16 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า

ผลกระทบของการนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้
ความสามารถในการถูกฝึกสอน และ ความฉลาดทางอารมณ์
ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขายของบริษัทยาในประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาระดับการนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน
ความฉลาดทางอารมณ์ และผลการปฏิบัติงานของผู้แทน
ขายของบริษัทยาในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของการนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ความสามารถใน
การถูกฝึกสอน และ ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อผล
การปฏิบัติงานของผู้แทนขายของบริษัทยาในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้แทนขาย จำ�นวน
420 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่างโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจ

สอบความสอดคล้องระหว่างแบบจำ�ลองสมการเชิงโครงสร้าง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า การนำ�เทคโนโลยี
ทางการขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน และ
ความฉลาดทางอารมณ์ มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อผล
การปฏิบัติงานของผู้แทนขายของบริษัทยาในประเทศไทย
นอกจากนี้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน ยังได้รบั ผลกระทบ
ทางตรงเชิงบวกจาก ความฉลาดทางอารมณ์ และ การนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้
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ABSTRACT
The purposes of this research were to collected and analyzed by using Mean, Standard
investigate the level of Sales Technology Adoption, Deviation, Pearson’s Product Moment Coefficients
Salesperson Coachability, Emotional Intelligence and Confirmatory Factors Analysis. The research
and Salesperson Performance of Pharmaceutical results indicated that Sales Technology Adoption,
Salesperson in Thailand and to study effects of Sales Salesperson Coachability and Emotional Intelligence
Technology Adoption, Salesperson Coachability, had direct and positive effect on Salespersons’
Emotional Intelligence and Salesperson Performance Performance. In addition, Sales Technology Adoption
of Pharmaceutical Salesperson. The research and Emotional Intelligence had direct and positive
samples were 420 salespersons. The research effect on Salesperson Coachability.
instrument was a questionnaire. The data was
Keywords: Sales Technology Adoption / Salesperson Coachability / Emotional Intelligence
/ Salesperson Performance

บทนํา
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย (Salesperson
Performance) เป็นหัวข้องานวิจยั ทีเ่ ป็นทีส่ นใจของนักการ
ศึกษาและนักปฏิบตั ทิ างการตลาดมาเป็นเวลานาน เช่นเดียว
กับนักปฏิบตั แิ ละนักวิจยั ทางการขายทีม่ คี วามพยายามทีจ่ ะ
ระบุ วิเคราะห์ และ เข้าใจ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
ผู้แทนขาย และรวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติ
งานของผูแ้ ทนขายนัน้ (Verbeke, Dietz &Verwaal, 2011.,
Borg & Johnston, 2013) แม้ว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติม
แต่การศึกษาที่ผ่านมายังคงมีน้อยในการนำ�มาใช้ในการ
พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย โดยการประเมิน
จากการคัดเลือกผู้แทนขาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผูข้ าย มิตทิ างอารมณ์ของผูแ้ ทนขาย มิตดิ า้ นการใช้เทคโนโลยี
ทางการขาย และปัจจัยอืน่ ๆเกีย่ วกับการขายและการจัดการ
ทางการขาย การพิจารณาว่าอะไรจะเป็นตัวนำ�ไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้แทนขายที่ดีมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญ
สำ�หรับงานของผู้จัดการฝ่ายขายทุกๆคน และอาจเป็นสิ่ง
จำ�เป็นอย่างยิง่ สำ�หรับการอยูร่ อดและความสำ�เร็จขององค์การ
นอกจากนี้ การรับและการคัดเลือกผูแ้ ทนขายใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ
อาจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งงบประมาณและเวลาสูง

โดยรวมกระบวนการคัดเลือก การจ้างงาน การฝึกอบรม และ
มูลค่าการขายทีส่ ญ
ู เสียไปจากการทีผ่ แู้ ทนขายคนหนึง่ ลาออก
อาจมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้แทน
ขายหนึ่งคน (Evans et al., 2012) ดังนั้น การที่ผู้จัดการ
ฝ่ายขายสามารถคัดเลือกผูแ้ ทนขายทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะประสบ
ความสำ�เร็จได้ จะทำ�ให้องค์การสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้เป็นอย่างมาก (Rains, 2010) นัน่ เป็นเหตุทกี่ ารวิจยั ครัง้ นี้
ผู้ วิ จั ย จึ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ จ ะสามารถนำ�มาใช้ ใ น
การพยากรณ์ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ แ ทนขายและนำ�
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนขายได้
โดยในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจะได้ตีกรอบแนวคิด นำ�เสนอ
และทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการปฏิบัติ
งานของผู้แทนขาย (Salesperson Performance) กับ
การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ (Sales Technology
Adoption) ความสามารถในการถูกฝึกสอน (Coachability)
และ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
ของผู้แทนขาย			
การศึ ก ษาในเรื่ อ งของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology) เทคโนโลยีการขายอัตโนมัติ
(Sales Force Automation - SFA) และ การบริหาร
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ลูกค้าเชิงสัมพันธ์ทางการขาย (Sales-based Customer
Relationship Management - CRM) นัน้ มีอย่างกว้างขวาง
เช่น นักวิจยั บางคนได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศและผลการดำ�เนินงานขององค์กร โดยใช้ปัจจัย
ที่สำ�คัญ เช่น การลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผลตอบแทนทางการเงิน (Mithas et al., 2012) แต่งาน
วิจยั เหล่านัน้ ไม่สามารถประเมินถึงผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีม่ ตี อ่ งานจำ�เพาะของผูแ้ ทนขาย หรือผลลัพธ์ทไี่ ด้
เช่น คุณภาพของการบริการ กระแสงานวิจัยรองลงมาเกี่ยว
กับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นการประเมิน
ผลของผูใ้ ช้ ซึง่ ตรงข้ามกับผลตอบแทนทางการเงิน เพือ่ ทีจ่ ะ
วัดผลความสำ�เร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผลหนึ่งที่
ทำ�ให้ตอ้ งหันใช้ไปวิธนี ี้ เนือ่ งมาจากว่า การลงทุนทางการเงิน
ในบางเทคโนโลยี ไม่ได้รับประกันว่าสมาชิกในองค์กรจะมี
การใช้เทคโนโลยีนนั้ ตามทีต่ งั้ ใจไว้ ดังนัน้ จึงมีการหาทางทีจ่ ะ
ทำ�ให้ผแู้ ทนขายสามารถใช้เทคโนโลยีได้เกิดประโยชน์สงู สุด
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ใน
การขายโดยผูแ้ ทนขาย และ การจัดการด้านการขาย (Sharma
& Sheth, 2010) และในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการ
ฝ่ายขายและผูแ้ ทนขายในการดำ�เนินการเกีย่ วกับระบบข้อมูล
การตลาดขององค์กร (Onyemah, Swain & Hanna, 2010)
จากการศึกษาเหล่านี้ จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาต่อไปว่า
เทคโนโลยีทางการขายนัน้ จะส่งผลอย่างไรต่อผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้แทนขาย
งานวิจัยของ Eggert & Serdaroglu (2011) เสนอ
ว่าเทคโนโลยีทางการขายนั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลการ
ปฏิบัติงานของผู้แทนขาย โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้นผู้แทนขายที่มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการขายได้ดีจะสามารถใช้ข้อมูลได้ดี
เช่น การทำ�ให้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วได้ถกู ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลถึงการวางแผนการขาย รวมถึงการปรับ
พฤติกรรมทางการขาย และทำ�ให้การขายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นนั่นเอง หรือกล่าวอีกทางหนึ่งคือ การนำ�เทคโนโลยี
ทางการขายไปใช้จะส่งผลกระทบต่อแง่มุมที่สำ�คัญของผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งเรื่องนี้มีความสำ�คัญสำ�หรับผู้จัดการฝ่าย
ขายในการประเมินผูแ้ ทนขายในบริบทของความสัมพันธ์ใน
ยุคปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังจะช่วยลดช่องว่าง
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ของงานวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างการใช้
เทคโนโลยีและผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวมาแล้ว และรวมถึง
ช่องว่างของงานวิจยั ในเรือ่ งกลุม่ ตัวอย่างทีง่ านวิจยั ทีผ่ า่ นมา
โดยมากใช้กลุม่ ตัวอย่างในบริษทั รายเดียวหรือน้อยรายและ
มีกลุ่มตัวอย่างจำ�นวนน้อยอีกด้วย (Rodriguez & Honey
cutt, 2011., Eggert & Serdaroglu, 2011)
เมื่อพิจารณาสิ่งที่สำ�คัญมากที่สุดประการหนึ่งของ
องค์กรในการที่จะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ก็คือการ
ฝึกสอนโดยผู้จัดการฝ่ายขาย (Marone & Blauth, 2011.,
Mathieu & Pousa, 2011) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำ�
แนวคิดเรือ่ ง ความสามารถในการถูกฝึกสอน (Coachability)
มาใช้ในการศึกษาวรรณกรรมในด้านการขาย แนวคิดเรื่อง
ความสามารถในการถูกฝึกสอนนี้ มีพื้นฐานมาจากจิตวิทยา
เชิงปฏิสมั พันธ์ และเป็นแนวคิดทีย่ มื มาจากการบริหารจัดการ
ด้านกีฬา และจิตวิทยาด้านกีฬา โดยแนวคิดนีไ้ ด้ถกู ปรับและ
ประยุกต์ใช้กบั ผูแ้ ทนขาย และถูกทดสอบในการพิจารณาผล
กระทบต่อผลงานของผูแ้ ทนขายมาแล้ว ซึง่ แนวคิดเรือ่ งความ
สามารถในการถูกฝึกสอนได้มกี ารกล่าวถึงหลักๆ ในเรือ่ งของ
การคัดเลือกนักกีฬาและการพยากรณ์การบรรลุผลสำ�เร็จ
(Bognár et al., 2009) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความ
คล้ายคลึงกันระหว่างการแข่งขันด้านกีฬากับการแข่งขัน
ด้านการขาย ความสามารถในการถูกฝึกสอนก็อาจนำ�มา
ประยุกต์ใช้ได้ในบริบทของการขาย จากมุมมองในทางปฏิบตั ิ
การประเมินความสามารถในการถูกฝึกสอนของผู้แทนขาย
อาจช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในด้าน การตัดสินใจคัดเลือกผู้
แทนขาย การให้คำ�แนะนำ�กับผูแ้ ทนขายในการพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการพยากรณ์ผลงานของผู้แทน
ขายได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคงมีความต้องการในการศึกษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับความสามารถในการถูกฝึกสอนในบริบทของ
การขายอีกด้วย (Shannahan, Bush &Shannahan, 2013)
แนวคิดอีกประการหนึ่งที่มักมีการกล่าวถึงในงานวิจัยทาง
การขายซึ่งสามารถช่วยในการพยากรณ์ความสำ�เร็จของผล
การปฎิบัติงานทางการขายได้คือ ความฉลาดทางอารมณ์
(Chaudhry&Usman, 2011) ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่
ความสามารถในการรับรู้ การใช้ การเข้าใจ และการจัดการ
กับอารมณ์ของตนเองและของผู้อื่น เพื่อบรรลุผลที่คาดหวัง
(Mayer, Salovey, Caruso &Sitarenios, 2003) จากงาน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

วิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์นั้น
เป็นคุณลักษณะที่สำ�คัญอย่างหนึ่งที่สามารถยกระดับผล
การปฎิบัติงานทางการขาย และช่วยผู้แทนขายในการปรับ
ตัวและรับมือกับลูกค้าที่ยากๆได้ (Kim, 2010., Pettijohn,
Rozell& Newman, 2010., Gignac et al., 2012) โดย
Homburg, Wieseke & Bornemann (2009) ได้กล่าวว่า
การรับรูแ้ ละเข้าใจในเรือ่ งอารมณ์จะสามารถเพิม่ ความแม่นยำ�
ในการบรรลุความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ Kidwell
et al. (2011) ได้กล่าวว่าความสามารถของบุคคลในการใช้
ความฉลาดทางอารมณ์จะให้ผลในเชิงบวกในการมีปฏิสมั พันธ์
กับลูกค้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยจำ�นวนน้อย
ทีท่ ำ�การศึกษาเรือ่ งความฉลาดทางอารมณ์ทจี่ ะช่วยให้เข้าใจ
ถึงการแปรผลและการใช้อารมณ์ในบริบทของการขายเพื่อ
ช่วยยกระดับผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติ
งานของผู้แทนขายในอุตสาหกรรมยา (Pettijohn, Rozell
& Newman, 2010) นอกจากนี้ Butler, Lee & Gross
(2009) พบว่าการแสดงออกทางอารมณ์นนั้ มีความแตกต่าง
กันในบริบทของวัฒนธรรม ดังเช่น จากการศึกษานั้นพบว่า
คนอาเซียนอเมริกนั จะมีการแสดงออกทางอารมณ์นอ้ ยกว่าคน
ยุโรปอเมริกนั ซึง่ นำ�ไปสูบ่ ทสรุปว่าพฤติกรรมการแสดงออก
ทางอารมณ์และการตอบสนองทางสรีรวิทยาของบุคคลนั้น
ขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรม ซึ่งจากการสืบค้นของผู้วิจัย
ยังพบการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
กับผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขายน้อยมากโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
นอกจากนี้ Murphy (2006) ได้อา้ งถึงผลจากการศึกษา
ทีไ่ ด้ตดิ ตามความสำ�เร็จและความล้มเหลวของพนักงานทีไ่ ด้
รับการจ้างงานใหม่ และสัมภาษณ์ผจู้ ดั การเกีย่ วกับวิธกี ารใน
การจ้างงาน และ ผลการปฏิบัติงานกับบุคลิกลักษณะของ
พนักงานใหม่ โดยพบว่า อันดับของความล้มเหลวสูงสุดของ
พนักงานใหม่ ได้แก่ ความสามารถในการถูกฝึกสอน โดยมี
อัตราส่วนร้อยละ 26 รองลงมาได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์
มีอัตราส่วนร้อยละ 23 จึงมีข้อแนะนำ�ว่าถ้าผู้จัดการมุ่งเน้น
มากขึ้นในการให้ความสำ�คัญกับการสัมภาษณ์ในประเด็น
ของ ความสามารถในการถูกฝึกสอน และ ความฉลาดทาง
อารมณ์ ความสำ�เร็จในการจ้างงานจะสูงขึ้น

ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ตกี รอบแนวคิด นำ�เสนอ
และทดสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูแ้ ทนขาย กับ การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ความ
สามารถในการถูกฝึกสอน และ ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูแ้ ทนขาย ซึง่ จะสามารถทำ�ให้เข้าใจปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูแ้ ทนขาย ทีน่ ำ�ไปสูก่ ารสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของบริษทั ในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น การนำ�เทคโนโลยี
ทางการขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้แทน
ขายของบริษัทยาในประเทศไทย
(2) เพือ่ ศึกษาผลกระทบของการนำ�เทคโนโลยีทางการ
ขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน และ ความฉลาด
ทางอารมณ์ ทีม่ ตี อ่ ผลการปฏิบตั งิ านของผูแ้ ทนขายของบริษทั
ยาในประเทศไทย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed
Method) ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) เพือ่ ตรวจสอบและยืนยันตัวแปรในงานวิจยั และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การ
วิจยั เชิงปริมาณเป็นตัวหลัก โดยในระยะแรกเป็นการดำ�เนิน
งานวิจยั โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ ตรวจสอบ ยืนยัน
ตัวแปร และเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร
ต่างๆ แล้วจึงนำ�เครือ่ งมือทีไ่ ด้ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในงาน
วิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนขาย
ของบริษทั ยาในประเทศไทยทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมผูว้ จิ ยั
และผลิตเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานทางการวิจัยและ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ จำ�นวน 34 บริษัท โดยในปี 2555 มีผู้แทน
ขายรวมทั้งสิ้น 3,283 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ่ ตรวจ
สอบและยืนยันตัวแปรสำ�หรับการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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และยืนยันตัวแปรนี้ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดกลุม่ ตัวอย่าง โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูบ้ ริหาร
ที่ดูแลและรับผิดชอบงานทางด้านการขายและการตลาด
จำ�นวน 10 คน จากบริษทั ยาชัน้ นำ� 5 บริษทั บริษทั ละ 2 คน
3. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสำ�หรั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ผู้วิจัยกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามบริษัทที่
สังกัด และใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบกำ�หนดจำ�นวนตัวอย่าง
(Quota Sampling) ตามการจัดสรรแบบสัดส่วนจำ�นวน
ผู้แทนขายในแต่ละบริษัท จากนั้นใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้แทนขายในบริษัท
ให้ได้จำ�นวนและสัดส่วนตามที่กำ�หนดไว้ คือจำ�นวนผู้แทน
ขาย 420 คน
ขั้นตอนการดำ�เนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ
และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ
(Secondary Sources) เพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ความรูพ้ นื้ ฐานใน
การวิจัยและพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการกำ�หนดกรอบแนวคิดการ
วิจยั โดยในขัน้ ต้นนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือวัดตัวแปรต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือแบบสอบถามด้วยการสังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ผลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารทีด่ แู ลและรับผิดชอบงานทาง
ด้านการขายและการตลาด ส่วนการทดสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือการวิจยั ผูว้ จิ ยั ทำ�การทดสอบหาค่าความเทีย่ งตรง
(Validity) ด้วยการนำ�แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขี้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญทำ�การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จำ�นวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริหารธุรกิจจำ�นวน 2 ท่าน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
อุตสาหกรรมยา จำ�นวน 2 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิค
วิจัยทางสถิติจำ�นวน 1 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

ระหว่างข้อคำ�ถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ทีต่ อ้ งการวัด และผูว้ จิ ยั ทำ�การทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่
(Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
ด้วยการนำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try
Out) จำ�นวน 37 ตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงของงาน
วิจัย ก่อนนำ�แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม กับผูแ้ ทนขายของบริษทั ตามการกำ�หนดกลุม่
ตัวอย่าง จำ�นวน 420 คน และนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวม
มาทำ�การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องก่อน
การนำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 5: ขัน้ ตอนการสรุปผลอภิปรายผลการวิจยั
และนำ�เสนอผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential statistics) สำ�หรับสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) วิ เ คราะห์ ด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สำ�หรับสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สำ�รวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) และ การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling : SEM) เพื่อทดสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model
Fit) ด้วยโปรแกรมคำ�นวณผลทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน
ความฉลาดทางอารมณ์ และ ผลการปฏิบัติงานของผู้แทน
ขาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
จากตารางที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลผล
(Mean)
(S.D.)
การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้
3.90
0.44
มาก
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้
4.09
0.53
มาก
การรับรู้ความง่ายในการใช้
3.75
0.58
มาก
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสัมพันธ์ลูกค้า
3.90
0.56
มาก
การใช้เทคโนโลยีเพื่อกระบวนการภายใน
3.91
0.59
มาก
ความสามารถในการถูกฝึกสอน
3.80
0.38
มาก
ความแรงของความพยายาม
4.13
0.49
มาก
การเปิดต่อการเรียนรู้
3.41
0.59
ปานกลาง
ความเชื่อถือหรือเคารพต่อโค้ช
4.00
0.56
มาก
การรับมือกับผลตอบกลับ
3.71
0.62
มาก
การทำ�งานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม
3.76
0.55
มาก
ความฉลาดทางอารมณ์
3.96
0.39
มาก
การประเมินอารมณ์ตนเอง
3.99
0.52
มาก
การประเมินอารมณ์ผู้อื่น
3.93
0.53
มาก
การควบคุมอารมณ์
3.85
0.57
มาก
การใช้อารมณ์
4.06
0.45
มาก
ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย
3.46
0.61
ปานกลาง
ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม
3.54
0.61
มาก
ผลการปฏิบัติงานทางด้านผลลัพธ์
3.40
0.68
ปานกลาง
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และ ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย
รายการ / องค์ประกอบ

ระดับความคิดเห็นด้านการนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ อยู่
ในระดับมาก (Mean = 3.90, S.D. = 0.44) โดยสามารถเรียง
ลำ�ดับความคิดเห็นด้านการนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้
จากองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาองค์ประกอบที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลำ�ดับดังนี้ การรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ (Mean = 4.09, S.D. = 0.53) การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
กระบวนการภายใน (Mean = 3.91, S.D. = 0.59) การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสัมพันธ์ลูกค้า (Mean = 3.90, S.D.
= 0.56) และ การรับรู้ความง่ายในการใช้ (Mean = 3.75,
S.D. = 0.58)

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านความ
สามารถในการถูกฝึกสอน อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.80,
S.D. = 0.38) โดยสามารถเรียงลำ�ดับความคิดเห็นด้านความ
สามารถในการถูกฝึกสอน จากองค์ประกอบทีม่ คี า่ เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ ไปหาองค์ประกอบทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ สุด ตามลำ�ดับดังนี้ ความ
แรงของความพยายาม (Mean = 4.13, S.D. = 0.49) ความ
เชือ่ ถือหรือเคารพต่อโค้ช (Mean = 4.00, S.D. = 0.56) การ
ทำ�งานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม (Mean = 3.76, S.D. = 0.55)
การรับมือกับผลตอบกลับ (Mean = 3.71, S.D. = 0.62)
และ การเปิดต่อการเรียนรู้ (Mean = 3.41, S.D. = 0.59)
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.96, S.D.
= 0.39) โดยสามารถเรียงลำ�ดับความคิดเห็นด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ จากองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ไปหาองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลำ�ดับดังนี้ การใช้
อารมณ์ (Mean = 4.06, S.D. = 0.45) การประเมินอารมณ์
ตนเอง (Mean = 3.99, S.D. = 0.52) การประเมินอารมณ์ผู้
อื่น (Mean = 3.93, S.D. = 0.53) และ การควบคุมอารมณ์
(Mean = 3.85, S.D. = 0.57)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านผลการ
ปฏิบัติงานของผู้แทนขาย อยู่ในระดับปานกลาง (Mean =
3.46, S.D. = 0.61) โดยสามารถเรียงลำ�ดับความคิดเห็น
ด้านผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย จากองค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ตาม
ลำ�ดับดังนี้ ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม (Mean = 3.54,
S.D. = 0.61) และ ผลการปฏิบตั งิ านทางด้านผลลัพธ์ (Mean
= 3.40, S.D. = 0.68)
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัด
สำ�หรับองค์ประกอบ ได้แก่ การนำ�เทคโนโลยีทางการขาย
มาใช้ความสามารถในการถูกฝึกสอน ความฉลาดทางอารมณ์
และ ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย หลังการปรับโมเดล
การวัด พบว่า องค์ประกอบ การนำ�เทคโนโลยีทางการขาย
มาใช้ (Sales Technology Adoption) ประกอบด้วย องค์
ประกอบร่วมจำ�นวน 4 องค์ประกอบ คือ การรับรูป้ ระโยชน์ใน
การใช้ (Perceived Usefulness) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้
(Perceived Ease of Use) การใช้เทคโนโลยีเพือ่ สร้างสัมพันธ์
ลูกค้า (Technology Usage - Customer Relationship)
และ การใช้เทคโนโลยีเพือ่ กระบวนการภายใน (Technology
Usage - Internal Coordination) องค์ประกอบ ความ
สามารถในการถูกฝึกสอน (Coachability) ประกอบด้วย
องค์ประกอบร่วมจำ�นวน 3 องค์ประกอบ คือ ความแรงของ
ความพยายาม (Intensity Of Effort) ความเชือ่ ถือหรือเคารพ
ต่อโค้ช (Trust/Respect For The Coach) การรับมือกับ
ผลตอบกลับ (Coping With Feedback) และ การทำ�งาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม (Working With Teammates) องค์
ประกอบ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
ประกอบด้วย องค์ประกอบร่วมจำ�นวน 3 องค์ประกอบ คือ
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การประเมินอารมณ์ตนเอง (Self-Emotion Appraisal)
การควบคุมอารมณ์ (Regulation Of Emotion) และ การใช้
อารมณ์ (Use Of Emotion) และ องค์ประกอบ ผลการปฏิบตั ิ
งานของผูแ้ ทนขาย (Salesperson Performance) ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบร่วมจำ�นวน 2 องค์ประกอบ คือ ผลการ
ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม (Behavior Performance) และ
ผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ (Outcome Performance)
ซึ่งโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์เท่ากับ
1.79 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เนือ่ งจาก ค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์มคี า่ น้อยกว่า 3.00
ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative
Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ เนื่องจากค่า CFI มีค่า 0.90
ขึ้นไป ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index:
GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนือ่ งจากค่า GFI มีคา่ มากกว่า
0.90 ค่าดัชนีรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นกำ�ลัง
สองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 หมายถึง
โมเดลค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เนื่องจาก ค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยกำ�ลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized
Root Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.00
แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เนื่องจากมีค่าน้อยกว่า 0.05 จากการทดสอบองค์ประกอบ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p-value <0.01 ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า โมเดลแบบจำ�ลองสมการเชิงโครงสร้างมีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากภาพที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ขององค์ประกอบในโมเดลโดยรวม ได้แก่ การนำ�เทคโนโลยี
ทางการขายมาใช้ (Sales Technology Adoption : a) ความ
สามารถในการถูกฝึกสอน (Coachability : c) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence : d) และ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูแ้ ทนขาย (Salesperson Performance : e)
เพื่ อ ทำ�การตอบคำ�ถามการวิ จั ย และสมมติ ฐ านการวิ จั ย
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย (Salesperson
Performance) ได้ รั บ ผลกระทบทางตรงจาก การนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ (Sales Technology Adoption)
ความสามารถในการถูกฝึกสอน (Coachability) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) โดยผลการปฏิบัติ
งานของผู้แทนขายมีขนาดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับ
การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ มากทีส่ ดุ คือมีขนาดความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างเท่ากับ 0.67 รองลงมาคือ ความสามารถ
ในการถูกฝึกสอน มีขนาดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเท่ากับ
0.57 และ ความฉลาดทางอารมณ์ มีขนาดความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างเท่ากับ 0.44 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ (Sales Technology
Adoption) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติ
งานของผู้แทนขาย (Salesperson Performance) โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเท่ากับ 0.67
ความสามารถในการถูกฝึกสอน (Coachability) มีผล
กระทบทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของผูแ้ ทนขาย
(Salesperson Performance) โดยมีขนาดความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างเท่ากับ 0.57
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของผูแ้ ทน
ขาย (Salesperson Performance) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างเท่ากับ 0.44
นอกจากนี้ ความสามารถในการถู ก ฝึ ก สอน
(Coachability) ยังได้รับผลกระทบทางตรงจาก ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และ การนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ (Sales Technology Adoption)
โดยมีขนาดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเท่ากับ 0.61 และ 0.47
ตามลำ�ดับ และยังพบว่า การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้
(Sales Technology Adoption) กับ ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence) มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยมีขนาดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเท่ากับ 0.32
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า การนำ�เทคโนโลยีทางการขาย
มาใช้มผี ลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ านของผูแ้ ทนขายแสดงให้
เห็นว่า ผูแ้ ทนขายจะสามารถนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ได้
ดี จำ�เป็นต้องสามารถใช้เทคโนโลยีทางการขายเพือ่ ประโยชน์

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของโมเดล
โดยรวม
ในกระบวนการภายในได้ดี ซึง่ การใช้เทคโนโลยีทางการขาย
สำ�หรับกระบวนการภายในนั้นอาจได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถส่งเสริมหรือช่วยทำ�ให้ผลงานของงาน
ขายดีขึ้น หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายที่ถูกใช้
โดยผู้แทนขาย เช่น การให้ข้อมูลลูกค้าโดยสื่ออิเล็คโทรนิค
(E-Detailing) ระบบการเก็บข้อมูลลูกค้า (Customer Profiling) ระบบการบันทึกข้อมูลการพบลูกค้า (Call Recording)
และ ระบบรายงานการสั่งซื้อและยอดขาย (Sales Report)
เป็นต้น และนอกจากมีการใช้เทคโนโลยีทางการขายแล้ว ผู้
แทนขายยังคงต้องมีการรับรู้ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี
ทางการขายด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนขายจำ�เป็นต้อง
มีการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีทางการขาย ซึ่ง
หมายถึง ผูแ้ ทนขายมีความเชือ่ ว่าการใช้ระบบหรือเทคโนโลยี
ทางการขายนัน้ ๆ จะช่วยพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านของเขาได้
รวมไปถึง การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ได้ดี ผูแ้ ทนขาย
ต้องมีการใช้เทคโนโลยีทางการขายเพือ่ สร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า
อันได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในงานทีส่ มั พันธ์โดยตรงกับลูกค้า
และงานขาย ซึ่งรวมถึงกระบวนการดำ�เนินงานต่างๆ เช่น
กระบวนการทำ�ความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าและ
ผลกำ�ไร กระบวนการจัดการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า
กระบวนการเตรียมการพบลูกค้า กระบวนการนำ�เสนอการขาย
กระบวนการจัดการกับข้อโต้แย้ง และ กระบวนการบริการ
ลูกค้าหลังการขาย และผูแ้ ทนขายยังต้องมี การรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้เทคโนโลยีทางการขาย ซึง่ หมายถึง ผูแ้ ทนขายมีความ
เชือ่ ว่า การใช้เทคโนโลยีทางการขายนัน้ เขาสามารถใช้ได้โดย
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24 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ไม่จำ�เป็นต้องใช้ความพยายามผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจยั หรือวรรณกรรมจำ�นวนมากทีส่ นับสนุนว่าการนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้มผี ลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูแ้ ทนขาย เช่น งานวิจยั ของ Tanner et al. (2005) พบว่า
เทคโนโลยีทางการขายสามารถพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้แทนขายได้โดยตรง เมื่อถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสำ�หรับ
พัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า ดังนั้น ผู้แทนขายจึงสามารถ
จัดการกับข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้า สินค้า และคูแ่ ข่งขัน ได้อย่าง
มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ และในปริมาณมากขึน้ ด้วย และยังสามารถ
ใช้ระบุลกู ค้าทีค่ าดหวังสำ�หรับสินค้าของเขาอีกด้วย เช่นเดียว
กับ Ahearne, Jelinek& Rapp (2005) ทีก่ ล่าวว่า เทคโนโลยี
ทางการขายยังสามารถช่วยผูแ้ ทนขายในการกำ�หนดความถี่
และเนื้ อ หาในการพบลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสมมากขึ้ น
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของลูกค้าที่เขาเข้าพบ นอกจากนี้
งานวิจยั ของ Ahearne, Hughes &Schillewaert (2007) ได้
สนับสนุนว่า ด้วยการนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ผูแ้ ทน
ขายจะสามารถสือ่ สารกับลูกค้าได้งา่ ยมากขึน้ และด้วยเวลา
ทีก่ ระชับมากขึน้ ด้วย และเช่นเดียวกับ Hunter &Perreault
(2007) ทีไ่ ด้สนับสนุนว่า โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีทางการขาย
เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ากับผูแ้ ทนขายสำ�หรับการพัฒนาความสัมพันธ์
ลูกค้า การเป็นแหล่งของข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้เกีย่ วกับความรูเ้ รือ่ ง
ตลาด และการเป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หา นอกจากนี้ ใน
ด้านการบริหารงานภายในขององค์กรนัน้ การนำ�เทคโนโลยี
ทางการขายมาใช้จะสามารถช่วยให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่
ดีมากขึ้นได้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาการ
ประสานงานภายในองค์กร โดยทีเ่ ทคโนโลยีจะช่วยให้ผแู้ ทน
ขายนัน้ มีประสิทธิผลมากขึน้ ด้วยการทำ�ให้กจิ กรรมหรืองาน
ที่ต้องทำ�ซํ้าๆนั้นเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ เช่น การทำ�รายงาน
และการจัดการด้านสินค้าตัวอย่าง เป็นต้น นอกจากนี้ การนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้ยังช่วยทำ�ให้ภาระงานทางด้าน
การจัดการ เช่น งานเอกสารต่างๆของผู้แทนขาย ทำ�ได้ง่าย
ขึ้นด้วย ซึ่งก็จะทำ�ให้ผู้แทนขายมีเวลามากขึ้นในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ลูกค้า และนั่นก็จะส่งผลต่อการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้แทนขายได้ในที่สุด
การนำ�เทคโนโลยีทางการขายมาใช้มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการถูกฝึกสอนสามารถอธิบายได้วา่ การนำ�
เทคโนโลยีทางการขายมาใช้นั้น มีบบทบาทอย่างมากใน
ปัจจุบนั จากการทีอ่ งค์กรทางการขายจะต้องพยายามหาทาง
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ทีจ่ ะทำ�ให้ผแู้ ทนขายสามารถประสบความสำ�เร็จในการขาย
และเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจที่องค์กรมีการลงทุน
เป็นจำ�นวนมากและคาดหวังว่าผู้แทนขายจะสามารถใช้
เทคโนโลยีนั้นได้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการฝึกสอนนับเป็น
เรือ่ งหนึง่ ที่ เทคโนโลยีทางการขายเข้ามามีบทบาทด้วย จาก
การทีก่ ารฝึกสอนนัน้ มีสว่ นสำ�คัญในการพัฒนาผูแ้ ทนขาย ซึง่
เป็นพนักงานทีม่ กี ารติดต่อโดยตรงกับลูกค้ามากทีส่ ดุ ดังนัน้
องค์กรจึงต้องเน้นมากขึน้ ในการทีจ่ ะรับพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ
ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะสามารถได้รับการพัฒนาผ่านทาง
รูปแบบต่างๆของการฝึกสอนและระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ได้ และนั่น เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากการที่
การฝึกสอนนั้นได้รวมเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำ�งานโดย
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารต่างๆ โดย
องค์กรสามารถประเมินการนำ�เทคโนโลยีนมี้ าใช้ได้จาก การ
ที่ผู้แทนขายมีส่วนร่วม มีการใช้ และมีความพึงพอใจจาก
การนำ�เทคโนโลยีมาใช้นั้น โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
Piotrowska (2006) และ Rossett& Marino (2010) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสอน โดยได้กล่าวถึงการฝึกสอน
ว่าเกี่ยวข้องกับผู้ฝึกสอน ซึ่งต้องนำ�พาให้ผู้ถูกฝึกสอนไปสู่
ความสำ�เร็จ ดังนั้น ผู้ฝึกสอนหนึ่งคนจึงไม่สามารถมีผู้ถูก
ฝึกสอนจำ�นวนมากได้ เพราะความสำ�คัญของการฝึกสอน
คือการช่วยเหลือผู้ถูกฝึกสอนในสถานการณ์ที่เจาะจง กับ
ผู้ถูกฝึกสอนแต่ละคน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการเข้ามาช่วยเรื่องการฝึกสอนนี้ เช่นเดียวกับ Warner
(2012) ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้าน
ของการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการ
ฝึกสอนงาน ซึ่งแต่เดิมเป็นแบบตัวต่อตัว แต่โดยการรวม
เทคโนโลยีเข้าไว้กับการฝึกสอน ทำ�ให้ผู้ถูกฝึกสอนมีโอกาส
ในการพัฒนาจากระบบการฝึกสอนแบบออนไลน์ หรือแบบ
ทีไ่ ม่โดยตรงกับผูฝ้ กึ สอน หรือเรียกว่าเป็นระบบการฝึกสอน
แบบอิเล็คโทรนิค ทีส่ ามารถช่วยให้ผถู้ กู ฝึกสอนมีการยอมรับ
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฝึกสอนมากขึ้นได้
ความสามารถในการถูกฝึกสอนมีผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงานของผู้แทนขายแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนขายจะมี
ความสามารถในการถูกฝึกสอนได้ดี จำ�เป็นต้องสามารถมีการ
รับมือกับผลตอบกลับได้ดี มีการทำ�งานร่วมกับเพือ่ นร่วมทีม
มีความพยายาม และมีการเปิดต่อการเรียนรู้ ซึ่งความ
สามารถในการถูกฝึกสอนนัน้ จะช่วยส่งเสริมผลการปฏิบตั งิ าน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการแข่งขันได้ จากการทีค่ วาม
สามารถในการถูกฝึกสอนนั้น จะบ่งบอกถึงความพร้อมใน
การพัฒนาหรือในการถูกฝึกสอนเพื่อไปสู่เป้าหมายของ
องค์กรได้ โดยผลการวิจัยนี้ มีงานวิจัยที่สนับสนุน ได้แก่
งานวิจัยของ Shannahan et al. (2013) ที่ได้ทำ�การศึกษา
แนวคิดเรื่องความสามารถในการถูกฝึกสอนของผู้แทนขาย
และความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการถูกฝึกสอน
กับผลการปฏิบัติงานทางการขาย โดยระบุว่า คุณลักษณะ
ที่เฉพาะเจาะจงของผู้แทนขาย เมื่อปฏิสัมพันธ์กับอิทธิพล
ทางสถานการณ์ที่เจาะจง จะส่งผลกับผลการปฏิบัติงาน
ทางการขายได้ ซึ่งก็คือความสามารถในการถูกฝึกสอนของ
ผู้แทนขาย และความสามารถในการถูกฝึกสอนของผู้แทน
ขายนี้ สามารถนำ�มาใช้เพือ่ เป็นเกณฑ์หนึง่ ในการประเมินใน
การคัดเลือกผูแ้ ทนขายสำ�หรับผูจ้ ดั การฝ่ายขายได้ โดยยังจะ
ช่วยส่งผลในการลดอัตราการลาออกของผู้แทนขายอีกด้วย
ความฉลาดทางอารมณ์มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
ของผู้แทนขายแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนขายจะมีความฉลาด
ทางอารมณ์ดี จำ�เป็นต้องมี การประเมินอารมณ์ตนเอง
การควบคุมอารมณ์ และการใช้อารมณ์ทดี่ ี ซึง่ ความฉลาดทาง
อารมณ์นนั้ เป็นคุณลักษณะทีส่ ำ�คัญอย่างหนึง่ ของผูแ้ ทนขาย
ทีจ่ ะสามารถยกระดับผลงานทางการขาย และช่วยผูแ้ ทนขาย
ในการปรับตัวและรับมือกับลูกค้าทีย่ ากๆได้ นอกจากนีก้ าร
รับรูแ้ ละเข้าใจในเรือ่ งอารมณ์จะสามารถเพิม่ ความแม่นยำ�ใน
การบรรลุความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ การใช้ความฉลาด
ทางอารมณ์จะให้ผลในเชิงบวกในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า
ด้วย และเมื่อผู้แทนขายสามารถเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับลูกค้า ก็ย่อมนำ�ไปสู่ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย
ทีด่ ขี นึ้ ได้ ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ O’boyle et al.
(2011) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด
ทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมงาน
วิจัยที่หลากหลาย และจากผลการศึกษาได้สนับสนุนว่า
ความฉลาดทางอารมณ์นั้น มีความสำ�คัญในการพยากรณ์
ผลการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีนยั สำ�คัญ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
Shooshtarian et al. (2013) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของแรงงาน ความพึงพอใจ
ในงาน และ ผลการปฏิบัติงาน โดยจากผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานนั้นมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน และมีความสัมพันธ์

อย่างมีนยั สำ�คัญระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลการ
ปฏิบัติงาน และเช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Othman,
Daud&Kassim (2011) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ผลการศึกษา
ก็ได้สนับสนุนว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงานเช่นกัน
ความฉลาดทางอารมณ์มีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการถูกฝึกสอนสามารถอธิบายได้ว่า ในงานบริการโดย
เฉพาะทางการขายนั้น ผู้แทนขายเป็นผู้ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า และหัวใจหลักของการขายก็คือการที่ผู้แทนขาย
นั้นบริการลูกค้าอย่างไร ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้แทนขายจึงสามารถมีผลต่อวิธีการที่ผู้แทนขายนั้น
บริการลูกค้าได้ โดยผู้แทนขายที่มีความฉลาดทางอารมณ์
สูง จะสามารถจัดการกับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีความมุ่งเน้นต่อลูกค้าสูงหรือ
มีอารมณ์ในเชิงบวกนั่นเอง และนั่นจะส่งผลต่อความสำ�เร็จ
ในงานด้วย แต่การที่ผู้แทนขายจะมีความสำ�เร็จในงานได้
นั้น อาจไม่ได้เกิดขึ้นเองจากตัวผู้แทนขาย เพราะอาจไม่มี
ผูแ้ ทนขายคนใดทีส่ ามารถมีความเชีย่ วชาญในงานได้โดยการ
พัฒนาขึน้ เอง ดังนัน้ การฝึกสอนจึงเป็นเครือ่ งมือประการหนึง่
ที่ อ งค์ ก รมั ก จั ด หาไว้ เ พื่ อ พั ฒ นาคนในองค์ ก รนั้ น ๆ
และการพัฒนาด้วยการฝึกสอนนี้ ผู้ถูกฝึกสอนจำ�เป็นต้องมี
ความเต็มใจที่จะเรียนรู้และทำ�สิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน มีความต้องการเรียนรู้และแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน มีความไว้
วางใจทีจ่ ะแบ่งปันความคิดเห็น และความสัมพันธ์ตอ่ ผูฝ้ กึ สอน
มีการรับมือกับผลตอบกลับ หรือปฎิกิริยาต่อผลตอบกลับ
แรงต้าน และการวิพากษ์วจิ ารณ์ได้ดี และรวมทัง้ มี การรับฟัง
ความสัมพันธ์ และการเข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน หรือมี
การทำ�งานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่ดี ซึ่งในอีกทางหนึ่ง ความ
สามารถ อันได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจหยั่งรู้ความ
เปลี่ยนแปลงในอารมณ์ ภาวะอารมณ์ความต้องการของตน
ในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ ความสามารถในการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา รู้เท่าทันความรู้สึก ความต้องการ ข้อวิตก
กังวลของผู้อ่ืนได้อย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ ความสามารถ
ทีจ่ ะควบคุมจัดการกับความรูส้ กึ หรือภาวะอารมณ์ทเี่ กิดขึน้
ได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด และความสามารถในการ
กระตุน้ เตือนตนให้คดิ ริเริม่ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ผลักดัน
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

25

26 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ตนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้จะนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จ และ
สามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการเพือ่ ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายทีด่ กี ว่า ในบทบาทของผูแ้ ทนขายนี้ ก็มคี วาม
สำ�คัญยิง่ เช่นกัน ซึง่ นัน่ หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์จงึ มี
ผลต่อความสามารถในการถูกฝึกสอน นัน่ เอง โดยผลการวิจยั
นีส้ อดคล้องกับ การศึกษาของ Dahling, Chau & O’Malley
(2011) ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะ
แวดล้อมขององค์กรในการให้ผลตอบกลับหรือข้อมูลตอบ
กลับนั้น มีความสัมพันธ์กับการยอมรับหรือความยินดีใน
การให้ผลตอบกลับหรือข้อมูลตอบกลับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
ประเด็นของความสามารถในการถูกฝึกสอน เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของ Belicove (2011) ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
สำ�คัญของความสามารถในการถูกฝึกสอน และความฉลาด
ทางอารมณ์ ในการทำ�งานของพนักงาน โดยได้แนะนำ�ให้มี
การใช้ทั้งความสามารถในการถูกฝึกสอน และความฉลาด
ทางอารมณ์ในการประเมินและคัดเลือกพนักงาน และอีก
การศึกษาหนึง่ ของ Jadhav&Mulla (2010) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง
ผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านใน
บริษทั เภสัชภัณฑ์ โดยเป็นการศึกษาเกีย่ วเนือ่ งถึงปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคล ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับความสามารถในการถูก
ฝึกสอนในด้านการทำ�งานร่วมกับเพือ่ นร่วมทีม และ การเปิด
ต่อการเรียนรู้ กับความฉลาดทางอารมณ์ โดยผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์น้ันมีความสัมพันธ์
กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นอย่างมีนัยสำ�คัญ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
(1) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานทางการขาย เช่น ความ
สามารถในตนเอง การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นต้น
(2) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการนำ�แบบจำ�ลองและ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไปทำ�การวิจัยซ้ำ�ในธุรกิจ
บริการอื่นๆ ในบริบทของประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆ
เพื่อทำ�การตรวจสอบโมเดลว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ต่อไป
(3) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการใช้วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยใช้วิธีอ่ืนๆร่วม นอกเหนือจากการใช้วิธี
การรายงานผลเอง (Self-Report) ของผู้แทนขาย เช่น การ
ให้หัวหน้างานเป็นผู้รายงานผล หรือ การให้ผลตอบกลับ
แบบ 360 องศา โดยผู้ร่วมงาน ซึ่งอาจช่วยลดความลำ�เอียง
ในการรายงานผลได้
(4) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วย
วิธี การวิจัยเชิงคุณภาพภายหลังการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) กับผู้บริหารทางการขาย เพื่อยืนยัน
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้นนั้ และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้เป็นเครือ่ ง
มือในการคัดเลือกพนักงานต่อไป

เอกสารอ้างอิง
Ahearne, Michael, Hughes, Douglas E., &Schillewaert, Niels (2007). Why Sales Reps Should Welcome Information
Technology: Measuring the Impact of CRM-Based IT on Sales Effectiveness. International Journal of Research
in Marketing, 24 (December), pp. 336–349.
Ahearne, Michael J., Jelinek, Ronald.,& Rapp, Adam (2005). Moving Beyond the Direct Effect of SFA Adoption on
Salesperson Performance: Training and Support as Key Moderating Factors. Industrial Marketing Management,
34 (May), pp. 379–388.
Belicove, Mikal E. (2011).Career objective. Entrepreneur, 39 (1), pp. 43-43.
Bognár, József., Géczi, Gábor., Vincze, Géza., &Szabo, Attila. (2009). Coping Skills, Motivational Profiles,
and Perceived Motivational Climate in Young Elite Ice Hockey and Soccer Players. International
Quarterly of Sport Science, 1, pp. 1-11.
Borg, Susanne Wiatr.,&Johnston,Wesley J. (2013). The IPS-EQ Model: Interpersonal Skills and Emotional Intelligence
 	 in a Sales Process. Journal of Personal Selling & Sales Management, 33 (1) (winter), pp. 39–51.
Butler, E. A., Lee, T. L., & Gross, J. J. (2009). Does expressing your emotion raise or lower your blood pressure?
The answer depends on cultural context. Journal of Cross Cultural Psychology, 40 (March).P. 244.
Chaudhry, Amjad Ali., &Usman, Abid. (2011). An investigation of the relationship between employees’ emotional
intelligence and performance. African Journal of Business Management, 5 (9), pp. 3556-3562.
Dahling, Jason J., Chau, Samantha L. & O’Malley, Alison (2012).Correlates and Consequences of Feedback Orientation
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
 		 in Organizations. Journal of Management, 38 (2), pp. 531-546.
Eggert, Andreas.,&Serdaroglu, Murat. (2011). Exploring the Impact of Sales Technology onSalesperson Performance:
A Task-Base d Approach. Journal of Marketing Theory and Practice, 19 (2) (spring), pp. 169–185.
Evans, Kenneth R., McFarland, Richard G., Dietz, Bart., & Jaramillo, Fernando. (2012). Advancing Sales Performance 	
Research: A Focus on Five Underresearched Topic Areas. Journal of Personal Selling & Sales Management,
32 (1), (winter), pp. 89–105.
Gignac, Gilles E., Harmer, Richard J., Jennings, Sue.,& Palmer, Benjamin R. (2012). EI training and sales performance 	
during a corporate merger. Cross Cultural Management, 19 (1), pp. 104-116.
Homburg, Christian.,Wieseke, Jan., &Bornemann, Torsten. (2009). Implementing the Marketing Concept at the
Employee–Customer Interface: The Role of Customer Need Knowledge. Journal of Marketing, 73 (July), pp. 64–81.
Hunter, Gary K., &Perreault, William D. (2007). Making Sales Technology Effective. Journal of Marketing, 71 (1), pp. 16-34.
Jadhav, Shutika&Mulla, Zubin R. (2010). Do Emotionally Intelligent People Do Well In All Jobs? Exploring The
Moderating Role Of Inter-Personal Interaction. The Journal of Business Perspective, 14 (4), pp. 247-254
Kidwell, Blair., Hardesty, David M., Murtha, Brian R., & Sheng, Shibin. (2011). Emotional Intelligence in Marketing
Exchanges. Journal of Marketing, 75 (January), pp. 78 –95.
Kim, Sang Hee. (2010). The effect of emotional intelligence on salesperson’s behavior and customers’ perceived
service quality. African Journal of Business Management, 4 (11), pp. 2343-2353.
Marone, Mark.,&Blauth, Chris. (2011). A Survey of Sales Effectiveness: Global Research on What Drives Sales Success.
AchieveGlobal.
Mathieu, Anne.,&Pousa, Claudio. (2011). Does Supervisory Coaching Behaviour Reduce Salespeople’s Lies?. International
Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 9 (1), pp. 16-28.
Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., &Sitarenios, G. (2003). Measuring Emotional Intelligence with the MSCEIT 	
V2.0, Emotion, 3 (1), pp. 97-105.
Mithas, Sunil.,Tafti, Ali., Bardhan, Indranil., &Goh, Jie Mein. (2012). Information Technology and Firm Profitability:
Mechanisms and Empirical Evidence. MIS Quarterly, 36 (1), pp. 205-224.
Murphy, Mark (2006). Leadership IQ Study: Why New Hires Fail. Public Management, 88 (2), pp. 33-37.
O’boyle, Ernest H. Jr., Humphrey, Ronald H., Pollack, Jeffrey M., Hawver, Thomas H. & Story, Paul A. (2011).
The relation between emotional intelligence and job performance: A meta-analysis, Journal of Organizational
 	 Behavior, 32, pp. 788–818.
Onyemah, Vincent., Swain, Scott D., & Hanna, Richard. (2010). A Social Learning Perspective on Sales Technology
Usage: Preliminary Evidence from an Emerging Economy. Journal of Personal Selling & Sales Management,
30 (2) (spring), pp. 131–142.
Othman, Abdul Kadir., Daud, NorzaidiMohd&Kassim, Raja Suzana Raja (2011).The Moderating Effect of Neuroticism on
 	 the Relationship between Emotional Intelligence and Job Performance. Australian Journal of Basic and
Applied Sciences, 5(6), pp. 801-813.
Pettijohn, Charles E., Rozell, Elizabeth J., & Newman, Andrew. (2010). The relationship between emotional intelligence
 	 and customer orientation for pharmaceutical salespeople: A UK perspective. International Journal of
Pharma ceutical and Healthcare Marketing, 4 (1), pp. 21-39.
Piotrowska, A. (2006). Coaching As A New Method Of Improving Personnel Qualifications In Polish Companies.
Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development. 7, pp. 115-117.
Rains, David. (2010). Attracting And Retaining The Best BDOs. Secured Lender, 66 (6), pp. 32-34.
Rodriguez, Michael.,& Honeycutt, Earl D., Jr. (2011). Customer Relationship Management (CRM)’s Impact on B to B
Sales Professionals’ Collaboration and Sales Performance. Journal of Business-to-Business Marketing, 18, pp. 335–356.
Rossett, Allison & Marino, Gerald (2010). If Coaching is Good, then E-Coaching is. Training and Development, 59 (11), pp. 46-49.
Shannahan, Kirby L. J., Bush, Alan J., Shannahan, Rachelle J. (2013). Are your salespeople coachable?
How salesperson coachability, trait competitiveness, and transformational leadership enhance sales performance.
Journal of The Academy of Marketing Science, 41 (1), pp. 40-54.
Sharma, Arun.,&Sheth, Jagdish N. (2010). A Framework of Technology Mediation in Consumer Selling: Implications for
 	 Firms and Sales Management. Journal of Personal Selling & Sales Management, 30 (2) (spring), pp. 121–129.
Shooshtarian, Zakieh.,Ameli, Fatemeh&Aminilari, Mahmood (2013). The Effect of Labor’s Emotional Intelligence on Their
Job Satisfaction, Job Performance and Commitment. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 6 (1), pp. 29-45.
Tanner, John F., Jr., & Shipp, Shannon. (2005). Sales Technology Within the Salesperson’s Relationships: A Research
 	 Agenda. Industrial Marketing Management, 34 (May), pp. 305–312.
Verbeke, Willem., Dietz, Bart., &Verwaal, Ernst. (2011). Drivers of Sales Performance: A Contemporary Meta-Analysis—
Have Salespeople Become Knowledge Brokers? Journal of the Academy of Marketing Science,
39 (3), pp. 407–428.
Warner, Teri (2012). E-coaching systems: Convenient, anytime, anywhere, and nonhuman.
Performance Improvement. 51, (9), pp. 22-28.
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

27

