
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 8 
 

หัวขอเนื้อหา 

 1.  ความหมายของการจูงใจ 
 2.  ความสําคัญของการจูงใจ 

  3.  ประเภทของการจูงใจ 
4.  ทฤษฎีการจูงใจ 
5.  เครื่องมือการจูงใจพนักงานขาย 

  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  8  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายและความสําคัญของการจูงใจได 
2.  กําหนดประเภทของการจูงใจได 
3.  อภิปรายเกีย่วกับการจูงใจแตละประเภทได 
4.  เปรียบเทียบทฤษฎีการจงูใจแตละทฤษฎีได 
5.  วิเคราะหเครื่องมือการจูงใจพนกังานขายได 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  8 การจูงใจพนักงานขายดวยตนเอง 
2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรยีน 
3.  อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
4.  คนควา เนือ้หาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ 

อินเทอรเน็ต 
5.  อภิปรายเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
6.  ทํารายงาน 
7.  ศึกษากรณตีัวอยาง 
8.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
 
 

1.  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การจูงใจพนกังานขาย 
2.  หนังสือ  ตํารา  และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการจูงใจพนกังานขาย 
3.  แผนโปรงใส 
4.  วีดิทัศน 
5.  กรณีศึกษา 
6.  ใบกิจกรรม 
7.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน  
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการทํารายงาน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม 
5.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 
6.  ประเมินผลจากการศึกษากรณีตวัอยาง 

 7.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 8 
การจูงใจพนักงานขาย 

 
 การจูงใจเปนงานที่สําคัญของผูบริหารการขายที่ตองใหความสนใจและตองทําอยาง
ตอเนื่อง โดยพยายามใชส่ิงจูงใจที่ถูกตองและเหมาะสมกับพนักงานขายจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานเพื่อใหพนักงานมีขวัญกําลังใจพรอมจะทํางานและทุมเทเพื่อบริษัท  ดังนั้น   
ผู บริหารการขายตองวิเคราะหถึงพฤติกรรมของพนักงานขายวาตองการอะไรบาง          
ซึ่งลักษณะงานการขายจะมีปจจัยที่เกี่ยวของและสัมพันธกันหลายอยางนับตั้งแตพนักงานขาย 
ลักษณะของธุรกิจ  ลักษณะของสินคา ลักษณะของผูซ้ือและสภาพแวดลอม  เปนตน   
 

ความหมายของการจูงใจ 
  

นักวิชาการไดใหความหมายของ  การจูงใจ  (motivation)  ไวมากมายหลายทัศนะ 
ดังนี ้
 การจูงใจ  หมายถึง  กระบวนการในการกระตุนหรือสรางใหเกิดความรูสึกแกมนษุย
ในการใชความพยายามใหมากขึ้นอยางเปนการถาวรตลอดไป เพื่อใหบรรลุจุดประสงคซ่ึงแตละ
บุคคลตองการและผลของการบรรลุจุดประสงคของแตละบุคคลนี้จะสงผลดีใหเกิดขึ้น  
กับหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู   (สมใจ  บุญทานนท, 2543, หนา 220) 
 การจูงใจ  หมายถึง  การที่ผูนําจะใชปจจยัภายนอกหรือปจจัยภายในของแตละบุคคล
มาใชในการกระตุนใหพนักงานใชศักยภาพที่ตนมีอยูในการทาํงานเพื่อใหไดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง  (ชนงกรณ  กุณฑลบุตร, 2547,  หนา 172) 
 การจูงใจ  หมายถึง  การกระตุนหรือเราโดยสิ่งจูงใจเพื่อผลักดันใหเกิดพฤติกรรม 
ตาง ๆ อันจะนาํไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหรือเงื่อนไขที่ตองการ  (สมพร  พวงเพ็ชร, 2542, 
หนา  251) 
 จากความหมายของ การจูงใจ ที่มีผูใหคาํนยิามไวขางตนสามารถสรุปไดวา  การจูงใจ 
หมายถึง การกระตุนใหเกดิความพยายาม การกระตือรือรนเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่วางไว   

เพื่อมุงเนนใหพนักงานขายทํางานอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทําได 
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ความสําคัญของการจูงใจ 

  การจงูใจมเีหตุผลสําคัญสําหรับพนกังานขายที่ผูบริหารการขายเกี่ยวของกับแรงจูงใจ
ดังนี้  (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา  56) 
 1.  ผูจัดการขายไมไดเขาไปเกี่ยวของกับแรงจูงใจในเรื่องสภาวะแวดลอม  พนักงานขาย
จะออกไปปฏิบัติงานติดตอกันดวยความสบายอกความสบายใจ  แตในบางครั้งอาจจะพบกับสิ่ง
ที่ทําใหเกิดความไมสบายใจซึ่งทําใหการปฏิบัติงานถดถอยลงไป  โดยปกติพนักงานขายจะ
พบปะกับบุคคลแปลกหนาและบุคคลไมปรารถนาที่จะซื้อ  นอกจากนั้นยังจะตองใชเวลามาก
ในการเดินทาง การจากครอบครัวและเพื่อนฝูง การที่พนักงานขายไดเผชิญหนากับส่ิงเหลานี้     
ผูบริหารการขายก็จะตองเขาใจพนักงานขายมีความตองการปจจัยตาง ๆ  ที่ชวยสนับสนุนให 
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.   แรงจูงใจมีความสําคัญสําหรับพนักงาน ซ่ึงไมไดอยูในความดูแลและปกครอง
โดยตรงของผูบริหารการขาย  พนักงานขายที่มีความชํานาญจะไมไดพบกับผูบริหารการขาย  
นับเปนจํานวนครั้งได  (นอยกวา  6  คร้ังตอป)  เมื่อขาดการดูแลเอาใจใสและการปกครอง     
โดยตรง การจูงใจพนักงานขายจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 
 3.   แรงจูงใจไมเพียงแตมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานขาย แตอาจมี
ผลกระทบดานความกระตือรือรนและคุณภาพของงาน การที่พนักงานขายไดลงความเห็นวา     
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเหมาะสมสําหรับลูกคาก็จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา   
แตถาลูกคาก็จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา แตถาลูกคาไมมีความตองการที่จะซื้อ
และเกิดความรูสึกวาพนักงานขายไมไดมีความสนใจอยางจริงจัง ตลอดจนไมไดชวยเหลือให 
ลูกคาตัดสินใจซื้อ การขายก็จะไมเกิดขึ้น 

      

ประเภทของการจูงใจ 
 
 การจูงใจจะสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภทดังนี้  (สมพร  พวงเพ็ชร, 2542, หนา 254 -
255) 

1.  การจูงใจภายใน (intrinsic  motivation)  หมายถึง  การจูงใจที่เกิดจากเงื่อนไขภายใน         
ตัวบุคคลนั ้น  โดยไมม ีสิ ่ง เร าจากภายนอกมากระทบการจ ูงใจประเภทนี ้จะกอใหเก ิด               
คุณประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางดียิ่ง  ส่ิงที่ทําใหเกิดการจูงใจประเภทนี้  ไดแก   
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      1.1  ความตองการ  (need)  หมายถึง  ความตองการพื้นฐานของคนเราเพื่อทําให
รางกายอยูในภาวะปกติซ่ึงทําใหเกิดแรงขับ  เชน  ความหิว  ความกระหาย  เปนตน นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงความตองการที่เปนผลมาจากการอยูรวมกัน 

      1.2  ความสนใจพิเศษ (special interest)  บุคคลเมื่อมีความสนใจในเรื่องใด    
เร่ืองหนึ่งจะทําใหเกิดความตั้งใจในการปฏิบัติงานทําใหงานสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 

      1.3  ทัศนคติ (attitude) การมีทัศนคติที่ดีตองานหรือตอผูบังคับบัญชายอมทําให
พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2.  การจงูใจภายนอก  (extrinsic motivation)  หมายถึง  การจงูใจที่เปนผลมาจากการที่บุคคล
ไดรับการกระตุนจากสิ่งเราภายนอกเพื่อนําไปสูพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของผูจูงใจ  ส่ิงที่ทําให
เกิดการจูงใจภายนอกไดแก 

2.1 เปาหมายของบุคคล  เปนเปาหมายที่บุคคลไดตั้งเอาไวในการปฏิบัติงาน 
  เชน เพิ่มยอดขายรอยละ  20  ในป 2548 

2.2 ความกาวหนา พนักงานขายที่ปฏิบัติงานตองการไดรับความกาวหนาในการปฏิบัติงาน            
และนําไปสูการพัฒนางาน 
 2.3  ส่ิงจูงใจตาง ๆ  โดยวิธีทางบวกและวิธีทางลบ  ทั้งที่เปนเงินตรา  วสัดุส่ิงของ 
และสิ่งอ่ืนที่มิใชเงินตราหรือวัตถุส่ิงของ  เชน  การใหรางวัล  การยกยองชมเชย  การประกวด  
การตําหนิติเตยีน  และการแขงขัน  เปนตน 

 

ทฤษฎีการจูงใจ 
  
 การศึกษาทฤษฎีการจูงใจมีหลายทฤษฎีที่มีประโยชนสําหรับผูบริหารการขาย     
มีปจจัยที่จะเปนสิ่งกระตุนหรือส่ิงเรากับพฤติกรรมหรือทัศนคติในการทํางานของพนักงานขาย  
ซ่ึงทฤษฎีการจูงใจจะมีบทบาทสําหรับบริษัทเพื่อนําไปใชสําหรับความตองการของมนุษยและ
หาทางจูงใจใหเกิดความกระตือรือรนที่จะทํางาน โดยการนําหลักทฤษฎีและแนวคิดในการจูงใจ
มาใชดังนี้ 
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1.  ทฤษฎีการคาดหวัง  (expectancy  theory) โดย  วิคเตอร เอช วรูม (Victor H. Vroom)         
ไดสรุปวาความสัมพันธระหวางการใชความพยายามและประสิทธิภาพที่พนักงานขายมีใน 
การทํางานนั ้นจะกอใหเกิดประสิทธิภาพของงานในระดับหนึ่ง และสงผลตอเนื่องไปยัง       
คาตอบแทนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการทํางาน  เชน รางวัลพิเศษ  ดังนั้นการทํางานของ
พนักงานขายจะตองนําทฤษฎีการคาดหวังมาใชสําหรับการคาดหวังและตองการ ดังนี้ 
 1.1  ความคาดหวัง  (expectancy)  เปนการคาดหวังของพนักงานขายที่ใชความพยายาม
ในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น  แตพนักงานขายจะตอง  
มีความมั่นใจในตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ รับผิดชอบซึ่งพนักงานขายแตละคนจะ            
มีความสามารถไมเทากันในการปฏิบัติงานทําใหผลงานของแตละคนตางกันออกไป   

         1.2  ความเชื่อมั่นในผลตอบแทนที่จะได  (instrument)  พนักงานจะตองเชื่อวา
ตนเองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและพยายามทําใหไดรับผลตอบแทนตามผลของการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงผูบริหารการขายตองมีระบบผลตอบแทนที่ชัดเจนเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงานขาย 

         1.3  คุณคาที่ผลตอบแทนเหลานั้นมีตอพนกังาน  (valence)  การจายผลตอบแทน
นั้นจะมีคุณคาตอพนกังานขายแตละคนแตกตางกนั เชน คาลวงเวลาในการทํางาน 200  บาทตอวัน
จะมีคุณคาสําหรับพนกังานขายที่มรีายไดเดือนละ  10,000  บาท  แตไมมีคุณคาตอผูบริหารการขาย
ที่มีรายไดเดือนละ  60,000  บาท  

2.  ทฤษฎีลําดบัขัน้ความตองการของมาสโลว  (maslow  hierarchy of needs)  มาสโลว
ศึกษาถึงพฤตกิรรมของมนุษยที่มีความตองการได  5  ขั้น  ตามลําดับความตองการดังนี ้
 2.1 ความตองการทางรางกาย (physiological needs)  คือ ความตองการเกี่ยวกับ
ปจจัยในการดํารงชีวิตซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับรางกายที่บริษัทจะตองใหผลประโยชนตอบแทน 
ไดแก  อาหาร  ที่อยู  เครื่องนุงหม  และยารักษาโรครวมถึงสภาพสถานที่ทํางาน   

  2.2  ความตองการความปลอดภัย (safety needs)  คือ  ความตองการความปลอดภัย
ดานหนาทีก่ารงาน  ทรัพยสิน และความปลอดภยัในชวีิตเพื่อปกปองภยัอันตรายตาง ๆ   ซ่ึงผูบรหิารการขาย
ตองทําใหพนักงานเกิดความมัน่ใจในการทํางานและการไดรับความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน 

  2.3  ความตองการทางสังคม  (social  needs)  คือ  ความตองการที่จะเปนที่รักของ
บุคคลอื่น ๆ  นับตั้งแตพอแม  พี่นอง  เพื่อนฝ ูง  ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ  รวมถึงเพื่อนรวมงาน    
โดยผูบริหารการขายตองมีกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหมีพบปะสังสรรคกันในบริษัท 
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       2.4  ความตองการไดรับการยกยอง (esteem needs)  คือ ความตองการที่จะเปน  
ที่ยกยอง  เคารพนับถือจากบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม  เชน  ตองการเปนคนมีชื่อเสียง  ตองการ
เปนนักบริหารที่มีความสามารถ และตองการมีคนยกยองยอมรับ ดังนั้นผูบริหารการขายจะตอง  
มีการเชิดชูเกียรติสําหรับพนักงานดีเดน  เสียสละเวลาเพื่อบริษัท  การเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนง  
เปนตน 
     2.5  ความตองการความสําเร็จในชีวิต  (self-actualization  needs)  คือ  ความตองการ 
ความสําเร็จในชีวิตเมื่อคนประสบผลสําเร็จในชีวิตมาก ๆ จะมีความตองการขั้นนี้ เชน ตองการ
เปนผูจัดการเขต   ตองการเปนผูจัดการภาค  เปนตน   
 

     ความตองการความสําเร็จในชีวิต 

                        ความตองการทางสังคม 

                          ความตองการความปลอดภัย 

                                      ความตองการทางรางกาย 

          ความตองการไดรับการยกยอง 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  8.1  ลําดับขั้นความตองการของมนุษยตามแนวความคิดของมาสโลว 
ที่มา  (สมพร  พวงเพ็ชร, 2542, หนา 258) 

 
3.  ทฤษฎีความสําเร็จ  (achievement  theory)  เปนทฤษฎีการจูงใจจากการศึกษาของ 

เดวิค  ซี  แมคเคลแลนด  (David  C. McClelland)  ไดสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจได     3  ประการดังนี้ 
         3.1  ความตองการความสําเร็จ  (needs  for  achievement)  คือ บุคคลตองการ
ความสําเร็จ  กลัวความลมเหลวและความผิดพลาดเพื่อความสําเร็จในการทํางานนั้นจะทําให
พนักงานขายไดมาซึ่งการมีเกียรติยศ  ช่ือเสียงและความสุข  การไดรับการยกยองจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา 
          3.2  ความตองการความผูกพัน (needs for  affiliation) คือ บุคคลตองการเพื่อน 
และตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน รวมถึงการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและการสัมพันธภาพที่ดี       
กับผูรวมงาน 
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        3.3  ความตองการอํานาจ  (needs for power)  คือ  การที่บุคคลตองการมีความตองการ
เหนือกวาผูอ่ืนเพราะบุคคลตองการที่เปนยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม 
 4.  ทฤษฎีความเสมอภาค  (equity  theory)  เปนการศึกษาทฤษฎีความเสมอภาคของ
จอหน  สตาซีย  อาดัมส  (John Stacy Adams)  เปนทฤษฎีที่ใชแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานขายจะขึ้นกับการรับรูถึงความยุติธรรมที่ตนเองจะไดรับจากการทํางานและผลตอบแทน
ที่พนักงานขายจะไดรับความเสมอภาคกันในการทํางานของพนักงานขายแตละคน โดยจะพบวา
พนักงานขายทํางานมากแตผลตอบแทนนอยกวาคนอื่นที่ทํางานนอยกวาแตไดรับตอบแทนมาก
จะทําใหลดแรง จูงใจในการที่จะทํางานซึ่งทําใหเกิดทําเกิดความไมเสมอภาคโดยมีพื้นฐานสําหรับ
การเปรียบเทียบในการทํางานและผลตอบแทนที่ไดรับดังนี้ 
 4.1  ส่ิงที่บุคคลถือวาเปนการใหกับการทํางานในองคการมีดังนี ้

4.1.1  ระดับการศึกษา 
4.1.2   การศึกษาอบรมเพิ่มเติม 
4.1.3   ประสบการณการทํางาน 
4.1.4   ความรูความสามารถในงานที่ทํา 
4.1.5   ความพยายามในการตั้งใจทํางาน 
4.1.6   ความจงรักภักดีตอองคการ 
4.1.7   อายุการทํางาน (อาวโุส) 
4.1.8   ผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

     4.2  ผลของความไมเสมอภาค  กรณีที่บุคคลรับรูและเขาใจวาไมไดรับความไมเสมอภาค 
ทําใหเกิดผลในการทํางานและมีแสดงออกเปนพฤติกรรมทางลบไดดังนี้ 
 4.2.1  วิพากษวิจารณองคการ 
 4.2.2  รองเรียน ประทวง 
 4.2.3  ไมพยายามในการทํางานหรือทํางานใหนอยลง 
 4.2.4  ขาดความสามัคคีในการทํางานและไมใหความรวมมือ 
 4.2.5  ไมมีความจงรักภกัดีตอองคการ 
 4.2.6  ลาหยุดงานบอยดวยเหตุผลไมสมควร 
 4.2.7  ลาออกหรือเปลี่ยนงาน 
 ซ่ึงสถานการณหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบดังกลาวจะเกิดขึ้น
ได  3  กรณดีังนี้  (ตุลา  มหาพสุธานนท, 2547, หนา  263) 
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 สถานการณที่  1 
 ผลตอบแทนที่ตนไดจากองคการ              ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการ 
   ส่ิงที่ตนไดทุมเทใหกับองคการ                ส่ิงที่ผูอ่ืนไดทุมเทใหกับองคการ 
  
 สถานการณที่  2 
 ผลตอบแทนที่ตนไดจากองคการ              ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการ 
  ส่ิงที่ตนไดทุมเทใหกับองคการ               ส่ิงที่ผูอ่ืนไดทุมเทใหกับองคการ 
  

  สถานการณที่  3 
                ผลตอบแทนที่ตนไดจากองคการ              ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการ 
                   ส่ิงที่ตนไดทุมเทใหกับองคการ                ส่ิงที่ผูอ่ืนไดทุมเทใหกับองคการ 

>    

<    

=

   
 จากทั้งสามสถานการณนั้นเมื่อพนักงานขายเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ตนเองจะ
ไดรับกับสิ่งที่ตนเองไดทุมเทลงไปนั้น  รวมทั้งเปรียบเทียบกับพนักงานขายคนอื่นในลักษณะ
เดียวกันจะไดผลการเปรียบเทียบออกเปนความรูสึกวาเสมอภาค  รูสึกวาเสียเปรียบและรูสึกกวา
ไดเปรียบซึ่งการประเมินของพนักงานขายเหลานี้ขึ้นอยูกับการรับรูของพนักงานขายทั้งส้ิน 
 5.  ทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย  (theory x and theory y)  เปนแนวคิดของดักลาส 
แม็คเกรเกอร  (Douglas McGregor)  ไดสรุปถึงแรงจูงใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขายเปน 
2 ลักษณะดังนี ้
     5.1 ทฤษฎีเอ็กซ (X)  หมายถึง เปนรูปแบบของการศึกษาถึงพนักงานในแงลบ เชน      
เปนพนักงานที่ไมชอบทํางานและคอยหลีกเลี่ยงงานหนัก  ไมมีการเปลี่ยนแปลงการทํางาน 
    5.2 ทฤษฎีวาย (Y)  หมายถึง  เปนรูปแบบของการศึกษาถึงพนักงานในแงบวก  
เชน    มีความรับผิดชอบ  ขยัน  มีความอดทน  ฉลาดและมีพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
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ตารางที่  8.1  การเปรียบเทยีบทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวายของแม็คเกรเกอร   
 

ทฤษฎีเอ็กซ   ทฤษฎีวาย 
1.  คนทั่วไป ๆ  ไปไมชอบทํางานจะหลีกเลี่ยง 
    งานเทาท่ีจะทําได 
2.  ปกติคนจะขาดความรับผิดชอบ มีความ 
     ทะเยอทะยานนอยและจะใฝหาความมั่นคง 
     เหนือสิ่งอื่นใด 
3.  ธรรมชาติคนโดยทั่วไปสมควรตองควบคุม 
     อยูเสมอและบางครั้งตองมีการลงโทษกัน 
     บางเพื่อใหทํางาน 

1.  งานเปนสิ่งธรรมดาสามัญ เชนเดียวกับ 
      การเลนหรอืการพนัน 
2.  จริง ๆ  แลวคนไมเกียจคราน  แตท่ีเขา 
     เกียจครานเพราะผลของประสบการณท่ีเขา 
     ไดรับ 
3.  คนโดยทั่วไปจะกระทําการใดไดดวย 
    วิธีของตนเองและสามารถควบคุมตนเอง 
     เพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคท่ีพวกเขา 
     ไดรับมอบหมายใหทํา 
4.  ทุกคนตางมีศักยภาพ ภายใตเงื่อนไขที่ 
     เหมาะสมบางประการที่พวกเขาพยายาม 
     เรียนรูเพื่อยอมรับและแสวงหาความ 
    รับผิดชอบ พวกเขามีมโนคติ มีความคิด 
    ใฝดี มีความคิดสรางสรรค ซึ่งสามารถนํา 
     มาประยุกตใชกับงานได 

-  ดวยสมมติฐานนี้บทบาทของผูบริหารจงึตอง 
    กํากับดูแลควบคุมพนักงานอยูเสมอ 

-  ดวยสมมุติฐานนี้บทบาทของผูบริหารจงึตอง 
    พัฒนาศักยภาพของพนักงานและชวยพวก 
    เขาใหใชศักยภาพทํางานจนบรรล ุ
    วัตถุประสงคขององคการของหนวยงาน 
    และของเขาเอง 

       
ที่มา  (บรรยงค  โตจินดา, 2542, หนา 265)  
 

ดังนั้นผูบริหารการขายจะมกีารพัฒนาแนวคิดเกีย่วกับทฤษฏีแรงจูงใจอยูตลอดเวลา  
เพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจหรือคงไวสําหรับจงูใจพนกังานขาย  ดังตารางที ่ 8.2 
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ตารางที่  8.2  ความตองการของพนักงานขายและวิธีการตอบสนอง 
 

ความตองการของพนักงานขาย ปฏิกิริยาของบริษัทเพื่อตอบสนองความตองการ 
ความตองการฐานะ เปลี่ยนจากตําแหนง  “พนักงานขาย”  เปน  “ผูจัดการ

เขตการขาย” 
ความตองการควบคุม ใหพนักงานขายชวยวางโควตาขายและจัดลําดับ 

การเยี่ยมลูกคา 
ความตองการการนับถือ เชิญพนักงานขายถายรูปรวมกบัฝายบริหารแลวนําไป

โฆษณาหรือออกจดหมายขาว 
ความตองการทําใหเปนกิจวัตร มอบลูกคาท่ีซื่อสัตยไปเยี่ยมเปนประจํา 
ความตองการความสําเร็จ ตั้งเปาหมายที่เปนไปไดในการเยี่ยมและขาย 
ความตองการการกระตุน เปดการแขงขันระยะสั้น 
ความตองการซือ่สัตย ใหรางวัลและคุณประโยชนท่ีสัญญาไวทันที 

 
ที่มา  (อดุลย  จาตุรงคกุล, 2542, หนา 200) 
 
 

เครื่องมือการจูงใจพนักงานขาย 

 
        เครื่องมือในการจูงใจเปนการใชการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ซึ ่งผูบริหารการขายตองสรางการจูงใจใหกับพนักงานขายแตละระดับ  เชน  พนักงาน                
ฝายปฏิบัติงาน และผูจัดการขายทําใหตองใชเครื่องมือการจูงใจ ซ่ึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ส่ิงจูงใจ 
(incentives or motivators)  ซ่ึงแบงได  2  ประเภทดังนี้   
 1.  สิ่งจูงใจทั่วไป  (general  motivators)  หมายถึง  ส่ิงจูงใจที่ไมไดเปนผลประโยชน
โดยตรงตอพนักงานแตอาจมีเปนผลตอความรูสึกของพนักงานขายที่มีตอบริษัทและงานขาย     
ซ่ึงผูบริหารการขายสามารถใชส่ิงจูงใจ  โดยสามารถแบงส่ิงจูงใจไดดังนี้ 
    1.1  ทัศนคตทิี่ดีที่ผูบริหารการขายมีใหกบัพนกังานขาย  การเปนผูบริหารการขาย
ตองมีทัศนคติที่ดีหรือภาพพจนตอพนกังานขาย  เชน  การใหเกยีรติ  ความซื่อตรง  ความจริงใจ  
โดยการรักษาผลประโยชนของพนักงานขายและสนใจความเปนอยูของพนักงานขาย 
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       1.2  การสื่อสารระหวางผูบริหารการขายกับพนักงานขาย  ส่ิงที่จําเปนมาก
ที่สุดคือการสื่อสารที่ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพในบริษัท
โดยการสื่อสารที่ดีจะตองมีความชัดเจน  ถูกตอง  และรวดเร็วเพื่อใหเกิดการรับรูรวมกันและ 
เกิดความเขาใจที่ตรงกัน เพื่อใชสําหรับการแกปญหาและปองกันความลมเหลว 
       1.3   ความเขาใจในรายละเอียดของงาน  พนักงานขายทุกคนตองเขาใจถึง 
รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ  เชน  นโยบายของบริษัท  สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานขาย  รวมถึงตองเขาใจวิธีการประเมินผลงานและผลการปฏิบัติงานของตนเองดวย 
 2.  การจูงใจเฉพาะ  (specific motivators)  หมายถึง  ส่ิงจูงใจที่ใชเฉพาะสําหรับ   
การกระตุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานขาย   นอกจากจะมีผลตอ   
การจูงใจพนักงานขายโดยตรงแลวยังจะมีผลตอการประชาสัมพันธบริษัทไปในตัวดวย 
เพราะกิจกรรมเหลานี้มักมีการบอกกลาวตอกันระหวางพนักงานขายและลูกคาทําใหเปน       
ที ่ร ับรู ก ันโดยทั ่วไป  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหบริษัทมีโอกาสไดพนักงานขายใหมดวย             
โดยส่ิงจูงใจมีดังนี้ 

           2.1  รางวัล  ความสําเร็จของการแขงขันยอดขายขึ้นอยูกับความนาพึงพอใจของ
รางวัล   ส่ิงจูงใจที่มักใชกันเสมอคือ รางวัลเงินสด  สินคา  โลหรือหนังสือประกาศเกียรติคุณ  
และรางวัลเปนตั๋วเดินทาง  ซ่ึงรางวัลเงินสดมีขอดีตรงที่ใหโอกาสผูบริหารการขายไดเลือกใชรางวัล
ตามใจชอบ  ในทํานองตรงกันขามการทองเที่ยวและสินคาเห็นไดชัดเจนและนาสนใจที่จะสงเสริม
และเผยแพร วิธีที่จะเพิ่มการเลือกสินคาก็คือ การใชระบบใหคะแนนโดยที่ผูชนะอาจจะเลือก       
สินคาเอาจากแค็ตตาล็อกได  ยิ่งใหรางวัลมากก็ยิ่งแนใจไดชัดวามีผูเขารวมรายการมาก  ดังนี้ 

        2.1.1  เงินสด  เปนรางวลัเงินสดที่ใชจงูใจสําหรับพนักงานขายที่ตองพยายาม
หาวิธีและเทคนิคการขายเพือ่ใหบรรลุตามความตองการของตนใหได 

        2.1.2  สินคา  เปนรางวัลเกี่ยวกับสินคาที่ตองมีคุณคามากกวารางวัลเงินสด  
ที่ใชสําหรับการแขงขัน ซ่ึงรางวัลสินคาตองมีมูลคาในแตละรางวัลแตกตางกันและตองเปน
สินคาที่พนักงานขายตองการดวยจึงจะสามารถใชในการแขงขันได 

        2.1.3  การเดินทางและการทองเที่ยว  เปนรางวัลการทองเที่ยวที่ใหเพื่อตองการ
ใหพนักงานไปพักผอนหยอนใจในสถานที่ตาง ๆ  เชน  การเดินทางไปตางประเทศ 

        2.1.4  รางวัลพิเศษและรางวัลเกียรติยศ  เปนรางวัลที่ใหกับพนักงานเพื่อแสดง  
ถึงผลการปฏิบัติงานและการแขงขันในการขาย  เชน  โล  ถวยรางวัลและการประกาศเกียรติคุณ  

     2.2  การแขงขันการขาย  (sales  contests)  เปนวิธีการจูงใจที่ผูบริหารการขายใช
สําหรับการกระตุนการขาย โดยการแขงขันเพื่อการสรางขวัญและกําลังใจในรูปของสิ่งจูงใจ เชน 
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รางวัลเงินสด  สินคาหรือเปนการทองเที่ยว  และการทํากิจกรรมใด ๆ  ก็ตามที่ทําขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณขายสินคาทุกชนิดในบริษัทหรือเพิ่มปริมาณขายสินคาบางสายผลิตภัณฑหรือเพิ่มปริมาณ
ขายสินคาบางรายการผลิตภัณฑของบริษัท  โดยบริษัทกําหนดโควตาที่เหมาะสมไวจํานวนหนึ่ง
เปนเกณฑสําหรับการแขงขัน  ดังตารางที่ 8.3 
 
ตารางที่  8.3  เกณฑสําหรับการประเมินการแขงขัน 
 

ยอดขายที่ทําไดจริงเมื่อเปรียบเทียบกับโควตา 
(หนวยเปนรอยละ) 

คะแนน 

100 – 200 
201 – 300 
301 – 400 
401 – 500 
501 – 600 
601 – 700 
701 – 800 
801 – 900 

901 – 1,000 

5 
7 
9 
11 
15 
18 
20 
24 
30 

 
 การใหคะแนนแบบนี้เปนการใชสะสมคะแนนไวสําหรับการตัดสินกรณี 
พนักงานสามารถเพิ่มยอดขายไดในรอบเดือนนั้น ๆ  ซ่ึงใชสําหรับเปนคะแนนสะสมมาก ๆ     
จึงทําใหผูบริหารการขายใชยอดขายเปนเกณฑในการตัดสินใจและเปดโอกาสใหพนักงาน        
มีการแขงขันเทากันทุกคน 
 2.3  การประชุมทางการขาย  (sales meeting or  conferences)  เปนวิธีการจูงใจ 
วิธีที่ใชการประชุมทางการขายสําหรับพนักงานขายโดยการฝกอบรมพนักงานขาย และ         
สรางความกระตือรือรนในการขายโดยมีการประชุม  3  ระดับดังนี้ (สอาน  โปรยบํารุง, 2547, หนา  70) 
 2.3.1  การประชุมระดับชาติ  (national meetings)  เปนการประชุมกันปละครั้ง
และอาจจะรวมไปถึงการประชุมพนักงานขายรวมทั้งหมดหรือจะประชุมแตเฉพาะกลุมที่เปน
พนักงานขายที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน  ตลอดจนการพิจารณาถึงคาใชจายตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับ 
การประชุม  เปนตน  คาเดินทาง  คาที่พัก  คาอาหาร  ซึ่งในการเขารวมประชุมระดับชาติและ
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ยังมีโอกาสไดศึกษาถึงเขตการขายหรือปญหาตาง ๆ  ในกรณีที่พนักงานขายไมไดอยูในพื้นที่นั้น ๆ  
ดวยประโยชนที่ไดรับการประชุมนั้นมีมาก  แตอาจจะตองเสียคาใชจายสูง  นอกจากนั้นพนักงานขาย
ยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝายบริหาร  เชน  การแลกเปลี่ยนประสบการณ    
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมและอาจจะไดรับการจูงใจจากผูเชี่ยวชาญ  เมื่อพนักงานขาย
เดินทางกลับจากการประชุมก็จะทําใหเกิดความกระตือรือรนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
การฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น 
 2.3.2 การประชุมระดับภูมิภาค (regional  meetings)  เปนการวางแผนโดยเนน  
การปฏิบัติงานรวมกัน และเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมและยังสามารถลดคาใชจายลง
ไดอีทางหนึ่งดวย  สําหรับบริษัทที่มีขนาดใหญและพนักงานขายอาจจะพบกับปญหาตาง ๆ       
ที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่นั้น ๆ  ดวยการหาแนวทางแกไขรวมกัน 
  2.3.3  การประชุมระดับทองถ่ิน  (local  meetings)  เปนระบบการติดตอส่ือสาร
ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเปดโอกาสใหพนักงานขายไดพบปะสังสรรคและเนนดวยการฝกอบรม
การแกไขปญหาตาง ๆ  ในเขตการขายและหาทางเพิ่มโอกาสทางดานการขายอีกดวย 

วัตถุประสงคของการประชุมการขาย  มีดังนี้ 
 1.    เพื่อการกําหนดวัตถุประสงคดานการขายและการตลาดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของบริษัท 
 2.  เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวของกับประชุมดานการขาย เชน การกําหนดหัวขอการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม สถานที่ ตารางเวลารวมถึงวิทยากร 
 3.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางผูเขารวมประชุมดานการขาย 
 

สรุป   

การจูงใจเปนการกระตุนใหเกิดความพยายาม  การกระตือรือรนเพื่อที่จะบรรลุ      
เปาหมายที่วางไวเพื่อมุงเนนใหพนักงานทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทําได ซ่ึงถือวามี
ความสําคัญตอการบริหารการขายสําหรับการขายในการสรางแรงจูงใจ 

การจูงใจสามารถแบงได  2  ประเภทดังนี้คือ 1) การจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากความตองการ 
ความสนใจพิเศษและทัศนคติของผูซ้ือ และ 2)การจูงใจภายนอก โดยมีจุดมุงหมายที่เกิดจากเปาหมาย
ของบุคคล  ความกาวหนา  บุคลิกภาพและสิ่งจูงใจตาง ๆ  
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 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  5  ทฤษฎีคือ 1) ทฤษฎีการคาดหวัง 2)  ทฤษฎีของมาสโลว         
3) ทฤษฎีความสําเร็จ 4) ทฤษฎีความสําเร็จ และ 5) ทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย   

 การใชเครื่องมือการจูงใจพนักงานขายคือ 1) ส่ิงจูงใจทั่วไปที่ผูบริหารการขายมี
ทัศนคติที่ดีใหกับพนักงานขาย การสื่อสารกับพนักงานขายและความเขาใจในรายละเอียด ของ
งาน  และ 2) ส่ิงจูงใจเฉพาะเปนการใชรางวัล การแขงขันการขาย การประชุมทางการขายเพื่อให
พนักงานขายมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
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แบบฝกหดับทที่  8 
 

1.  จงอธิบายความหมายของการจูงใจ 
2.  เครื่องมือในการจูงใจมีอะไรบาง จงอธบิาย 
3.  ทฤษฎีการจูงใจมกีี่ประเภท อะไรบาง 
4.  ความสําคัญของการจูงใจมีอะไรบาง จงอธิบาย 
5.  ส่ิงที่ทําใหเกิดความจูงใจภายในมีอะไรบาง จงอธิบาย 
6.  ทฤษฎีความสําเร็จของเดวิดมีอะไรบาง จงอธิบาย 
7.  ทฤษฎีเอ็กซและทฤษฏีวายแตกตางกันอยางไร จงอธบิาย 
8.  จงอธิบายความหมายของสิ่งจูงใจเฉพาะ 
9.  ส่ิงจูงใจทั่วไปมีอะไรบาง จงอธิบาย 
10.  ส่ิงจูงใจทัว่ไปหมายถึงอะไรจงอธิบาย 
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