอยางดี 

4.08 0.69 มาก 

ภาพรวม 4.22 0.66 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ดานผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรม โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ พนักงานขายสามารถให
ขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคาอยางถูกตองครบถวน ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  

(𝑥 = 4.31, S.D. = 0.65) และพนักงานขายสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใหบริการ

ของทาน ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (𝑥 = 4.31, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ 
พนักงานขายสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาไดสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มากท่ีสุด (𝑥 = 4.28, S.D. = 0.64) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ พนักงานขายสามารถ

จัดการเรื่องเวลาในการทํางานไดอยางดี ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 4.08,  
S.D. = 0.69) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ดานผลการปฏิบัติงานดานผลลพัธ 

(n = 150 คน) 

ผลการปฏิบัติงาน 𝑥 S.D.  ระดับความคิดเห็น 

ดานผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ  

4.02 0.74 มาก 1. ทานประสบความสําเร็จในการสรางสวนแบง
การตลาดขององคกร 

2. ทานสามารถทํายอดขายไดในปริมาณมาก 3.88 0.76 มาก 

3. ทานสามารถสรางยอดขายผลิตภัณฑและทํา
กําไรสูงสุดใหกับองคกร 

3.75 0.73 มาก 

4. ทานสามารถสรางยอดขายจากผลิตภัณฑใหม
ขององคกรไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

3.45 0.72 มาก 

5. ทานสามารถทําผลงานประจําปไดมากกวาท่ี
องคกรกําหนดและบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

3.87 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.74 มาก 
 
 จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ดานผลการปฏิบัติงานดาน
ผลลัพธ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ พนักงานขายประสบความสําเร็จ

ในการสรางสวนแบงการตลาดขององคกร ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 4.02,  
S.D. = 0.74) รองลงมาคือ พนักงานขายสามารถทํายอดขายไดในปริมาณมาก ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (𝑥 = 3.88, S.D. = 0.76) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ พนักงานขาย
สามารถสรางยอดขายจากผลิตภัณฑใหมขององคกรไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซ่ึงมีระดับ 

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.45, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 3 การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร 
 กอนทําการวิเคราะหผูวิจัยทําการทดสอบคุณสมบัติตางๆวาขอมูลเหมาะสมกับเทคนิค
การวิเคราะหเสนทาหรือไม ดวยการทดสอบคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient 
correlation) ระหวางกลุมตัวแปร การหาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคูก็เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสูงจนเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ โดยการวิเคราะหการ
ถดถอย เปนเทคนิคการพยากรณท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางมากท่ีสุดในสาขาวิชาตางๆ โดยใชตัว
แปรอิสระ (Independent variable) หรือตัวแปรพยากรณ (Predictor) อยางนอยหนึ่งตัวไป
พยากรณหรืออธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม (Dependent variable) ถาการวิเคราะหการ
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ถดถอยประกอบดวย ตัวแปรอิสระ 1 ตัว สําหรับพยากรณตัวแปรตาม 1 ตัว ซ่ึงวัดเปนคาในเชิง
ปริมาณ เรียกวา การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis)  
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 
 
ตารางท่ี 9  ผลการวิ เคราะหสหสัมพันธของตั วแปรระบบการควบคุมพนักงานขายและ 

ผลการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยาง 
(n = 150 คน) 

ตัวแปร AC CC OC BP OP 

 AC           

 CC 0.624**         

 OC 0.563** 0.697**       

 BP 0.472** 0.512** 0.544**     

 OP 0.510** 0.625** 0.522** 0.645**   

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 จากตารางท่ี 9 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุก
ตัวมีความสัมพันธกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.472 – 0.697 และเม่ือพิจารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
ผูวิจัยจึงนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหความถดถอยอยางงาย เพ่ือแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมี
ตอตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหวางการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีสงผลตอผล

การปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
 (n = 150 คน) 

ตัวแปรตน 

ผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรม (BP) t p - value 

(𝛽) (e) 

คาคงท่ี (a) 2.480 0.269 9.217 0.000*** 

การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน (AC) 0.431 0.660 6.517 0.000*** 

F = 42.474, P = 0.000, Adjusted R2 = 0.218, R = 0.472 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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 จากตารางท่ี 10 การวิเคราะหการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis) 
โดยการใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.431, p < 0.001)  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1a 
 
ตารางท่ี 11  ผลการทดสอบอิทธิพลทางลบระหวางการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีสงผลตอผล

การปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
(n = 150 คน) 

ตัวแปรตน 
ผลการปฏิบัติงานดาน

ผลลัพธ (OP) t p - value 

(𝛽) (e) 

คาคงท่ี (a) 1.597 0.308 5.185 0.000*** 

การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน (AC) 0.546 0.076 7.206 0.000*** 

F = 51.921, P = 0.000, Adjusted R2 = 0.255, R = 0.510 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 จากตารางท่ี 11 การวิเคราะหการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis) โดย
การใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผล
การปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.546, p < 0.001)  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1b 
 
ตารางท่ี 12  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหวางการควบคุมความสามารถในการทํางานท่ีสงผล

ตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
(n = 150 คน) 

ตัวแปรตน 

ผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรม (BP) t p - value 

(𝛽) (e) 

คาคงท่ี (a) 2.442 0.247 9.867 0.000*** 

การควบคุมความสามารถในการทํางาน (CC) 0.448 0.062 7.254 0.000*** 

F = 52.622, P = 0.000, Adjusted R2 = 0.257, R = 0.512 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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 จากตารางท่ี 12 การวิเคราะหการควบคุมความสามารถในการทํางานท่ีสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis) 
โดยการใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิง
บวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.448, p < 0.001)  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2a 
 
ตารางท่ี 13  ผลการทดสอบอิทธิพลทางลบระหวางการควบคุมความสามารถในการทํางานท่ีสงผลตอ

ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
(n = 150 คน) 

ตัวแปรตน 
ผลการปฏิบัติงานดาน

ผลลัพธ (OP) t p - value 

(𝛽) (e) 

คาคงท่ี (a) 1.251 0.264 4.749 0.000*** 

การควบคุมความสามารถในการทํางาน (CC) 0.641 0.066 9.752 0.000*** 

F = 95.110, P = 0.000, Adjusted R2 = 0.387, R = 0.625 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

 จากตารางท่ี 13 การวิเคราะหการควบคุมความสามารถในการทํางานท่ีสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis) โดย
การใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.641, p < 0.001)  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2b 
 
ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบอิทธิพลทางลบระหวางการควบคุมผลลัพธในการทํางานท่ีสงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
(n = 150 คน) 

ตัวแปรตน 

ผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรม (BP) t p - value 

(𝛽) (e) 

คาคงท่ี (a) 2.072 0.274 7.552 0.000*** 

การควบคุมผลลัพธในการทํางาน (OC) 0.514 0.065 7.885 0.000*** 

F = 62.181, P = 0.000, Adjusted R2 = 0.291, R = 0.544 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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 จากตารางท่ี 14 การวิเคราะหการควบคุมผลลัพธในการทํางานท่ีสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis) 
โดยการใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.514, p < 0.001)  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3a 
 
ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหวางการควบคุมผลลัพธในการทํางานท่ีสงผลตอผล

การปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
(n = 150 คน) 

ตัวแปรตน 
ผลการปฏิบัติงานดาน

ผลลัพธ (OP) t p - value 

(𝛽) (e) 

คาคงท่ี (a) 1.379 0.327 4.219 0.000*** 

การควบคุมผลลัพธในการทํางาน (OC) 0.579 0.078 7.453 0.000*** 

F = 55.544, P = 0.000, Adjusted R2 = 0.268, R = 0.522 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

 จากตารางท่ี 15 การวิเคราะหการควบคุมผลลัพธในการทํางานท่ีสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis) โดย
การใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผล
การปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.579, p < 0.001)  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3b 
 
ตารางท่ี 16  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหวางผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมท่ีสงผลตอผล

การปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
(n = 150 คน) 

ตัวแปรตน 
ผลการปฏิบัติงานดาน

ผลลัพธ (OP) t p - value 

(𝛽) (e) 

คาคงท่ี (a) 0.605 0.313 1.935 0.055*** 

ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (BP) 0.756 0.074 10.272 0.000*** 

F = 105.514, P = 0.000, Adjusted R2 = 0.412, R = 0.645 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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 จากตารางท่ี 16 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมท่ีสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression analysis) โดย
การใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผล
การปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.756, p < 0.001)  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
 
ตารางท่ี 17  สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1a การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมี

อิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 

  ยอมรับสมมติฐาน           
(𝛽 = 0.431, p < 0.001)   

สมมติฐานท่ี 1b การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมี
อิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 

   ปฏิเสธสมมติฐาน           
(𝛽 = 0.546, p < 0.001)   

สมมติฐานท่ี 2a การควบคุมความสามารถในการ
ทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 

   ยอมรับสมมติฐาน             
(𝛽 = 0.448, p < 0.001)   

สมมติฐานท่ี 2b  การควบคุมความสามารถในการ
ทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

    ปฏิเสธสมมติฐาน          
(𝛽 = 0.641, p < 0.001)   

สมมติฐานท่ี 3a  การควบคุมผลลัพธในการทํางานมี
อิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม 

    ปฏิเสธสมมติฐาน          
(𝛽 = 0.514, p < 0.001)   

สมมติฐานท่ี 3b  การควบคุมผลลัพธในการทํางานมี
อิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 

     ยอมรับสมมติฐาน         
(𝛽 = 0.579, p < 0.001)   

สมมติฐานท่ี 4  ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมี
อิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ 

     ยอมรับสมมติฐาน         
(𝛽 = 0.756, p < 0.001)   
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานขาย 
ในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 150 คน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร 
  จากการศึกษา พบวา พนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 150 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 78 คน มีอายุเฉลี่ย 25 – 30 ป มีจํานวน 65 คน 
ระดับการศึกษา พบวา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 92 คน รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
35,001 – 45,000 บาท มีจํานวน 45 คน และมีประสบการณการทําอาชีพพนักงานขายมากกวา 5 ป 
ข้ึนไป จํานวน 61 คน 
  ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุมความสามารถ 
ในการทํางาน การควบคุมผลลัพธในการทํางาน  ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม และ 
ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 

1. ขอมูลเก่ียวกับระบบควบคุมพนักงานขาย 
  จากการ ศึกษาพบว า  พนั ก งานขายของ ท้ั งภ าครั ฐและภาค เอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร มีระดับการควบคุมกิจกรรมในการทํางานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ระดับการควบคุมกิจกรรมในการทํางานท่ีมากท่ีสุด คือ หัวหนางานมีการแจงพนักงานขาย
เก่ียวกับกิจกรรมการขายท่ีพนักงานขายตองทํา และมีระดับการควบคุมความสามารถในการทํางาน
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการควบคุมความสามารถในการทํางานท่ี 
มากท่ีสุด คือ หัวหนางานมีการประเมินทักษะการขายของพนักงานขายอยางสมํ่าเสมอ และมีระดับ
การควบคุมผลลัพธในการทํางานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการควบคุม
ผลลัพธในการทํางานท่ีมากท่ีสุด คือ เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ ข้ึนอยูกับผลงานและเปาหมายท่ี
องคกรกําหนด 

2. ขอมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 
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 จากการศึกษาพบวา พนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มี
ร ะ ดั บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น พ ฤ ติ ก ร ร ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า เ ป น 
รายขอพบวา ระดับผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมท่ีมากท่ีสุด คือ พนักงานขายสามารถใหขอมูล
ผลิตภัณฑแกลูกคาอยางถูกตองครบถวน และมีระดับผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธท่ีมากท่ีสุด คือ พนักงานขาย
ประสบความสําเร็จในการสรางสวนแบงการตลาดขององคกร 
 ตอนท่ี 3 การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกัน 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.472 – 0.697 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระดวยกันเอง พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1a การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.431, p < 0.001)  โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 21  
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1a 
 สมมติฐานท่ี 1b การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ (𝛽 = 0.546, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 1b 
 สมมติฐานท่ี 2a..การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.448, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 25  
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2a 
 สมมติฐานท่ี 2b การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.641, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 38  
ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2b 
 สมมติฐานท่ี 3a การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.514, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 29 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 3a 
 สมมติฐานท่ี 3b การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ (𝛽 = 0.579, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 26 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 3b 
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ (𝛽 = 0.756, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 41 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 4 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
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  ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย ในกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงเปนการศึกษาถึงอิทธิพลท้ังทางบวกและทางลบของระบบ
ควบคุมพนักงานขาย ท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย โดยการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ 
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  
  ระบบการควบคุมพนักงานขาย (Sales control system) ซ่ึงประกอบไปดวย  
การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุมความสามารถในการทํางาน และการควบคุมผลลัพธใน
การทํางาน โดยมีภาพรวมของระบบควบคุมพนักงานขายท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก ซ่ึงการควบคุม
ผลลัพธในการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน และสุดทาย
คือ การควบคุมความสามารถในการทํางาน เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากการท่ีหัวหนางานมี
การบอกพนักงานขายเก่ียวกับเปาหมายท่ีองคกรคาดหวัง อาจเปนการกระตุนพนักงานใหพยายามท่ี
จะทําใหองคกรมียอดขายท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหคนในองคกรสามารถไดรับเงินเดือนและคาตอบแทน หรือ
สวัสดิการตางๆจากบริษัทดียิ่งข้ึน เชน ไดรับเงินเดือนประจําเดือนมากข้ึน ไดรับโบนัสประจําปมากข้ึน 
หรือมีสวัสดิการตางๆ เชน มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือไดรับคารักษาพยาบาลตางๆมากยิ่งข้ึน 
เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับผลระดับความคิดเห็นท่ีไดมากท่ีสุดของการควบคุมผลลัพธในการทํางานท่ีวา 
เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ ข้ึนอยูกับผลงานและเปาหมายท่ีองคกรกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันทชัย (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พนักงานพอใจในการใหสวัสดิการในเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาล 
และดานการบริการตางๆ เชน บานพัก คาเดินทาง เปนตน สวัสดิการเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให
พนักงานทํางานในหนวยงานนี้ เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับความรูและความสามารถ  
มีความพอใจในเงินเดือนท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนในแตละป และเห็นวาบัญชีเงินเดือนท่ีหนวยงานกําหนดใชอยู
ในปจจุบันมีความเหมาะสม เปนเพราะองคกรมีความปรารถนาใหพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพใน
การทํางานตามภารกิจและวิสัยทัศนขององคกรอยางมีความสุขดวยความม่ันคง ตลอดจน 
มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และการครองชีวิตสวนตัวบนรากฐานของความพอเพียงและยั่งยืน 
  ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ซ่ึงประกอบไปดวย ผลการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ โดยมีภาพรวมของผลการปฏิบัติงานท้ัง 2 ดาน  
อยูในระดับมาก ซ่ึงผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ผลการปฏิบัติงาน
ดานผลลัพธ โดยผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ พนักงานขาย
สามารถใหขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคาไดอยางถูกตองครบถวน และพนักงานสามารถทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจในการบริการ เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากพนักงานขายตองการทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจในบริการ เ พ่ือใหลูกคารูสึกดีและสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา 
ไดอยางสมํ่าเสมอ เชน มีการติดตอหาลูกคาอยางสมํ่าเสมอ หรือมีการแวะเขาไปเยี่ยมเยียนลูกคา  
เปนตน ซ่ึงสิ่งท่ีทําเหลานี้ จะทําใหลูกคาเกิดการซ้ือสินคาและบริการนั้นๆอยางตอเนื่อง และลูกคา 
ก็พึงพอใจกับการบริการอยางมีคุณภาพของพนักงานขาย โดยท่ีทางพนักงานขายเอง ก็ตองใหขอมูล
ในสินคาหรือบริการนั้นๆอยางครบถวน เพ่ือใหลูกคาสามารถใชสินคาหรือบริการนั้นๆไดอยาง 
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เต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้พนักงานขายยังตองสามารถบริหารจัดการท้ังดานเวลา
และการเงินท่ีบริษัทใหใชสําหรับการปฏิบัติงานอยางคุมคาอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ
ศูนยบริการลูกคา จีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี พบวา ดานการใหความม่ันใจแก
ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงอาจกลาวไดวาเพราะศูนยจีเนท มีความนาเชื่อม่ัน 
ในชื่อเสียงและความม่ันคง พนักงานมีความสุภาพ เรียบรอย และอัธยาศัยไมตรีท่ีดีในการใหบริการ 
และมีความรูความสามารถ และความชํานาญในงาน ลูกคาจึงเกิดความพึงพอใจในระดับมาก และ 
ในดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงอาจกลาวไดวาเพราะ 
ศูนยจีเนท มีสินคาและบริการใหเลือกใชหลากหลาย พนักงานของศูนยจีเนทใหเกียรติ และ 
ใหความสําคัญตอลูกคา และใหความสนใจ และเอาใจใสในการใหบริการ ลูกคาจึงเกิดความพึงพอใจ
ในระดับมาก 
  สมมติฐานท่ี 1a การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอ 
ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงายของการควบคุมกิจกรรม 
ในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.431, p < 0.001) โดยมี
คาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 21 แสดงใหเห็นวา การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน
มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม เนื่องจากการท่ีหัวหนามีการควบคุมพนักงาน 
โดยใหพนักงานแจงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะกระทํากอนท่ีจะปฏิบัติจริง เม่ือมีรายละเอียด 
ท่ีไมเหมาะสม หัวหนางานอาจสามารถชวยปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมนั้นใหเหมาะสม และพนักงาน
ขายยังมีเวลาเตรียมความพรอมสําหรับขอมูลท่ีจะนําไปเสนอลูกคาดวย ทําใหพนักงานมีพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานดียิ่งข้ึน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Eric Fanga, Kenneth R. Evansb, and 
Shaoming Zou (2005)  ไดศึกษาเรื่อง The moderating effect of goal-setting 
characteristics on the sales control systems–job performance relationship พบวา  
การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม เนื่องจาก  
การท่ีหัวหนางานแจงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติกอน อาจทําใหพนักงานไมสามารถใชความรู
ความสามารถของตนเองไดอยางดี เพราะตองคอยทําตามคําสั่งหัวหนา ซ่ึงทําใหงานเดินหนาไดชา  
ซ่ึงสาเหตุท่ีแตกตางกัน อาจเนื่องมากจากการทํางานของคนในประเทศฝ งตะวันตก เชน  
สหรัญอเมริกา มักจะทํางานกันอยางอิสระเสรี เปนเห็นผลใหคนประเทศฝงตะวันตก ชอบทํางานดวย
ตนเองมากกวา ในขณะเดียวกัน คนไทยมักจะอยูภายใตการทํางานของหัวหนา เม่ือหัวหนาสั่งให
ปรับเปลี่ยนเนื้องานอยางไร ก็ตองทําตามนั้น เปนเหตุใหอาจเกิดความเคยชินในการท่ีใหหัวหนาบอก
รายละเอียดกิจกรรมของงานตลอดเวลา 
 สมมติฐานท่ี 1b การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงายของการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน
มีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.546, p < 0.001) โดยมีคาความสามารถใน
การพยากรณคิดเปนรอยละ 25 แสดงใหเห็นวา การควบคุมกิจกรรมในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธเนื่องจากลักษณะการทํางานหรือวัฒนธรรมองคกรของคนไทย  
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อาจชอบการถูกควบคุมโดยหัวหนางานมากกวา เม่ือถูกควบคุมอาจทําใหงายตอการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน เพราะไมตองกังวัลวาตนเองจะทํางานไดถูกใจหรือตรงตามท่ีหัวหนางานตองการหรือไม และยัง
ไมไดตองคิดงานเองใหยุงยากอีกดวย เม่ือดูจากขอมูลท่ัวไป จะเห็นไดวาพนักงานสวนใหญมี
ประสบการณการทําอาชีพพนักงานขายมากกวา 5 ปข้ึนไป สิ่งนี้แสดงใหเห็นวา การท่ีทํางานมานาน 
อาจเกิดความเบื่อหนาย และตองการคนคอยควบคุม เพ่ือมาคอยชวยกระตุนหรือสงเสริมใหตนเอง
ทํางานตามเปาหมายมากยิ่งข้ึน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ C. Fred Miao, Kenneth R. Evans, 
and Shaoming Zou (2007) ไดศึกษาเรื่อง The role of salesperson motivation in sales 
control systems — Intrinsic and extrinsic motivation revisited พบวา การควบคุมกิจกรรม
ในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ แสดงใหเห็นวา คนในประเทศ 
ฝงตะวันตกไมชอบท่ีจะถูกควบคุม ซ่ึงตองการทํางานและคิดงานดวยตนเองอยางเปนอิสระ  
และสิ่งเหลานี้จะทําใหผลงานดีข้ึน  
 สมมติฐานท่ี 2a การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงายของการควบคุมความสามารถใน
การทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.448, p < 0.001) โดยมีคา
ความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 25 แสดงใหเห็นวา การควบคุมความสามารถในการ
ทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม เนื่องจากการท่ีหัวหนางานพยายาม
ชวยเหลือ และใหคําแนะนําตางๆ เพ่ือสรางทักษะการขายใหกับพนักงานขาย จะทําใหพนักงานขาย
สามารถใหขอมูลผลิตภัณฑกับลูกคาไดอยางครบถวนและถูกตอง และเม่ือมีความสนิทสนมกับลูกคา  
ก็ยอมเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาอีกดวย แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Eric Fanga, 
Kenneth R. Evansb, and Shaoming Zou (2005)  ไดศึกษาเรื่อง The moderating effect of 
goal-setting characteristics on the sales control systems–job performance relationship 
พบวา การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
เนื่องจาก การท่ีหัวหนางานพยายามชวยเหลือพนักงานมากเกินไป สงผลใหพนักงานไมสามารถ
ตัดสินใจในรายละเอียดดวยตนเอง เพราะตองคอยถามหัวหนางานสมํ่าเสมอ ซ่ึงสาเหตุท่ีแตกตางกัน 
อาจเนื่องมาจากคนในประเทศฝงตะวันตกชอบท่ีจะชวยเหลือตนเองมากกวาใหผูอ่ืนมาคอยชวยเหลือ 
ดังนั้น จึงเนนการคิดอยางเปนอิสระและสามารถตัดสินใจดวยตนเองได สวนคนไทย กอนปฏิบัติงาน
จริง ตองคอยถามหัวหนางาน วาตองปฏิบัติงานนั้นๆอยางไรใหเหมาะสม จึงคอยดําเนินการตาม
ข้ันตอน จนสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน 
 สมมติฐานท่ี 2b การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงายของการควบคุมความสามารถในการ
ทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.641, p < 0.001) โดยมี 
คาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 38 แสดงใหเห็นวา การควบคุมความสามารถในการ
ทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ เนื่องจากการท่ีหัวหนาควบคุมสิ่งท่ีพนักงาน
ขายควรทํา หรือใหคําแนะนําตางๆ พนักงานก็สามารถปรับปรุงตนเอง และทําใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายขององคกรมากยิ่งข้ึน และหัวหนาอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายท่ี
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เหมาะสมใหกับพนักงานแตละคน และทําใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรไดเร็วยิ่ง ข้ึน  
แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ C. Fred Miao, Kenneth R. Evans, and Shaoming Zou (2007) 
ไดศึกษาเรื่อง The role of salesperson motivation in sales control systems — Intrinsic 
and extrinsic motivation revisited พบวา การควบคุมความสามารถในการทํางานมีอิทธิพลเชิง
ลบตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ แสดงใหเห็นวา การควบคุมความสามารถในการทํางานของ
พนักงานมากไป อาจทําใหพนักงานอึดอัด และไมอยากปฏิบัติตาม และอาจสงผลใหเกิดหมดกําลังใจ
ในการขาย จนทําใหประสิทธิภาพของงานลดลง จนทําใหกระทบกับยอดขายบริษัทโดยตรง 
 สมมติฐานท่ี 3a การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการ
ปฏิบัติงานดานพฤติกรรม การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงายของการควบคุมผลลัพธในการ
ทํางานมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (𝛽 = 0.514, p < 0.001) โดยมีคา
ความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 29 แสดงใหเห็นวา การควบคุมผลลัพธในการทํางานมี
อิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม เนื่องจากการท่ีหัวหนางานคอยควบคุมผลงาน
พนักงาน อาจทําใหพนักงานรูสึกวาตัวเองมีเปาหมายท่ีตองทําใหสําเร็จ และอาจเปนท้ังแรงกดดันและ
แรงกระตุนพนักงานขายใหไมหยอนคลอยตอหนาท่ีท่ีตนเองตองปฏิบัติ จนสงผลใหพนักงานเกิด 
ความตั้งใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Eric Fanga, Kenneth R. Evansb, and 
Shaoming Zou (2005)  ไดศึกษาเรื่อง The moderating effect of goal-setting 
characteristics on the sales control systems–job performance relationship พบวา การ
ควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม เนื่องจาก การท่ี
หัวหนางานมีการควบคุมหรือประเมินผลงานของพนักงานขาย พนักงานขายอาจจะเพ่ิมความพยายาม
ในการขายมากข้ึนและพัฒนาตนเองมากข้ึน ทําใหผลงานออกมาดีข้ึน  
 สมมติฐานท่ี 3b การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงายของการควบคุมผลลัพธในการทํางานมี
อิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.579, p < 0.001) โดยมีคาความสามารถใน
การพยากรณคิดเปนรอยละ 26 แสดงใหเห็นวา การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ เนื่องจากการท่ีหัวหนาบอกพนักงานขายเก่ียวกับเปาหมายท่ีองคกร
คาดหวังไว และกดดันยอดขายพนักงานขาย อาจทําใหพนักงานขายเกิดความกระตืนรืนรนท่ีจะ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหยอดขายเปนไปตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนดและไมถูกหัวหนางานตําหนิ และ
พนักงานขายในกลุมท่ียังทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ อาจมีการปรับปรุงหรือหาทางพัฒนาทักษะดาน
การขายของตัวเอง เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีองคกรกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
C. Fred Miao, Kenneth R. Evans, and Shaoming Zou (2007) ไดศึกษาเรื่อง The role of 
salesperson motivation in sales control systems — Intrinsic and extrinsic motivation 
revisited พบวา การควบคุมผลลัพธในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ 
แสดงใหเห็นวา การท่ีควบคุมพนักงานขาย โดยการเพ่ิมการรับรูเก่ียวกับเปาหมายขององคกรและ
หนาท่ีท่ีควรทํา และมีตัวอยางการเปนพนักงานขายท่ีดีใหแกพนักงานขาย อาจทําใหพนักงานขายมี
การผลักดันตนเองจนสามารถทํางานไดตรงตามเปาหมายขององคกร 
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 สมมติฐานท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดานผลลัพธ การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงายของผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม 
มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (𝛽 = 0.756, p < 0.001) โดยมีคาความสามารถ
ในการพยากรณคิดเปนรอยละ 41 แสดงใหเห็นวา ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ โดยผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมในเรื่องการสรางความสัมพันธ 
ท่ีดีตอลูกคา และการท่ีพนักงานขายสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการไดครบถวนแกลูกคา  
อาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหองคกรมีกําไรและมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมมากข้ึน อันเนื่องมาจาก การท่ี
ลูกคาภักดีตอการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร จนทําใหองคกรเติบโตอยางตอเนื่อง  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ C. Fred Miao, Kenneth R. Evans, and Shaoming Zou (2007)  
ไดศึกษาเรื่อง The role of salesperson motivation in sales control systems — Intrinsic 
and extrinsic motivation revisited พบวา ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวก 
ตอผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ แสดงใหเห็นวา ถาพนักงานขายมีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา  
และใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ โดยการใหบริการท่ีลูกคาตองการครบถวน จะทําใหองคกรเติบโต
ยิ่งข้ึน 
 
3. ประโยชนจากการวิจัย 

3.1 ประโยชนเชิงการจัดการ 
3.1.1 การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน ถาหัวหนางานไมเปดโอกาสใหพนักงานคิด

หรือตัดสินใจเองเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตนเองจะทํา อาจทําใหพนักงานเกิดความเบื่อหนายและอึดอัดใจ 
จนอาจเกิดผลเสียกับงานได แตถาไมควบคุมกิจกรรมการทํางานของพนักงาน ก็อาจทําใหพนักงาน
เกิดความละเลยในหนาท่ีของตนเอง ดังนั้น อาจจะตองดูพนักงานเปนรายบุคคล และบริหารจัดการ
คนใหเหมาะสม  

3.1.2 การควบคุมความสามารถในการทํางาน ถาหัวหนางานไมเปดโอกาสให
พนักงานแสดงความสามารถของตนเอง โดยพยายามควบคุมพนักงานเพ่ือใหไดแบบท่ีตนเองตองการ 
พนักงานอาจไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี และไมอาจทํางานไดเต็ม
ความสามารถ เพราะการท่ีจะทํางานใหดี หัวหนางานตองรูจักการกระตุนพนักงานใหเกิด 
กระบวนการคิด มากกวาการท่ีคอยสั่ งงานใหพนักงานทําตามอยางเดียว แตถาไมควบคุม
ความสามารถพนักงานเลย อาจใหทําพนักงานทํางานไดไมเต็มความสามารถของตนเองเชนกัน  
ซ่ึงท้ังนี้ หัวหนางานตองพิจารณาเปนรายบุคคล และบริหารจัดการคนใหเหมาะสม 

3.1.3 การควบคุมผลลัพธในการทํางาน ถาหัวหนางานพยายามท่ีจะควบคุมผลลัพธ
ของพนักงานมากเกินไป เชน การตั้งเปาหมายของงานใหสูงเกินไป อาจทําใหพนักงานหมดกําลังใจใน
การทํางานชิ้นนั้นๆใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น หัวหนางานควรตั้งเปาหมายการทํางานใหพอดี
พอเหมาะกับชิ้นงาน เพ่ือใหพนักงานเห็นเปาหมายนั้นๆไดชัดเจน จนอาจเปนแรงกระตุนพนักงาน  
ทําใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

3.2  ประโยชนเชิงทฤษฎ ี 
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอ
การปฏิบัติงานของพนักงานขาย จึงพบวาลักษณะกรอบแนวคิดท่ีผูวิจัยไดพัฒนามาจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี  จนเกิดการบูรณาการทางทฤษฎี เ ก่ียว กับระบบการควบคุมการขายและ 
ผลการปฏิบัติงาน ศึกษาโดยใชการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s correlation 
coefficient) แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น โ ด ย ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะห ก า ร ถ ด ถ อ ย อ ย า ง ง า ย  
(Simple regression analysis) ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานขายของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

4.1 การศึกษาระบบการควบคุมพนักงานขายท่ีสงผลถึงผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ เปน
การศึกษาถึงการควบคุมกิจกรรมในการทํางาน การควบคุมความสามารถในการทํางาน และการ
ควบคุมผลลัพธในการทํางานของพนักงานขาย อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรขยาย
ขอบเขตการศึกษาเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขายในดานอ่ืนๆ อาทิเชน การควบคุม
ภาพลักษณของพนักงานขาย หรือการควบคุมการบริหารการจัดการของพนักงานขาย มีอิทธิพลท่ี
สามารถทําใหผลลัพธของการปฏิบัติงานเพ่ิมสูงข้ึนหรือไม เปนตน 

4.2 การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษากับพนักงานขายของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 150 คน ซ่ึงในอนาคต ผูวิจัยเห็นวา ควรมีการศึกษาระบบการควบคุม
พนักงานขายนี้กับพนักงานขายขององคกรอ่ืนๆในจังหวัดอ่ืนๆดวย เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาให
มากยิ่งข้ึน เนื่องจากการศึกษาเรื่องดังกลาว จะชวยสงเสริมใหพนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานของตนเอง ยังสามารถใหองคกรตางๆพัฒนานโยบายใหเหมาะสมกับพนักงานอีกดวย  

4.3  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยเห็นวา ควรมีการทําการวิจัยคุณภาพ 
ในดานเก่ียวกับระบบการควบคุมพนักงานขายท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคุลม
และมีเนื้อหาท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึน โดยอาจทําการสัมภาษณกลุม เปนตน 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง อิทธิพลของการควบคุมการขายท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานขาย  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
คําช้ีแจง   1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยจะเก็บ
ขอมูลของทานเปนความลับและนํามาใชประโยชนในการทําวิจัยครั้งนี้เทานั้น 

2. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และตอบคําถามใหครบทุกขอ โดยคําถาม
แตละขอจะเปนคําถามสั้นๆและมีตัวเลือกใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 

3. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบไปดวย อายุ เพศ รายได 

การศึกษา อาชีพ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามปลายปด โดยมีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียวโดยมีคําถามท้ังหมด จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับการควบคุมพนักงานขายและผลการปฏิบัติงานดานการขาย 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
4.  ผู วิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามท่ีไดสละเวลาอันมีคาในการตอบ

แบบสอบถามครั้งนี ้
                        

 
สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบไปดวย อายุ เพศ รายได 
การศึกษา อาชีพ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามปลายปด โดยมีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียว 
 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง       ท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 
1. เพศ 
                   ชาย                 หญิง 
2. อายุ 
 นอยกวา 25 ป           25 – 30 ป          31 – 40 ป           มากกวา 40 ป ข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
                   ต่ํากวาปริญญาตรี            ปริญญาตรี              สูงกวาปริญญาตรี 
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4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 นอยกวา 15,000 บาท    15,000 - 25,000 บาท 
 25,001 - 35,000 บาท   35,001 - 45,000 บาท 
 มากกวา 45,000 บาท ข้ึนไป 
 
5. ประสบการณการทําอาชีพพนักงานขาย 
 นอยกวา 1 ป   1 – 2 ป 
 3 – 5 ป  มากกวา 5 ปข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมพนักงานขายและผลการปฏิบัติงานดานการขาย 

คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง        ท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 

 
การควบคุมพนักงานขายและผลการปฏิบัติงานดานการ

ขาย 
 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1  

การควบคุมกิจกรรมในการทํางาน (Activity Control)  
1. หัวหนางานมีการแจงทานเก่ียวกับกิจกรรมการขายท่ี
ทานตองทํา 

     

2. หัวหนางานมีการพูดคุยกับทานวา ทานจะสามารถทํา
ตามกิจกรรมการขายท่ีแจงไดอยางไร 

     

3. หัวหนางานมีการแจงผลการปฏิบัติของทาน เม่ือทาน
ทํางานไดตรงความตองการ 

     

4. หัวหนางานมีการชวยปรับเปลี่ยนกิจกรรมการขายของ
ทาน เม่ือเห็นวาไมประสบผลสําเร็จในการขาย 

     

5. หัวหนางานมีการตรวจสอบกิจกรรมการขายของทาน 
ถาไมตรงกับแนวทางท่ีตองการ ก็สั่งใหปรับเปลี่ยน 

     

การควบคุมความสามารถในการทํางาน (Capability 
Control) 

 

1. หัวหนางานมีการประเมินทักษะการขายของทานอยาง
สมํ่าเสมอ 

     

2 .  หั ว ห น า ง า น กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถและทักษะการขายของทาน 

     

3. หัวหนางานมีการกําหนดวา ควรใชกลยุทธแบบใดใน
การขาย 
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การควบคุมพนักงานขายและผลการปฏิบัติงานดานการ

ขาย 
 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1  

4. หัวหนางานมีการควบคุมการใชจายตางๆ ในการ
ออกไปพบลูกคาของทาน 

     

การควบคุมผลลัพธในการทํางาน (Outcome 
Control) 

 

1. หัวหนางานกําหนดเปาหมายยอดขายและสวนแบง
การตลาดท่ีองคกรคาดหวัง 

     

2. ทานตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนางาน ตาม
เปาหมายท่ีองคกรกําหนด 

     

3. ถาทานทํายอดขายไมไดตรงตามเปาหมาย ทานจะตอง
อธิบายกับหัวหนางานวาเปนเพราะเหตุใด 

     

4. เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ ข้ึนอยูกับผลงานและ
เปาหมายท่ีองคกรกําหนด 

     

5. หัวหนางานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทาน
อยางเครงครัด 

 
    

ผลการปฏิบัติงานดานพฤติกรรม (Behavioral 
Performance) 

 

1. ทานสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาได
สมํ่าเสมอ 

 
    

2. ทานสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคาอยางถูกตอง
ครบถวน 

     

3. ทานสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการ
ใหบริการของทาน 

     

4. ทานสามารถบริหารจัดการเงิน ท่ีบริษัทใหทานใชใน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

5. ทานสามารถจัดการเรื่องเวลาในการทํางานไดอยางด ี      
ผลการปฏิบัติงานดานผลลัพธ (Outcome 
Performance) 

 

1. ทานประสบความสําเร็จในการสรางสวนแบงการตลาด
ขององคกร 

     

2. ทานสามารถทํายอดขายไดในปริมาณมาก      
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การควบคุมพนักงานขายและผลการปฏิบัติงานดานการ

ขาย 
 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1  

3. ทานสามารถสรางยอดขายผลิตภัณฑและทํากําไรสูงสุด
ใหกับองคกร 

     

4. ทานสามารถสรางยอดขายจากผลิตภัณฑใหมของ
องคกรไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

     

5. ทานสามารถทําผลงานประจําปไดมากกวาท่ีองคกร
กําหนดและบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

     

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย



63 
 

 

 

 
 
 



64 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 

 

 
 
 



66 
 

 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาว ณัฐณิชา  เถลิงพล 
ท่ีอยู  16 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร 
  มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2558 ศึกษาตอระดับปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2557 บริษัท บางกอกโพลีแซค จํากัด 
  ตําแหนง เลขานุการผูบริหาร/จัดซ้ือตางประเทศ 
 ปจจุบัน บริษัท ยู.พี. มารเก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 
  ตําแหนง พนักงานขาย 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

