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º·¤Ñ´Â‹Í
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงเสริมการขาย 
บริษัท SIA จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 100 คนเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนกังานสงเสริมการขาย บริษทั 
SIA จํากัด นําขอมูลมาวิเคราะหที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลวิจัยพบวาพนักงานสงเสริมการขาย บริษัท 
SIA จาํกัด มรีะดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานในภาพรวมมีคาเฉล่ีย 3.73 ซึง่อยูในระดบัมาก โดยระดบัแรงจงูใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานสงเสริมการขาย บรษิทั SIA จาํกดั ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลสงูสดุ คอื ดาน
ความกาวหนาและมั่นคง

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, พนักงานสงเสริมการขาย

ABSTRACT
 The purpose of this research were to study motivation in working performance of sales 
promoter, SIA Co.,Ltd. in Bangkok metropolitan region. The samples groups were 100 peoples 
of sales promoter, SIA Co., Ltd. in Bangkok metropolitan region who were derived through a 
systematic sampling. A set of questionnaire concerning motivation in working performance was 
delivered to collect data. For data analysis, there were descriptive and inferential statistics 
with signifi cant level 0.05. Research showed that overall motivation in working performance 
was 3.73 which was a high level. The level of motivation in working performanceof sales pro-
moter, SIA Co.,Ltd. in Bangkok metropolitan region was the most career advancement and 
security.

Keywords : Motivation, Sales promoter
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º·¹íÒ • •
 การบริหารงานขององคกรในภาคธุรกิจ
เอกชนจะบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ 
คือ การเพิ่มพูนสวนของผูเปนเจาของหรือผลกําไร
ตามที่วางไวไดนั้น ยอมตองมีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลาย
ประการดวยกัน ไมวาจะเปนการบริหารจัดการดาน
การเงิน การบัญชี การตลาด การขายและบริการ 
และอกีปจจยัหนึง่ทีม่คีวามสาํคัญอยางยิง่ซึง่จะขาดไม
ได คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย โดยถือวามนุษย
เปนบุคลากรท่ีจะทําใหองคกรเจริญรุงเรืองกาวหนา 
เพราะแมวาองคกรจะมีเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ 
งบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ อยางครบถวนสมบรูณ แตหากไมมบีคุลากรทีด่ ี
มคีวามรูความสามารถ กจ็ะนาํพาองคกรไปสูเปาหมาย
ที่ตั้งไวไดยาก ดังนั้นองคกรควรจะเริ่มตนดวยการรับ
บุคลากรที่ดี มีความรูความสามารถ ก็จะทําใหการ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มนุษย
เปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกนึกคิด ความ
รู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานและทักษะ
ที่แตกตางกันเน่ืองจากมีพื้นฐานทางครอบครัว การ
ศึกษา ประสบการณที่ไดพบเจอไมเหมือนกัน การท่ี
องคกรจะสามารถนําศักยภาพของแตละบุคคลออก
มาไดอยางเต็มที่นั้น ยอมตองใชวิธีการตางๆมากมาย 
และรวมถึงกลยุทธจิตวิทยาในเร่ืองของแรงจูงใจ

 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยสงเสริมให
บคุลากรทาํงานไดสาํเรจ็และมปีระสทิธภิาพสงูขึน้นัน้ 
คือ  แรงจูงใจ (Motivation) ผูบังคับบัญชาจะตอง
ทําความเขาใจเก่ียวกับงานของผูใตบังคับบัญชาและ
ตระหนกัถงึความสาํคญัของแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
เพ่ือใหบคุลากรเกดิความเชือ่มัน่ซึง่จะสงผลใหทกุคนมี
แรงผลักดัน ความพยายาม กระตือรือรน ความตั้งใจ 
และรวมแรงรวมใจชวยเหลือกันในการปฏิบัติงานให

สําเร็จตามเปาหมายที่มีรวมกัน

 บริษั ท  S IA  ประกอบธุ ร กิ จประ เภท
โทรคมนาคม เปดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2529 โดย
ใหบริการเก่ียวกับโทรศัพทเคล่ือนที่และการส่ือสาร
ไรสาย บนคลื่นความถี่ 900, 1,800 และ 2,100 เม
กะเฮิรตซ มีผูใชบริการประมาณ 40 ลานราย มีสวน
แบงการตลาดประมาณ 53 % มากเปนอันดับหน่ึง
ของประเทศ และยังมีเปาหมายขยายกลุมฐานลูกคา
เปน 46 ลานราย ภายในป 2558 ดังนั้นจึงมุงมั่นที่
จะสรรหานวัตกรรมใหมๆ พรอมใสใจในบริการเพื่อ
มอบประสบการณดานการส่ือสารท่ีดใีหแกผูใชบริการ 
รวมทัง้พฒันาเครอืขายอยางตอเนือ่งเพือ่เพิม่กลุมฐาน
ลูกคาใหมากขึ้น ซึ่งบุคลากรที่สําคัญคนหนึ่งท่ีจะชวย
ทาํใหลกูคาเกดิความประทบัใจและใชบรกิารอยางตอ
เนื่อง คือ พนักงานสงเสริมการขาย

 พนักงานสงเสริมการขายเปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญ เนื่องจากเปนผูที่มีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การสรางหรือเช่ือมความสัมพันธระหวางองคกรและ
ลูกคาโดยตรงดวยการใหขอมูลสินคา นําเสนอขาย
และใหบริการ ซึ่งในแตละวันจะตองพบปะลูกคาที่
มีความหลากหลายและแตกตางกัน ตองเจอความ

กดดันในเรื่องของยอดขาย อีกท้ังจะตองทํา 6 วันตอ
สปัดาห ทาํใหเวลาสวนตวัลดนอยลง อนัอาจจะนาํไป
สูความเหินหางจากครอบครัวได ขณะท่ีบริษทัคูแขงก็
พยายามพัฒนาและยกระดับขึ้นมาเทียบเทา ทําใหมี
ตวัเลือกในการทํางานหรือการประกอบอาชีพมากข้ึน 
จนในท่ีสดุอาจจะทําใหเกดิปญหาภาวะสมองไหลออก
จากองคกรได

 ดวยเหตุผลตามท่ีไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยซึ่ง
เปนผูปฏิบัติงานในฝายทรัพยากรมนุษยเห็นถึงความ
สําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลขององคกร จึงมีความสนใจในการศึกษา
ถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงเสริม
การขาย บริษัท SIA จํากัด อีกทั้งเพื่อเปรียบเปรียบ
เทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานสงเสรมิ
การขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
ซึ่งผลการศึกษาเปนจะชวยใหองคกรทราบถึงระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงเสริมการ
ขาย และสามารถนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางใน
การวิเคราะหวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา กําหนด
นโยบายสรางแรงจูงใจสําหรับการปฏิบัติงานของ
พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล อันจะกอใหเกิดเกิด
ความจงรักภักดี ลดอัตราการลาออกและรักษา
พนกังานท่ีดใีหคงอยูกบัองคกร ซึง่จะเปนประโยชนตอ
การดําเนินธรุกิจของบริษทัใหมคีวามเจริญกาวหนาตอ
ไป

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 2.1 á¹Ç¤Ố áÅÐ·ÄÉ®Ṍ ŒÒ¹»ÃÐªÒ¡ÃÈÒÊμÃ�
  เปนหลกัการของความเปนเหตเุปนผล กลาว
คือ พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับ

จากภายนอกมาเปนตัวกระตุน เปนความเช่ือที่วา 
มนุษยดําเนินชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมไดวางเปน
แมบทไวให พฤติกรรมของคนที่มีอายุในวัยเดียวกัน
จะเปนเชนเดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมไดวางแบบ
อยางไวใหแลวสาํหรับคนรุนน้ันๆ สงัคมทําใหผูหญงิมี
ลกัษณะนิสยัพฤติกรรมแตกตางจากผูชาย คนทีม่กีาร
ศึกษามีพฤติกรรมแตกตางจากคนท่ีดอยการศึกษา 
กลาวโดยสรุปคือ แนวคิดดานประชากรศาสตรเชื่อ
วา คนท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันจะ
มีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย

     

2.2 á¹Ç¤Ô´áÅÐ·ÄÉ®Õà¡ÕèÂÇ¡ÑºáÃ§¨Ù§ã¨
  ทฤษฎีและการศึกษาแรงจูงใจจํานวนมากใน
ที่นี้จะกลาวโดยสังเขปเพื่อนํามาประยุกตใชใน
องคการซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ  คอื 
ประเภทท่ี 1 ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (Content 
Theories of Motivation) ประเภทที่ 2 ทฤษฎี
กระบวนการ (Process Theories) ประเภทที่ 3 
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
ประ เภทที่  1  ทฤษฎี เ นื้ อ ห าขอ งกา รจู ง ใ จ 
(Content Theories of Motivation) ทฤษฎีลําดับ
ขั้ น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ม า ส โ ล ว  
(Maslow’ Hierarchy of Need The ory)
(สรัญญา สุขเพ่ิม ,  2556) กลาววา Maslow 
ไ ด จั ด ลํ า ดั บ ข้ั น ต อ น ค ว า ม ต อ ง ก า ร 
(The Need Hierarchy) ของมนุษยตามความ
ปรารถนาท่ีจะไดรับการตอบสนอง ซึ่งมีการแบง
ลําดับข้ันของความตองการจากต่ําสุดไปสูงสุด 
เปน 5 ระดับ คือ 
 1.  ความตองการทางรางกาย  (Physical Needs) 
เปนความตองการพื้นฐานของมนุษยเพื่อใหมนุษยดา
รงชีวิตอยูได เชน เครื่องนุมหม ที่อยูอาศัย อาหาร 
และยารักษาโรค 
 2. ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง 
(Safety and Security Needs) เชน ปลอดภัยจาก
อนัตราย มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ ฐานะการทางาน 
 3 . ค ว า ม ต อ ง ก า ร ท า ง ด า น สั ง ค ม 
(Social and Belongingness) เปนความตองการ
ที่จะมีสวนรวมในสังคม ตองการความรัก ตองการ
ความเปนเจาของ 
 4. ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญ 
(Esteem on Status) คือ ความตองการใหสังคม
ยกยองตนเอง มีคนนับหนาถือตา มีเกียรติยศช่ือเสียง 
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 5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต 
(Self-Actualization) คือ ความตองการพบความ
สําเร็จทุกอยางที่ตนเองใฝฝน

ประเภทที ่2 ทฤษฎกีระบวนการ (Process Theories)

ทฤษฎีความเสมอภาคหรือทฤษฎีความเทาเทียมกัน
ของ Adams

เปนทฤษฎีสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน
ในองคกร แนวคิดหลักของทฤษฎีนี้ คือบุคคลจะมี
การเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางปจจัยนําเขาของ
ตน เชน ความพยายาม ประสบการณ การศึกษา 
เปนตน และผลลัพธของตน เชน ระดับเงินเดือน การ
เลื่อนตําแหนง การยกยอง เปนตน บุคคลจะประเมิน
ผลลพัธทีเ่ขาไดรบัจากการทาํงานของตนกบับคุคลอืน่ 
ความรูสึกถึงความไมเสมอภาคจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
รูสึกวารางวัลที่เขาไดรับจากการทํางานมีความไม
เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับรางวัลที่บุคคลอื่นไดรับ
จากการทํางาน ซึ่งจะกอใหเกิดผลในเชิงลบ โดยอาจ
ทําใหบุคคลทุมเทใหกับการทํางานนอยลงหรือตัดสิน
ใจลาออกก็ได การประยุกตใชทฤษฎีนี้เสนอแนะวา
บุคคลควรไดรับรูถึงรางวัล (ผลลัพธจากการทํางาน) 
ที่เหมาะสมและเทาเทียมกัน (กุศลิน สามาลา, 2551)

ประเภทที่ 3 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory)

สกินเนอร นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เชื่อวาเราจะ
เขาใจและสามารถควบคุมพฤติกรรมมนุษยไดดีหรือ
ไมขึ้นอยูกับวา เรารู เงื่อนไขของการเสริมแรง 
(Reinforcement Contingency) เพียงใดและ
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเชนใดข้ึนอยูกับวาเขาได
รับผลเชนไรในอดีต เชน พนักงานท่ีไดรับการเล่ือน
ตําแหนงเพราะไมขาด ไมสาย ไมลา ตอไปพนักงาน
ผูนั้นก็จะมีพฤติกรรมที่ไมขาด ไมสาย ไมลาเสมอ ดัง
นั้นถาเรารูเง่ือนไขของการเสริมแรงของบุคคลเหลา

นีไ้ดกส็ามารถจะจูงใจได (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2551: ออนไลน) 

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 3.1 »ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ¡ÅØ‹ÁμÑÇÍÂ‹Ò§·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ
  ประชากรที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ
พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 127 คนการ
เลือกกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 127 คน 
กําหนดกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากรโดย
ใชสตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) กาํหนด
ขนาดตัวอยางท่ีความเช่ือมั่นรอยละ 95 และใหมี
ความคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 5 และจากขอมูล
บุคลากร จํานวน 127 คน ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้

  

สมการที่ (1) แสดงการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง

ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังนี้อยู

ท่ี 96 คน แตเพื่อปองกันการผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามท่ีอาจจะมีขอมูลไมครบถวน ผูวิจัยจึง
ขอทําการเก็บตัวอยางจํานวน 100 ชุด

 3.2 ¤ÇÒÁ¶Ù¡μ ŒÍ§áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹¢Í§
à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â

 การวิจัยคร้ังนี้ เ พ่ือให เค ร่ืองมือที่ ใช ใน
การวิจัยมีความถูกตองและความเช่ือม่ัน ผูวิจัยได
ทําการทดสอบความถูกตองและความเช่ือมั่น ดังนี้
 การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) ผูวจิยั
นําโครงรางแบบสอบถามไปเรียนปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบเน้ือหา ความถูก
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ตอง ตลอดจนความเหมาะสมของภาษา (Content) 
และโครงสรางแบบสอบถาม (Construct Validity)
หลังจากน้ันนํามาทําการปรับปรุงให เหมาะสม
 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานตรวจสอบและแกไข
จากอาจารยที่ปรึกษาแลวไปทดสอบ (Try Out) กับ
กลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง ในเบื้องตนกอน 
จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนและวิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการหาความเชื่อมั่น ดวยการหาคา
สมัประสทิธิ ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha 
Coeffi c ient) ไดคาความเ ช่ือมั่นในภาพรวม 
เทากับ 0.964
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัในการเกบ็รวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง
ผูวิจัยไดสรางข้ึนมาจากการศึกษากรอบแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 
3 สวน ดังน้ี

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับปจจัยพื้น
ฐานสวนบุคคลของ พนักงานสงเสริมการขาย 
บรษิทั SIA จาํกดั ในเขตพ้ืนทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ
การสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของ พนักงานสงเสริมการขาย 
บริษัท SIA จํากัด ในเขตพื้น ท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ไดแก ดานลักษณะงานดานความสําเร็จ
ของงานดานความกาวหนาและม่ันคงในงานดาน
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานดานผลตอบแทน
และสวัสดิการดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ลักษณะแบบสอบถามใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 
5ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) 
กําหนดใหคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปน 
5 ระดับ ดังนี้

5   หมายความวา   มากที่สุด 

4   หมายความวา   มาก

3   หมายความวา   ปานกลาง

2   หมายความวา   นอย 

1   หมายความวา   นอยที่สุด

สวนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสง
เสริมการขาย บรษิทั SIA จาํกดั ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯ
และปริมณฑล

     3.3 ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
2 รูปแบบ ดังนี้

 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (primary Data)
  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานสงเสริมการ
ขายจํานวน 100 คน เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ และทําการสรุปผล 
เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงขอมูลจากการวิจัย

 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด
และทฤษฎีดานประชากรศาสตร แนวคิดและทฤษฎี
แรงจูงใจ ขอมูลแรงจูงใจในการทํางาน ขอมูลความ
พึงพอใจในการทํางาน จากหนังสือ ตําราวิชาการ 
บทความ สื่อออนไลน ตลอดจนเอกสารงานวิจัยท่ี
เกีย่วของท้ังในและตางประเทศ เพือ่นาํมาสรางกรอบ
แนวความคิดและออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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 3.4 ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ
 ผูวจิยันาํขอมลูมาประมวลผลและวิเคราะห
ดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใช วิธีทาง
สถิติที่นํามาใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้

 1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)

 1.1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ (Percentage)

 1.2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสง
เสริมการขาย บรษิทั SIA จาํกัด ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯ
และปริมณฑล วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯและปรมิณฑล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุงาน สถานภาพการสมรส และราย
ไดเฉล่ียตอเดือน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช T-
test สําหรับตัวแปรอิสระมีไมเกิน 2 ตัว และใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระมากกวา 2 กลุม

• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº •
 4.1 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
 การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของพนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล ผูวจิยัสรุปผลการ
วิจัยดังนี้

 1. ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา พนักงานเปน
เพศหญิง มากกวาชาย คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญ
มีอายุระหวาง 28-32 ป คิดเปนรอยละ 29 รองลงมา 

คือ มอีายุ 33 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 26 อายุระหวาง 
23-27 ป คิดเปนรอยละ 23 และอายุระหวาง 18-22 
ป คิดเปนรอยละ 22 ตามลําดับ มีระดับการศึกษา
อยูในระดับ ม.6 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 70 รองลง
มา คือ มีระดับการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 15 มี
ระดับการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 15 และระดับ
การศึกษาระดับ ป.ตรี คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ 
มีอายุงาน 7-9 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57 รองลง
มา คือ อายุงาน 4-6 ป คิดเปนรอยละ 19 อายุงาน 
1-3 ป และ 10 ปขึ้นไปเทากัน คิดเปนรอยละ 12 มี
สถานภาพการสมรส สมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
54 และรองลงมา คือ มีสถานภาพการสมรส โสด คิด
เปนรอยละ 39 มีสถานภาพการสมรส หยาราง คิด
เปนรอยละ 5 และสถานภาพการสมรส หมาย คดิเปน
รอยละ 2 ตามลําดับ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
19,001-21,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42 
รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 21,001 บาทข้ึน
ไป คิดเปนรอยละ 32 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 
17,001-19,000 บาท คิดเปนรอยละ 23 และมีราย
ไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-17,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 3 ตามลําดับ

 2. พบวาแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของพนักงาน
สงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.73 และเม่ือพิจารณารายดาน พบ
วา อยูในระดบัมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คอื ดานความกาวหนาและความมัน่คง มคีาเฉลีย่ 3.97 
รองลงมา คือ ดานความสําเร็จของงาน มีคาเฉลี่ย 
3.77 สวนดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติมีคาเฉล่ี
ยตํ่าที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.64

 2.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสง
เสริมการขาย บรษิทั SIA จาํกดั ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯ
และปริมณฑล ดานลักษณะของงานในภาพรวม อยู
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ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.61 โดยรายการที่มีคาเฉลี่ย
สงูสุดคือ การไดปฏิบตังิานตรงความรูความสามารถ มี
คาเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือความพึงพอใจในลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.68 และรายการที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ความพึงพอใจในปริมาณงานที่ไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉลี่ย 3.29

 2.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสง
เสริมการขาย บริษทั SIA จาํกัด ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ดานความสําเร็จของงานในภาพรวม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.61 โดยรายการท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ การทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ
การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิผล 
มีคาเฉลี่ย 3.60และรายการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 
การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายทันตามกําหนด มี
คาเฉลี่ย 3.47

 2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสง
เสริมการขาย บริษัท SIA จํากัดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
และปรมิณฑล ดานความกาวหนาและม่ันคงในงานใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก มคีาเฉลีย่ 3.83 โดยรายการ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตาํแหนง มคีาเฉล่ีย 3.94 รองลงมาคือการไดรบัความ
ไววางใจจากหัวหนางาน มคีาเฉล่ีย 3.84 และรายการ
ทีม่คีาเฉล่ียต่ําท่ีสดุคือ ความสามารถปรับเปล่ียนภาระ
งานไดตามความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.70

 2.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสง
เสริมการขาย บริษทั SIA จาํกัด ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวม
งาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 โดยรายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีเพื่อนรวมงานจํานนมาก มีคา
เฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือการปรึกษาเพื่อนรวมงานได
ทุกเรื่อง มีคาเฉลี่ย 3.88 และรายการที่มีคาเฉลี่ยตํ่า

ที่สุดคือ การไดรับความรวมมือในการทํางานอยาง
สมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ย3.79

 2.5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล ดานผลตอบแทนและ
สวัสดิการ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.81 โดย
รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของคา
ตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรภายนอก มีคา
เฉล่ีย 4.03 รองลงมาคือการไดรับคาตอบแทนเพียง
พอ มีคาเฉลี่ย 4.00 และรายการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือ ความรูสึกพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับจากบริษัท มี
คาเฉลี่ย 3.38

 2.6 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล ดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.76 โดย
รายการทีม่คีาเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองความปลอดภัยและ
สุขภาพพนักงาน มีคาเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือการมี
อุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใชครบถวนเหมาะสม 3.74 
และรายการท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือ สภาพแวดลอม
ทั่วไปในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.49

3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของพนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจําแนกตาม
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา

 3.1 พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ทีม่เีพศตางกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน

 3.2 พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล ทีม่อีายตุางกนั มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน
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เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พนักงานที่มีอายุตางกัน
มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดานลกัษณะของงาน ดาน
ความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาและมั่นคงใน
งาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการและดานสภาพ
แวดลอมในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
ความสมัพนัธระหวางเพ่ือนรวมงาน แตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.3 พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีระดับการ
ศกึษาตางกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน

 3.4 พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุงานตาง
กัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมแตก
ตางกัน

 3.5 พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด
ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล ทีม่สีถานภาพการ
สมรสตางกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน

 3.6 พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพ
รวมไมแตกตางกัน

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน

 H0 : ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลแตกตางกันจะ
มีแระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน

 H1 : ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลแตกตางกันจะ
มีแระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงเสริม
การขาย บริษัท SIA จักด ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล แตกตางกันตามปจจัยพ้ืนฐานสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 
สถานภาพการสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ ระดับการ
ศึกษา อายุงาน สถานภาพการสมรส และรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว หรือกลาวคือ ยอมรับ H0 ปฏิเสธ 
H1 ในสวนเร่ืองอายุตางกัน แรงจูงใจในในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว หรือกลาวคือ ยอมรับ H1 ปฏิเสธ 
H0                                                                                                                                                    

 4.2 ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
  การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของพนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด
ในเขตพืน้ท่ีกรงุเทพฯและปรมิณฑล ผูวจิยัมขีอคนพบ
และประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้ เปนเพราะวา บริษัท SIA จํากัด
มีนโยบายในการใหความสําคัญในเร่ืองของปากทอง

ของพนักงานและมีความคิดท่ีวาหากพนักงานมีผล
ตอบแทนท่ีคุมคา สวัสดิการท่ีดี จะเปนพลังผลักดัน
ใหมีความตั้งใจในการทํางานและการทํางานจะเปน
ไปอยางมปีระสทิธภิาพและไดประสทิธผิลทีด่จีากการ
ศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของกุสุมา จอยชางเนียม 
(2547) ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงานสํานักงานใหญ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในรายไดและ
สวัสดิการ ซึ่งพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน
ใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยมาก และสอดคลองกับ
ทฤษฎีความคาดหวังของวูลมซึ่งกลาววาผลตอบแทน
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เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความพอใจ โดยถือเปนทั้งผล
ตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) และผล
ตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards)

 2. พนักงานสงเสริมการขาย  บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้ เปนเพราะวา บริษัท SIA 
จํากัด มีเปาหมายในการขยายโครงสรางสาขาราน
เพิ่มรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทําให
พนักงานที่มีความรูความสามารถมีโอกาสที่จะได
พิจารณาเล่ือนตําแหนง จากการศึกษาสอดคลองกับ
งานวิจัยของจารุวรรณ กมลสินธุ (2548) ไดทําการ
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ผลการวิจัยพบ
วา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาอยู
ในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจยัของปญญา 
จั่นรอด (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยดานแรง
จงูใจในการปฏิบตังิานของขาราชการในสํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา แรง
จูงใจในปจจัยจูงใจดานความกาวหนาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก

 3. พนักงานสงเสริมการขาย  บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล มแีรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้ เปนเพราะวา บริษัท SIA จํากัด มี
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เครื่องมือและ
อุปกรณในการทํางานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
ตอการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของ
เฮอรชเบิรก คือปจจัยคํ้าจุน หรือปจจัยที่เกี่ยวกับ
การบํารุงรักษาจิตใจ  (Hygiene or Maintenance 
Factors) ปจจยันีถ้อืเปนแรงจงูใจภายนอกทีอ่าจสงผล
ใหเกิดความไมพอใจหรือพอใจในงานที่ทําและมีผลก
ระทบตอแรงจูงใจในการทํางานโดยตรง

 4. พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล มแีรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลอยูใน
ระดบัมาก ทัง้นี ้เปนเพราะพนกังานมรีะบบการทาํงาน
เปนทีมและใหความสําคัญกับเพ่ือนรวมงานประดุจ
ครอบครัวของตนเอง ซึ่งทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางเพื่อนรวมงานในสถานที่ทํางานเดียวกัน จาก
การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ วรินธร แกว
คลาย (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานบริษทั ทพิยประกันภัย จาํกัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางบุคคลในภาพ
รวมอยูในระดับมาก

 5. พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA 
จํากัด ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรง
จูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะของงาน อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เปนเพราะวา การปฏิบัติงานของ
พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีความเปนอิสระใน
การบริหารงานอยูในระดับหนึ่ง จึงทําใหลักษณะของ
งานท่ีไดรับมอบหมายมีความทาทายความรูความ
สามารถ อีกท้ังลักษณะของงานมีความเหมาะสม 

ตรงกับความถนัด ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีความ
เหมาะสมกับตําแหนงงาน จากการศึกษาสอดคลอง
กับงานวิจัยของรังสรรค อวมมี (2550) ไดทําการ
ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะงานท่ีมีความสัมพันธตอแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กม. 18 
วิศวกรรม จํากัด ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะงานของพนักงานบริษัท กม. 18 
วิศวกรรม จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก

 6. พนักงานสงเสริมการขาย  บริษัท SIA จํากัด 
ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล มแีรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก 
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ทั้งนี้ เปนเพราะวา บริษัท SIA จํากัด ไดปรับเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT System) มาใชในการปฏิบัติงาน มี
การอบรมใหความรูกับพนักงานทุกคน มีการต้ังเปา
หมายในการทํางาน และมีการตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานสงผลใหการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุ
ตามเปาหมาย ทาํงานท่ีไดรบัมอบหมายแลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา มีความสําเร็จในงานเปนสวนใหญ จาก
การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของปญญา จั่นรอด 
(2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจ
ในปจจัยจูงใจดานความสําเร็จของงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก

7. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนกังาน
สงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯและปรมิณฑล ทีม่อีายตุางกนั มแีรงจงูใจใน
การปฏิบตังิานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05

 4.3 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1.1 ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวม

งาน พบวา พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA 
จํากัด ที่มีชวงอายุระหวาง 18 - 22 ป มีความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงานนอยกวากลุมอายุอื่นๆ ทั้งหมด 
เนื่องจากเปนบุคลากรที่เพิ่งจบการศึกษา ยังไมเคยมี
ประสบการณในการทาํงาน ทาํใหตนเองยงัไมรูวาควร
จะตองทําอะไร อยางไร เมื่อไหร และก็ไมมีเพื่อนรวม
งานที่จะสามารถปรึกษาไดทันทีเมื่อเกิดปญหา สงผล
ใหบุคลากรกลุมนี้รูสึกวาไมไดรับความรวมมือในการ
ทาํงานเทาท่ีควรจะเปน ดงัน้ัน องคกรควรมีระบบการ
สอนงานที่ชัดเจน ดวยการนํารูปแบบ Coaching เขา
มาใช อีกทั้งจัดกิจกรรมสานสัมพันธใหพนักงานใหม

ไดมโีอกาสรูจกัเพือ่นรวมงานคนอ่ืนๆ เพือ่ใหบคุลากร
กลุมนี้สามารถทํางานรวมกันกับเพื่อนรวมงานไดเปน
อยางดี

 1.2 ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ พบ
วา พนักงานสงเสริมการขาย บริษัท SIA จํากัด ทุก
เพศ ทุกอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอายุงาน ทุก
สถานภาพการสมรส และทุกรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
แรงจูงใจจากการไดรบัผลตอบแทนและสวัสดิการเปน
จาํนวนมากท่ีสดุ ซึง่บริษทัควรจะรกัษามาตรฐานเร่ือง
ผลตอบแทนและสวสัดิการใหเปนไปอยางตอเนือ่งและ
มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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