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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในงานขายของนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน บริษัทจําลองรีจอยซ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยดานทัศนคติ ประชากรศาสตร และ 
พฤติกรรม โดยมีกลุมประชากรเปนนักศึกษาช้ันปที่ 3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ที่ลง 
ทะเบียนเรียนในวิชา MG325: Professional Internship ในปการศึกษา 2546 (รีจอยซ รุนที่ 22) และมีตําแหนงงานเปนพนักงาน 
ขายหรือหัวหนาทีมขาย จํานวนทั้งสิ้น 320 คน โดยใชวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และระเบียบวิธีการวิจัย 
เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งคณะผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามโดยใหผูตอบกรอกคําตอบดวย 
ตนเอง (Self-administration Questionnaire) และเทคนิคการสัมภาษณกลุม (Focus group Interview) รวมดวย ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยดานทัศนคติที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในงานขายมากที่สุด คือ ทัศนคติของพนักงานขายที่มีตอทีมผูบริหาร ในขณะ 
ที่ปจจัยดานพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการขาย มีผลการศึกษาที่นาสนใจระบุวาผูที่เตรียมตัวกอนการนําเสนอขาย กลับมีอัตราผูที่ 
ประสบความสําเร็จในงานขายนอยกวาผูที่ไมไดมีการเตรียมตัวกอนการนําเสนอขาย ทั้งนี้ ไมพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร 
มีผลตอความสําเร็จในงานขายของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามผลการวิจัยดวยเทคนิคการสัมภาษณกลุม ได 
สะทอนถึงความสําคัญของการสนับสนุนของผูบริหารและบุคคลรอบขาง รวมทั้งความสําคัญของรูปแบบการกระตุนความ 
พยายามของพนักงานขายใหมีความหลากหลาย ลวนแตเปนผลดีตอการประสบความสําเร็จในงานขายทั้งสิ้น 

ABSTRACT 
As a result of educational reform in terms of innovativeness and practice, this study examined the influential 

factors of  successful  selling of  the Rejoice Dummy Company,  the  internship program of Bangkok University. 
The objective of the study is to investigate three relevant factors which are attitude, demographic, and behavior. 
Population of this study was 320 junior students in Marketing Department, School of Business Administration at 
Bangkok University who enrolled in MG325: Professional Internship, in the academic year 2004 (22 nd Cohort), 
and  worked  as  sales  representative  or  sales  supervisor.  This  descriptive  research  was  conducted  by  using  a 
survey method where the researchers employed a selfadministered questionnaire and a focus group for their data 
collection.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  most  important  psychological  factor  influencing  sales 
performance was the sales force’s attitude toward the board of executives. In addition, the interesting result in 
terms of sales behavior indicates that prepared sales representatives had lower success in their work than did the 
unprepared ones. A significant impact of the demographic factor on successful selling was not found. However, 
focus group reveals that supports gained from executives and those who involved, as well as various forms of 
motivation for sales representatives had positive impacts on their sales performance. 
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บทนํา 
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใน 

ปจจุบันนั้น มีความมุงหวังใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูทั้งใน 
เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในอดีตผู เรียนที่ มีความ 
ประสงคจะไดฝกใชความรูจากภาคทฤษฎีที่ตนไดเลาเรียน 
มา ก็จะตองขวนขวายดวยการสมัครเขาฝกงานกับบริษัท 
ภายนอกตางๆ ที่ใหความอนุเคราะห ซึ่งปญหาที่มักจะ 
ประสบจากการฝกงานดังกลาว ก็คือ ประเด็นของระยะ 
เวลาในการฝกงาน ซึ่งหากใชระยะเวลาสั้นๆ ก็ดูเหมือนวา 
นักศึกษาที่ฝกงานนั้น ก็ไมทันไดใชความรูที่ตนเลาเรียนมา 
ไปกับการฝกงานเทาใดนัก เนื่องจากบริษัทตางๆ ก็มิกลาที่ 
จะมอบหมายงานใดๆ ใหทํา เพราะเวลาที่ฝกงานมีอยาง 
จํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาควิชาการตลาดนั้น นักศึกษา 
จะประสบปญหาในการฝกงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ 
แขงขันในธุรกิจจริงมีสูง แตละบริษัทก็ลวนแตตองการ 
รักษาความลับของกิจการไว จึงไมอาจจะเปดเผยขอมูลใน 
การทําธุรกิจจริงใหกับนักศึกษาฝกงานภาควิชาการตลาด 
ได 

ประเด็นปญหาเชนนี้เปนที่ตระหนักของคณาจารย 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงไดมีการผลักดัน 
ใหมีการฝกงานสําหรับนักศึกษาภาควิชาการตลาดขึ้นอยาง 
เปนรูปธรรม ผานหลักสูตรที่ตองมีการจัดตั้งบริษัทที่ 
ดําเนินธุรกิจจริงขึ้นมา ภายใตช่ือวา “บริษัทจําลองรีจอยซ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด” ตั้งแตป พ.ศ. 2526 เปนตนมา 
จนถึงปจจุบัน ซึ่งแมจะมีการเปลี่ยนแปลงช่ือของบริษัทไป 
แตหัวใจสําคัญก็ยังอยูที่การฝกฝนนักศึกษาของคณะ ใหมี 
ความรูความสามารถดวยการฝกปฏิบัติจริงนั่นเอง 

รูปแบบการฝกงานนี้ใชระยะเวลาดําเนินการจริง 
ทั้งสิ้นประมาณ  3  เดือน คือ  ระหวางเดือนมีนาคมถึง 
พฤษภาคมของป โดยจะมีการเลือกตั้งทีมผูบริหารบริษัท 
ขึ้นมาจํานวนหนึ่ง พรอมทั้งมีการรับสมัครผูที่จะเขามา 
ชวยเหลือกิจการของบริษัทในดานการบริหารจัดการตางๆ 
หรือที่เรียกกันวา “สตาฟ” (Staff) และกลุมพนักงานกลุม 
สุดทาย ก็คือ พนักงานขายของบริษัทที่จะทํางานรวมกัน 
ภายใตทีมขาย ซึ่งมีหัวหนาพนักงานขายหรือซุปเปอรไว- 
เซอร (Supervisor) เปนผูดูแลประสานงานระหวางผูบริหาร 
กับพนักงานขาย 

แมวาการฝกงานในลักษณะนี้จะดําเนินไดลุลวงไป 
ดวยดีในทุกป แตก็มักจะพบวา ระหวางการฝกงานนั้นจะมี 

อุปสรรคอันเนื่องมาจากความไมเขาใจในงานของนักศึกษา 
อยูเปนประจํา ซึ่งสงผลใหนักศึกษาอาจจะไมไดรับผล 
ประโยชนจากการฝกงานขายไดเทาที่ควร ดังนั้น คณะ 
ผูวิจัยจึงตั้งขอสงสัยวา สาเหตุหรือแรงผลักดันใดที่ทําให 
นักศึกษาฝกงานจํานวนหนึ่งกลับตองการจะทํายอดขายให 
สูงสุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อวาจะไดนําสาเหตุเหลานั้นมา 
สนับสนุนและกระตุนใหนักศึกษาฝกงานที่ไมอาจบรรลุ 
เปาหมายดานการขายไดนี้ ไดเพิ่มศักยภาพของตนใหได 
เต็มที่ตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางประชากรศาสตร ที่มีผลตอ 

ความสําเร็จในงานขายของนักศึกษาภาคฤดูรอน บริษัท 
จําลองรีจอยซ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางดานทัศนคติ ที่มีผลตอความ 
สําเร็จในงานขายของนักศึกษาภาคฤดูรอน บริษัทจําลอง- 
รีจอยซ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3.  เพื่อศึกษาปจจัยทางดานพฤติกรรมที่มีผลตอความ 
สําเร็จในงานขายของนักศึกษาภาคฤดูรอน บริษัทจําลอง- 
รีจอยซ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปจจัยดานประชากรศาสตรกับความสําเร็จในงาน 
ขาย 

ความสําเร็จในงานขายนั้น อาจวัดไดหลากหลายรูป 
แบบ อาทิ พิจารณาจากยอดขาย พิจารณาจากจํานวนลูกคา 
ใหมที่หาได เปนตน แตสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คณะ 
ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของความสําเร็จในงานขายวา 
หมายถึง การบรรลุซึ่งยอดขายรายบุคคลที่ทําไดเกินกวา 
เปาหมายที่ทางบริษัทไดกําหนดไว โดยระบุไดวาจะมี 
ยอดขายรวมเกินกวายอดขายเปาหมายอยางนอย 20% ทั้งนี้ 
ทางบริษัทฯ ไดเปาหมายในการขายสําหรับปการศึกษา 
2546 (ซึ่งนักศึกษาจะไดดําเนินการฝกจริงในป พ.ศ. 2547) 
โดยกําหนดหนวยเปนแตมคะแนน ทั้งนี้ เพื่อลดปญหาอัน 
เกิดจากการกําหนดยอดขายเปนตัวเงิน ซึ่งผูจําหนายสินคา 
ราคาแพงเพียงช้ินเดียว ก็อาจกลาวอางถึงความสําเร็จใน 
งานขายของตนได 

การที่พนักงานขายจะประสบความสําเร็จในงานขาย 
ไดนั้นมีหลายปจจัยที่เขามามีสวนเกี่ยวของ ปจจัยดาน 
ประชากรศาสตรก็ยังคงไดรับความสนใจในการศึกษาวิจัย



ในครั้งนี้ โดยพบวา ปจจัยที่จะมีผลตอความสําเร็จในงาน 
ขายอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับเพศของพนักงานขายนั้น 
(Peter and Olson. 1994; Mason, Mayer, and Ezell. 1994) 
และแมวามีงานวิจัยหลายช้ินที่แสดงวา เพศไมมีความ 
สัมพันธกับความสําเร็จในการทํางานก็ตาม แตก็ขึ้นอยูกับ 
ลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด อาทิ เพศหญิง 
จะมีความอดทนที่จะทํางานที่ตองใชฝมือและงานที่ตอง 
การความละเอียดออนมากกวาเพศชาย เปนตน 

ฮาสตี้และเรียรดอน (Hasty  and  Reardon.  1997)  ได 
กลาวไปถึงอาชีพของสมาชิกในครอบครัว ที่สงผลตอการ 
ใหรูปแบบการสนับสนุนในกิจกรรมของสมาชิกในครอบ 
ครัวมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป จึงอาจกลาวไดวา 
อาชีพของผูปกครองที่แตกตางกัน อาจมีความสัมพันธกับ 
ความสําเร็จในงานขายของนักศึกษาฝกงานได มุมมองนี้ 
ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดดานการถายทอดลักษณะนิสัย 
และพฤติกรรมอันเกิดมาจากความใกลชิด ความเคยชิน 
การปลูกฝงสั่งสอน และการเห็นตัวแบบ ซึ่งแนวคิดดัง 
กลาวยังไดนําไปสูความสนใจที่จะศึกษาถึงภูมิลําเนาดั้งเดิม 
ของนักศึกษาฝกงาน เนื่องจากพบวาการยายถิ่นฐานของ 
พนักงานขายมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการทํางาน 
ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานขายจะตองปรับตัวกับความไม 
คุนเคยโดยใชเวลานาน โดยเฉพาะเม่ือตองยายมาอยูใน 
เมืองใหญที่ไมใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง 
บุคคล การนําเสนอขายจึงไมใชเรื่องงาย เม่ือเทียบกับพนัก 
งานขายที่มีอาณาเขตการขายในภูมิลําเนาดั้งเดิมที่เคยอยู 
อาศัยมากอน 

สมมติฐานที่ 1: ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก ภูมิ- 
ลําเนาของนักศึกษาฝกงาน เพศ และอาชีพของผูปกครอง มี 
ผลตอความสําเร็จในงานขาย 

พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการขายกับความสําเร็จใน 
งานขาย 

การศึกษาถึงพฤติกรรมของพนักงานขายนั้น ก็คือ การ 
ใหความสนใจในกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนํา 
เสนอขายของพนักงานขาย โดยกระบวนการในการนํา 
เสนอขายนั้นโดยทั่วไปจะมีดวยกันทั้งสิ้น  8  ขั้นตอน 
(สุปญญา  ไชยชาญ. 2546) ไดแก การเสาะแสวงหาผูที่คาด 
วาจะเปนลูกคา การกลั่นกรองลูกคา การเตรียมการกอน 
การเขาพบลูกคา การเขาพบลูกคา การเสนอขาย การจัดการ 

กับขอโตแยง การปดการขาย และการติดตามผล จากทั้ง 8 
ขั้นตอนนี้ จะพบวาใน 3 ขั้นตอนแรก เปนการเตรียมตัว 
กอนเขาพบลูกคา ซึ่งพนักงานขายจะตองรูจักที่จะแสวงหา 
ขอมูลที่ เกี่ ยวกับลูกคาที่พนักงานขายตั้งใจวาจะเปน 
เปาหมายสําคัญของการขายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการ 
ศึกษาถึงสินคาที่จะนําเสนอขายอยางละเอียด วามีคุณ- 
สมบัติอยางไรบาง มีความเหมาะสมกับลักษณะของลูกคา 
อยางไร ตลอดจนมีการโทรศัพทถึงลูกคาเปาหมายเพื่อขอ 
นัดหมายลวงหนากอนการเขาพบ เปนตน การเตรียมตัว 
กอนเขาพบลูกคานี้กอใหเกิดประโยชนกับพนักงานขาย 
อยางมาก เพราะจะทําใหพนักงานขายเกิดความม่ันใจใน 
ตนเอง และเพิ่มโอกาสในการปดการขายกับลูกคาไดมาก 
กวาผูที่ไมไดเตรียมการลวงหนา 

ในขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวเขาพบลูกคานี้ จะ 
พบวาพนักงานขายจะตองเลือกรูปแบบในการเขาถึงลูกคา 
ซึ่งหมายถึงวิธีการในการเสนอขายสินคาของพนักงานขาย 
แตละราย เพื่อใหเขาถึงลูกคาของตนใหได เชน การใช 
โทรศัพท การเขาพบลูกคาโดยตรง การขายผานอินเทอร- 
เน็ต ตลอดจนการขายสินคาแบบเปดหนารานตามสถานที่ 
ตางๆ รูปแบบการเขาถึงลูกคานี้อาจพบความแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับสินคาที่นําเสนอขาย อยางไรก็ตาม รูปแบบการ 
เขาถึงลูกคาที่เหมาะสมกับพนักงานขายฝกงานนั้น ยังคง 
นาสนใจที่จะทําการศึกษาเพื่อคนหารูปแบบที่เหมาะสม 
และเปนหลักปฏิบัติใหกับพนักงานขายฝกงานทั่วไปตอไป 

นอกจากการเตรียมตัวเพื่อเขาพบลูกคาลวงหนาแลว 
ในขั้นตอนการเขาพบลูกคาเองนั้น ก็มีความหมายวาเปน 
การใชความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อใหมีโอกาสพบปะ 
สนทนากับลูกคา (สุปญญา  ไชยชาญ. 2546) ผูที่มุงม่ันตอ 
การขาย ก็ยอมจะแสวงหาหนทางที่จะเขาพบลูกคาใหมาก 
ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการนําเสนอขายและปดการขายได 
ในที่สุด พนักงานขายที่เขาพบลูกคามากยอมมีโอกาสได 
นําเสนอขายสินคาไดมากกวาผูมีโอกาสไดเขาพบลูกคา 
นอย แมจะมีขอโตแยงวาพนักงานขายที่มีการเตรียมตัว 
เกี่ยวกับลูกคามาเปนอยางดี สามารถกอใหเกิดรายไดจาก 
การขายไดมาก โดยไมตองเขาพบลูกคาจํานวนมาก แต 
กระนั้นในระยะเวลาเพียงสั้นๆ เชน การฝกงานเชนนี้ ความ 
ถี่ในการเขาพบลูกคาสามารถสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ัน 
ตั้งใจจริงของพนักงานขายไดเปนอยางดี



สมมติฐานที่ 2: ปจจัยทางดานพฤติกรรม ไดแก การ 
เตรียมตัวกอนเขาพบลูกคา ความถี่ในการเขาพบลูกคา และ 
รูปแบบการนําเสนอสินคาของนักศึกษาฝกงาน มีผลตอ 
ความสําเร็จในงานขาย 

ปจจัยดานทัศนคติกับความสําเร็จในงานขาย 
ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงทางความรูสึกนึกคิด 

ที่จะตอบสนองตอวัตถุหรือสิ่งหนึ่งๆ ไปในทิศทางหนึ่ง 
ดานชอบหรือไมชอบ ความโนมเอียงทางความรูสึกนึกคิด 
นี้ เกิดจากการเรียนรูของแตละบุคคล ทัศนคติจึงมีความ 
เกี่ยวของกับพฤติกรรมอยางมาก ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ให 
ความสนใจศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษาฝกงานดานการ 
ขายใน 5 ประเด็นสําคัญ ไดแก ทัศนคติที่มีตองานขาย ตอ 
ทีมผูบริหาร ตอคณาจารยที่ปรึกษา ตอนโยบายของบริษัท 
และตอเพื่อนรวมทีมดวยกัน 

ทัศนคติที่ มีตองานขายนั้นพบวา พนักงานขายที่ มี 
ทัศนคติท่ีดีตองานขาย จะมองเห็นวาการขายเปนการพัฒนา 
ตนเองโดยใชศักยภาพของตนเอยางเต็มที่  เพื่อนําไปสู 
ความสําเร็จและเปาหมายในชีวิต ซึ่งหากพนักงานขายใดที่ 
มีทัศนคติที่ดีตองานขายแลว เขาจะทุมเทความพยายามใน 
การนําเสนอการขายใหมากขึ้น ทัศนคติของพนักงานขาย 
ไมวาจะมีตองานขาย ตอทีมผูบริหาร ตอคณาจารยที่ปรึกษา 
และตอนโยบายของบริษัท เปนผลในทิศทางเดียวกันกับ 
ความสําเร็จในการขายทั้งสิ้น ดังจะเห็นจากการศึกษาของ 
ศรีวาสทรา และคณะ (Srivastra  and  Others.  1977)  ซึ่ง 
พบวา รูปแบบการบังคับบัญชา และบรรยากาศของการ 
ทํางานซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของบริษัทนั้น มีผลตอ 
ความพึงพอใจของพนักงานจนกอใหเกิดความสําเร็จใน 
การทํางานของพนักงานเหลานั้นได 

เชนเดียวกับทัศนคติที่มีเพื่อนรวมทีมขายนั้น พบวา 
ในกลุมนักศึกษาฝกงานนี้เปนกลุมวัยรุน ซึ่งไดรับอิทธิพล 
จากเพื่อนอยางมาก ตลอดจนการสนับสนุนเกื้อกูลของ 
บุคคลรอบขาง  เชน ครอบครัว ญาติมิตร ก็จะเปนตัว 
ผลักดันทําใหกลุมวัยรุนมีกําลังใจในการบรรลุเปาหมายที่ 
ไดตั้งไว  (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล.  2546)  ปจจัยดาน 
ทัศนคติจึงถือเปนปจจัยที่ทรงอิทธิพลสําคัญตอการบรรลุ 
ความสําเร็จในงานขายของกลุมเปาหมายนี้ 

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยทางดานทัศนคติ ไดแก ทัศนคติ 
ที่มีตองานขาย ทัศนคติที่มีตอบริษัทและผูบริหาร ทัศนคติ 

ที่มีตอทีมงาน ทัศนคติที่มีตอคณาจารยที่ปรึกษา และอิทธิ- 
พลทางจิตวิทยาของบุคคลรอบขาง มีผลตอความสําเร็จใน 
งานขาย 

วิธีวิจัย (Method) 
กลุมประชากร (Population) 

การวิจัยครั้ งนี้คณะผู วิจั ยไดใชระ เบียบวิจัย เ ชิ ง 
พรรณนา (Descriptive Research) และระเบียบวิธีการวิจัย 
เชิงสํารวจ (Survey  Technique)  โดยกลุมประชากรที่ทํา 
การศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ จะเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
เรียนในวิชาดังกลาวในปการศึกษา 2546 และไดฝกงานใน 
ภาคปฏิบัติจริงในชวงฤดูรอน ป พ.ศ.  2547  โดยตองมี 
ตําแหนงงานเปนพนักงานขายหรือหัวหนางานขาย ทั้งนี้ 
จากการวิจัยพบวา จากกลุมประชากร ทั้งสิ้น 320 คน คณะ 
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 303 คน 

เครื่องมือวิจัย (Instruments) 
เครื่องมือที่ใชในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามโดยให 

ผูตอบกรอกคําตอบเอง  รวมกับการใชเทคนิคการวิจัยเชิง 
คุณภาพเพื่ออธิบายขอคนพบที่ไดจากกลุมประชากร ทั้งนี้ 
แบบสอบถาม 1 ฉบับ ประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 
สวนที่ 3 ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีตอการฝกงาน 

ขาย 
สําหรับแบบสอบถามในสวนที่ 3 นี้ ผูวิจัยใชเกณฑ 

การพิจารณาขอคําถามโดยการพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธรายขอ-แบบวัด (Item-Total Correlation) เพื่อ 
คัดเลือกขอคําถามที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งไดขอคําถามทั้งสิ้น 
จํานวน 30 ขอ แลวจึงนํามาหาคาความเช่ือม่ันของแบบวัด 
ทั้งฉบับ ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α-coefficient) 
ของครอนบาช (Cronbrach) 

สําหรับคุณภาพเครื่องมือ โดยแบงตามทัศนคติราย 
ดาน จํานวน 5 ดาน พบผลดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) ทัศนคติ 
ตองานขาย (เชน การฝกการขายเปนประสบการณที่ดี เปน 
ตน) ซึ่งสวนที่ 1 นี้มีคาความเช่ือม่ันแบบอัลฟาเทากับ .66 
2) ทัศนคติที่ มีตอทีมผูบริหาร  (เชน ทีมผูบริหารทุมเท 
ใหกับบริษัทเปนอยางมาก เปนตน) สวนที่ 2 นี้ มีคาความ 
เชื่อม่ันแบบอัลฟาเทากับ .66  3) ทัศนคติที่มีตอคณาจารย



(เชน คณาจารยมีความพรอมในการใหคําปรึกษา เปนตน) 
ซึ่งมีค าความเช่ือ ม่ันแบบอัลฟาในสวนนี้   เทากับ  .77 
4) ทัศนคติที่มีตอนโยบายของบริษัท (เชน บริษัทมีความ 
เขมงวดในกฎขอบังคับเกินไป เปนตน) ซึ่งสวนที่ 4 นี้มีคา 
ความเช่ือม่ันแบบอัลฟาเทากับ .75 และดานที่ 5) ทัศนคติ 
ตอเพื่อนรวมทีม (เชน การขายที่สําเร็จตามเปาเปนเพราะ 
ความชวยเหลือของทีมงาน เปนตน) ซึ่งคาความเช่ือม่ัน 
แบบอัลฟาในสวนนี้ เทากับ .79 

แตละขอคําถามมีมาตร 5 หนวย จาก “เห็นดวยอยาง 
ยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” โดยคาความเช่ือม่ันแบบ 
อัลฟา รวมทั้งฉบับของแบบสอบถามนี้ เทากับ .85 

และสําหรับเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยใช 
การสัมภาษณกลุม (Focus group) จํานวน 2 กลุม กลุมละ 6 
คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมีประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 
โดยสังเขป ดังนี้ 

•  นักศึกษารูสึกตองานขายอยางไร 
•  มีปจจัยอะไรบางท่ีทําใหนักศึกษาทํายอดขายได 
§  ปจจัยเกี่ยวของกับบริษัทมีผลหรือไม 
§  บุคคลรอบขางมีผลหรือไม 

•  บริษัทจําลองควรทําอยางไรที่จะชวยสนับสนุน 
ใหนักศึกษาตองการทํายอดขายเพิ่มข้ึน 

•  ผูที่สามารถสรางยอดขายสูงควรจะมีคุณลักษณะ 
อยางไร 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมประชากรสวนใหญเปน 

เพศหญิง อายุเฉลี่ย 21.14 ป มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูที่ 2.01 - 
2.50 มีคาใชจายตอเดือนมากกวา 7,001 บาท สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย 
สามัญของภาครัฐบาล มีภูมิลําเนาเปนคนกรุงเทพมหานคร 
มีลักษณะที่อยูอาศัยเปนบาน และอาศัยอยูกับพอแม โดย 
ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ซึ่งกลุมตัวอยาง 
สวนใหญใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะในระหวางการ 
ฝกงาน 

คณะผูวิจัยมุงศึกษาถึงรายละเอียดในประเด็นความ 
สามารถในการขายของกลุมประชากร ซึ่งก็พบวา มียอด 
ขายเฉลี่ยตอคนที่ทําไดเม่ือเสร็จสิ้นโครงการประมาณ 
34,788.08 แตม และมียอดขายเฉลี่ยคิดเปนเงินประมาณ 
59,319.19 บาทตอคน และจากขอมูลดานยอดแตมโดย 

ประมาณของกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกผูที่ประสบความ 
สําเร็จในงานขายไดเปนรอยละ 88.8 และมีผูที่ไมประสบ 
ความสําเร็จในงานขายเพียงรอยละ 11.2 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการฝกงานในบริษัทจําลอง 
รีจอยซ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญไมเคยมาทํางานสาย  และไมเคยขาดงาน แต 
กระนั้นก็ไมมีการวางแผนในการขายลวงหนากอนการนํา 
เสนอการขาย  แตสําหรับผูที่ไดวางแผนการขายลวงหนา 
กอนเขาพบลูกคานั้น ก็นิยมที่จะเตรียมตัวดวยการศึกษา 
รายละเอียดเกี่ยวกับสินคามากกวาวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้ 
ยังพบอีกวา ยอดขายสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามจะ 
มาจากการขายสินคาประเภทสินคาคงคลังซึ่งเปนสินคา 
เบ็ดเตล็ดที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไปเปนสวนใหญ โดยใช 
แคตตาล็อกที่บริษัทจัดเตรียมไวให และนิยมนําเสนอขาย 
สินคาตามสถานที่พักอาศัยของลูกคาเปนสําคัญ 

ผูตอบแบบสอบถามนี้สวนใหญจะเสนอขายสินคา 
ใหกับญาติพี่นอง และจะหาลูกคาคนตอไปจากการแนะนํา 
ผานคนรูจัก โดยจะเขาพบลูกคาประมาณ 3 ครั้งตอสัปดาห 
อยางไรก็ตาม กลุมประชากรนี้มีความสามารถในการปด 
การขายไดทันทีภายในวันที่นําเสนอสินคา และมีการซัก 
ถามถึงความพอใจในตัวสินคาจากลูกคาหลังการขายดวย 

คณะผูวิจัยไดสอบถามถึงการสนับสนุนการขายจาก 
บุคคลรอบขางของกลุมประชากรพบวา สวนใหญกลุม 
ประชากรนี้จะขอคําปรึกษาจากทีมผูบริหารและมักจะ 
ไดรับคําแนะนําในเรื่องของการฝกงานจากบุคคลรอบขาง 
ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาตนไดรับการ 
สนับสนุนจากญาติพี่นอง เพื่อน และบุคคลรอบขางอื่นๆ 
ในระดับปานกลาง แตไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 
ในระดับดีมาก 

เม่ือสอบถามถึงรูปแบบการสงเสริมการขาย ผูตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญช่ืนชอบรูปแบบการสงเสริมการ 
ขายในลักษณะของการจับฉลากเพื่อชิงของรางวัล  และ 
ตองการใหจัดการสงเสริมการขายดวยรูปแบบอื่นๆ รวม 
ดวย อีกทั้งยังพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญช่ืนชอบ 
การจัดกิจกรรมเปดตัวบริษัท (Grand  Opening) ซึ่งเปน 
หนึ่งในกิจกรรมภายใตโครงการฝกงานของบริษัทจําลอง- 
รีจอยซ 

สําหรับทัศนคติของกลุมประชากรนี้ ที่มีตอการฝก 
งานในชวงฤดูรอนกับบริษัทจําลองรีจอยซพบวา ภาพรวม



มีทัศนคติที่ดีในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดในแตละ 
ประเด็น  ไดแก  มีทัศนคติที่ดีในระดับคอนขางมากใน 
ประเด็นของงานขาย การบริหารของทีมผูบริหาร และมี 
ทัศนคติที่ดีในระดับปานกลางในประเด็นของคณาจารยที่ 
ปรึกษาโครงการ นโยบายของบริษัท และความคิดเห็นที่มี 
ตอเพื่อนรวมทีม 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน คณะผูวิจัยพบวา ความ 
สําเร็จในงานขายจะแตกตางกันในกลุมของผูที่มีการเตรียม 
ตัวกอนการนําเสนอขาย และทัศนคติที่มีตอทีมผูบริหาร 
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอธิบายไดวา 
นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตอทีมผูบริหารจะมีแนวโนมจะ 
ประสบความสําเร็จในงานขายมากกวานักศึกษาที่มีทัศน- 
คติที่ไมดีตอทีมผูบริหาร แตกระนั้นในประเด็นของการ 
เตรียมตัวกอนการนําเสนอขาย กลับพบผลที่นาสนใจ นั่น 
คือ  ผูที่ เตรียมตัวกอนการนําเสนอขาย กลับมีอัตราผูที่ 
ประสบความสําเร็จในงานขายนอยกวาผูที่ไมไดมีการ 
เตรียมตัวกอนการนําเสนอขาย 

สําหรับการเก็บขอมูลดวยเทคนิคการสัมภาษณกลุม 
(Focus Group) โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีตําแหนงงานเปน 
พนักงานขายหรือหัวหนางานขาย และตองมียอดขายสูงสุด 
ในอันดับตนๆ ของบริษัทจําลองรีจอยซ มหาวิทยาลัย- 
กรุงเทพ รุนที่ 22 จํานวนทั้งสิ้น 12 คน แบงกลุมสัมภาษณ 
เปน 2 กลุม กลุมละ 6 คน พบผลการสัมภาษณวา ลักษณะ 
โดดเดนในดานความคิดของผูใหสัมภาษณซึ่งสะทอนถึง 
ความสําเร็จในงานขาย นั่นคือ มีทัศนคติที่เปนบวกตองาน 
ขายและการฝกงาน โดยเห็นวางานขายเปนงานทีส่นกุสนาน 
และอาจเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพในแวดวงธรุกจิ 
ไดตอไป

สําหรับบุคลิกภาพของผูใหสัมภาษณจะพบวา กลุม 
ผูใหสัมภาษณทั้งสองกลุมนี้ มีความโดดเดนในเรื่องของ 
ความมุงม่ัน ตองการชนะอุปสรรคตางๆ และชนะใจตนเอง 
ชอบการแขงขัน  และไมทอแทโดยงาย สงผลใหผูให 
สัมภาษณคนควาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสินคาและวางแผน 
กอนการเขาพบเพื่อเสนอขายสินคาใหลูกคาเสมอ 

เม่ือศึกษาถึงประเด็นของนโยบายบริษัทที่กลุมผูให 
สัมภาษณเล็งเห็นวาเอื้อประโยชนตอการขายพบวา การ 
แขงขันการขายชวยสนับสนุนบรรยากาศการขายใหสนุก 
สนานมากขึ้น ในขณะที่การใหประกาศนียบัตรตางๆ จะทํา 

ใหพนักงานขายขยันเพื่อใหไดใบเบิกทางสูความสําเร็จใน 
การทํางานจริงตอไป 

นอกจากนี้ การสัมภาษณยังช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ 
ของบุคคลรอบขาง ไดแก พอแม ญาติพี่นอง และกลุม 
เพื่อนวาหากมีการชวยเหลือสนับสนุนอยางตอเนื่องแลว 
จะทําใหการขายสามารถประสบความสําเร็จได อีกทั้งการ 
ทํางานเปนทีมรวมกับเพื่อนและความเอาใจใสของทีม 
ผูบริหาร มีอิทธิพลตอการวางแผนการทํางาน สนับสนุน 
ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกันและกัน ทําใหการทํางาน 
เปนไปไดอยางราบรื่น อยางไรก็ตามคณาจารยที่ปรึกษานั้น 
กลุมผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาไมไดมีสวนเกี่ยวของกับ 
ความสําเร็จในการขายมากนัก เพราะจะเปนเพียงผูควบคุม 
ความประพฤติหรือวินัยในการทํางานมากกวาสนับสนุน 
ใหเกิดความสําเร็จในการขาย 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ 

ในงานขายของนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน บริษัทจําลอง 
รีจอยซ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะผูวิจัยสามารถอภิปราย 
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

นักศึกษาที่มีการเตรียมตัวหรือมีการวางแผนลวงหนา 
กอนการเขาพบลูกคาเพื่อนําเสนอขายสินคา  กลับมีอัตรา 
สวนที่ประสบความสําเร็จในการขายนอยกวานักศึกษาที่ 
ไมมีการวางแผนการขายลวงหนา ซึ่งเปนผลการศึกษาที่ 
แตกตางจากทฤษฎีการขายเบื้องตน ทั้งนี้อาจมีความเปนไป 
ไดหลายประการ นั่นคือ 1) ระยะเวลาในการฝกงานกับ 
บริษัทจําลองรีจอยซนี้ ไดถูกกําหนดไวเพียง 3 เดือนเทานั้น 
จึงทําใหนักศึกษาฝกงาน ตองใชทักษะความสามารถสวน 
ตัวในดานการขาย เปนตัวนําไปสูการสรางยอดขายมากกวา 
การเรียนรูที่จะเตรียมตัวกอนการนําเสนอขาย ซึ่งพิจารณา 
ไดจากการสัมภาษณกลุม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพ 
ของผูที่สามารถสรางยอดขายไดสูงวา เปนผูที่มีความอดทน 
ใฝรู และพรอมจะเผชิญหนากับปญหาและความผิดหวัง 
โดยจะเห็นวาเปนคุณสมบัติสวนบุคคล อันนําไปสูการ 
สรางยอดขายที่สูงได 2) ผูที่ตอบแบบสอบถามวาไมไดมี 
การวางแผนการขาย อาจตีความการวางแผนการขายไว 
แตกตางออกไป ทั้งนี้ เนื่องจากการรับรูที่อาจเปนไปไดวา 
นักศึกษาอาจเห็นวา การวางแผนการขายจะตองกระทําใน



รูปแบบที่เปนทางการ เชน การเขียนแผนการขายเปนลาย- 
ลักษณอักษร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ การวางแผนการขายยัง 
รวมไปถึงรายละเอียดปลีกยอยที่สนับสนุนใหเกิดการขาย 
ไดงายหรือรวดเร็วขึ้น อาทิ การเรียนรูคุณสมบัติของสินคา 
อยางละเอียด การสํารวจราคาสินคาในทองตลาด หรือแม 
แตการโทรศัพทนัดหมายลูกคาลวงหนา เปนตน ดังนั้น 
หากนักศึกษามีความเขาใจในประเด็นนี้คลาดเคลื่อน ยอม 
สงผลของขอมูลที่ไดรับเชนกัน และ 3) อาจเกิดจากการวาง 
แผนการขายของนักศึกษา ที่ยังไมไดรับคําปรึกษาอยาง 
เพียงพอจากผูที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก คณาจารยที่ปรึกษา ทีม 
ผูบริหาร และหัวหนาทีมขาย สงผลใหแมจะมีการวาง 
แผนการขายเกิดขึ้น แตก็ไมสามารถสรางยอดขายใหกับ 
นักศึกษาไดดังท่ีตั้งใจไว อยางไรก็ตาม แมการวิเคราะหผล 
จากขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม จะใหขอมูล 
เกี่ยวกับการวางแผนการขายที่แตกตางจากแนวคิดหรือ 
ทฤษฎีการขาย แตในการสัมภาษณกลุมนั้น ยังพบวา 
นักศึกษาที่มียอดขายสูง 12 อันดับแรก มีมุมมองวาการได 
รับคําปฏิเสธจากการเสนอขาย หรือการพบปญหาในการ 
ขาย สงผลใหนักศึกษามีแรงกระตุนใหวางแผนและเตรียม 
พรอมกอนเขาพบลูกคามากยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหเห็นวาการวาง 
แผนที่ดีนั้นสามารถสรางยอดขายได 

และสําหรับขอคนพบอีกประการที่ไดจากการศึกษา 
ในครั้งนี้ นั่นคือ ทัศนคติที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในงาน 
ขายของนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน บริษัทจําลองรีจอยซ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมากที่สุด คือ  ทัศนคติที่ มีตอทีม 
ผูบริหาร โดยเฉพาะในประเด็นที่วาทีมผูบริหารมีความเปน 
กันเอง ทุมเทแรงกายและแรงใจในการบริหารงาน และมี 
ความตั้งใจจริงที่จะชวยเหลือพนักงานของบริษัทใหบรรลุ 
เปาหมายทางการขายของเขาใหได ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําให 
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีขวัญและ 
กําลังใจอันนําไปสูการเกิดความตองการที่จะปฏิบัติงาน 
ขายใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทางดานยอดขายที่ 
วางไวในที่สุด 

ผลของงานวิจัยฉบับนี้สอดคลองกับการรวบรวม 
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของ ศรีวาสทรา 
และคณะ (Srivastra  and  Others.  1977)  ซึ่งไดสรุปไววา 
การบังคับบัญชาของผูบริหารหรือหัวหนา สงผลตอความ 
พึงพอใจในการทํางาน และงานวิจัยของ ปุญญิศา  ผิวแดง 

(2545) ซึ่งทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน 
การขายของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อยุธยา อลิอันซ 
ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยมีกลุมตัวอยางเปน 
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทดังกลาวในสาขาพหลโยธิน 
จํานวนทั้งสิ้น 200 คน พบวา ปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ 
ทางบวกกับประสิทธิภาพในการขายของตัวแทนประกัน 
ชีวิตกลุมนี้ คือ สัมพันธภาพระหวางตัวแทนประกันชีวิต 
กับผูบังคับบัญชา 

ทัศนคติมีความสัมพันธอยางมากตอพฤติกรรรม 
ทัศนคติมีความเกี่ยวพันกับองคประกอบหลัก 3 ประการ 
คือ ดานอารมณความรูสึก ดานความคิดความเช่ือ และดาน 
การแสดงพฤติกรรม  (สิทธิโชค  วรานุสันติกุล. 2546) 
ดังนั้น ทัศนคติที่ดีตอสิ่งหนึ่ง ยอมมีแนวโนมที่จะทําใหเกิด 
พฤติกรรมทางบวกตอสิ่งนั้นดวย จึงจะเห็นไดวาทัศนคติ 
ตอทีมผูบริหารอาจเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหพนักงาน 
ขายมีความประสงคที่จะบรรลุความสําเร็จในงานของตน 
มากขึ้นตามไปดวย 

แตสําหรับตัวแปรอื่นๆ ไดแก ภูมิลําเนาของนักศึกษา 
ฝกงาน เพศของนักศึกษาฝกงาน และอาชีพของผูปกครอง 
รวมทั้งตัวแปรดานทัศนคติ ไดแก ทัศนคติที่มีตอบริษัท 
และผูบริหาร ความเช่ือม่ันในคุณภาพสินคาที่จําหนาย 
ทัศนคติที่มีตอทีมงาน ทัศนคติที่มีตอเปาหมายยอดขาย 
และอิทธิพลที่มีตอบุคคลรอบขาง ตลอดจนปจจัยทางดาน 
พฤติกรรม ไดแก ความถี่ในการเขาพบลูกคาและรูปแบบ 
ในการนําเสนอสินคา พบวา ไมมีความสัมพันธกับความ 
สําเร็จในงานขายของกลุมตัวอยาง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

1.  กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ เปนกลุมตัวอยางที่ 
ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่ง 
เปนไปไดวาฐานะทางสังคมหรือสภาพแวดลอมบาง 
ประการมีลักษณะที่คลายคลึงกันมาก และสภาพแวดลอม 
หรือฐานะทางสังคมดังกลาวอาจไมเอื้ออํานวยตอความ 
พยายามในการขาย 

2.  กลุมตัวอยางทุกคนจะตองเขาฝกงานในบริษัท 
จําลองรีจอยซ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนื่องจากเปนหนึ่งใน 
วิชาของหลักสูตรภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จึง 
ทําใหนักศึกษาที่ตองการผานวิชานี้ จะตองมียอดขายขั้นต่ํา 
ตามที่บริษัทกําหนด ดังนั้น จึงพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ 
ถึงรอยละ 88 จึงมียอดขายตรงกับเปาหมายในคํานิยาม



ความสําเร็จในการขาย หากศึกษากลุมตัวอยางที่มียอดขาย 
สูงสุด 50 อันดับแรก ก็อาจจะเห็นความสัมพันธของตัว 
แปรที่ศึกษามากยิ่งขึ้น 

3.  บริษัทเปดดําเนินมาติดตอกันเปนเวลา 22 ป แตใน 
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่กําลังฝกงาน 
อยูในรุนที่ 22 เพียงรุนเดียวเทานั้น จึงอาจทําใหผลการวิจัย 
ไมสามารถสะทอนความสําคัญของปจจัยอื่นๆ ไดครบ 
ถวนนัก 

อยางไรก็ตาม เมื่อไดพิจารณาดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งมุงเนนไปที่กลุมพนักงานขายที่มียอดขายสูง 12 อันดับ 
แรก ก็จะพบวาปจจัยอื่นๆ ที่กลุมตัวอยางเห็นวาสําคัญตอ 
ความสําเร็จในการขาย นอกเหนือไปจากทัศนคติในทีม 
ผูบริหารและการเตรียมตัวกอนการเขาพบลูกคายังมีอีก 
หลายประการ อาทิ การมีทัศนคติที่ดีตองานขาย การสนับ 
สนุนจากบุคคลรอบขาง และการทํางานเปนทีมของกลุม 
เพื่อน เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัย 
ดังกลาวที่สมควรจะใหความสนใจในการศึกษาวิจัยตอไป 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
ผลของการวิจัยที่ไดในครั้งนี้เปนประโยชนตอหนวย 

งานที่จัดใหมีโครงการฝกงานในรูปแบบของบริษัทจําลอง 
สามารถนําไประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองในดาน 
ตางๆ โดยจัดใหมีความหลากหลายในรูปแบบการสงเสริม 
การขายของบริษัท เพื่อชวยกระตุนความพยายามขายของ 
พนักงานขายใหมากขึ้น จัดใหมีกิจกรรมสานความสัมพันธ 
ภายในของบริษัทจําลอง เพื่อเปนการสรางใหเกิดความ 
สนิทสนม สามัคคี และเห็นอกเห็นใจกันระหวางพนักงาน 
ขายและทีมขายของตนใหมากยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันผูดูแลโครงการฝกงานในลักษณะนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยที่ปรึกษา ควรดํารงตนอยูใน 
ฐานะของอาจารยพี่เลี้ยง ซึ่งมีสวนรวมตอความสําเร็จใน 
งานขายของนักศึกษาฝกงานใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวากลุมตัวอยางเล็งเห็นวาคณาจารยไม 
มีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จในการขายของตน แตเปน 
เพียงบทบาทผูควบคุมกติกาการทํางานเทานั้น ซึ่งทําให 
ภาพลักษณของคณาจารยในความรูสึกนึกคิดของนักศึกษา 
ฝกงานนั้น ไมอาจจะเปนผูกระตุนใหเกิดความขยันขันแข็ง 
หรือเต็มใจและตั้งใจฟนฝาอุปสรรคในการทํางานใหกับ 
นักศึกษาฝกงานไดเลย 

และสําหรับหนวยงานธุรกิจทั่วไป ซึ่งมีหนวยงานดาน 
การขายอยูในองคการ ควรเนนการสรางทัศนคติที่ดีในงาน 
ขาย ตลอดจนสนับสนุนใหพนักงานขายไดใชความสามารถ 
ในการวางแผนการขายอยางเต็มที่ เพื่อใหการขายบรรลุ 
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตามการวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดที่สําคัญ นั่น 
คือ  เปนการศึกษาเพียงกลุมที่เปนพนักงานขายเทานั้น 
ไมไดศึกษาในกลุมของนักศึกษาฝกงานที่ทํางานใน 
ตําแหนงอื่น ทําใหผลการวิจัยที่ไดมุงวัดไปที่ผลลัพธเรื่อง 
ยอดขายประการเดียวมากกวาผลลัพธความสําเร็จของทั้ง 
องคกร ตลอดจนเปนการทําการศึกษาเพียงในบริษัทจําลอง 
รีจอยซ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เทานั้น จึงอาจจะไมสามารถ 
สรุปผลไปยังกลุมนักศึกษาฝกงานในบริษัทจําลองอื่นได 
อยางครอบคลุม และเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ไดจําแนกการ 
วิเคราะหกลุมตัวอยางโดยเนนที่กลุมผูที่ประสบความ 
สําเร็จในการขายเปนหลัก และนํามาหาความสัมพันธกับ 
ตัวแปรที่ตองการศึกษา ซึ่งอาจทําใหผลที่ไดไมสามารถ 
แสดงความสัมพันธไดครบถวน หากเปลี่ยนเปนการศึกษา 
ความสัมพันธของตัวแปรที่ตองการศึกษากับแนวโนม 
ยอดขาย อาจพบความสัมพันธชัดเจนยิ่งขึ้น 

สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรทําวิจัยในลักษณะ 
Longitudinal Study เพื่อใหความแตกตางระหวางนักศึกษา 
ระหวางรุน สามารถนําไปสูการสรุปภาพรวมในประเด็น 
ความแตกตางของสภาพแวดลอมที่อาจมีผลตอความสําเร็จ 
ในงานขายไดอยางแทจริง 
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