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 งานวิจัยนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง จํานวน 200 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหความแตกตางใชการ
หาคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงซอน โดยใชวิธีการ
ทดสอบแบบการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด 
และการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 - 29 ป มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา และมีประสบการณในการทํางานขายทาง
โทรศัพท 1-3 ป  
 2. ความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท อยู
ในระดับดีอยางมาก ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท โดยภาพรวมตรงกับรูปแบบ 
A แรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท อยูในระดับดี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของพนักงานขายทางโทรศัพท อยูใน
ระดับดีอยางมาก และมีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทาง
โทรศัพท อยูในระดับดี 
 3. ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
และระดับการศึกษา ไมมีผลตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล สวนประสบการณ
ในการทํางานขายทางโทรศัพท มีผลตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ปจจัยดานความสามารถในการขาย ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานแรงจูงใจในการ
ขาย และปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 The purpose of this research is to study the success factors in personal accident 
insurance sale of telesales of an insurance company. The sample consisted of 200 
telesales people of an insurance company by using a questionnaire as the tool for collecting 
data. The statistics applied to analyze the data were percentage, statistical tools mean and 
standard deviation. The statistics use to test the hypothesis were t-test, One-Way Analysis 
of Variance, Least significant Difference (LSD) and Pearson Product Moment Correlation 
coefficient. 
 The results show that 
  1. Most of the telesales are female, aged 25 - 29 years old, single, bachelor's 
degree level or higher with work experience 1-3 years as telesales. 
  2. Their ability to sell personal accident insurance are at very good level. Overall 
characteristics of telesales are matching with type A and their motivations in selling 
personal accident insurance are at the good level. For opinion about facilities at work are at 
very good level and the success in selling personal accident insurance of telesales are at 
the good level. 
 3. Telesales’ personalities; gender, age, marital status and education level do not 
affect their success in selling personal accident insurance while the work experience in 
telesales effects their success in selling personal accident insurance at statistically 
significant level of 0.05. 
 4. Factors of selling ability, characteristics, motivation and facilitate at work are 
correlated with success in sales of personal accident insurance of telesales at statistically 
significant level of 0.01. 
 
 
 
 
 
 



 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ 
ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขาย
ทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง ของ เอกพล สินธุเจริญ ฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒได 
 

 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

     ................................................................................. 
                (อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน) 
 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     ................................................................................. 
                (รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา) 

 

 คณะกรรมการสอบ 

     .................................................................................ประธาน 
       (อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน) 

     .................................................................................กรรมการสารนิพนธ 
         (อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน) 

     .................................................................................กรรมการสารนิพนธ 
           (อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพย) 

 อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบับน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
     .................................................................................คณบดีคณะสังคมศาสตร 
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติมา สังขเกษม) 
           วันที่ ........ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 
 



 

 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาแนะนําอันเปนประโยชนตอการ
วิจัยจนงานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิ จัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และอาจารยสิฏฐากร ชูทรัพย ที่
เสียสละเวลาในการใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขคุณภาพเครื่องมือของการวิจัยในครั้งน้ี และขอ
กราบขอบพระคุณ คณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ตลอดจนประสบการณที่ดีแกผูวิจัย 
พรอมทั้งใหความเมตตาชวยเหลือดวยดีเสมอมา 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูซึ่งใหชีวิต ความรัก ความหวงใย การอบรมสั่ง
สอน การดูแลเอาใจใส รวมถึงพ่ีชายที่คอยใหคําแนะนําที่ดีเสมอมา และขอขอบคุณทานผูบริหาร 
หัวหนางาน เพ่ือนรวมงานที่คอยชวยเหลือ และสนับสนุนการศึกษาในคร้ังนี้ รวมถึงขอขอบคุณ
พนักงานผูใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ที่ทําใหการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี  
 นอกจากนี้ตองขอขอบคุณ คณะเจาหนาที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่คอย

ชวยเหลือ ประสานงาน อํานวยความสะดวกตางๆ และใหคําแนะนําในการทําสารนิพนธฉบับนี้ 

 และขอขอบคุณนองๆ MBA การจัดการรุน 11 ทุกทาน ที่ใหความเคารพ มิตรภาพ ความเปน

กันเอง ความชวยเหลือ และการแบงปนประสบการณที่ดีตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน รวมถึงการ

กระตุนเตือนเพ่ือใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ 
 สุดทายน้ี คุณประโยชนและความดีอันเกิดจากสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอนอมรําลึกเปน
เคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา มารดา บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง ตลอดจนบูรพาจารยและผูมีพระคุณทุก
ทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีมีคุณคาตลอดมา จนกระทั่งประสบ
ผลสําเร็จไดในวันน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 การดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบันน้ันตองพบกับความเสี่ยงภัยและอันตรายอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นโดยไมคาดฝน หรือที่เรียกวาอุบัติเหตุนั้น สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนและ
ทุกที่ ไมวาจะเปนที่บาน ในสถานที่ทํางาน หรือตามที่สาธารณะตางๆ ดังน้ันเพ่ือความไมประมาท 
และเพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแกชีวิตและทรัพยสินของทุกคน การทํา
ประกันภัยจึงเปนทางเลือกหน่ึงของการดําเนินชีวิตที่ทุกคนใหความสําคัญ 

 การประกันภัย เปนการที่บริษัทผูรับประกันภัย ทําหนาที่เปนหลักประกันแกบุคคลท่ัวไป 
หรือผูเอาประกันภัย โดยหากเกิดความเดือดรอนทางการเงินจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
กอใหเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินน้ัน บริษัทผูรับประกันภัย จะจายเงิน
ชดเชยใหผูเอาประกันภัยตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว หรืออาจจะทําใหทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยไวนั้นกลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงของเดิม โดยผูรับประกันภัยจะไดเงินคาเบี้ย
ประกันภัยเปนการตอบแทนจากบริษัทผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ตกลงกัน (ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการประกันภัย : สถาบันประกันภัยไทย. 2552) การประกันภัย สามารถเรียกอีกอยางหน่ึง
วา เปนเคร่ืองมือทางสังคมที่สามารถจัดสรรเงินเพ่ือทดแทนผลของความโชครายที่สมาชิกบางคนใน
สังคมไดรับ โดยเงินที่นํามาจัดสรรน้ันเปนเงินที่เก็บรวบรวมมาจากสมาชิกที่เขารวมโครงการ ดังน้ัน 
การประกันภัยจึงเสมือนเปนกองทุนซึ่งผูเอาประกันภัยทุกคนจะตองชวยกันจายลงขัน โดยจะมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับความเสี่ยงภัยที่สมาชิกนํามาเอาประกันภัย และเม่ือมีภัยที่เอาประกันภัยไวเกิดขึ้น 
สมาชิกก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหายจากกองทุนในวงเงินที่ตกลงกันไวนั่นเอง 

 การประกันภัยอุบัติเหตุ เปนการประกันภัยที่ใหความคุมครองตอผูเอาประกันภัยในกรณีที่
ผูเอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุไดรับความบาดเจ็บทางรางกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้น
สงผลใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 
หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเขามารับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผูเอา
ประกันภัย หรือจายคาทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหากผูเอาประกันภัยตองสูญเสียอวัยวะ ทุพพล
ภาพ หรือเสียชีวิต โดยการประกันภัยอุบัติเหตุแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก การประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม และการประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา 

 การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ถือเปนการประกันประเภทหนึ่งของการประกันภัย
อุบัติเหตุ ที่ใหความคุมครองอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นแกบุคคลน้ัน ซึ่งแตเดิมการทําประกันอุบัติเหตุสวน



 

2 

บุคคลนั้นจะเปนสัญญาเพ่ิมเติมชนิดหน่ึงของการทําประกันชีวิต แตในปจจุบันมีบริษัทประกันภัย
หลายบริษัทที่นําเอาการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลน้ี เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท เพราะแนวโนม
การทําประกันประเภทนี้มีสูงขึ้น เนื่องจากลักษณะการทําประกันแบบปตอป การจายเบี้ยประกัน
สามารถจายเปนรายเดือน หรือรายปก็ได และยังสะดวกสบายดวยการจายเบี้ยประกันผานบัตร
เครดิตไดอีกดวย 

 ในเร่ืองของชองทางการจําหนายนั้น เนื่องจากในปจจุบัน เทคโนโลยี่ทางการส่ือสารมี
ความกาวหนา ชองทางในการขายประกันประเภทน้ีมีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการทําตลาดโดยใช
โทรศัพทหรือเทเลมารเก็ตติ้ง (Telemarketing) เปนที่นิยมใชมากในการทําการติดตอส่ือสารกับ
กลุมเปาหมาย การตลาดโดยใชโทรศัพทนิยมใชทั้งในกลุมสินคาอุปโภค-บริโภค และสินคาแบบ
ธุรกิจกับธุรกิจ (B to B) โดยมีขอดี คือ มีความเปนสวนตัวสูง สามารถตอบโตไดทันที สรางความ
สนใจไดและสามารถวัดผลได เปนเครื่องมือที่สามารถวัดและประเมินผลไดอยางชัดเจนถึงผลการ
ลงทุนและผลที่ไดรับจากการทําตลาดโดยใชโทรศัพท เทเลมารเก็ตติ้งใชงบประมาณตอคนในการ
เขาถึงผูบริโภคนอยกวาการขายโดยพนักงานขายแบบเผชิญหนา ถือเปนเคร่ืองมือที่ประหยัดที่สุด
ในการรักษาและติดตอกับลูกคา สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงจุด เน่ืองจากมีรายละเอียดดาน
ฐานขอมูลเปนตัวกําหนดทิศทางและวางแผนการใชเคร่ืองมือในการเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมถึงมี
ลักษณะเปนสวนบุคคลสูง และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับลูกคาแตละบุคคลไดเปนอยางดี 
นอกจากน้ียังสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วมากกวาสื่ออ่ืนๆ สวนขอจํากัดก็มีเชนกัน
คือ มีตนทุนในการวางระบบคอนขางสูง กลุมเปาหมายรูสึกวาถูกรุกล้ําหรือกาวกาย เปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคล และทําลายภาพลักษณของบริษัท 

 จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวา ชองทางการจําหนายโดยใชโทรศัพทมีความสําคัญเปน
อยางมาก และการที่จะสรางความสําเร็จในการขายประกันผานชองทางนี้ก็คือตัวพนักงานขายทาง
โทรศัพทนั่นเอง ดังน้ันการศึกษาถึงปจจัยที่จะสงผลตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ ซึ่งจะเปนประโยชน ทั้งตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทประกัน และตอตัวพนักงานขายทางโทรศัพท ที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการ
งานของตนเอง สวนสาเหตุที่ผูวิจัยเลือกบริษัทประกันแหงหนึ่ง (*) นี้ในการวิจัย เพราะเปนบริษัทที่มี
ผลประกอบการที่ดี โดยดูจากการมีสวนแบงทางการตลาดของประเภทประกันภัยอุบัติเหตุสวน
บุคคลเปนอันดับ 1 ใน 3 จากรายงานประจําป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

หมายเหตุ : บริษัทประกันภัยแหงหน่ึง (*) คือไมสามารถเปดเผยชือ่บริษัทได เนื่องจากทางบริษัท
ประกันดังกลาวไมอนุญาตใหทําการเปดเผยชื่อ แตผูวิจัยไดรบัอนุญาตใหดําเนินการวิจัยและเก็บ
แบบสอบถามได 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ที่มีผลตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสูความสําเร็จของพนักงานขายทางโทรศัพท
กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลของงานวิจัยจะทําใหผูประกอบการหรือบริษัทประกัน ใชเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรหรือพนักงานขาย เพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 
 2. ผลของงานวิจัยจะเปนประโยชนตอพนักงานขายประกันผานทางโทรศัพท ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพ่ือที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการทํางาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ทําการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันแหงหน่ึง ที่มี
อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 385 คน (ที่มา : ขอมูลฝาย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทประกันแหงหน่ึง ณ เดือนธันวาคม 2553) 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันแหง
หน่ึง ที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางนั้น
เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชหลักการคํานวณของ Taro Yamane 
(Yamane.1967: 580-581) ระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ เทากับ 
196 ตัวอยาง และผูวิจัยไดทําการเพ่ิมจํานวนตัวอยางอีก 4 คน รวมแลวไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 200 คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี้ 
  1.1 ลักษณะสวนบุคคล 
   1.1.1 เพศ 
     1.1.1.1  ชาย 
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     1.1.1.2  หญิง 
   1.1.2 อายุ 
     1.1.2.1  20 - 24 ป 
     1.1.2.2  25 - 29 ป 
     1.1.2.3  30 ปขึ้นไป 
   1.1.3 สถานภาพสมรส 
     1.1.3.1  โสด 
     1.1.3.2  สมรส 
     1.1.3.3  หมาย/หยาราง 
   1.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
     1.1.4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
     1.1.4.2  ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
   1.1.5 ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศพัท 
     1.1.5.1  ต่ํากวา 1 ป 
     1.1.5.2  1 - 3 ป 
     1.1.5.3  มากกวา 3 ปขึ้นไป 
  1.2 ปจจัยสูความสําเร็จของพนักงานขายทางโทรศัพท 
   1.2.1 ปจจัยดานความสามารถในการขาย 
   1.2.2 ปจจัยดานบุคลิกภาพ 
   1.2.3 ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย 
   1.2.4 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคล ประกอบดวย 
  2.1 คาตอบแทน 
  2.2 ความกาวหนาในอาชีพ 
  2.3 มีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  2.4 ความภาคภูมิใจในงานที่ทํา 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล  หมายถึง การประกันที่เนนความคุมครองเฉพาะ
อุบัติเหตุที่ผูเอาประกันไดรับความบาดเจ็บทางรางกาย ซึ่งสงผลใหตองเขารับการรักษาพยาบาล
หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต ผูเอาประกันสามารถเลือกซ้ือความ
คุมครองเฉพาะบางอยางก็ได เชน ตองการใหคุมครองเฉพาะการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และ
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ทุพพลภาพ โดยไมซื้อความคุมครองคารักษาพยาบาลก็ได สวนใหญการทําประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล จะเปนลักษณะปตอป แตผูทําประกันสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลระยะสั้นได เพ่ือ
ความคุมครองระยะสั้น เชน สําหรับการเดินทางทองเท่ียวในบางชวง 
 2. พนักงานขายทางโทรศัพท  หมายถึง พนักงานผูดําเนินการขายประกัน ซึ่งใชวิธี
เสนอขายผานทางโทรศัพท โดยไมตองออกไปพบลูกคาดวยตนเอง 
 3. ผูเอาประกันภัย  หมายถึง บุคคลผูที่ไดรับการคุมครองจากกรมธรรมประกันภัย 
 4. ผูรับประกันภัย  หมายถึง คูสัญญาฝายที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือจํานวน
เงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชน เม่ือมีเหตุการณตามที่ระบุไวในสัญญา
เกิดขึ้น 
 5. เบี้ยประกันภัย  หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระใหแกผูรับ
ประกันภัยตามสัญญา 
 6. ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล  หมายถึง สิ่งที่มีผล หรือ
เปนตัวกอใหเกิดผลความสําเร็จของพนักงานขาย โดยวัดจากจํานวนรายของลูกคาที่ตกลงทําประกัน 
คาตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ ความรูความสามารถ รวมถึงความภาคภูมิใจในงานที่ทํา เม่ือ
เทียบกับเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน 
  6.1 คาตอบแทน หมายถึง รายไดที่ไดรับจากการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
ของพนักงานขายทางโทรศัพท 
  6.2 ความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง การที่พนักงานขายทางโทรศัพทไดรับ
คาตอบแทนหรือรายไดเพ่ิมขึ้น รวมถึงโอกาสในการเล่ือนตําแหนงเปนหัวหนาพนักงานขายทาง
โทรศัพท 
  6.3 ความรูความสามารถเพิ่มข้ึน หมายถึง การไดรับความรูใหมๆ และทักษะ
ในการทํางานเพ่ิมขึ้น 
  6.4 ความภาคภูมิใจในงานที่ทํา หมายถึง การท่ีพนักงานขายทางโทรศัพทมี
ความรูสึกที่ดีตอการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
  6.5 จํานวนลูกคาที่ขายได หมายถึง จํานวนของลูกคา ที่ตกลงซ้ือประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาวิจัยเร่ือง “ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง” ผูวิจัยมีกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
                 ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
          (Independent Variables)                                          (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ลักษณะสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ประสบการณในการทํางานขาย
ทางโทรศัพท 

ปจจัยสูความสําเร็จของพนักงาน

ขายทางโทรศัพท 

- ปจจัยดานความสามารถใน
การขาย 

- ปจจัยดานบุคลิกภาพ 
- ปจจัยดานแรงจูงใจในการ

ขาย 
- ปจจัยดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน  
 

 

 

 

ความสําเร็จในขายประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคล ของพนักงานขายทาง

โทรศัพท 

- คาตอบแทน 
- ความกาวหนาในอาชีพ 
- มีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น 
- ความภาคภูมิใจในงานที่ทํา 
- จํานวนลูกคาที่ขายได 

 

 

 



 

7 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทแตกตางกัน มีความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลแตกตางกัน 
 2. ปจจัยดานความสามารถในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 3. ปจจัยดานบุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 4. ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 5. ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูทําการวิจัยไดคนควาศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ และได

นําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับทักษะการทํางาน 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับแรงจูงใจ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 

5. ทฤษฎีความตองการประสบผลสําเร็จ 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับทักษะการทํางาน 

ทักษะในการจัดการ (Management skills) ผูจัดการจําเปนจะตองมีทักษะและ
ความสามารถ เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอ่ืนๆ.องคการ
และการจัดการ. : 24) 

1. ทักษะดานเทคนิค (Technical skills) เปนความสามารถที่จะประยุกตใชความรูและ
ความชํานาญเฉพาะดาน เปนทักษะของกลุมวิชาชีพ เชน วิศวกร นักการบัญชี หรือศัลยแพทยที่จะ
มุงทักษะดานเทคนิค โดยอาศัยการศึกษาที่เปนทางการ ทักษะที่มีรูปแบบอยางแพรหลายจะตองมี
การเรียนรูเฉพาะดานทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติในสาขากลุมวิชาชีพ ทักษะดานเทคนิคจะไมมี
การกําหนดที่ตายตัวเพราะทักษะเหลาน้ีอาจจะเริ่มตนเรียนรูในโรงเรียนหรือที่ทํางานหรืออาจศึกษา
จากโปรแกรมการฝกอบรมที่เปนทางการได งานดานวิชาชีพหรือเทคนิคเหลาน้ีตองการผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคลที่จะตองพัฒนาทักษะดานเทคนิคในการทํางาน 

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human skill) เปนความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคล
อ่ืนโดยมีความเขาใจ และมีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืนทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม บุคคล
จํานวนมากมีความชํานาญในทักษะดานเทคนิค แตไมมีความชํานาญดานมนุษยสัมพันธจึงทําใหมี
ลักษณะความเปนผูนําที่บกพรอง เชน เปนผูฟงที่ไมดีไมสามารถเขาใจความตองการของบุคคลอ่ืน
หรือมีความลําบากที่จะแกปญหาขอขัดแยง เน่ืองจากผูจัดการจะตองชวยใหงานตางๆลุลวงไปดวยดี



 

9 

จึงตองมีทักษะความเปนมนุษยสัมพันธเพ่ือจูงใจ (Motivate) เพ่ือส่ือสาร (Communicate) และ
มอบหมายงาน (Delegate) 

3. ทักษะดานแนวความคิด (Conceptual skills) เปนความสามารถดานความคิดที่จะ
วิเคราะหและแยกแยะสถานการณที่ซับซอน ตัวอยาง หากตองการใหระบุปญหา ผูจัดการก็
จําเปนตองใชทักษะดานการตัดสินใจในการกําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก หรือตัดสินใจเลือก
ทางที่ดีที่สุด 

4. ทักษะดานการบริหารธุรกิจ (Business management skills) ประกอบดวย (1) ทักษะ
ดานการตัดสินใจ (Planning) และการกําหนดเปาหมาย (Goal setting) (2) ทักษะดานการตัดสินใจ
(Decision making) (3) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human relations) (4) ทักษะดานการตลาด
(Marketing) (5) ทักษะดานการเงิน (Finance) (6) ทักษะดานการบัญชี (Accounting) (7) ทักษะ
ดานการบริหาร (Management) (8) ทักษะดานการควบคุม (Control) (9) ทักษะดานการเจรจาซื้อ
ขาย (Negotiation) (10) ทักษะดานนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด (Venture launch) (11) ทักษะ
ดานการบริหารที่สรางความเจริญเติบโตใหแกกิจการ (Managing growth) (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ
คนอ่ืนๆ.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. : 36) 

ความสามารถในการทํางาน 

ความสามารถ (Ability) หมายถึง การมีความรู หรือทักษะในการทํางานบางอยาง หรือ
สมรรถภาพของบุคคลที่จะทํางานตาง ๆ ไดตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งโดยทั่วไปความสามารถของ
บุคคลในองคกรแบงออกเปน 2 ประการดังนี้ 

1. ความสามารถทางสติปญญา (Intellectual ability) ความสามารถของบุคคลจะ
แตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม สติปญญาดังกลาวจะแสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่เดนชัด หรือความสามารถที่ดอย ซึ่งมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของงาน
ความสามารถทางสติปญญาสามารถทดสอบ หรือวัดไดจากแบบทดสอบ IQ (Intellectual Quatient 
test) ซึ่งประกอบดวยความสามารถดานความถนัด (Aptitude test) ความเขาใจภาษา (Verbal 
comprehension) ความไวในการรับรู (Perceptual speed) การใหเหตุผลเชิงอนุมานและอุปมาน
(Inductive and deductive reasoning) ความเขาใจในการมองภาพและรูปทรงตาง ๆ (Spatial 
visualization) และความจํา (Memory) 

2. ความสามารถทางกายภาพ (Physical ability) ประกอบดวยความแข็งแรงของ
รางกาย ความอดทนในการทํางาน มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวขององคการ กลาวคือ
บุคคลที่มีสุขภาพดีจะมีรางกายแข็งแรงอดทนที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ 
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การจัดการดานพนักงานขายทางโทรศัพท 

อรชร มณีสงฆ (2546: 176-181) กลาววา ในกระบวนการคัดสรรบุคลากรมาทํางานในการ
ขายทางโทรศัพท นับวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญมาก เน่ืองจากการใชการขายทางโทรศัพท
นั้น พนักงานขายถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะตองมีการสื่อสารโตตอบกับลูกคา หรือ
ผูที่สนใจของกิจการ ดังน้ัน คุณสมบัติของผูที่จะเปนพนักงานขายทางโทรศัพทควรมีคุณสมบัติ
ดังตอไปน้ี 

- น้ําเสียงที่ชัดเจน อบอุน และมีความม่ันใจ 
- ความสามารถในการเรียนรูแนวคิดใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว 
- ความสามารถในการฟง และทําความเขาใจ 
- มีความม่ันใจในตนเองและตองการประสบความสําเร็จ 
- ชอบติดตอกับผูคน และชอบการแนะนําบุคคลอ่ืน 
- มีความผอนคลาย ไมเครียด 
- เปนคนตั้งใจจริง มีความมุงม่ัน 
นอกจากนี้ หากเปนพนักงานขายทางโทรศัพทแบบโทรเขา (Inbound) ควรจะมี

คุณลักษณะเพิ่มเติม ไดแก 
- สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณตางๆ ไมวาลูกคาจะโทรเขามาตอวาเร่ือง

ใดๆ 
- ตอบสนองไดรวดเร็ว และถูกตอง 
สวนพนักงานทางโทรศัพทแบบโทรออก (Outbound) ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม ไดแก 
- มีความสามารถในการขาย เขาใจขั้นตอนตางๆ ของการเสนอขาย และสามารถ

ตอบสนองขอโตแยงของลูกคาได โดยกอใหเกิดความรูสึกแบบชนะ - ชนะ (win - win) 
- มีขอมูลที่ถูกตอง 
- สามารถแสดงความเปดเผยทางโทรศัพทได 
- มีความมุงม่ันตอเปาหมายที่ไดรับ 

ความสําเร็จของการขายโดยใชโทรศัพท 

สําหรับการดําเนินงานการขายโดยใชโทรศัพทที่ประสบผลสําเร็จน้ัน จะขึ้นอยูกับการเลือก
พนักงานขายทางโทรศัพทที่เหมาะสม บุคคลเหลาน้ันจะตองไดรับการฝกอบรมมาอยางดี พรอมทั้ง
จัดหาส่ิงจูงใจ เพ่ือกระตุนใหเกิดกําลังใจในการทํางานที่ทาทาย ควรจะเปนบุคคลที่มีน้ําเสียงที่
นุมนวล พบวาการใชผูหญิงจะไดผลดีกวาผูชายในการขายผลิตภัณฑสวนใหญ ควรจะใหเริ่มจากการ
เสนอขายตามบทคําพูด (Script) กอน จนกวาจะชํานาญและพูดเองได การกลาวเปดประโยคแรกกับ
ลูกคามีความสําคัญมาก ควรจะส้ัน กระชับ เชิญชวนใหเกิดการถามและทําใหผูฟงเกิดความสนใจ 
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ควรรูวิธีจบการสนทนากับลูกคาที่มีโอกาสซ้ือนอย ควรรูจักเลือกเวลาในการโทรศัพทเขาถึงลูกคาใน
เวลาที่เหมาะสม 

สําหรับการคัดเลือกพนักงานควรมีคุณสมบัติดังน้ี มีทักษะการสื่อสาร เปนผูฟงที่ดีและใช
คําถามเปน น้ําเสียงหนาฟง มีความสมํ่าเสมอในการโทรหา ลูกคา/คน/วัน มีสํานึกของการใหบริการ 
มีทักษะในการพิมพดีด มีระเบียบวินัยและการบริหารเวลา ชอบการเรียนรู ชอบการติดตอส่ือสาร มี
การตัดสินใจแกปญหาไดดี มีทัศนคติที่ดี เปนตน 

นอกจากในเร่ืองของบุคลากรแลว ความสําเร็จของการขายทางโทรศัพทจะเก่ียวของกับ
ความพรอมทางดานอ่ืนๆ อีก ไดแก ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีคูสายโทรศัพทที่เพียงพอ มี
อุปกรณการโทรศัพท และ Headset พรอม มีอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม ที่ทันสมัย มี
สภาพแวดลอมการทํางานที่ดี เชน มีฉากก้ันเปนสัดสวน (Partition) รวมไปถึงตองมีหัวหนา (Tele-
supervisor) อยูดวย 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอ่ืนๆ. (2541 : 49-53) ไดใหความหมายของ บุคลิกภาพ ไวดังน้ี
(Personality) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนลักษณะเอกลักษณที่ แสดงออกทั้ง
ทางดานความคิด ความรูสึก ความสนใจ สติปญญา รวมทั้งดานสรีระ เนน บุคลิกภาพภายนอกและ
ภายในทําใหสามารถแยกแยะความแตกตางของบุคคลได หรือหมายถึง ลักษณะภายในและ
ภายนอกของบุคคล รวมทั้งรูปราง ทรวดทรง การแตงกาย อากัปกิริยา ทาทาง การวางตัว ความ
สนใจ นิสัย ความสามารถ การหยอนสมรรถภาพ ความชอบ ความไมชอบ ความราเริง ความอดทน
เชาวปญญา ความจํา การลืม และรสนิยม เปนตน ปจจัยที่กําหนดบุคลิกภาพของบุคคล 
(Personality determinants) ไดแก พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม 

พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง ลักษณะตางๆท่ีไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษไปสู
ลูกหลาน โดยผานทางยีนส (Genes) ในโครโมโซม (Chromosome) ซึ่งไดแก ลักษณะดานรางกาย
เชน ความสูง สีผิว เพศ ชนิดของโลหิต เปนตน ลักษณะทางสติปญญา และโรคบางชนิด เชน
โรคเบาหวาน ตาบอดสี เปนตน  

สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง สภาพที่มีผลตอบุคลิกภาพ เชน สภาพแวดลอมกอน
เกิด หลังเกิด การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา กลุมเพ่ือนๆ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม เปนตน 

แนวคิดที่เก่ียวกับบุคลิกภาพ มีดังนี้ 

1. บุคลิกภาพเปนผลรวมจากพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม 
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2. บุคลิกภาพตองมีการสรางเสริม ไมไดเปนส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

3. บุคลิกภาพตองใชเวลาในการหลอหลอมมาเปนระยะเวลานาน ไมอาจเกิดขึ้นไดในชวง
ระยะเวลาสั้น 

4. บุคลิกภาพพ้ืนฐานของบุคคลจะถูกหลอหลอมในชวงอายุ แรกเกิด - 6 ขวบ 

5. บุคลิกภาพสามารถปรับปรุงได ไมใชสิ่งที่คงที่ตายตัว 

6. ไมมีบุคคลคูใดที่จะมีบุคลิกภาพเหมือนกันทุกประการ (No two individuals are ever 
identical) 

7. ไมมีบุคลิกภาพของบุคคลใดที่สมบูรณพรอมจนไมมีทางปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ้นได
อีก (No two person are born exactly alike) 

8. บุคลิกภาพ หมายรวมถึง ลักษณะทางกายและจิตรวมกัน และมีสวนเก่ียวของอยาง
ใกลชิดกับความรอบรู (Congnittive) อารมณ (Affective) อันจะเปนรูปอารมณติดกาย 
(Temperament) และการกระทํา (Cona-tive) ซึ่งจะออกมาในลักษณะนิสัย (Character) 

9. บุคลิกภาพ มีผลโดยตรงทั้งบวกและลบตอองคการ ธุรกิจ การงาน หรือสะทอนเปน
ภาพพจนของหนวยงานและองคการ 

10. บุคลิกภาพมีผลอยางยิ่งตอความสําเร็จและความลมเหลวของบุคคลทั้งสวนตน
ครอบครัว และหนวยงาน 

ประเภทบุคลิกภาพตามที่องคการคัดเลือก (Selected organization personality) 

การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานดวยการสัมภาษณจะมุงใหความสําคัญในเรื่องตอไปน้ี 

1. รางกาย (Physical) หมายถึง รูปราง หนาตา สุขภาพ อนามัย น้ําหนัก ความสูง ทรงผม
การเดิน การแตงเน้ือแตงตัว เปนตน 

2. ความรู (Knowledge or attainments) หมายถึง ความรูทางวิชาสามัญ วิชาชีพ ความรู
พิเศษ ประสบการณในการทํางาน 

3. เชาวนปญญา (Intelligence) หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความรอบคอบ ไหวพริบ และ
การแกปญหาเฉพาะหนา 

4. ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความเอาใจใส ความสนใจของแตละคนวามีความ
สนใจในเรื่องราวตางๆมากนอยเพียงไร เชน การเมือง กีฬา งานอดิเรก วิชาการที่ตนร่ําเรียนมา เปน
ตน 
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5. นิสัยใจคอ (Habit or disposition) เปนคนเอาการเอางาน หรือเหลาะแหละ ไมสูงาน 
โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ขี้โมโห ฉุนเฉียว เยือกเย็น 

ประเภทบุคลิกภาพ ประกอบดวย 

1. บุคลิกภาพทางรางกาย (Physical personality) เชน รูปรางใหญ รูปรางเล็กบอบบาง
ขนาด น้ําหนัก รูปทรง หนาตา ความสูง สิ่งเหลาน้ีเปนส่ิงแสดงใหทราบถึงประสิทธิภาพและความ
แข็งแรงในตัวบุคคลและยังมีผลทางจิตใจดวย 

2. บุคลิกภาพทางจิตใจ (Psychological personality) เชน ความจํา การลืม จิตนาการ
ความสนใจ ความตั้งใจ การตัดสินใจ เปนตน เปนสิ่งที่เก่ียวพันกับสมอง 

3. บุคลิกภาพทางความสามารถ (Capability personality) หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางานอันเปนลักษณะเฉพาะบุคคล เชน แกเหตุการณเฉพาะหนา สติปญญา ไหวพริบ ความคิด
ริเร่ิม และความสามารถอันเกิดจากการฝกฝน เชน มีทักษะในการทํางานอยางหนึ่งอยางใด ทักษะใน
ภาษาตางประเทศ กีฬา ศิลปะ เปนตน 

4. บุคลิกภาพทางจริยธรรม (Ethical personality) หมายถึง ความประพฤติ ศีลธรรม
จรรยา เชน ความสุภาพ ความออนโยน ความซื่อสัตย ความไมเห็นแกตัว เปนตน 

5. บุคลิกภาพทางสังคม (Social personality) คือ พฤติกรรมที่แสดงตอผูอ่ืน จะเปนรูปราง
ทาทาง กริยา ความประพฤติ เชน ชอบคบหาสมาคม ชอบเก็บตัว ชอบออกตัว สงบเสง่ียม ชอบเดน
ยอมรับในเหตุผลของผูอ่ืน ยอมแพคนทุกกรณี เปนตน 

6. บุคลิกภาพทางใจและอารมณ (Mental and emotional personality) คือ ความรูสึกทาง
จิตใจที่ทําใหเกิดการกระทําตางๆ เชน ตื่นเตน ตกใจงาย เฉยๆ กลาหาญ ขลาด ใจเย็น ใจรอน เปน
ตน 

7. บุคลิกภาพทางกําลังใจ (Morale personality) คือ ความสามารถที่ควบคุมบังคับ
พฤติกรรมตางๆท่ีกระทําไปโดยเจตนาได เชน เปนคนกระฉับกระเฉง วองไว เฉื่อยชา ใจแข็ง ใจ
ออน มีความมั่นคง ความขยันหม่ันเพียร บากบั่น อดทน ตอตานกับความลําบาก ความขาดแคลน
การตอสูกับอุปสรรค ความเบื่อหนาย ความตั้งใจที่ยึดม่ันในจุดมุงหมาย ขจัดอุปสรรค สงบเสง่ียม ไม
รุกรานใคร คนที่มีกําลังใจดีสามารถควบคุมพฤติกรรมไวได คนที่มีกําลังจิตใจออนไหวจะไมสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนได ถารูสึกดีใจก็หัวเราะออกมาดังๆ แสดงสีหนาพอใจเกินไป ถาเสียใจก็
รองไห แสดงความเศราโศก เปนตน 

ปจจัยที่เปนตัวกําหนดบุคลิกภาพ 
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ปจจัยที่เปนตัวกําหนดบุคลิกภาพ (Personality determinants) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลใน
การกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกภาพจะเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนตัวกําหนด ดังนี้ 

1. ตัวกําหนดทางดานสรีรวิทยา (ทางดานรางกายและจิตใจ) (Constitutional 
determinants) ซึ่งไดรับการถายทอดทางพันธุกรรมแตกําเนิด โดยผานทางยีนสในโครโมโซม ซึ่ง
ไดแก ลักษณะความสูง ผิว สติปญญา เปนตน 

2. ตัวกําหนดทางดานการเปนสมาชิกกลุม (Group determinants) ไดแก กลุมครอบครัว
กลุมโรงเรียน กลุมเพ่ือน กลุมสังคม เปนตน จากการศึกษาพบวา กระบวนการขัดเกลาหรือการ
อบรมสั่งสอนของกลุมมีอิทธิพลตอการกําหนดบุคลิกภาพของบุคคลในหลายระดับดวยกัน กลาวคือ
เม่ือเด็กเขาโรงเรียน ครู เพ่ือน นักเรียน มีอิทธิพลตอการกําหนดหรือพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กใน
ฐานะเปนสมาชิกของโรงเรียน ของกลุมเพ่ือน เม่ือเด็กเติบโตไปทํางาน ไปมีชีวิตในสังคม เด็กไดรับ
การขัดเกลาถายทอดและพัฒนาบุคลิกภาพอยางหลีกเลี่ยงไมไดและมีกลุมที่สําคัญอีกกลุมหนึ่ง คือ
สื่อมวลชน ซึ่งมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนหนังสือ สิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในยุคปจจุบันเปนยุคของขาวสารขอมูล เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการกําหนดหรือปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพของบุคคลโดยไมรูตัว 

3. ตัวกําหนดบทบาท (Role determinants) บุคคลในสังคมตางมีบทบาทหลายบทบาท
เชน บทบาทเปนพอ แม ลูก พ่ี นอง สามี ภรรยา และยังมีบทบาทในสังคม เชน นายกรัฐมนตรี
ประธานมูลนิธิ วิทยากร ที่ปรึกษา การมีหลายบทบาทก็ทําใหตองมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันไป
ตามแตละบทบาทซึ่งเปนที่มาของบุคลิกภาพ 

4. ตัวกําหนดทางดานสถานการณ หรือสภาวะแวดลอม (Situation determinants) 
สถานการณบางสถานการณเปนตัวสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล
เน่ืองจากสถานการณที่ไมแนนอนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เปนเหตุใหบุคคลเกิดความกดดันและ
วาวุนใจ วิธีการลดความกดดันหรือวาวุนใจอาจใชกลไกปองกันตัว 

5. การยอมรับของกลุม (Social determinants) คนที่มีบุคลิกภาพดียอมเปนที่ยอมรับของ
คนทั่วไปใครๆก็ตองการ หรือ ชอบที่จะใหรวมอยูในกลุมเพราะทําใหเกิดความม่ันคงทางจิตใจทฤษฎี
บุคลิกภาพ 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytics theory) Sigmund Freud จิตแพทยชาวเวียนนา
ประเทศออสเตรีย เปนผูเสนอทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytics theory) เปนทฤษฎีที่เนน
ความสําคัญของจิตใตสํานึก (Unconscious mind) และยอมรับวา บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมา
จากการทํางานของโครงสรางจิต 3 ระบบ คือ Id, Ego และ Superego 
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1. อิด (Id) คือ โครงสรางของจิตที่เปนแรงขับภายในที่ยึดหลักความพอใจ (Pleasure) และ
เปนแรงขับที่ยังไมไดรับการขัดเกลา แบงเปน 

1.1 สัญชาตญาณแหงการมีชีวิต (Life instinct) ไดแก ความตองการอาหาร ตองการ
พักผอน ตองการความสุขสบาย และตองการหลีกหนีอันตราย 

1.2 สัญชาตญาณแหงความตาย (Death instinct) ไดแก ความตองการทําลายตนเองหรือ
ผูอ่ืน Freud เนนความสําคัญของความตองการทางเพศ (Sex) และความกาวราว (Aggression)วา 
สัญชาตญาณ แหงการมีชีวิตและความตาย เปนแรงขับภายในที่สําคัญมากตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่แสดงออกมาเพ่ือความสุข ความพอใจของตนเองหรือยึดหลักความพอใจ (Pleasure principle) 

2. อีโก (Ego) เปนสวนที่ติดตอกับโลกภายนอกจึงควบคุม Id ใหรูจักหลักแหงความจริง 
(Reality principle) ไมใชแสดงออกตามความพอใจของตนเพียงอยางเดียว แตตองคิดและแสดงออก
อยางมีเหตุมีผลดวย 

3. ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนโครงสรางของจิตที่เร่ิมพัฒนาในวัยเด็ก เม่ืออายุได 3-5 
ปจากการอบรมสั่งสอนและถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม หรือกระบวนการสังคมประกิต โดยอาศัย
หลักของศีลธรรมจรรยาขนบธรรมเนียมประเพณี และคานิยมตางๆในสังคม (Moral principle) 
Superego เปนตัวควบคุมความคิดและความตองการใหแสดงออกในลักษณะที่เปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม  

โครงสรางจิตทั้ง 3 แบบ คือ Id, Ego และ Superego มีความสัมพันธกัน ถาจิต 3 ระบบ
ทํางานมีความสัมพันธกันดี บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาอยางเหมาะสม มีสุขภาพจิตดีทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตน แตถาพฤติกรรมโครงสรางจิตทั้ง 3 ระบบ
ทํางานไมสอดคลองกันหรือขัดแยงกัน บุคคลจะมีปญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพ Ego จะเปน
ระบบที่ใชพลังมากที่สุด เพราะมีหนาที่ควบคุม Id ในการปรับตัวเขากับสังคมที่บุคคลน้ันอาศัยอยู
บางครั้ง Ego ไมสามารถควบคุมสกัดก้ัน Id ไวได บุคคลก็จะแสดงสิ่งตางๆ ออกมาตามที่ Id
ปรารถนา โดยไมยึดหลักแหงความจริงสําหรับคนที่เครงครัดตอระเบียบ หรือกฎเกณฑมากๆน้ัน
พลังจิตสวนใหญจะถูกนําไปใชใน Superego เพ่ือตอตาน Id ทําใหพลังงานจิตที่มีระบบ Ego มี
นอยลง จึงทําใหปรับตัวลําบากเชนกัน เพราะเกิดความกลัวและวิตกกังวลตลอดเวลา อยางไรก็ตาม
Ego ตองทําหนาที่ประนีประนอมทั้ง Id และ Superego ใหแสดงออกมาอยางเหมาะสมและมีเหตุผล 

กลไกปองกันตัว (Defense mechanism) เม่ือบุคคลเติบโตขึ้นอิทธิพลของการเรียนรูจะทํา
ใหรูจักปรับตัวไดเม่ือเกิดปญหาขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอมภายนอก
หรือเกิดจากความขัดแยงภายในใจของบุคคลน้ันเอง โครงสรางจิตระบบ Ego จะมีหนาที่สําคัญใน
การปองกันไมใหบุคคลมีความวิตกกังวลมากจนเกินไป โดยใชหลักแหงความจริงมาแกปญหา แตใน
บางครั้ง Ego จําเปนตองแกปญหาในลักษณะที่บิดเบือน และไมชอบดวยเหตุผล เพ่ือปองกันการจู



 

16 

โจมของ Id และ Superego ซึ่งเรียกวา กลไกปองกันตัว อันเปนกลวิธีที่มนุษยไดจากการเรียนรู และ
เปนธรรมชาติของมนุษยที่ตองใชกลวิธีนี้ แตหากบุคคลแกความวิตกกังวลโดยใชกลไกปองกันตัว
มากเกินไป จะทําใหสูญเสียพลังมากไป ทําใหพลังงานจิตที่ Ego จะนําไปใชประนีประนอม Id กับ
Superego โดยใชหลักแหงความจริงนอยลง และอาจมีผลตอสุขภาพจิตของบุคคลได ทําใหไมยอม
เผชิญกับความจริงและนําไปสูปญหาบุคลิกภาพ 

นักจิตวิทยากลุมจิตวิเคราะหไดเสนอกลไกปองกันตัวไวหลายวิธีดังนี้ 

1. การเก็บกด (Repression) เปนการเก็บความรูสึกทุกข เศราโศก ผิดหวัง หรือความ
ละอายใจตางๆออกไปจากจิตสํานึก เพ่ือใหตนเองสบายใจขึ้น 

2. การโยนบาป (Projection) เปนการโยนความผิดไปใหผูอ่ืน เพ่ือความสบายใจของตน
แตเปนการทํางานในระดับจิตสํานึก 

3. การอางเหตุผล (Rationalization) เปนกลไกปองกันตัวที่บุคคลพยายามหาเหตุผลมา
อาง หรือแกตัวเพ่ือใหตนเองสบายใจ ดังคําพังเพยที่วา องุนเปรี้ยวมะนาวหวาน 

4. การทําใหสิ่งที่ตรงขามกับความรูสึก (Reaction Formation) เปนการกระทําที่บุคคลน้ัน
ก็ไมรูตัวเพราะเปนการทํางานในระดับจิตใตสํานึก ตัวอยาง แมเลี้ยงบางคนอาจจะเกลียดลูกเลี้ยง
มาก แตไมกลาแสดงออกเพราะกลัวจะโดนตําหนิจากคนรอบขาง จึงมีพฤติกรรมที่ตรงขาม เพ่ือลด
ความวิตกกังวล เชน เอาใจใสและหวงใยเกินกวาเหตุ 

5. การปฏิเสธ (Denial) เปนการบอกปด หรือการไมยอมรับขาวสาร หรือเหตุการณตางๆ
ตัวอยางเชน เม่ือบุคคลไดรับสิ่งที่สะเทือนใจ ขาวราย บุคคลจะปฏิเสธทันทีวา ไมจริง ไมเชื่อ เปนไป
ไมได ฯลฯ 

6. การถอยกลับ (Regression) บางคร้ังเม่ือบุคคลเกิดความไมสบายใจ อาจจะมีพฤติกรรม
ถอยกลับไปสูวัยตนๆอีก เพ่ือลดความกังวลใจที่เกิดขึ้น เชน เด็กที่พอแมมีลูกใหม และกลัววาตนเอง
จะไมเปนที่สนใจของพอแมจึงมีพฤติกรรมพูดไมชัด หรือขอดูดขวดนมเหมือนเด็กเล็กๆอีก 

7. การเพอฝน (Fantasy) เปนการนึกฝนเพ่ือใหเกิดความสบายใจแกตนเอง เพราะใน
ความเปนจริงไมสามารถจะเกิดขึ้นได 

8. การชมเชย (Compensation) คนบางคนมีปมดอย และรูสึกกังวลถึงปมดอยของตนเอง
ตลอดเวลาจึงมีพฤติกรรมชดเชยโดยการสรางปมเดน เพ่ือขมปมดอยของตน ทําใหสบายใจขึ้น
ตัวอยาง นักเรียนที่เรียนหนังสือไมเกง แตอาจมีความสามารถจนเปนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดได 

9. การระบาย (Sublimation) การแสดงถึงความตองการบางอยาง สังคมอาจไมยอมรับ
บุคคลจึงหาทางระบายเพื่อความสบายใจของตน เชน นักเขียน หรือนักกวีที่สามารถแตงนิยายรักได
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ดีเยี่ยมหรือจิตรกรที่วาดภาพเปลือยไดสวยงาม ซึ่งเปนการระบายความตองการทางเพศในลักษณะ
ที่จะทําใหสังคมยอมรับ เชน ภาพวาด หรือบทกวี เปนตน 

คุณสมบัติบุคลิกภาพที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมองคการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคน
อ่ืนๆ. พฤติกรรมองคการ. 2541 : 57-61) คุณสมบัติบุคลิกภาพที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
องคการ (Major personality influencing OB) ในสวนนี้เราตองมีความระมัดระวังที่จะประเมิน
คุณสมบัติบุคลิกภาพที่สําคัญ ซึ่งพบวาเปนตัวชี้ที่มีอํานาจสําหรับพฤติกรรมในองคการ 
ประกอบดวย 

1. สภาพการควบคุมตัวเอง (Locus of control) เปนระดับซึ่งบุคคลเชื่อวาเขาจะควบคุม
ชะตาชีวิตของตัวเองไดมากหรือนอยประกอบดวย 2 กรณี คือ (1) สภาพการควบคุมจากภายใน
(Internal) เปนบุคคลซ่ึงเชื่อวาเขาสามารถควบคุมสิ่งซ่ึงเกิดขึ้นกับเขาได (2) สภาพการควบคุมจาก
ภายนอก (External) เปนบุคคลที่เชื่อวาส่ิงที่เกิดขึ้นควบคุมจากอิทธิพลภายนอก เชน โชคชะตาหรือ
โอกาส การวิจัยจํานวนมากไดเปรียบเทียบสภาพการควบคุมจากภายในและภายนอก พบวา ผูที่มี
สภาพการควบคุมจากปจจัยภายนอกสูงเปนผูที่มีความพึงพอใจในการทํางานนอย มีอัตราการขาด
งานสูง มีสวนในการกําหนดงานและมีความเก่ียวของกับงานนอยกวากลุมที่มีสภาพการควบคุมจาก
ภายใน สาเหตุที่สภาพการควบคุมจากภายนอกไมไดรับความพึงพอใจ คือ เขารับรูตัวเองวามีการ
ควบคุมตัวเองเกี่ยวกับผลลัพธขององคการไดนอย ผลกระทบจากสภาพการควบคุมเก่ียวกับการขาด
งานเปนสิ่งที่นาสนใจ สภาพการควบคุมจากภายในเชื่อวาสุขภาพเปนส่ิงสําคัญภายใตการควบคุม
ตัวเองโดยมีอุปนิสัยที่เหมาะสมเพื่อวาจะมีความรับผิดชอบมากข้ึนสําหรับสุขภาพและมีอุปนิสัยที่ดี
ซึ่งจะนําไปสูการเกิดเหตุการณเจ็บปวย หรือเกิดการขาดงานลดลง 

2. Machiavellianism (Marchs) การจูงใจบุคคลเพ่ือใหไดรับอํานาจและการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนมาตรการที่ใชวัดบุคคลในเรื่องเหตุผล การควบคุมอารมณ และความ
เชื่อซ่ึงเปนผลที่ไดรับจะพิสูจนเปาหมายในการทํางานของบุคคล 

3. การยกยอง (Self-Esteem (SE)) เปนระดับความชอบ พอใจหรือไมพอใจตัวเอง 
(Selfesteem) การวิจัยพบวามีการพบที่นาสนใจในพฤติกรรมองคการ ตัวอยาง การยกยองสวนตัวมี
ความสนใจในการคาดหวังความสําเร็จ คนที่มี SE สูงจะมีความสามารถที่จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ และมีความเสี่ยงมากในการคัดเลือกงานมีการสรุปเก่ียวกับการยกยองวาคนที่มี SE ต่ํา
จะมีการยอมรับอิทธิพลภายนอกมากวาคนที่มี SE สูง คนที่มี SE ต่ํา จะเก่ียวของกับการทําให
บุคคลอ่ืนพอใจ จากศึกษาจะยืนยันวา คนที่ SE สูงจะมีความพึงพอใจในงานมากกวาคนที่ SE ต่ํา 

4. การตรวจสอบตัวเองในลักษณะบุคลิกภาพ (Self-monitoring) เปนลักษณะบุคลิกภาพ
ซึ่งวัดความสามารถในการประเมินตัวเองเพื่อปรับพฤติกรรมของตัวเองใหสอดคลองกับปจจัย
ภายนอกหรือปจจัยสถานการณบุคคลที่มีการตรวจสอบตัวเองสูงในการติดตามวัดความสามารถ
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ตัวเองจะมีความสามารถในการประยุกตในปจจัยสถานการณภายนอกได แลวก็มีความออนไหวตอ
การช้ีนําของสภาพแวดลอม และพฤติกรรมที่แตกตางกันในสถานการณตางๆการตรวจสอบตัวเอง
สามารถที่จะสรางความแตกตางกันระหวางบุคคลที่มีการตรวจสอบตัวเอง การวิจัยเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบตนเองอยูในระยะเริ่มตน ดังน้ันการพยากรณ อาจจะเปนลักษณะไมชัดเจนเหตุการณ
เบื้องตนเสนอแนะวาการตรวจสอบตัวเองในระดับสูงมีแนวโนมที่จะมีการสนใจกับพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืนดวย และสามารถ ทํางานไดมากกวา ผูตรวจสอบตัวเองในระดับต่ํา และตั้งสมมุติฐานวาผู
ตรวจสอบตัวเองสูงจะ ประสบความสําเร็จในตําแหนงการบริหาร 

5. การเผชิญความเสี่ยง (Risk taking) บุคคลจะมีความแตกตางกันในเต็มใจที่จะฉวย
โอกาสที่จะเผชิญหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบถึงวิธีการที่จะตัดสินใจ เวลาและจํานวน
ขอมูลที่ผูจัดการใชกอนการตัดสินใจ ตัวอยางผูจัดการ 79 คน ที่ทํางานในแบบฝกหัดจําลอง
พนักงานซึ่งตองการใหเขาตัดสินใจในการจางงานผูจัดการที่เผชิญความเสี่ยงสูงจะมีการตัดสินใจที่
รวดเร็วมากขึ้นและใชขอมูลในการตัดสินใจนอยกวาผูจัดการที่เผชิญความเสี่ยงต่ํา แตความถูกตอง
ในการตัดสินใจจะเหมือนกันทั้งสองกลุมเปนการถูกตองที่จะสรุปวาผูจัดการในองคการตองเผชิญ
ความเส่ียงที่มีความแตกตางแตละบุคคล ในทัศนะนี้เปนการสมเหตุสมผลที่จะยอมรับถึงความ
แตกตางที่จะพิจารณาแนวโนมเผชิญความเสี่ยงกับความตองการงานเฉพาะอยาง ตัวอยาง แนวโนม
ที่จะเผชิญความเสี่ยงสูง จะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

6. บุคลิกภาพรูปแบบ A (Type A personality) เปนลักษณะบุคคลที่มีความสามารถในการ
ตอสูกับอุปสรรคไดตลอดเวลาเพื่อใหบรรลุผลมากขึ้นโดยใชเวลาลดลง หรือพฤติกรรมแสดงออกถึง
ความเรงดวนและเปนตอเหนือคูแขงขัน บุคลิกภาพรูปแบบ A มีลักษณะดังน้ี (1) มีการเคลื่อนไหว
การเดินและการรับประทานอยางรวดเร็ว (2) ไมอดทนกับเหตุการณสวนใหญที่เกิดขึ้น (3) มี
ความคิดที่จะทําสองสิ่งขึ้นไปพรอมๆกัน (4) ไมสามารถปลอยใหมีเวลาวาง (5) การวัดความสําเร็จ
ในรูปของจํานวนในทุกส่ิงที่ปรารถนา บุคลิกภาพรูปแบบ B (Type B personality) พฤติกรรม
แสดงออกถึงความสามารถคอยเปนคอยไป ขาดทัศนะคติในการแขงขัน ซึ่งมีลักษณะตรงกันขามกับ
รูปแบบ A บุคลิกภาพรูปแบบ B มีดังน้ี (1) ไมเดือดรอนที่จะเก่ียวกับความรูสึกเรงดวนของเวลา (2) 
รูสึกถึงความไมจําเปนในการแสดงหรือการอภิปรายเกี่ยวกับความสําเร็จเวนเสียแตมีการเปดรับใน
สถานการณ (3) แสดงอารมณขันและมีการผอนคลายมากกวาที่จะแสดงความเหนือกวา (4) 
สามารถผอนคลายโดยไมเกิดความรูสึกผิดบุคลิกภาพรูปแบบ A จะเปนแรงงานที่มีความรวดเร็ว
เพราะวามุงที่ปริมาณมากกวาคุณภาพ ในตําแหนงการบริหารรูปแบบ A นานๆ คร้ังจะมีความคิด
สรางสรรคเพราะมุงที่ปริมาณและความรวดเร็วซ่ึงตองอาศัยประสบการณในอดีต เม่ือมีการเผชิญกับ
ปญหาโดยจะไมจัดสรรเวลาเพ่ือพัฒนาผลลัพธที่เปนเอกลักษณสําหรับปญหาใหม นานๆครั้งจึงจะ
เปลี่ยนการตอบสนองเพื่อความทาทายเฉพาะอยางยิ่ง บุคลิกภาพรูปแบบ A และบุคลิกภาพรูปแบบ
B จะมีความสําเร็จมากขึ้นในองคการเพราะจากการทํางานหนักของรูปแบบ A รูปแบบ B จะปรากฏ
วาอยูในระดับสูง พนักงานขายจํานวนมาก โดยทั่วไปมีบุคลิกภาพรูปแบบ A ผูบริหารอาวุโส



 

19 

โดยทั่วไปรูปแบบ B คําตอบขึ้นอยูกับแนวโนมของรูปแบบ A ที่จะตัดคุณภาพโดยเลือกคุณภาพ
แทนปริมาณ การเลื่อนตําแหนงในบริษัทและองคการมืออาชีพ 

จากแนวคิดดานบุคลิกภาพไดมีการแบงบุคลิกภาพของคนทั่วไปออกเปน 2 ลักษณะ 
ไดแก คนที่มีบุคลิกภาพแบบ A ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่กระตือรือรน ซึ่งตรงกับสุภาษิตที่วานํ้าขึ้นใหรีบ
ตักสวนคนที่มีบุคลิกภาพแบบ B ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่ทํางานแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งตรงกับสุภาษิต
ชาๆไดพราเลมงาม โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดน้ีมาสรางเปนแบบสอบถามในสวนที่เปนบุคลิกภาพ และ
นํามาใชในการกําหนดกรอบความคิดทางดานตัวแปรอิสระ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับแรงจูงใจ 

ความหมายของแรงจูงใจ คําวาแรงจูงใจ (Motivation) มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา
Movere ซึ่งมีความหมายวาการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึกไมหยุดน่ิง ทําใหเกิด
พฤติกรรมหรือการกระทํา (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ. 2541 : 83) 

ดรัคเกอร (Druker. 1971 : 302-303) ไดใหความหมายวา การจูงใจเปนการกระทําให
ผูปฏิบัติงานทํางานอยางไดผลสูงสุดและมีความรับผิดชอบในผลงานของเขา 

กลัค (Glueck. 1982 : 138) ไดใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะภายในของ
บุคคลซ่ึงจะเปนตัวกําหนดทิศทางและระดับของพฤติกรรม ทําใหการทํางานของแตละบุคคลมี
พลังงานมากขึ้นและดําเนินเรื่อยไปอยางตอเน่ือง จนบรรลุความตองการของตนเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน; และสมชาย หิรัญกิตติ. (2530 : 150) ไดใหความหมายวา การจูงใจ
หมายถึงวิธีการชักนําพฤติกรรมของแตละบุคคลใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค ความตองการของมนุษย
สิ่งจูงใจจะเกิดขึ้นไดจากภายในและภายนอกบุคคล 

เอ็ด สาระภูมิ (2529 :7) ไดใหความหมายวา การจูงใจ หมายถึงการกระตุนหรือเรา เพ่ือ
ชวยใหการกระทําตางๆสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งเปนภาวะการณกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดทํางานดวย
ความขยันขันแข็ง มีความกระตือรือรนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการปฏิบัติงาน
โดยมีความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบควบคูกันไปดวย 

ทฤษฏีความตองการตามลําดับข้ันของ Maslow 

ทฤษฏีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) กลาววา
ความตองการของคนเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจูงใจ และความตองการของคนที่มีขอสังเกต 
ดังน้ี (1) คนเรามีความตองการไมสิ้นสุด เม่ือไดรับการตอบสนองจากความตองการอยางหน่ึงแลวก็



 

20 

จะเกิดความตองการในสิ่งอ่ืนตอไปไมมีวันส้ินสุด (2) ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจะทํา
ใหเกิดการจูงใจที่จะทําพฤติกรรม สวนความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเกิดการจูงใจ
อีกตอไป (3) ความตองการของคนจะเปนลําดับขั้น โดยเร่ิมจากความตองการพ้ืนฐานที่จําเปนไปสู
ความตองการไปในระดับสูงขึ้น และความตองการในระดับตนจะเปนพื้นฐานของความตองการใน
ระดับสูงขึ้นไป คนจึงจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการเปนลําดับขั้น จึงจะพัฒนาความ
ตองการในระดับสูงขึ้น 

ทฤษฏีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow ผูบริหารสามารถจูงใจใหพนักงานเกิด
ความกระตือรือรนและมีความสุขในการปฏิบัติหนาที่ ดวยการนําทฤษฏีตามลําดับขั้นความตองการ
ของ Maslow มาประยุกตใช ไดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ความตองการของรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ความตองการนํ้า อาหาร อากาศ การพักผอนนอนหลับ ขับถาย ความ
ตองการทางเพศ ความจําเปนจะตองไดรับการตอบสนองดานรางกายอยางเพียงพอ จากน้ันจึงเร่ิมมี
ความตองการในขั้นตอๆไป เพ่ือตอบสนองความตองการทางดานน้ี องคการจึงตองอาศัยการจูงใจ
ดานการใหผลตอบแทนเพื่อใหรางกายสุขสบาย เชน อาหาร เส้ือผา เคร่ืองนุงหม ของใชตางๆ
บานพักที่อยูอาศัย การไดรับการเยียวยารักษาโรค และการมีสภาพแวดลอม บรรยากาศในการ
ทํางานที่ถูกสุขลักษณะอนามัย การตอบสนองดังกลาวอาจจะออกมาในลักษณะของตัวเงินที่จายเปน
คาตอบแทนหรือการจัดสวัสดิการ 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or safety needs) เปน
ความตองการในขั้นที่สอง ซึ่งคนมีความตองการความปลอดภัยในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หนาที่
การงาน เชน มีความเปนอยูปลอดภัย ไมมีอันตรายจากโจรผูราย ไมมีการทําราย การคุกคาม เส่ียง
ภัย ทําใหไดรับความเจ็บปวด อันตรายทั้งรางกายและจิตใจ ตลอดจนมีหนาที่การงาน รายไดที่ม่ันคง
สมํ่าเสมอ มีสวัสดิการ มีบําเหน็จบํานาญ การที่ผูบริหารจูงใจดวยการสรางความรูสึกไมหวาดระแวง
เกรงกลัว แตเปนความรูสึกสบายใจ ปลอดภัย และมีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ไมหวาดหวั่นที่จะ
ถูกปลดออกจากงานโดยไมมีเหตุผล หรือไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งหมายถึงพนักงานทุกคนรูสึกวา
มีหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยในหนาที่การงาน 

ขั้นที่ 3 ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (Affiliation or acceptance needs) 
หรือความตองการดานสังคมและความรัก (Social and love needs) เปนสวนหนึ่งของสังคม เม่ือ
บุคคลไดรับการตอบสนองความตองการรางกาย และมีความรูสึกม่ันคงปลอดภัยแลว ก็จะพัฒนา
ความตองการความรักจากบุคคลรอบขาง ตองการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกของกลุม ของครอบครัว
ตองการไดรับความใสใจและเปนที่รักของเพ่ือน การที่พนักงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ
ไดรับความรัก ความอบอุน จากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานมีความหวงใย ดูแล ชวยเหลือ เอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญและตอบสนองความตองการ
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ดังกลาว การสรางวัฒนธรรมองคการ ดวยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆเชน การใหพนักงานไดมีโอกาส
พบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

ขั้นที่ 4 ความตองการการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการการไดรับความนับ
ถือความมีชื่อเสียง เกียรติยศ เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลจึงพยายามทําส่ิง
ตางๆใหประสบความสําเร็จ จนเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน ทําใหเกิดความเชื่อม่ันวาตนก็สามารถทําได
การจูงใจพนักงานประเภทน้ี จึงไมใชเงินเดือน สวัสดิการ หรือความม่ันคง แตเปนการยอมรับ
ความสามารถและใหโอกาสมีสวนรวมในการบริหารกิจการ ผูบริหารอาจพิจารณามอบหมายงานการ
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น การมอบหมายใหเปนตัวแทนองคการไปเขารวมประชุม เปนตน การ
กระทําดังกลาวแสดงวาผูบริหารไววางใจ ยอมรับในความสามารถ ความรู และความเชื่อม่ันวา
พนักงานสามารถทําไดดี 

ขั้นที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Need for self actualization) เปนความ
ตองการที่จะใชความสามารถสูงสุดที่ตนมีอยู ทําในสิ่งที่สามารถจะทําได เชน ความตองการเปน
เจาของกิจการ นักเขียนที่มีชื่อเสียง กลาวโดยสรุป คือ ความตองการไดรับความสําเร็จและสมหวัง
ในสิ่งที่ตนหวังหรือตองการ ผูบริหารจูงใจพนังงานใหรูถึงความสําเร็จของตน เชน การจัดโครงการ
พนักงานดีเดน การมอบรางวัล การชมเชย การประกาศเกียรติคุณตอความสําเร็จของพนักงาน เปน
ตน 

ทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 

ทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) ทฤษฏีความตองการ

Alderfer หรือเรียกอีกอยางวา ทฤษฎี ERG (ERG ยอมาจาก Existence-Relatedness-Growth 
theory) Alderfer เปนเจาของทฤษฏี ซึ่งเนนการทําใหเกิดความพอใจความตองการของมนุษย แตไม
คํานึงถึงขั้นความตองการวาความตองการใดจะเกิดขึ้นกอนหรือหลัง และความตองการหลายๆ 
อยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันก็ได ความตองการตามทฤษฏี ERG มีนอยกวาความตองการตามลําดับ
ขั้นของ Maslow Alderfer ไดแบงความตองการของบุคคลออกเปน 3 ประการ ดังนี้ 

1. ความตองการมีชีวิตอยู (Existence needs) เปนความตองการของบุคคลที่ตองการ
ตอบสนองเพื่อใหมีชีวิต เปนความตองการไดรับการตอบสนองทางกาย กลาวคือ ตองการอาหาร
เส้ือผา ที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตางๆ ยารักษาโรค ผูบริหารจึงควรตอบสนองความตองการดวยการให
คาตอบแทนเปนเงินคาจาง เงินเพ่ิมพิเศษ รวมถึงความรูสึกม่ันคงปลอดภัยจากการทํางานไดรับ
ความยุติธรรม มีการทําสัญญาวาจางการทํางาน เปนตน 

2. ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness needs) เปนความตองการของบุคลที่จะมี
มิตรไมตรี มีความสัมพันธกับบุคคลท่ีอยูแวดลอมในการทํางานผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรใน
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องคการมีความสัมพันธที่ดีตอกันตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีตอบุคคลภายนอกดวยเชน การจัด
กิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เกิดสถานภาพที่ยอมรับทาสังคม 

3. ความตองการความกาวหนา (Growth needs) เปนความตองการสูงสุดของบุคคล 
ไดแก ความตองการไดรับการยกยอง และความตองการความสําเร็จในชีวิต ผูบริหารควรสนับสนุน
ใหพนักงานพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนา ดวยการพิจารณาการเล่ือนขั้น เลื่อนตําแหนงหรือ
มอบหมายใหรับผิดชอบตองานกวางขึ้น โดยมีหนาที่งานสูงขึ้น อันเปนโอกาสที่พนักงานจะกาวไปสู
ความสําเร็จ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ; และคนอื่นๆ. 2541 : 111) 

จากแนวคิดในเรื่องของแรงจูงใจถือไดวาแรงจูงใจเปนตัวกระตุนที่สําคัญที่ทําใหพนักงานมี
ความกระตือรือรนไมวาจะเปนพนักงานในตําแหนงใด ตัวอยาง พนักงานในระดับลางซึ่งมีเงินเดือน
ไมสูงมากมีแรงจูงใจในการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการในเรื่องของปจจัยสี่ สวนพนักงานที่มี
เงินเดือนระดับปานกลางถึงระดับสูง มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพ จึงทําใหมีแรงจูงใจในขั้นที่
สูงขึ้น อันไดแก ความม่ันคงในหนาที่การงาน และความกาวหนาในหนาที่การงาน  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางาน 

โจนส (สุชาดา เหมพรหมราช.  2551: 9; อางอิงจาก Jones.  1994: pp. 1807-A) กลาว
วา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้งหมด ที่อยูลอมรอบปจเจกบุคคล
หรือกลุม ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม หรือวัฒนธรรม ซึ่งตางก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
และความรูสึกนึกคิดของมนุษยไดทั้งส้ิน 

สําเนาว ขจรศิลป (สุชาดา เหมพรหมราช.  2551: 9; อางอิงจาก สําเนาว ขจรศิลป.  
2542.  หนา 101) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต และ
สภาพการณตางๆ ที่บุคคลสรางขึ้น สิ่งมีชีวิตในที่นี้ คือ พืช สัตว และมนุษย สวนสิ่งไมมีชีวิตน้ัน มี
หลายอยาง เชน อาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจน
ขนาด และสถานที่ตั้งของหนวยงาน สวนสภาพการณตางๆ ที่บุคคลสรางขึ้น เชน กฎระเบียบ 
นโยบาย สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมตลอดจนบรรยากาศที่บุคคลกลุมตางๆ สรางขึ้น 

กนกศิลป พุทธศิลพรสกุล (สุชาดา เหมพรหมราช.  2551: 9; อางอิงจาก กนกศิลป พุทธศิ
ลพรสกุล.  2543.  หนา 63) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพและองคประกอบ
ตางๆ ภายในหนวยงานทางการพยาบาล ที่จะสงเสริม และเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของพยาบาล
วิชาชีพ ประเมินไดจากการรับรูของพยาบาลวิชาชีพจากสภาพแวดลอมในหนวยงาน 
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วาริน แซตั้ง (สุชาดา เหมพรหมราช.  2551: 9; อางอิงจาก วาริน แซตั้ง.  2543.  หนา 
11) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบตางๆ ในหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน  มีผลตอความรูสึกของผูปฏิบัติงาน ไดแก โครงสรางของหนวยงาน การใหรางวัล 
เปาหมายของหนวยงาน ความผูกพัน ตอหนวยงาน วิธีการทํางาน การตัดสินใจ การอบรมพัฒนา
บุคลากร เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และสภาพแวดลอมดานกายภาพ 

เมอรริน (Mullins.  1985) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง บรรยากาศการ
ทํางาน ความมีอิสระ ความผูกพัน การมีสวนรวม และสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย วิธีการสงเสริม
การทํางาน และลดความคับของใจของผูปฏิบัติงาน โดยการสนองตอบตอความตองการดังกลาว 
ดังน้ันแนวทางการบริหารบุคคลสมัยใหมจึงมุงไปที่การจัดสภาพแวดลอมภายใตเง่ือนไขที่คนจะ
ทํางานไดอยางมีความสุขใจ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุทิศแรงกาย แรงใจ ใหองคการประสบ
ความสําเร็จ 

สรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง องคประกอบทุกสิ่งทุกอยางที่อยู
ลอมรอบตัวเราภายในหนวยงานหรือองคการที่สงเสริมหรือเอ้ือตอการทํางาน และมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม ความรูสึกนึกคิด รวมทั้งการเรียนรูของบุคคล 

องคประกอบของสภาพแวดลอมในการทํางาน 

อุนตา นพคุณ (2527: 102-109) ไดแบงสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนผูใหญใน
องคการออกเปน 2 องคประกอบ คือ 

 1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแก แสงสวาง เสียง การ
ระบายอากาศ หองทํางาน และเครื่องมืออุปกรณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

  1.1 แสงสวาง หองควรมีแสงสวางพอเพียงแกการเรียนการสอน หากแสงสวางนอย
หรือมากเกินไปจะทําใหเกิดผลเสียแกสายตา โดยจัดใหมีคาความเขมของแสงประมาณ 30 ฟุตแรง
เทียน สวนหองที่มีการทํางานหรือการเรียนที่ใชสายตามากๆ ควรมีความเขมของแสง 50 ฟุตแรง
เทียนขึ้นไป (กองวิจัยทางการศึกษา.  2545: 21) ซึ่งการเพงสายตามากในที่มีแสงสวางนอยจะทําให
กลามเน้ือตาเกิดความเม่ือยลา ทําใหขาดสมาธิในการทํางาน และการเรียนรู 

  1.2 เสียง เสียงตางๆ ควรมีระดับความดังของเสียงที่เหมาะสม ไมกองและไมซา 
เน่ืองจากเสียงรบกวนที่ดังมากจะเปนอุปสรรคตอการเรียน ผูเรียนจะขาดสมาธิ ระดับความดังของ
เสียงรบกวนภายนอกอาคารไมควรเกิน 70 เดซิเบล ภายในไมควรเกินกวา 35 – 40 เดซิเบล (กอง
วิจัยทางการศึกษา.  2545: 21) 
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  1.3 การระบายอากาศ การระบายอากาศจากธรรมชาติ คือ ลม และการระบายอากาศ
จากอุปกรณอํานวยความสะดวก ไดแก พัดลม และเครื่องปรับอากาศ สภาพการระบายอากาศ
จะตองมีการถายเทอากาศอยางพอเพียง มีอุณหภูมิพอเหมาะ และมีความชื้นพอเหมาะดวย เลนน 
และคารเดิล (กองวิจัยทางการศึกษา.  2545: 19. อางอิงจาก Lene.  1996, Cardle.  1966) ไดทํา
การทดลองเก่ียวกับอิทธิพลของอุณหภูมิที่สงผลตอการเรียนรู พบวา เม่ือไดเรียนในหองเรียนที่มี
เคร่ืองปรับอากาศมีการแสดงออกมากกวา มีการปฏิบัติงานผิดพลาดนอยกวา และใชเวลาเรียนนอย
กวาการเรียนในหองที่ไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

  1.4 หองปฏิบัติงาน ควรจัดสถานที่ใหสะอาด มีระเบียบ และจัดสถานที่ใหพอดีกับ
จํานวนคน ไมแคบไป และไมโลงจนเกินไป รวมทั้งมีการจัดสถานที่เพ่ือสามารถใชอุปกรณเคร่ืองมือ
ตางๆ ไดอยางสะดวก  

  1.5 เคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน เปนสิ่งจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ         
ที่จะปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (สุชาดา เหมพรหมราช.  2551: 11; อางอิงจาก วนิภา วองวัจนะ.  
2535.  หนา 20) ซึ่งถามีเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ พรอมครบครัน วางไวเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ใชงาน และ มีนวัตกรรมใหมๆ เชิงสรางสรรค จะชวยลดระดับความเครียดแกผูปฏิบัติงาน ทําให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 2. สภาพแวดลอมทางสังคม และจิตวิทยา (Social and Psychological Environment) 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

  2.1 ดานโครงสราง (Structure) โครงสรางที่ยืดหยุน ใชกลุมปฏิบัติภารกิจมาก 
โยกยายเปลี่ยนแปลงบุคลากรฝายตางๆ ไดงาย ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ ยอมผละ
ออกจากประเพณี การประสานงานมากและบทบาทกวาง ทรัพยสินเคลื่อนยายไดงาย 

  2.2 บรรยากาศ (Atmosphere) บรรยากาศเนนบุคคล อบอุน สนใจผูอ่ืน เปนกันเอง 
สนิทสนม และไวใจซ่ึงกันและกัน 

  2.3 ปรัชญา และเจตคติฝายจัดการ (Management philosophy and Attitude) หนาที่
ของฝายจัดการ คือ การสงเสริมใหบุคคลกลาแสดงออก อํานาจนั้นใชเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เทาน้ัน มีการทดลอง กลาเส่ียง เจตคติตอการทําผิดวาเปนการเรียนรู เนนการพัฒนาบุคลากร ระบบ
พ่ึงพา ซึ่งกันและกัน เปนระบบเปดที่รวมกันใชและแบงปนทรัพยากร เปนการพัฒนาและนํา
ทรัพยากรไปใช มีความอดทนสูงในเรื่องการเปลี่ยนแปลง 

  2.4 การตัดสินใจและกําหนดนโยบาย (Decision making and policy making) ใหทุก
ฝาย ที่เก่ียวของมีสวนรวม รวมมือกันกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบาย ตัดสินใจดวย
วิธีการแกปญหา การตัดสินใจถือเสมือนวาเปนการนําขอสมมุติฐานไปทดสอบ 
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  2.5 การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารคลองตัวไปไดหลายทิศทางจากลางบน 
และรอบขาง มีการแสดงอารมณ ความรูสึก  

 วนิภา วองวัจนะ (สุชาดา เหมพรหมราช.  2551: 10; อางอิงจาก วนิภา วองวัจนะ.  2535.  
หนา 21-29) ไดแบงสภาพแวดลอม ในการทํางานออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. สภาพการทํางานดานกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ภายในที่ทํางาน 
ประกอบดวย แสงสวาง เสียง สภาพอากาศ 

 2. สภาพการทํางานที่เก่ียวกับดานสังคม หมายถึง สังคม สิ่งแวดลอมในองคการที่มี
ผลกระทบตอบุคคลผูปฏิบัติงาน แบงออกเปนดานสัมพันธภาพและดานการสนับสนุน 

 3. สภาพการทํางานที่ เกี่ยวกับดานจิตอารมณ หมายถึง ความคิด ความรูสึกของ
ผูปฏิบัติงานที่มีตอส่ิงแวดลอมในการทํางานทั้งดานกายภาพ และจิตสังคม แบงออกเปน ความคิด
สรางสรรค  ความมีอิสระในการทํางาน และความตองการพัฒนาตนเอง 

 มูส (สวรัตน สวธนไพบูลย.  2548: 11; อางอิงจาก Moos) ไดแบงสภาพแวดลอมในการ
ทํางานออกเปน 10 ดานคือ 

 1. ความเกี่ยวของในการทํางาน ( Involvement) เปนลักษณะความตองการมีสวนรวม มี
โอกาสที่จะเสนอแนะ การไดรับการยอมรับดานความคิดเห็น ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และมี
ความเคารพในตนเองมากขึ้น การที่สมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไดผสมผสาน
ความรู ทักษะและประสบการณของแตละบุคคล ความขัดแยงก็จะไมเกิดขึ้น งานก็จะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ตรงกันขามถาองคการไมเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม หรือมีความรูสึกเก่ียวของในการ
ทํางาน ลักษณะการทํางานอยูภายใตการชี้แนะและเนนที่ผลผลิต ก็คือการทํางานจะมุงตอบสนอง
ควมตองการของผูบังคับบัญชาและขององคการ ทําใหพนักงานรูสึกวาตนตองพ่ึงพาบุคคลอ่ืน ตอง
สุภาพถอมตน ปฏิบัติตามคําสั่ง โดยไมตองใชความสามารถในการพัฒนาตนเอง ผลคือพนักงานจะ
รูสึกทุกขใจ ผลผลิตต่ําและอาจมีการปรับตัวโดยการลาออก 

 2. การไดรับการสนับสนุน (Support) การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชาก็เปนองคประกอบอยางหนึ่งที่จะสงเสริมหรือหยุดยั้งประสิทธิภาพในการทํางาน         
ถาบุคคลใดมีเพ่ือนรวมงานที่มีความสามารถสูงพรอมที่จะใหความชวยเหลือผูอ่ืน และมีความเปน
มิตรก็อาจจะทําใหบุคคลมีความพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางานมากกวาผูอ่ืน 

 3. การไดรับการกระตุนใหไดแสดงออก (Spontaneity) คือการที่ผูบังคับบัญชาจะตอง           
เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความรูสึกและความคิดเห็นเต็มที่ หากบุคคลมีความกลัวในการ
แสดงออก การติดตอส่ือสารจะกระทําไดไมเต็มที่ ความริเร่ิมสรางสรรคที่มีประสิทธิผลมากที่สุดจะไม
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ถูกนําออกมาแกปญหา การเปดโอกาสดังกลาวทําไดในลักษณะการใหอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะวิธีแกปญหา 

 4. ความเปนอิสระในการทํางาน (Autonomy) เปนลักษณะที่พนักงานมีอิสระที่จะใช
ความคิดริเร่ิมของตนเอง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และงานชิ้นน้ันจะสําเร็จไดขึ้นอยูกับตัว
พนักงาน ความไมมีอิสระในการทํางาน และไมมีอํานาจในการทํางาน เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิด
ความเหนื่อยหนายในอาชีพได ทั้งน้ีเนื่องจากวาพนักงานอาจมีความรูสึกวาไมสามารถที่จะควบคุม
สภาพแวดลอมในการทํางานได 

 5. การไดรับคําแนะนําในเรื่องการทํางาน (Practical Orientation) ลักษณะการให
คําแนะนําในเรื่องการทํางาน เปนการพัฒนาบุคคลโดยจัดใหมีการแนะนําและฝกอบรมพนักงาน 
เพ่ือใหพนักงานไดมีการปรับปรุงทักษะในการทํางาน เม่ืองานเริ่มมีความยุงยากทางเทคนิคและเปน
งานเฉพาะอยางมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขาม ถามีสิ่งใหมๆ ทางดานเทคโนโลยี เชน มีวิธีการผลิต 
มีการจัดโครงสรางของบทบาท และการรับผิดชอบตองานใหม การเปลี่ยนแปลงขององคการอาจ
กอใหเกิดความตึงเครียดได อันเนื่องจากการขาดการแนะนํา และใหความรูเก่ียวกับเรื่องการทํางาน 

 6. การไดรับคําแนะนําเร่ืองปญหาสวนบุคคล (Personal Problem Orientation) เม่ือ
พนักงานมีปญหาเกิดขึ้น และไมสามารถที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง ผูบังคับบัญชาก็อาจจะกระตุน
ใหพนักงานไดแสดงความรูสึกออกมา โดยผูบังคับบัญชาหรือผูที่จะใหคําปรึกษา ตองมีทักษะอยางดี
ในการฟงปญหาของพนักงาน แลวกระตุนหรือสนับสนุนใหพนักงานเลาปญหาใหฟง พนักงานที่
ไดรับการใหคําปรึกษาทําใหสามารถลดความเครียดทางอารมณได 

 7. การแสดงความโกรธและความกาวราว (Anger and Aggression) คือ การเปดโอกาสให
พนักงานไดแสดงความคิดเห็น สามารถที่จะโตแยงกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาไดอยาง
เสรี โดยที่สามารถแสดงความโกรธ และกาวราวตอผูอ่ืนไดอยางเปดเผย 

 8. การสั่งการและระเบียบในองคการ (Order and Organization) คือ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับขององคการ การสรางความเชื่อถือใหแกพนักงานเพ่ือใหพนักงานฟงและปฏิบัติตาม 

 9. ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน (Program Clarity) คือ ลักษณะงานที่มีความชัดเจน             
มีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีความเขาใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 10. การควบคุมโดยผูบังคับบัญชา (Staff Control) คือ รูปแบบการบังคับบัญชา และ             
การควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา 

 บุญทัน ดอกไธสง (2530: 48) ไดแบงสภาพแวดลอมในการทํางานออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก 
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 1. สภาพแวดลอมของงาน ไดแก แสงสวาง อุณหภูมิ เปนตน 

 2. สภาพแวดลอมของบุคคล ไดแก ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา เปนตน 

 3. สภาพแวดลอมสังคม ไดแก เศรษฐกิจ บทบาทของการเมือง เปนตน 

 4. สภาพแวดลอมของรายได ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน เปนตน 

 

ทฤษฎีความตองการประสบผลสําเร็จ (The need to achieve theory) 

ธงชัย สันติวงษ (2533 : 392-394) ทฤษฎีความตองการของมนุษยอีกทฤษฎีหน่ึงที่ 
เรียกวาทฤษฎีการตองการประสบผลสําเร็จทั้ง 3 อยาง คือ ความสําเร็จ (Achievement) อํานาจ 
(Power)และการมีสายสัมพันธ (Affiliation) นี้เปนทฤษฎีที่กําหนดขึ้น โดย David C.Mcclelland และ 
J.W. Atkinson ตามทฤษฎีนี้เชื่อวาโดยปกติแลวความตองการที่มีอยูในตัวคนจะมีเพียงสองชนิด คือ
การตองการมีความสุขสบาย และตองการปลอดจากการเจ็บปวดแตสําหรับความตองการ อ่ืน ๆ นั้น
ตางก็จะเกิดขึ้นภายหลังโดยวิธีการเรียนรู แตอยางไรก็ตามโดยที่มนุษยทุกคนตางก็ใชชีวิต
ขวนขวายหาสิ่งตาง ๆ มาคลายกัน จึงตางมีประสบการณเรียนรูสิ่งตาง ๆ มาเหมือน ๆ กัน จนใน
ที่สุดมนุษยทุกคนตางก็จะเรียนรูถึงความตองการชนิดเดียวกันไดเหมือนกัน แตจะตางกันก็แต
เฉพาะขนาด ของความตองการจะมีมากนอยแตกตางกันไปดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวามนุษยทุกคนตาง
ก็จะมีความตองการเหมือนกัน แตจะมีขนาดมากนอยแตกตางกัน ความตองการทั้ง 3 ชนิด จะมีดังนี้ 

ความตองการดานความสําเร็จ (Achievement) คนที่ซึ่งมีความตองการประสบผลสําเร็จสูง
โดยมากมักจะนิยมตั้งเปาหมายงานไวคอนขางสูง คนเหลาน้ีชอบที่จะทํางานใหไดผลดีดวยตนเอง
และมีความมุงมาดปรารถนาที่จะทําใหงานน้ัน ๆ สําเร็จผลใหไดดวย ฝมือของตนเอง คนเหลาน้ีจะ
สนใจถึงความสําเร็จตามที่ไดตั้งใจไวเปนสําคัญ มากกวาที่จะคํานึงถึงรางวัลหรือผลประโยชนที่จะได
จากการทํางานน้ัน คนพวกนี้มีบุคลิกลักษณะเดน 3 ประการ คือ (1) จะตั้งเปาหมายงานที่ยากและ
ทาทาย (2) ตองการจะทราบถึงความเปนไปของงานที่กาวหนาไปแตละขั้นวาเปนไปตามที่ตั้งไว
เพียงใด และจะไมชอบการทํางานยาวนานเรื่อยเปอยโดยไมรูจักจบส้ิน โดยที่ไมอาจเห็นชัดถึงคุณคา
หรือความสําเร็จของงานที่ทํา (3) คนกลุมน้ีตองการที่จะควบคุมผลการทํางานที่เกิดจากการที่ตนได
ทุมเทกําลังความพยายามไป และจะไมชอบอยูภายใตการควบคุมของ ผูหน่ึงผูใด รวมทั้งการไมชอบ
ทํางานประเภทท่ีขึ้นกับโชคหรือที่คาดการณผลไมได จุดมุงหมายของคนเหลาน้ีคือ ตองการทํา
โครงการหนึ่งที่ชัดเจนเปนการเฉพาะโดยมีขอบเขตแจงชัดแตจะไมนิยมทํางานที่ตองขึ้นกับโอกาสที่
เอาแนนอนไมได หรือที่ตองขึ้นกับคนอ่ืน 
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ความตองการดานอํานาจ (Power) คือความตองการที่อยากจะมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน 
และจะมุงพยายามแสดงออกเพ่ือมีอํานาจควบคุมเหนือตอทั้งทรัพยสิน สิ่งของ และในทางสังคม คน
ประเภทที่นิยมชมชื่นตออํานาจเปนอยางมากนี้ ตางจะพยายามมุงใชวิธีสรางอิทธิพลเหนือหรือ
พยายามหวานลอมใหเกิดการยอมรับนับถือจากฝายอ่ืน และบอยคร้ังตางจะใฝหาตําแหนงที่จะได
เปนผูนําของกลุมที่ตนสังกัดอยู คนกลุมน้ีจะรูสึกมีแรงจูงใจสูงถาหากไดมีการเปดโอกาสใหเขาได
แสดงออกในทางตางๆ ที่จะเพิ่มบทบาท อํานาจใหเต็มที่ ลักษณะของคนที่มีความตองการดาน
อํานาจนี้จะมีดังนี้ คือ(1)นิยมและเชื่อในระบบอํานาจที่มีอยูในองคการ (2) เชื่อในคุณคาของงานที่ทํา
(3) พรอมที่จะสละประโยชนสวนตนใหกับองคการ (4) เชื่อในความเปนธรรมที่ไมมีการลําเอียงใด ๆ 

ความตองการสายสัมพันธ (Affiliation) คือ การใหน้ําหนักความสําคัญตอไมตรีจิต และ
ความสัมพันธระหวางกัน และหวังจะไดรับการมีน้ําใจตอบแทนจากคนอื่นๆ ดวยเหตุนี้คนที่มีความ
ตองการทางสายสัมพันธมากจึงมักจะแสดงออกโดยการหวังหรืออยากที่จะไดรับการยอมรับจากคน
อ่ืนใหมากท่ีสุด โดยพยายามทําตนใหสอดคลองเขากับความตองการและความอยากไดของฝายอ่ืน
และจะพยายามทําตนเปนคนจริงใจและพยายามเขาใจความรูสึกของฝายอ่ืน ๆ ใหมาก ดังน้ัน คน
ประเภทนี้จึงมุงพยายามและแสวงหาโอกาสที่จะสรางความสัมพันธทางสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได การหวังจะไดรูจักและมีโอกาสสื่อความกับคนอ่ืน จึงเปนสิ่งที่คนกลุมนี้จะเสาะหาตลอดเวลา
ประโยชนจากการทราบถึงความตองการตามแนวคิดทฤษฎีดังกลาวน้ี ก็คือคนทุกคนจะมีความ
แตกตางกันในประสบการณที่แตละคนเคยมีมาทั้งในแงของความตองการดานความสําเร็จ ดาน
อํานาจ และดานสายสัมพันธ ดังน้ัน จึงเปนขอคิดที่สําคัญที่ชี้ใหเห็นวาผูบริหารทุกคนตองทําการ
ประเมินถึงความเขมแข็งรูปแสดงเปรียบเทียบทฤษฎีความตองการทั้งสาม คือ Maslow,Alderferและ 
Mcclelland ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงแผนภาพการเปรียบเทียบทฤษฏีความตองการ 

ที่มา :  Hyler Bracey,Anbrey Sanford and James C. Quick, Basic Management : An 
experience based aporoach Revised Edition ;Plano, Texas : Business 
Publications,Inc.,1981, p.32.) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สนธิยา ชูขจร (2546.) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสูความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท
อยุธยา อลิอันซ ซีพี ประกันชีวิต ผลการศึกษาพบวา ตัวแทนประกันชีวิตมีทัศนคติในระดับดีมากใน
ดานอาชีพตัวแทนเปนอาชีพที่ตองพบปะบุคคลมากขึ้นเพื่อแนะนําสูผูมุงหวัง ดานความรูความเขาใจ
ในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตสวนใหญมีความรูความเขาใจในวิชาชีพในระดับสูง ดานแรงจูงใจ
ตัวแทนประกันชีวิตมีความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมในการใหสวัสดิการของบริษัทความม่ันใจใน
ชื่อเสียง ความตองการทํางานในการสรางตําแหนงใหมที่สูงขึ้น และความพอใจในการสนับสนุน
ความกาวหนาของบริษัทในระดับดีมาก ความพึงพอใจในผลตอบแทนของคอมมิชชั่น โบนัส การจัด
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แขงขันในระดับดี ดานบุคลิกภาพ ตัวแทนประกันชีวิตมีความเห็นเก่ียวกับความจริงใจที่มีตอลูกคา
และเพื่อนรวมอาชีพในระดับดีมาก ดานประชากรศาสตรพบวา ตัวแทนประกันชีวิตที่มีเพศแตกตาง
กันมีความสําเร็จในอาชีพไมแตกตางกัน ตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความสําเร็จในอาชีพแตกตางกัน ปจจัยดาน
ทัศนคติ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ความรูความเขาใจในวิชาชีพ และกลยุทธในการขายของตัวแทน
ประกันชีวิตมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันชีวิต 

อุษณี สุนทรโรทก (2539) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต : ศึกษา
เฉพาะกรณี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี ลักษณะสวนบุคคลของ
ตัวแทนประกันชีวิต ไดแก เพศ การศึกษา และสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จ
แตปจจัยเร่ืองอายุมีความสัมพันธกับความสําเร็จในสายงานอาชีพ ซึ่งอายุชวง 35 - 45 ป เปนชวง
อายุที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด นอกจากน้ีปจจัยที่เก่ียวของกับคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต
ซึ่งไดแก ประสบการณดานการขายประกันเต็มเวลา ความเขาใจเก่ียวกับการประกันชีวิต ความพึง
พอใจในอาชีพ ทัศนคติที่ดีตอบริษัท นิสัยงานที่ดี (หมายถึง ความขยัน อดทน ซื่อสัตย การวางแผน
การขาย การใหบริการหลังการขายท่ีดี) ความสามารถในการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต 

ปรีดา จิรวิทวัส (2546) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในสายงานอาชีพ
นักบัญชีในธุรกิจเอกชน โดยศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล และความสําเร็จในสายงานอาชีพนักบัญชีใน
ดานตาง ๆ ไดแก ดานกายภาพที่ไดรับจากหนาที่งาน ดานเนื้องาน ดานไดรับการยอมรับนับถือและ
ความม่ันคง ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานการพัฒนาอาชีพงาน ดานการมีโอกาสในการ
บริหาร และดานความภาคภูมิใจ ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักบัญชีในธุรกิจเอกชนมีระดับของ
ความสําเร็จโดยรวมในสายงานอาชีพนักบัญชีในธุรกิจเอกชนในดานตาง ๆ นักบัญชีในธุรกิจเอกชน
จะประสบความสําเร็จอยางมาก และเมื่อพิจารณาความสําเร็จในสายงานอาชพีนักบัญชีในธุรกิจ
เอกชนรายดาน พบวาดานการใหการยอมรับนับถือและความม่ันคง ดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน ดานความภาคภูมิใจ ดานเนื้องาน ดานการมีโอกาสในการบริหารและดานกายภาพที่ไดรับจาก
หนาที่งาน นักบัญชีในธุรกิจเอกชนจะประสบความสําเร็จมาก และความสําเร็จในสายงานอาชีพนัก
บัญชีในธุรกิจเอกชนในดานการพัฒนาอาชีพงาน นักบัญชีธุรกิจเอกชนไมแนใจวาจะประสบ
ความสําเร็จ 

ยงยุทธ พีรพงศพิพัฒน (2538) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานในองคการเอกชนแหงหนึ่ง โดยการวิจัยมุงศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลทั่วไป ไดแก ระดับ
ตําแหนงงาน เพศ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อายุ และปจจัยดานบุคลิกภาพ ซึ่งไดแก ลักษณะ
เปนชางเทาหนา ลักษณะกลาที่จะยืนหยัดเรียกรอง ลักษณะตองการความสําเร็จ ลักษณะเปนตัว
ของตัวเอง ลักษณะตองการเปนที่ยอมรับ ลักษณะสุขุม ใจเย็น ลักษณะมีความคิดริเร่ิมลักษณะ
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ควบคุมตัวเอง โดยศึกษาปจจัยเหลาน้ีที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ
วา 

1. ปจจัยสวนบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย ตําแหนงงาน เพศ สถานภาพสมรส วุฒิ
การศึกษา อายุ มีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.1 ในกลุมของพนักงานในระดับบริหาร มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางจาก
กลุมของพนักงานในระดับปฏิบัติการ 

1.2 เพศหญิง มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางจากเพศชาย 

1.3 พนักงานที่สมรสแลว มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางจากพนักงานที่เปนโสด 

1.4 พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจไมแตกตางจาก
พนักงานที่วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

1.5 พนักงานที่มีอายุมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางจากพนักงานที่มี
อายุนอยกวา 

2. ปจจัยดานบุคลิกภาพ ซึ่งประกอบดวย ลักษณะที่เปนชางเทาหนา ลักษณะกลาที่จะยืน
หยัดเรียกรอง ลักษณะที่ตองการความสําเร็จ ลักษณะที่เปนตัวของตัวเอง ลักษณะตองการเปนที่
ยอมรับ ลักษณะที่สุขุมใจเย็น ลักษณะที่มีความคิดริเริ่ม ลักษณะที่ควบคุมตัวเอง พบวามี 5ปจจัยที่มี
ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และ 3 ปจจัยมีระดับความพึงพอใจที่ไมแตกตาง
กัน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.1 ปจจัยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 5 ปจจัย คือ 

- พนักงานที่มีลักษณะเปนชางเทาหนามากกวา มีความพึงพอใจในการทํางาน มากกวา
กลุมที่มีลักษณะเปนชางเทาหนานอยกวา 

- พนักงานที่มีลักษณะตองการความสําเร็จมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางาน 
มากกวากลุมที่มีลักษณะตองการความสําเร็จนอยกวา 

- พนักงานที่มีลักษณะตองการเปนที่ยอมรับมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางาน 
มากกวากลุมที่มีลักษณะตองการเปนที่ยอมรับนอยกวา 

- พนักงานที่มีลักษณะสุขุมใจเย็นมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางาน มากกวากลุมที่มี
ลักษณะสุขุมใจเย็นนอยกวา 
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- พนักงานที่มีลักษณะควบคุมตนเองมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางาน มากกวากลุม
ที่มีลักษณะควบคุมตนเองนอยกวา 

1.2 ปจจัยที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 3 ปจจัย คือ 

- พนักงานที่มีลักษณะกลายืนหยัดเรียกรองมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางานไม
แตกตางจากกลุมที่มีลักษณะกลายืนหยัดเรียกรองนอยกวา 

- พนักงานที่มีลักษณะเปนตัวของตนเองมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางานไม
แตกตางจากกลุมที่มีลักษณะเปนตัวของตนเองนอยกวา 

- พนักงานที่มีลักษณะมีความคิดริเร่ิมมากกวา มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตาง
จากกลุมที่มีลักษณะมีความคิดริเริ่มนอยกวา 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ เร่ืองบุคลิกภาพ ทักษะการทํางาน แรงจูงใจ ความ
ตองการประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยไดนํามาใชในการกําหนดกรอบความคิด ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ออกแบบสอบถาม อภิปรายผล รวมทั้งกําหนดขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ทําการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันแหงหน่ึง ที่มี
อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 385 คน (ที่มา : ขอมูลฝาย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทประกันแหงหน่ึง ณ เดือนธันวาคม 2553) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันแหง
หน่ึง ที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางนั้น
เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชหลักการคํานวณของ Taro Yamane โดยยอมให
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% (ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ. 2548 : 194) โดยมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้ 

 จากสูตร   n = 2N1
N

e+
 

 โดยที่   n แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
    N แทน จํานวนประชากร 
    e แทน ระดับความคาคลาดเคลื่อน (0.05) 

 เม่ือแทนคาในสูตร  n = 2385(0.05)1
385

+
   

      =   196 
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 จากการคํานวณพบวา ขนาดของกลุมตัวอยาง (n) เทากับ 196 คน ผูวิจัยไดทําการเพ่ิม
จํานวนตัวอยางอีก 4 คน รวมแลวไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 200 คน 

 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยทราบความนาจะเปนของกลุมตัวอยางที่จะถูกเลือกเขาเปนตัวอยาง 
ดังน้ันในการเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Judgement Sampling) โดยเก็บขอมูลแบบสอบถามเฉพาะพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัท
ประกันแหงหน่ึง และดําเนินการเก็บแบบสอบถามแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือใหได
ขนาดตัวอยางครบจํานวน 200 คน ตามสัดสวนที่คํานวณได 

 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัย
มีการดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควาตํารา ขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ รวมถึง
การสํารวจขอมูลเบื้องตน เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมตามความมุงหมายการวิจัย 

 2. ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตและประเด็นคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
และสรางรูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 6 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) มีรายละเอียดดังนี้ 

  ขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอที่ 2 อายุ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังนี้  
   1. 20 - 24 ป 
   2. 25 - 29 ป 
   3. 30 ปขึ้นไป 
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  ขอที่ 3 สถานภาพสมรส เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้ 

   1. โสด 
   2. สมรส 
   3. หมาย/หยาราง 

  ขอที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุด เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังนี้ 

   1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
   2. ปริญญาตรี หรือสูงกวา 

  ขอที่ 5 ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด 
โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังนี้ 

   1. ต่ํากวา 1 ป 
   2. 1 - 3 ป 
   3. มากกวา 3 ปขึ้นไป 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความสามารถในการขายของ
พนักงานขาย ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) แบบเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้นไป (Check List) โดยเปนคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคาตอบ (Rating Scale Method: Likert Scale Question) จํานวนทั้งหมด 5 ขอ 
ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับดังนี้ 

                  ระดับประเมิน   ระดับความคิดเห็น 

   ระดับ 5  หมายถึง      เห็นดวยอยางยิ่ง 
   ระดับ 4  หมายถึง      เห็นดวย 
   ระดับ 3  หมายถึง      ไมแนใจ 
   ระดับ 2  หมายถึง      ไมเห็นดวย 
   ระดับ 1  หมายถึง      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 2 ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน (ศิริวรรณ เสรีรัตน; 
และคณะ. 2548: 129) ไดดังนี้ 
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 ความกวางของอันตรภาคชัน้  = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                      จํานวนชั้น 
        = 5 - 1 
             5 
        = 0.8 
 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานความ 
สามารถในการขายของพนักงานขาย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการขาย 
  1.00 - 1.80   มีความสามารถในการขายในระดับไมดีอยางมาก 
  1.81 – 2.60   มีความสามารถในการขายในระดับไมดี 
  2.61 - 3.40   มีความสามารถในการขายในระดับปานกลาง 
  3.41 - 4.20   มีความสามารถในการขายในระดับดี 
  4.21 - 5.00   มีความสามารถในการขายในระดับดีอยางมาก 

 สวนที่ 3 เปนขอมูลลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย เปนคําถามแบบ Semantic 
Differential Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับคือ 

  ระดับ 5 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพตรงกับรูปแบบ A อยางมาก 
  ระดับ 4 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพตรงกับรูปแบบ A 
  ระดับ 3 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพที่เปนกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพตรงกับรูปแบบ B 
  ระดับ 1 หมายถึง มีลักษณะบุคลิกภาพตรงกับรูปแบบ B อยางมาก 

 การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 3 ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน (ศิริวรรณ เสรีรัตน; 
และคณะ. 2548: 129) ไดดังนี้ 

 ความกวางของอันตรภาคชัน้  = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                      จํานวนชั้น 
        = 5 - 1 
             5 
        = 0.8 
 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพของ
พนักงานขาย ดังนี้ 
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  คะแนนเฉลีย่  ระดับลักษณะบุคลิกภาพ 
  1.00 - 1.80   มีลักษณะบคุลิกภาพตรงกบัรูปแบบ B อยางมาก 
  1.81 – 2.60   มีลักษณะบคุลิกภาพตรงกบัรูปแบบ B 
  2.61 - 3.40   มีลักษณะบคุลิกภาพที่เปนกลาง 
  3.41 - 4.20   มีลักษณะบคุลิกภาพตรงกบัรูปแบบ A 
  4.21 - 5.00   มีลักษณะบคุลิกภาพตรงกบัรูปแบบ A อยางมาก 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการขายของ
พนักงานขาย ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) แบบเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้นไป (Check List) โดยเปนคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคาตอบ (Rating Scale Method: Likert Scale Question) จํานวนทั้งหมด 6 ขอ 
ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับดังนี้ 

                  ระดับประเมิน   ระดับความคิดเห็น 

   ระดับ 5  หมายถึง      เห็นดวยอยางยิ่ง 
   ระดับ 4  หมายถึง      เห็นดวย 
   ระดับ 3  หมายถึง      ไมแนใจ 
   ระดับ 2  หมายถึง      ไมเห็นดวย 
   ระดับ 1  หมายถึง      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 4 ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน (ศิริวรรณ เสรีรัตน; 
และคณะ. 2548: 129) ไดดังนี้ 

 ความกวางของอันตรภาคชัน้  = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                      จํานวนชั้น 
        = 5 - 1 
             5 
        = 0.8 

 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
แรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย ดังนี้ 

  คะแนนเฉลีย่  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจงูใจในการขาย 
  1.00 - 1.80   มีแรงจูงใจในการขายในระดับไมดีอยางมาก 
  1.81 – 2.60   มีแรงจูงใจในการขายในระดับไมดี 
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  2.61 - 3.40   มีแรงจูงใจในการขายในระดับปานกลาง 
  3.41 - 4.20   มีแรงจูงใจในการขายในระดับดี 
  4.21 - 5.00   มีแรงจูงใจในการขายในระดับดีอยางมาก 

 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) แบบเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้นไป (Check List) โดยเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคาตอบ (Rating Scale Method: Likert Scale Question) จํานวนทั้งหมด 4 ขอ ซึ่งจัด
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับดังนี้ 

                  ระดับประเมิน   ระดับความคิดเห็น 

   ระดับ 5  หมายถึง      เห็นดวยอยางยิ่ง 
   ระดับ 4  หมายถึง      เห็นดวย 
   ระดับ 3  หมายถึง      ไมแนใจ 
   ระดับ 2  หมายถึง      ไมเห็นดวย 
   ระดับ 1  หมายถึง      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 5 ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน (ศิริวรรณ เสรีรัตน; 
และคณะ. 2548: 129) ไดดังนี้ 

 ความกวางของอันตรภาคชัน้  = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                     จํานวนชั้น 
        = 5 - 1 
              5 
        = 0.8 
 จากนั้นกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามกี่ยวกับปจจัยดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ดังนี้ 

  คะแนนเฉลีย่  ระดับความคิดเห็นตอส่ิงอํานวยความสะดวก 
  1.00 - 1.80   สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยูในระดับไมดีอยางมาก 
  1.81 – 2.60   สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยูในระดับไมดี 
  2.61 - 3.40   สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
  3.41 - 4.20   สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยูในระดับดี 
  4.21 - 5.00   สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยูในระดับดีอยางมาก 
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 สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ แบงเปน 6 ขอ โดยใน
ขอที่ 1 ถึง 4 ซึ่งเปนเรื่องของคาตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ มีความรูความสามารถ และความ
ภาคภูมิใจในงานที่ทํา แบบสอบถามเปนแบบ Semantic Differential Scale โดยใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับคือ 

  ระดับ 5 หมายถึง มีความสาํเร็จในการขายในระดับดีมาก 
  ระดับ 4 หมายถึง มีความสาํเร็จในการขายในระดับดี 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความสาํเร็จในการขายในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความสาํเร็จในการขายในระดับไมดี 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความสาํเร็จในการขายในระดับไมดีมาก 

 การอภิปรายผลการวิจัยของขอที่ 1 ถึง 4 นี้ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 129) ไดดังนี้ 

 ความกวางของอันตรภาคชัน้  = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                     จํานวนชั้น 
        = 5 - 1 
             5 
        = 0.8 

 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุ ดังนี้ 

  คะแนนเฉลีย่  ระดับความความสําเร็จ 
  1.00 - 1.80   มีความสําเร็จในการขายในระดับไมดีอยางมาก 
  1.81 – 2.60   มีความสําเร็จในการขายในระดับไมดี 
  2.61 - 3.40   มีความสําเร็จในการขายในระดับปานกลาง 
  3.41 - 4.20   มีความสําเร็จในการขายในระดับดี 
  4.21 - 5.00   มีความสําเร็จในการขายในระดับดีอยางมาก 

 สวนขอที่ 5 และ 6 จํานวนลูกคาที่ขายได และจํานวนลูกคาที่ขายไดทั้งหมด เปน
แบบสอบถามชนิดปลายเปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) ใหผูตอบ
แบบสอบถามกรอกจํานวนลูกคาที่ขายได และที่ขายไดทั้งหมด ตามลําดับ 

 3. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติม
เพ่ือนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสม
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ของเนื้อหา จากน้ันนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจน
และถูกตองกอนนําไปใช 

 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out ) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุดเพ่ือนําไปหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการคํานวณคา Cronbach’s alpha 
(กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 449) ดังนี้ 

 

Cronbach’s alpha =      k      covariance / variance 

    1 + (k-1) covariance / variance 

  โดย  k  = จํานวนคําถาม 
   covariance = คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
   variance = คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมของคําถาม 

  ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันในแตละดานดังน้ี 
  - ความสามารถในการขายของพนักงานขาย มีคาเทากับ 0.789 
  - ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย มีคาเทากับ 0.755 
  - แรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย มีคาเทากับ 0.750 
  - ความคิดเห็นตอส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีคาเทากับ 0.817 
  - ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ มีคาเทากับ 0.761 

 5. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกคร้ัง กอนนําออกไปใชเก็บขอมูลภาคสนาม 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 แหลงขอมูลประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่เก่ียวของกับการทําการวิจัยคร้ังน้ีโดยตรง
โดยผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือจากกลุมตัวอยางดวย
ตนเองซ่ึงเปนขอมูลหลักที่ใชในการวิเคราะหตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพ่ือใหไดขอสรุปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่เก่ียวของกับการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไมไดเก็บ
รวบรวมดวยตนเอง แตไดนํามาจากการคนควาจากหนังสือ วิทยานิพนธ รายงานการศึกษาวิจัยและ
สื่อตางๆ รวมทั้งสื่ออินเตอรเน็ตของหนวยงานตางๆ ที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ 
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4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากทําการรวบรวมขอมูลครบถวนแลว ผูวิจัยไดกําหนดการวิเคราะหขอมูลจาก     
แบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบ
แบบสอบถามและคัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก โดยคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณเทาน้ัน 
 2. ทําการลงรหัส (Coding) ขอมูล โดยแบงเปนกลุมตามตัวแปรที่ทําการศึกษา แลวนํา    
ขอมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
 3. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 โดยวิธีการแจกแจงความถี่ แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)    
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด และประสบการณในการทํางาน แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) และความถี่ 
(Frequency) 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการขายของพนักงานขาย แสดงผลเปน
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย แสดงผลเปนคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย แสดงผลเปน
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน
แสดงผลเปน คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ แสดงผลเปน 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 เพ่ือทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 1. สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพทแตกตางกัน 
 การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) เพ่ืออธิบายคาความแตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคล กับความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 2. สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 ปจจัยดานความสามารถในการขาย มีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 การวิเคราะหใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ืออธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 3. สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 ปจจัยดานบุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 การวิเคราะหใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ืออธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 4. สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 4 ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จ
ในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 การวิเคราะหใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ืออธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 5. สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 5 ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน มี
ความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 การวิเคราะหใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ืออธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชคาสถิติ 2 ประเภทในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัย
ดังตอไปน้ี 

 1. คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายถึงขอมูลลักษณะทั่วไปของ 
กลุมตัวอยาง ซึ่งคาสถิติที่ใชไดแก 

  1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

  P = ƒ x 100 

       n 
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  เม่ือ  P แทน รอยละ 
    ƒ    แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 
    n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 

  1.2 คาเฉลี่ย (Mean : x ) (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544: 35) 

    x  =     
n

x∑  

  เม่ือ  x   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
    ∑ x  แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 
    n   แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 65) 

S.D. =  
( )

)1(

22

−
∑ ∑

nn
xn x  

  เม่ือ  S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    x2  แทน ผลรวมคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    ( )2∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    n  แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 

 2. คาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทําการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น จะใช
สถิติตางๆ ดังนี้ 
  2.1 สถิติ t-test ใชสําหรับเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม
โดยใชทดสอบสมมติฐานดานเพศ (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544: 178) โดยมีสูตรดังนี้ 

  ในกรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน (σ12 = σ22) 

   t =        

nn

xx
Sp

21

21

11
+

−  

         
  สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ (n1 + n2 – 2) 
  เม่ือ  t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 
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    xx 21
 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ 

    Sp  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
    n1 n2   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ 

  ในกรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน (σ12 = σ22)  

     t =  

n
S

n
S

xx

2

2

2

1

2

1

21

+

−
    

  เม่ือ  t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 
    xx 21

 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ 

       S1
 2

   S2
2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2  

        ตามลําดับ 

    n1   n2          แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ 
 
  2.2 สถิติการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป (สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ.  2542: 393) 
มีสูตรดังนี้ 
 

     แหลงความแปรปรวน     df             SS             MS                      F 

     ระหวางประชากร     k – 1        SS(B) = n
T

n
Tk

i i

i
2

1

2

−∑
=

       

 MS(B)=
1
)(

−k
BSS  

     ภายในประชากร     n – k    SS(W) = 
n
Tx

i

i
k

i j
ij

n 2

1 1

21

−∑∑
= =

          

                                                                             MS(W)=
kn

WSS
−

)(       

รวม                   n – 1      SS(T) = 
n

Tx
k

i

n

j
ij

i 2

1 1

2 −∑∑
= =

 

 
  เม่ือ  k แทน จํานวนประชากรที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
    n  แทน จํานวนตวัอยางทั้งสิ้นที่เลือกมาจากประชากรทุกประชากร 
    ni  แทน จํานวนตวัอยางที่เลือกมาจากประชากรที ่i 

MS(B) 

MS(W) 
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    Xij  แทน คาสังเกตซึ่งไดจากตัวอยางที่ j ที่เลือกมาจากประชากรที่ i 
    Ti   แทน ผลรวมของคาสังเกตจากตวัอยางที่เลือกมาจากประชากรที่ i 
    T  แทน ผลรวมของคาสังเกตจากตวัอยางที่เลือกมาจากประชากร 
       ทุกประชากร 
    SS (B) แทน ผลรวมกําลังสองระหวางประชากร (Between Sum of  
       Square) 
     k – 1 แทน องศาแหงความเปนอิสระระหวางประชากร (Between  
       Degree of Freedom) 
     SS (W) แทน ผลรวมกําลังสองภายในประชากร (Within Sum of  
      Square) 
     n – k แทน  องศาแหงความเปนอิสระของภายในประชากร 
    MS (B) แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square 

Between Groups) 
    MS (W) แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square 

Within Groups) 
    F แทน คาสถิตทิี่จะใชเปรียบเทียบกบัคาวิกฤตจากการแจกแจง       

แบบ F เพ่ือทราบนัยสําคัญ 

  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตาง  
เปนรายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา.  2544: 
333)                                                    

   LSD =    kn

ji nn
MSE−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

11  

   โดยที่ ni ≠  nj  

     r =  n – k 

   เม่ือ LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่ i และ j 
     MSE แทน คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
     k    แทน จํานวนกลุมตวัอยางที่ใชทดสอบ 
     n      แทน จํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด 
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     α  แทน คาระดับนัยสาํคัญที่กําหนด 
 

  2.3 ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยคาประสิทธิ์
สหสัมพันธ แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใชสูตร ดังน้ี 
(พวงรัตน ทวีรัตน.2540: 144 – 145) 
 

  r  = 
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
2222

))((

Ynxn

yxxyn

Yx
 

 
  เม่ือ   r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    n  แทน จํานวนคูของขอมูล 
    ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนของตัวแปร x 
    ∑Y  แทน ผลรวมของคะแนนของตัวแปร y 
    ∑ XY  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปร x และ y 

    ∑X 2  แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนตัวแปร x 

    ∑ y2
 แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนตัวแปร x 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แทนดวยสัญลักษณ r มีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 คาที่อยูตรง
กลางคือ 0 หมายความวาไมมีความสัมพันธกันเลย 
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
   ถาคา |r| มีคาสูงกวา 0.90      แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

   ถาคา |r| มีคาตั้งแต 0.70-0.89  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง 

   ถาคา |r| มีคาตั้งแต 0.30-0.69  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

   ถาคา |r| มีคาตั้งแต 0.01-0.29  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับต่ํา 

   ถาคา |r| มีคาเทากับ 0              แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันเลย 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาเรื่อง “ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 

ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง” การวิเคราะหขอมูล และการแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 

X   แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง 
t  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 
F  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F-distribution 
df  แทน  ระดับขั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS  แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean 

Square) 
Prob., p  แทน  ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิต ิ
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 
Sig.  แทน  ระดับนัยสําคญัทางสถิติจากการทดสอบใชในการ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
*  แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
**  แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
H0  แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ

นําเสนอออกเปน 7 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ

พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัท

ประกันแหงหนึ่ง 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของพนักงานขาย
ทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง 

ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลดานความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง 

ตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 53 26.5 
 หญิง 147 73.5 
  รวม 200 100.0 
2.  อายุ   
 20 - 24 ป 39 19.5 
 25 - 29 ป 99 49.5 
 30 ปขึ้นไป 62 31.0 
  รวม 200 100.0 
3.  สถานภาพสมรส*   
 โสด 136 68.0 
 สมรส 59 29.5 
 หมาย/หยาราง 5 2.5 
  รวม 200 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน (คน) รอยละ 
4.  ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 76 38.0 
 ปริญญาตรีหรอืสูงกวา 124 62.0 
  รวม 200 100.0 
5.  ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท   
 ต่ํากวา 1 ป 68 34.0 
 1 - 3 ป 84 42.0 
 มากกวา 3 ปขึ้นไป 48 24.0 
  รวม 200 100.0 

 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 200 คน สรุปผลไดดังนี้ 

เพศ 
พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 73.5 

และเปนเพศชาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 26.5 
อายุ 
พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญมีอายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 

49.5 รองลงมาคืออายุ 30 ปขึ้นไป มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 31.0 และอายุระหวาง 20-24 ป 
มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.5 

สถานภาพสมรส 
พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 68.0 

รองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.5 และสถานภาพหมาย/หยาราง 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5 

ระดับการศึกษา 
พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 124 

คน คิดเปนรอยละ 62.0 และระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0 
ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 
พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญมีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 1-3 ป 

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทต่ํากวา 
1 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.0 และประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทมากกวา 3 
ปขึ้นไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.0 



 

50 

เน่ืองจากมีอันตราภาคชั้นของขอมูลดานสถานภาพสมรสของพนักงานขายทางโทรศัพทมี
ความถี่นอยกวาเกณฑที่กําหนดไว ดังน้ัน ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมใหมเพ่ือเปนการใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 

 
ตาราง 2 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท (จัดกลุมใหม) 
 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน (คน) รอยละ 
3.  สถานภาพสมรส   
 โสด 136 68.0 
 สมรส/หมาย/หยาราง 64 32.0 
  รวม 200 100.0 

 
สถานภาพสมรส 
พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 68.0 

และสถานภาพสมรส/หมาย/หยาราง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.0 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 

การวิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงาน
ขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
 

ความสามารถในการขาย 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท X  S.D. ระดับความสามารถ 

ทานสามารถโนมนาวและเขาใจถึงปญหาของ
ลูกคาได 

4.16 .650 ดี 

ทานสามารถตอบขอโตแยง และขอสงสัยของ
ลูกคาได 

4.22 .651 ดีอยางมาก 

ทานสามารถสื่อสารกับลูกคาไดอยางชัดเจนและ
ไดใจความ 

4.23 .690 ดีอยางมาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ความสามารถในการขาย 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท X  S.D. ระดับความสามารถ 

ทานสามารถใชประโยชนกับเคร่ืองมือที่ใชในการ
ขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.24 .703 ดีอยางมาก 

ทานรับฟงถึงส่ิงที่ลูกคาตองการอยางตั้งใจ 4.25 .685 ดีอยางมาก 
  รวม 4.22 .576 ดีอยางมาก 

 
 จากตาราง 3 ความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทาง
โทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึงโดยภาพรวมอยูในระดับดีอยางมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 
เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีความสามารถในระดับดีอยางมาก ไดแก เรื่องการรับฟงถึงส่ิงที่ลูกคา
ตองการอยางตั้งใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมาคือ เร่ืองการใชประโยชนกับเครื่องมือที่ใช
ในการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เร่ืองการสื่อสารกับลูกคาไดอยาง
ชัดเจนและไดใจความ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และเรื่องการตอบขอโตแยงและขอสงสัยของลูกคา
ได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 สวนความสามารถในระดับดี ไดแก เรื่องการโนมนาวและเขาใจถึง
ปญหาของลูกคาได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท ของ
บริษัทประกันแหงหน่ึง 
 การวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหง
หนึ่ง โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขายทาง

โทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
 

ลักษณะบุคลกิภาพ X  S.D. ระดับบุคลิกภาพ 
การมาทํางานสาย 
(ไมเคยมาสายเลย.....มาสายเปนบางคร้ัง) 

3.66 1.054 ตรงกับรูปแบบ A 

ลักษณะการแขงขัน 
(ชอบการแขงขัน.....ไมชอบการแขงขัน) 

3.49 1.084 ตรงกับรูปแบบ A 

ความรูสึกกระตือรือรนในการทํางาน 
(รูสึกกระตือรือรน.....ไมเคยรูสึกกระตือรือรน) 

3.82 .903 ตรงกับรูปแบบ A 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ลักษณะบุคลกิภาพ X  S.D. ระดับบุคลิกภาพ 
รูปแบบการทาํงาน 
(ทําหลายสิ่งในขณะเดียวกนั.....ทําสิ่งเดียวใน
ชวงเวลาหนึ่ง) 

3.45 1.021 ตรงกับรูปแบบ A 

ความรวดเรว็ในการทํางาน 
(ทํางานดวยความรวดเรว็.....ทํางานดวยความ
ประณีต) 

3.70 .884 ตรงกับรูปแบบ A 

การแสดงอารมณความรูสึก 
(แสดงออกตามความรูสึก.....เก็บความรูสกึไว) 

3.71 .938 ตรงกับรูปแบบ A 

การสนใจสิ่งแวดลอมภายนอก 
(สนใจมาก.....สนใจนอย) 

3.48 .966 ตรงกับรูปแบบ A 

  รวม 3.61 .731 ตรงกับรูปแบบ A 

 
 จากตาราง 4 ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหง
หน่ึงโดยภาพรวมตรงกับรูปแบบ A ทุกขอ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
ลักษณะบุคลิกภาพตรงรูปแบบ A ไดแก เร่ืองความรูสึกกระตือรือรนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.82 รองลงมาคือ เรื่องการแสดงอารมณความรูสึก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เรื่องความ
รวดเร็วในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เร่ืองการมาทํางานสาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 
เรื่องลักษณะการแขงขัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 เรื่องการสนใจสิ่งแวดลอมภายนอก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และเรื่องรูปแบบการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 

 
การวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขาย

ทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 

 

แรงจงูใจในการขาย 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท X  S.D. ระดับแรงจงูใจ 

ทานมีความตัง้ใจที่จะประสบความสําเร็จไดดวย
ตนเอง 

4.50 .585 ดีอยางมาก 

หลักสําคัญก็คอืทานจะตองขายใหไดเทานั้น 4.17 .728 ดี 
การที่ทานตองการประสบความสําเร็จในการขาย 
เปนการทําเพ่ือตัวเอง 

4.02 .964 ดี 

ทานจะขายตอไป แมวาทานจะประสบ
ความสําเร็จแลวก็ตาม เพราะถือเปนการทาทาย
ความสามารถ 

4.26 .743 ดีอยางมาก 

ทานไมเคยคดิที่จะเลิกขาย เพราะยังคงพึงพอใจ
ที่จะขายตอไป 

4.13 .795 ดี 

ทานขายเพราะรูสึกวา ชอบและรักในงานดานนี้ 4.11 .823 ดี 
  รวม 4.19 .550 ดี 

 
จากตาราง 5 แรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทาง

โทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่งโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา แรงจูงในระดับดีอยางมาก ไดแก เร่ืองการมีความตั้งใจที่จะประสบ
ความสําเร็จไดดวยตนเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และเรื่องการจะขายตอไป แมวาทานจะประสบ
ความสําเร็จแลวก็ตาม เพราะถือเปนการทาทายความสามารถ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวน
แรงจูงใจในระดับดี ไดแก เร่ืองหลักสําคัญก็คือทานจะตองขายใหไดเทาน้ัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.17 เร่ืองการไมเคยคิดที่จะเลิกขาย เพราะยังคงพึงพอใจที่จะขายตอไป โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 
เร่ืองการขายเพราะรูสึกวา ชอบและรักในงานดานนี้ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และเรื่องการท่ีทาน
ตองการประสบความสําเร็จในการขาย เปนการทําเพ่ือตัวเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 

 
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของ

พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
การวิเคราะหขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของพนักงานขายทาง

โทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 

 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

สถานที่ทํางานเหมาะสมแกการทํางานเชน 
สะอาด, เงียบสงบ 

4.31 .817 ดีอยางมาก 

อุปกรณที่ชวยในการขาย เชน เคร่ือง
คอมพิวเตอร, โทรศัพท สามารถใชงานไดเปน
อยางดี 

4.24 .725 ดีอยางมาก 

โปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชในการขาย สามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว 

4.08 .893 ดี 

มีมุมพักผอน ด่ืมน้ํา ชา กาแฟ ใหกับพนักงาน
อยางพอเพียง 

4.32 .867 ดีอยางมาก 

  รวม 4.24 .629 ดีอยางมาก 

 
จากตาราง 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของพนักงานขาย

ทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่งโดยภาพรวมอยูในระดับดีอยางมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.32 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นในระดับดีอยางมาก ไดแก เรื่องการมีมุมพักผอน ด่ืม
น้ํา ชา กาแฟ ใหกับพนักงานอยางพอเพียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาคือ เรื่องสถานที่
ทํางานเหมาะสมแกการทํางานเชน สะอาด, เงียบสงบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และเรื่องอุปกรณที่
ชวยในการขาย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร, โทรศัพท สามารถใชงานไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.24 สวนความคิดเห็นในระดับดี ไดแก เร่ืองโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการขาย สามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 

 
ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลดานความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
  
 การวิเคราะหขอมูลดานความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงาน
ขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
 



 

55 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง 

 

ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท X  S.D. ระดับความสําเร็จ 

คาตอบแทนจากการขายเม่ือเทียบกับเพือ่นในที่
ทํางาน 
(มากกวา.....นอยกวา) 

3.65 .960 ดี 

ความกาวหนาในอาชีพขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล 
(มีความกาวหนา.....ไมมีความกาวหนา) 

3.78 .840 ดี 

มีความรูความสามารถเม่ือเทียบกบัเพ่ือนในที่
ทํางาน 
(มากกวา.....นอยกวา) 

3.85 .819 ดี 

ความภาคภูมิใจในงานที่ทํา 
(มีความภูมิใจ.....ไมมีความภูมิใจ) 

4.15 .798 ดี 

  รวม 3.86 .710 ดี 

  
 จากตาราง 7 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทาง
โทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึงโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ความสําเร็จในระดับดี ไดแก เร่ืองความภาคภูมิใจในงานที่ทํา โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.15 รองลงมาคือ เร่ืองความรูความสามารถเมื่อเทียบกับเพ่ือนในที่ทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 เรื่องความกาวหนาในอาชีพขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
และเรื่องคาตอบแทนจากการขายเม่ือเทียบกับเพ่ือนในที่ทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 
 นอกจากนี้ ยังมีผลการวิเคราะหขอมูลในเรื่องของจํานวนลูกคาที่ขายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 
โดยแสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง 8 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของจํานวนลูกคาที่ขายไดโดย

เฉลี่ยตอเดือน ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
 

จํานวนลูกคาที่ขายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน คาต่ําสุด คาสูงสุด X  S.D. 
จํานวนลูกคาที่ขายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 12 370 101.59 70.742 
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 จากตาราง 8 จํานวนลูกคาที่ขายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของ
บริษัทประกันแหงหน่ึงโดยภาพรวม มีคาต่ําสุดเทากับ 12 ราย คาสูงสุด เทากับ 370 ราย และ
คาเฉลี่ยของจํานวนลูกคาที่ขายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 101.59 ราย 
 

ตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  
 การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท
แตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 

โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 5 สมมติฐาน ดังนี้คือ 
 
สมมติฐานขอที่ 1.1 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีเพศแตกตางกัน มีความสําเร็จใน

การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ คือ 
H0 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีเพศแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคล ไมแตกตางกัน 
H1 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีเพศแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมที่เปน

อิสระตอกันโดยใชสถิติทดสอบ (t-test) ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ตอเม่ือคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
 
ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามเพศ 
 

  t-test for Equality of Means 

ตัวแปรที่ศึกษา เพศ X  S.D t df Sig.  
(2-tailed) 

ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคล 

ชาย 3.86 
.647 

.027 198 
.979 

 หญิง 3.85 .733    
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จากตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบแบบ Independent 
Sample t-test พบวามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.979 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีเพศ
แตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานขอที่ 1.2 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีอายุแตกตางกัน มีความสําเร็จใน

การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ คือ 
H0 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีอายุแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคล ไมแตกตางกัน 
H1 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีอายุแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และเม่ือใดถาสมมติฐาน
ขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคู
แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี  
 
ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามอายุ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig.  

ความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล 

ระหวางกลุม 2.634 2 1.317 2.653 .073 

 ภายในกลุม 97.796 197 .496   
 รวม 100.430 199    
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จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติทดสอบ One Way 
Analysis of Variance (One Way ANOVA) พบวามีคา Sig. เทากับ 0.073 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาพนักงานขายทาง
โทรศัพท ที่มีอายุแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานขอที่ 1.3 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี

ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ คือ 
H0 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขาย

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ไมแตกตางกัน 
H1 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขาย

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมที่เปน

อิสระตอกันโดยใชสถิติทดสอบ (t-test) ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ตอเม่ือคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
 
ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

  t-test for Equality of Means 

ตัวแปรที่ศึกษา สถานะภาพ X  S.D t df Sig.  
(2-tailed) 

ความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล 

โสด 3.85 .687 -.255 198 .799 

 
สมรส/หมาย/
หยาราง 

3.88 .763    

 
จากตาราง 11 ผลการทดสอบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชการทดสอบแบบ 
Independent Sample t-test พบวามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.799 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานขายทาง
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โทรศัพท ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สมมติฐานขอที่ 1.4 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ คือ 
H0 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขาย

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ไมแตกตางกัน 
H1 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขาย

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมที่เปน

อิสระตอกันโดยใชสถิติทดสอบ (t-test) ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ตอเม่ือคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  t-test for Equality of Means 

ตัวแปรที่ศึกษา ระดับ
การศึกษา 

X  S.D t df Sig.  
(2-tailed) 

ความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล 

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

3.96 .720 1.684 198 .094 

 
ปริญญาตรี
หรือสูงกวา 

3.79 .699    

 
จากตาราง 12 ผลการทดสอบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบแบบ 
Independent Sample t-test พบวามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.094 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานขายทาง
โทรศัพท ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอที่ 1.5 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขาย
ทางโทรศัพทแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 

ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ คือ 
H0 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทแตกตาง

กัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ไมแตกตางกัน 
H1 : พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทแตกตาง

กัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และเม่ือใดถาสมมติฐาน
ขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคู
แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี  
 
ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig.  

ความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล 

ระหวางกลุม 4.015 2 2.008 4.102* .018 

 ภายในกลุม 96.414 197 .489   
 รวม 100.430 199    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามประสบการณในการทํางานขายทาง
โทรศัพท โดยใชสถิติทดสอบ One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) พบวามีคา 
Sig. เทากับ 0.018 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวาพนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท
ตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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และเพ่ือใหทราบวาประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทคูใดที่มีความแตกตางกัน
จึงทําการทดสอบตอไปดวยวิธี ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดังแสดงในตาราง 
ดังนี้ 
 
ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผลความแตกตางกันของความสําเร็จในการ

ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางานขายทางโทรศัพท โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

 

ประสบการณในการ
ทํางานขายทางโทรศัพท 

Mean 
(1) 

3.841 
(2) 

3.732 
(3) 

4.093 

ต่ํากวา 1 ป 3.841 - .109 
(.337) 

-.252 
(.058) 

1 - 3 ป 3.732  - -.361** 
(.005) 

มากกวา 3 ปขึ้นไป 4.093   - 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตาราง 14 เม่ือเปรียบเทียบความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของ
พนักงานขายทางโทรศัพท จําแนกตามประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทพบวา พนักงาน
ขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 1 - 3 ป กับพนักงานขายทาง
โทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทมากกวา 3 ปขึ้นไป มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวาพนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการ
ทํางานขายทางโทรศัพทมากกวา 3 ปขึ้นไป มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
แตกตางเปนรายคูกับพนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 1 - 
3 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือพนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณใน
การทํางานขายทางโทรศัพทมากกวา 3 ปขึ้นไป มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
มากกวาพนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 1 - 3 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.361 

 
สมมติฐานขอที่  2 ปจจัยดานความสามารถในการขาย  มีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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H0 : ปจจัยดานความสามารถในการขาย ไมมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 

H1 : ปจจัยดานความสามารถในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 

 
ตาราง 15 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสามารถในการขาย กับ

ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 

 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบคุคลของ
พนักงานขายทางโทรศัพท 

ความสามารถในการขาย Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ 
/ ทิศทาง 

ทานสามารถโนมนาวและเขาใจ
ถึงปญหาของลูกคาได 

0.339** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ทานสามารถตอบขอโตแยง และ
ขอสงสัยของลูกคาได 

0.330** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ทานสามารถสื่อสารกับลูกคาได
อยางชัดเจนและไดใจความ 

0.345** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ทานสามารถใชประโยชนกับ
เคร่ืองมือที่ใชในการขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

0.374** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ทานรับฟงถึงส่ิงที่ลูกคาตองการ
อยางตั้งใจ 

0.342** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ความสามารถในการขาย
โดยรวม 

0.406** 0.000 ปานกลาง/ทศิทาง
เดียวกัน 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสามารถในการขาย 

กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสามารถในการขายโดยรวม กับความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัย
ดานความสามารถในการขายโดยรวมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.406 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานความสามารถในการ
ขายโดยรวมมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือพิจารณาปจจัยดานความสามารถในการขายเปนรายขอ พบวา การสามารถโนมนาว
และเขาใจถึงปญหาของลูกคาได การสามารถตอบขอโตแยงและขอสงสัยของลูกคาได การสามารถ
สื่อสารกับลูกคาไดอยางชัดเจนและไดใจความ การสามารถใชประโยชนกับเครื่องมือที่ใชในการขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการรับฟงถึงสิ่งที่ลูกคาตองการอยางตั้งใจ มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 
0.000 ทุกขอ ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ปจจัยดานความสามารถในการขายในขอการ
สามารถโนมนาวและเขาใจถึงปญหาของลูกคาได การสามารถตอบขอโตแยงและขอสงสัยของลูกคา
ได การสามารถส่ือสารกับลูกคาไดอยางชัดเจนและไดใจความ การสามารถใชประโยชนกับเครื่องมือ
ที่ ใชในการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ และการรับฟงถึงสิ่งที่ลูกคาตองการอยางตั้งใจ มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.339 0.330 
0.345 0.374 และ 0.342 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานความสามารถใน
การขายในทุกขอมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ในระดับ
ปานกลาง 
 

สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานบุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 
H0 : ปจจัยดานบุคลิกภาพ ไมมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
H1 : ปจจัยดานบุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
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สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 

 
ตาราง 16 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพ กับความสําเร็จในการขาย

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 

 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบคุคลของ
พนักงานขายทางโทรศัพท 

บุคลิกภาพ Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ 
/ ทิศทาง 

การมาทํางานสาย 0.475** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ลักษณะการแขงขัน 0.555** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ความกระตือรือรนในการทํางาน 0.577** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

รูปแบบการทาํงาน 0.479** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ความรวดเรว็ในการทํางาน 0.638** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

การแสดงอารมณความรูสึก 0.337** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

การสนใจสิ่งแวดลอมภายนอก 0.407** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

บุคลิกภาพโดยรวม 0.662** 0.000 ปานกลาง/ทศิทาง
เดียวกัน 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพ กับความสําเร็จ

ในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพโดยรวม กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
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บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานบุคลิกภาพ
โดยรวมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทาง
โทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.662 
แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานบุคลิกภาพโดยรวมมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือพิจารณาปจจัยดานบุคลิกภาพเปนรายขอ พบวา การมาทํางานสาย ลักษณะการ
แขงขัน ความกระตือรือรนในการทํางาน รูปแบบการทํางาน ความรวดเร็วในการทํางาน การแสดง
อารมณความรูสึก และการสนใจสิ่งแวดลอมภายนอก มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ทุกขอ ซึ่ง
นอยกวา 0.01 หมายความวา ปจจัยดานบุคลิกภาพในขอการมาทํางานสาย ลักษณะการแขงขัน 
ความกระตือรือรนในการทํางาน รูปแบบการทํางาน ความรวดเร็วในการทํางาน การแสดงอารมณ
ความรูสึก และการสนใจสิ่งแวดลอมภายนอก มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.475 0.555 0.577 0.479 0.638 0.337 และ 0.407 ตามลําดับ 
แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานบุคลิกภาพในทุกขอมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ในระดับปานกลาง 

 
สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จใน

การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 
H0 : ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย ไมมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
H1 : ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 
 



 

66 

ตาราง 17 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย กับความสําเร็จใน
การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 

 

 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบคุคลของ
พนักงานขายทางโทรศัพท 

แรงจงูใจในการขาย Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ 
/ ทิศทาง 

ทานมีความตัง้ใจที่จะประสบ
ความสําเร็จไดดวยตนเอง 

0.314** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

หลักสําคัญก็คอืทานจะตองขายให
ไดเทาน้ัน 

0.284** 0.000 ต่ํา/ทิศทางเดียวกัน 

การที่ทานตองการประสบ
ความสําเร็จในการขาย เปนการ
ทําเพ่ือตัวเอง 

0.231** 0.001 ต่ํา/ทิศทางเดียวกัน 

ทานจะขายตอไป แมวาทานจะ
ประสบความสําเร็จแลวก็ตาม 
เพราะถือเปนการทาทาย
ความสามารถ 

0.400** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ทานไมเคยคดิที่จะเลิกขาย เพราะ
ยังคงพึงพอใจที่จะขายตอไป 

0.428** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

ทานขายเพราะรูสึกวา ชอบและ
รักในงานดานน้ี 

0.462** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

แรงจงูใจในการขายโดยรวม 0.494** 0.000 ปานกลาง/ทศิทาง
เดียวกัน 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย กับ

ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจในการขายโดยรวม กับความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดาน
แรงจูงใจในการขายโดยรวมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของ
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พนักงานขายทางโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.494 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานแรงจูงใจในการขายโดยรวมมากขึ้น จะ
มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

เม่ือพิจารณาปจจัยดานแรงจูงใจในการขายเปนรายขอ พบวา การมีความตั้งใจที่จะประสบ
ความสําเร็จไดดวยตนเอง หลักสําคัญก็คือทานจะตองขายใหไดเทานั้น การท่ีทานตองการประสบ
ความสําเร็จในการขายเปนการทําเพ่ือตัวเอง การจะขายตอไปแมวาทานจะประสบความสําเร็จแลวก็
ตามเพราะถือเปนการทาทายความสามารถ การไมเคยคิดที่จะเลิกขายเพราะยังคงพึงพอใจที่จะขาย
ตอไป และการขายเพราะรูสึกวาชอบและรักในงานดานน้ี มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 0.000 
0.001 0.000 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ปจจัยดานแรงจูงใจใน
การขายในขอการมีความตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง หลักสําคัญก็คือทานจะตองขาย
ใหไดเทาน้ัน การที่ทานตองการประสบความสําเร็จในการขายเปนการทําเพ่ือตัวเอง การจะขาย
ตอไปแมวาทานจะประสบความสําเร็จแลวก็ตามเพราะถือเปนการทาทายความสามารถ การไมเคย
คิดที่จะเลิกขายเพราะยังคงพึงพอใจที่จะขายตอไป และการขายเพราะรูสึกวาชอบและรักในงานดาน
นี้ มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทาง
โทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.314 
0.284 0.231 0.400 0.428 และ 0.462 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง และปานกลางตามลําดับ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานแรงจูงใจในการขายในทุกขอมากขึ้น จะมี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย 

 
สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธ

ตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 
H0 : ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน ไมมีความสัมพันธตอความสําเร็จใน

การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
H1 : ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการ

ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในการ
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ทดสอบสมมติฐาน ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 

 
ตาราง 18 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 

 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบคุคลของ
พนักงานขายทางโทรศัพท 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ 
/ ทิศทาง 

สถานที่ทํางานเหมาะสมแกการ
ทํางานเชน สะอาด, เงียบสงบ 

0.337** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

อุปกรณที่ชวยในการขาย เชน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร, โทรศัพท 
สามารถใชงานไดเปนอยางดี 

0.267** 0.000 ต่ํา/ทิศทางเดียวกัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชในการ
ขาย สามารถทํางานไดอยาง
รวดเร็ว 

0.339** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

มีมุมพักผอน ด่ืมน้ํา ชา กาแฟ 
ใหกับพนักงานอยางพอเพียง 

0.353** 0.000 ปานกลาง/ทิศทาง
เดียวกัน 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานโดยรวม 

0.428** 0.000 ปานกลาง/ทศิทาง
เดียวกัน 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกใน

การทํางาน กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท โดย
ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานโดยรวม 
กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท มีคา Sig.(2-
tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ
กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.428 แสดงวา ตัวแปร
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ทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขาย
ทางโทรศัพท มีปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานโดยรวมมากขึ้น จะมีความสําเร็จใน
การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 

เม่ือพิจารณาปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานเปนรายขอ พบวา สถานที่
ทํางานเหมาะสมแกการทํางานเชน สะอาด, เงียบสงบ อุปกรณที่ชวยในการขาย เชน เคร่ือง
คอมพิวเตอร, โทรศัพทสามารถใชงานไดเปนอยางดี โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการขายสามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว และมีมุมพักผอน ด่ืมนํ้า ชา กาแฟ ใหกับพนักงานอยางพอเพียง มีคา 
Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ทุกขอ ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ปจจัยดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการทํางานในขอสถานที่ทํางานเหมาะสมแกการทํางานเชน สะอาด, เงียบสงบ อุปกรณที่
ชวยในการขาย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร, โทรศัพทสามารถใชงานไดเปนอยางดี โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชในการขายสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว และมีมุมพักผอน ด่ืมน้ํา ชา กาแฟ 
ใหกับพนักงานอยางพอเพียง มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
ของพนักงานขายทางโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.337 0.267 0.339 และ 0.353 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ต่ํา ปานกลาง และปานกลางตามลําดับ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานใน
ทุกขอมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 19 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบคุคลของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศพัท
แตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล แตกตางกัน 

  

สมมติฐานขอที่ 1.1 พนักงานขายทางโทรศัพทที่
มีเพศแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล แตกตางกัน 

 
 

t-test 

 
 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 1.2 พนักงานขายทางโทรศัพทที่
มีอายุแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล แตกตางกัน 

 
One Way 
ANOVA 

 
 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 1.3 พนักงานขายทางโทรศัพทที่
มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบคุคล แตกตางกัน 

 
 

t-test 

 
 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 1.4 พนักงานขายทางโทรศัพทที่
มีระดับการศกึษาแตกตางกัน มีความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบคุคล แตกตางกัน 

 
 

t-test 

 
 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 1.5 พนักงานขายทางโทรศัพทที่
มีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท
แตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคล แตกตางกัน 

 
 

One Way 
ANOVA 

 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานความสามารถในการ
ขาย มีความสมัพันธตอความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทาง
โทรศัพท 

 
 

Pearson 
Correlation 

 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานบุคลิกภาพ มี
ความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 

 
Pearson 

Correlation 

 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย 
มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตสุวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 

 
Pearson 

Correlation 

 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตสุวนบุคคล
ของพนักงานขายทางโทรศพัท 

 
 

Pearson 
Correlation 

 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตสุวนบุคคล
ของพนักงานขายทางโทรศพัท 

 
 

Pearson 
Correlation 

 
 
 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุงหมาย สมมุติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาเรื่อง “ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง” เพ่ือใหผูประกอบการหรือบริษัทประกัน 
ใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานขาย เพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 
นอกจากน้ี ผลของงานวิจัยจะเปนประโยชนตอพนักงานขายประกันผานทางโทรศัพท ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพ่ือที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการทํางาน 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ที่มีผลตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสูความสําเร็จของพนักงานขายทางโทรศัพท
กับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทแตกตางกัน มีความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพทแตกตางกัน 
 2. ปจจัยดานความสามารถในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 3. ปจจัยดานบุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 4. ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 5. ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
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วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ทําการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันแหงหน่ึง ที่มี
อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 385 คน (ที่มา : ขอมูลฝาย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทประกันแหงหน่ึง ณ เดือนธันวาคม 2553) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันแหง
หน่ึง ที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางนั้น
เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชหลักการคํานวณของ Taro Yamane 
(Yamane.1967: 580-581) ระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ เทากับ 
196 ตัวอยาง และผูวิจัยไดทําการเพ่ิมจํานวนตัวอยางอีก 4 คน รวมแลวไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 200 คน 
 ในการเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Judgement Sampling) โดยเก็บขอมูลแบบสอบถามเฉพาะพนักงานขายทางโทรศัพทของ
บริษัทประกันแหงหน่ึง และดําเนินการเก็บแบบสอบถามแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
เพ่ือใหไดขนาดตัวอยางครบจํานวนกลุมตัวอยาง 
 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัย
มีการดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ผูวิจัยไดศึกษาคนควาตํารา ขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ รวมถึง
การสํารวจขอมูลเบื้องตน เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุตามความมุงหมายการวิจัย 
 2. ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตและประเด็นคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
และสรางรูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 6 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางานขายทางโทรศัพท 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความสามารถในการขายของ
พนักงานขาย ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ 
(Rating Scale Method: Likert Scale Question) จํานวนทั้งหมด 5 ขอ ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
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 สวนที่ 3 เปนขอมูลลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย เปนคําถามแบบ Semantic 
Differential Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการขายของ
พนักงานขาย ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ 
(Rating Scale Method: Likert Scale Question) จํานวนทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ 
(Rating Scale Method: Likert Scale Question) จํานวนทั้งหมด 4 ขอ ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ แบงเปน 6 ขอ โดยใน
ขอที่ 1 ถึง 4 ซึ่งเปนเรื่องของคาตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ มีความรูความสามารถ และความ
ภาคภูมิใจในงานที่ทํา แบบสอบถามเปนแบบ Semantic Differential Scale โดยใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ และขอ 5 ถึง 6 เปนจํานวนลูกคาที่ขายได 
และจํานวนลูกคาที่ขายไดทั้งหมด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 3. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติม
เพ่ือนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสม
ของเนื้อหา จากน้ันนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจน
และถูกตองกอนนําไปใช 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out ) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุดเพ่ือนําไปหาคาความเชื่อม่ัน ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันในแตละดานดังน้ี 
  - ความสามารถในการขายของพนักงานขาย มีคาเทากับ 0.789 
  - ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย มีคาเทากับ 0.755 
  - แรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย มีคาเทากับ 0.750 
  - ความคิดเห็นตอส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีคาเทากับ 0.817 
  - ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ มีคาเทากับ 0.761 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  1.1  คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางานขายทางโทรศัพท  
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 1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่ 2 
ปจจัยดานความสามารถในการขายของพนักงานขาย สวนที่ 3 ปจจัยดานลักษณะบุคลิกภาพของ
พนักงานขาย สวนที่ 4 ปจจัยดานแรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย สวนที่ 5 ปจจัยดานส่ิง
อํานวยความสะดวกในการทํางาน และสวนที่ 6 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ 
 1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลจาก
แบบสอบถาม สวนที่ 2 ปจจัยดานความสามารถในการขายของพนักงานขาย สวนที่ 3 ปจจัยดาน
ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย สวนที่ 4 ปจจัยดานแรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย สวน
ที่ 5 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน และสวนที่ 6 ความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุ 
 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 
 2.1  สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ใชทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพ
สมรส และระดับการศึกษา 
 2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)              
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ และประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 
 2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน ใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 ถึงขอที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงาน
ขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง สรุปผลไดดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
  ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 
147 คน คิดเปนรอยละ 73.5 มีอายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 49.5 มี
สถานภาพโสด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 68.0 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 62.0 และมีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 1-3 ป 
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 42.0 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง พบวา ความสามารถในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่งโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดีอยางมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ความสามารถในระดับดี
อยางมาก ไดแก เร่ืองการรับฟงถึงสิ่งที่ลูกคาตองการอยางตั้งใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
รองลงมาคือ เรื่องการใชประโยชนกับเคร่ืองมือที่ใชในการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.24 เรื่องการสื่อสารกับลูกคาไดอยางชัดเจนและไดใจความ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ
เร่ืองการตอบขอโตแยงและขอสงสัยของลูกคาได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 สวนความสามารถใน
ระดับดี ไดแก เรื่องการโนมนาวและเขาใจถึงปญหาของลูกคาได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 
 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัท
ประกันแหงหนึ่ง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัท
ประกันแหงหนึ่ง พบวา ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหง
หน่ึงโดยภาพรวมตรงกับรูปแบบ A โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพตรงรูปแบบ A ไดแก เรื่องความรูสึกกระตือรือรนในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.82 รองลงมาคือ เร่ืองการแสดงอารมณความรูสึก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เร่ืองความรวดเร็วใน
การทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เร่ืองการมาทํางานสาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เร่ือง
ลักษณะการแขงขัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 เรื่องการสนใจส่ิงแวดลอมภายนอก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.48 และเรื่องรูปแบบการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง พบวา แรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึงโดยภาพรวมอยูในระดับดี 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 เม่ือพิจารณารายขอพบวา แรงจูงใจในระดับดีอยางมาก ไดแก เร่ืองการมี
ความตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และเรื่องการจะขาย
ตอไป แมวาทานจะประสบความสําเร็จแลวก็ตาม เพราะถือเปนการทาทายความสามารถ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนแรงจูงใจในระดับดี ไดแก เร่ืองหลักสําคัญก็คือทานจะตองขายใหได
เทาน้ัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เร่ืองการไมเคยคิดที่จะเลิกขาย เพราะยังคงพึงพอใจที่จะขาย
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ตอไป โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 เรื่องการขายเพราะรูสึกวา ชอบและรักในงานดานน้ี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.11 และเรื่องการที่ทานตองการประสบความสําเร็จในการขาย เปนการทําเพ่ือตัวเอง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 
 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของพนักงานขาย
ทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของพนักงานขายทาง
โทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่งโดยภาพรวมอยูในระดับดีอยาง
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นในระดับดีอยางมาก ไดแก 
เร่ืองการมีมุมพักผอน ด่ืมนํ้า ชา กาแฟ ใหกับพนักงานอยางพอเพียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 
รองลงมาคือ เรื่องสถานที่ทํางานเหมาะสมแกการทํางานเชน สะอาด, เงียบสงบ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.31 และเรื่องอุปกรณที่ชวยในการขาย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร, โทรศัพท สามารถใชงาน
ไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สวนความคิดเห็นในระดับดี ไดแก เร่ืองโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชในการขาย สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 
 
 ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลดานความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลดานความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง พบวา ความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่งโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  เม่ือพิจารณารายขอพบวา ความสําเร็จในระดับดี ไดแก เรื่อง
ความภาคภูมิใจในงานท่ีทํา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมาคือ เร่ืองความรูความสามารถเม่ือ
เทียบกับเพ่ือนในที่ทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เรื่องความกาวหนาในอาชีพขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และเรื่องคาตอบแทนจากการขายเม่ือเทียบกับเพ่ือน
ในที่ทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 
 
 ตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพทแตกตางกัน มี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ 
ดังนี้ 
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  สมมติฐานขอที่ 1.1 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีเพศแตกตางกัน มีความสําเร็จใน
การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
  ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีเพศแตกตางกัน มีความสําเร็จ
ในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานขอที่ 1.2 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีอายุแตกตางกัน มีความสําเร็จใน
การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
  ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีอายุแตกตางกัน มีความสําเร็จ
ในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานขอที่ 1.3 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
  ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานขอที่ 1.4 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
  ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานขอที่ 1.5 พนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณในการทํางานขาย
ทางโทรศัพทแตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตกตางกัน 
  ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีประสบการณในการทํางานขาย
ทางโทรศัพทตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานความสามารถในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จใน
การขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสามารถในการขาย กับความสําเร็จ
ในการขายประกันอุบัติ เหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท พบวา ปจจัยดาน
ความสามารถในการขายมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของ
พนักงานขายทางโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.406 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทาง
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เดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานความสามารถในการขายมากขึ้น จะมี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 
 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานบุคลิกภาพ มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพ กับความสําเร็จในการขาย
ประกันอุบัติ เหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.662 ซึ่งตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขาย
ทางโทรศัพท มีปจจัยดานบุคลิกภาพมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
มากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย กับความสําเร็จในการ
ขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.494 ซึ่งตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขาย
ทางโทรศัพท มีปจจัยดานแรงจูงใจในการขายมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคลมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน กับ
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท พบวา ปจจัยดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.428 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานขายทางโทรศัพท มีปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานมากขึ้น จะมีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 



 

80 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได 
ดังนี้ 
 1. จากผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุสวนใหญอยูระหวาง 25-29 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่อยูในวัยทํางาน 
มีการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา และมีประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 
1-3 ป เปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชพล บุญอเนกวัฒนา (2551: บทคัดยอ) เร่ือง
คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู และแนวโนมพฤติกรรม
ในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหน่ึง พบวา สวนใหญเปนพนักงานเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 25 – 29 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 2. จากผลการวิเคราะหขอมูลดานความสามารถในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
ของพนักงานขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง พบวา ความสามารถของพนักงานขาย
ทางโทรศัพท โดยภาพรวมอยูในระดับดีอยางมาก ซึ่งสืบเน่ืองมาจากทางบริษัทมีระบบการคัดเลือก
ผูที่มาเปนพนักงานขายทางโทรศัพทเปนอยางดี มีวิธีการและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับ อรชร มณีสงฆ (2546: 176-181) กลาววา ในกระบวนการคัดสรรบุคลากรมาทํางานในการขาย
ทางโทรศัพท นับวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญมาก เน่ืองจากการใชการขายทางโทรศัพทนั้น 
พนักงานขายถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะตองมีการสื่อสารโตตอบกับลูกคา หรือผูที่
สนใจของกิจการ ดังน้ัน คุณสมบัติของผูที่จะเปนพนักงานขายทางโทรศัพทควรมีคุณสมบัติ
ดังตอไปน้ี เชน มีน้ําเสียงที่ชัดเจน อบอุน และมีความม่ันใจ มีความสามารถในการเรียนรูแนวคิด
ใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการฟง และทําความเขาใจกับความตองการของลูกคา และ
มีความม่ันใจในตนเองและตองการประสบความสําเร็จ เปนตน 
 3. จากผลการวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท พบวา 
ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท โดยภาพรวมตรงกับรูปแบบ A แสดงใหเห็นวา 
พนักงานขายทางโทรศัพทสวนใหญ มีลักษณะบุคลิกภาพแบบน้ี ซึ่งบุคลิกภาพรูปแบบ A (Type A 
personality) สามารถอธิบายไดจาก ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืนๆ (พฤติกรรมองคการ. 2541 : 57-
61) กลาววา เปนลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถในการตอสูกับอุปสรรคไดตลอดเวลาเพ่ือให
บรรลุผลมากขึ้นโดยใชเวลาลดลง หรือพฤติกรรมแสดงออกถึงความเรงดวนและเปนตอเหนือคู
แขงขัน บุคลิกภาพรูปแบบ A มีลักษณะดังน้ี (1) มีการเคลื่อนไหวการเดินและการรับประทานอยาง
รวดเร็ว (2) ไมอดทนกับเหตุการณสวนใหญที่เกิดขึ้น (3) มีความคิดที่จะทําสองสิ่งขึ้นไปพรอมๆกัน 
(4) ไมสามารถปลอยใหมีเวลาวาง (5) การวัดความสําเร็จในรูปของจํานวนในทุกส่ิงที่ปรารถนา ซึ่ง
บุคลิกภาพรูปแบบ A จะเปนแรงงานที่มีความรวดเร็วเพราะวามุงที่ปริมาณมากกวาคุณภาพ ใน
ตําแหนงการบริหารรูปแบบ A นานๆ คร้ังจะมีความคิดสรางสรรคเพราะมุงที่ปริมาณและความ
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รวดเร็วซ่ึงตองอาศัยประสบการณในอดีต เม่ือมีการเผชิญกับปญหาโดยจะไมจัดสรรเวลาเพื่อพัฒนา
ผลลัพธที่เปนเอกลักษณสําหรับปญหาใหม นานๆคร้ังจึงจะเปลี่ยนการตอบสนองเพ่ือความทาทาย
เฉพาะอยางยิ่ง คนที่มีบุคลิกภาพแบบ A ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่กระตือรือรน ตรงกับสุภาษิตที่วานํ้าขึ้น
ใหรีบตัก ซึ่งสอดคลองกับบุคลิกภาพของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 4. จากผลการวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท พบวา พนักงานขายทางโทรศัพท มีแรงจูงใจในการขายประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยเฉพาะเรื่องการมีความตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จได
ดวยตนเอง และเรื่องการที่จะขายตอไป แมวาจะประสบความสําเร็จแลวก็ตาม เพราะถือเปนการทา
ทายความสามารถนั้น อยูในระดับดีอยางมาก นั่นเปนเพราะ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน เปน
คุณสมบัติขอหนึ่งของการเปนพนักงานขายท่ีประสบความสําเร็จ ทั้งที่เกิดจากตนเอง และถูกกระตุน
จากบุคคลหรือสิ่งเราภายนอก ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน; และสมชาย หิรัญกิตติ. (2530 : 
150) ที่ไดใหความหมายวา การจูงใจหมายถึงวิธีการชักนําพฤติกรรมของแตละบุคคลใหปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค ความตองการของมนุษยสิ่งจูงใจจะเกิดขึ้นไดจากภายในและภายนอกบุคคล และ
สอดคลองกับเอ็ด สาระภูมิ (2529 :7) ที่ไดใหความหมายวา การจูงใจ หมายถึงการกระตุนหรือเรา 
เพ่ือชวยใหการกระทําตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งเปนภาวะการณกระตุนใหผูปฏิบัติงานได
ทํางานดวยความขยันขันแข็ง มีความกระตือรือรน อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบควบคูกันไปดวย 
 5. จากผลการวิเคราะหขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน พบวา สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน ของพนักงานขายทางโทรศัพท อยูในระดับดีอยางมาก เนื่องจากทาง
บริษัทตระหนักถึงสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะเร่ืองการทํางานดวยความ
สะดวกสบาย สะอาดสะอาน มีมุมพักผอน ด่ืมนํ้า ชา กาแฟ รวมถึงการมีอุปกรณการทํางานที่
ทันสมัย รวดเร็ว อยางอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณการสื่อสาร เชน โทรศัพท เพราะการทํางาน
ขายทางโทรศัพทเปนงานที่คอนขางเครียด และตองอาศัยความรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร ดังน้ัน
การมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานที่ดี ยอมสงผลดีแกพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับ สุชาดา เหม
พรหมราช (2551: 11. อางอิงจาก วนิภา วองวัจนะ. 2535. หนา 20) ซึ่งถามีเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ 
พรอมครบครัน วางไวเปนระเบียบ สะดวกตอการใชงาน และ มีนวัตกรรมใหมๆ เชิงสรางสรรค จะ
ชวยลดระดับความเครียดแกผูปฏิบัติงาน ทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 
 6. จากผลการวิเคราะหขอมูลดานความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท พบวา อยูในระดับดี โดยเฉพาะเร่ืองความภาคภูมิใจในงานที่ทํา มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุนั้น ไมไดวัดจาก
การมีผลตอบแทนที่สูง หรือการมีความกาวหนาในอาชีพเทาน้ัน แตสามารถวัดไดจากการมีความ
ภาคภูมิใจในการที่ไดเปนพนักงานขายทางโทรศัพทอีกดวย 
 7. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท
แตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
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แตกตางกัน โดยพนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปขึ้นไป มี
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลมากกวาพนักงานขายทางโทรศัพท ที่มีอายุการ
ทํางานกลุมอ่ืนๆ เพราะงานขายตองอาศัยประสบการณในการทํางานคอนขางสูง ตองเรียนรูวิธีการ
ขาย ทักษะการขาย ซึ่งมีผลตอความสําเร็จในการทํางาน ดังน้ันพนักงานขายผูที่มีประสบการณการ
ทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 1 ป ซึ่งมีความรูและความชํานาญเก่ียวกับการขายนอยสงผลใหมี
ความสําเร็จในการขายนอยกวา สวนพนักงานขายทางโทรศัพทที่มีประสบการณการทํางาน 1 - 3 ป 
ถึงแมจะมีประสบการณมาบางแตก็ยังถือวามีประสบการณไมมากนัก จึงสงผลใหมีความสําเร็จนอย
กวา ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของมัลลิกา นกแยม (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จในอาชีพการขายของพนักงานขายบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
ความสําเร็จของพนักงานขาย มีผลมาจากประสบการณการทํางานแตกตางกัน พนักงานขายที่มี
ประสบการณมากกวาจะประสบความสําเร็จมากกวาพนักงานขายที่มีประสบการณนอยกวา 
กลาวคือประสบการณการทํางานมีผลตอความสําเร็จ 
 8. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความสามารถในการขายของพนักงานขายทาง
โทรศัพทมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน เพราะเม่ือพนักงานขายมีความสามารถที่ดี เขาใจและรับรูถึงความตองการของ
ลูกคา มีความสามารถในการโนมนาวลูกคา สื่อสารกับลูกคาไดอยางเขาใจ ก็จะสงผลใหเกิด
ความสําเร็จในการขายได ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ พิภัทรา ขาวสําอางค.(2551 :78) เร่ือง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในอาชีพการขายของพนักงานขายบัตร เครดิตธนาคารยูโอบี จํากัด 
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของพนักงานขายกับความสําเร็จในอาชีพการขาย 
พบวา คุณสมบัติของพนักงานขาย มีความสัมพันธตอความสําเร็จในอาชีพการขายกลาวคือ บุคคลที่
จะทําอาชีพการขายไดตองจะมีความมุงม่ันในการทํางาน กระตือรือรน มีทักษะในการแกปญหา
เฉพาะหนาไดทันทวงที ทุมเทสูงานหนัก และมีความรักตองานบริการ 
 9. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพของพนักงานขายทาง
โทรศัพท มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยมีความสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานของสนธิยา ชูขจร 
(2546 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยสูความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท อยุธยา อลิ
อันซ ซีพี ประกันชีวิต พบวาปจจัยดานบุคลิกภาพตัวแทนประกันชีวิตมีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในการขายประกันชีวิต 
  10. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย
ทางโทรศัพท มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การที่พนักงานขายมีแรงจูงใจ ทั้งจากภายในคือตนเอง
หรือจากภายนอก ก็จะสงผลใหมีความสําเร็จเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หัทยา พรหมพินิจ
พงศ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยสูความสําเร็จของผูแทนขายยาในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานแรงจูงใจของผูแทนขายยา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี 
และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสําเร็จในการขายยา อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
 11. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานที่ดี ทั้ง
ดานสภาพแวดลอมและอุปกรณการทํางานที่ทันสมัย จะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการทํางานมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ มาลินี แซเตือง (2539 : 21) ที่กลาววา สภาพแวดลอมมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย ถาสามารถจัดสภาพแวดลอมใหดีแลว ก็จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยใหเปนไปในทางที่ดีไดโดยงาย สิ่งที่ทําใหผูปฏิบัติมีทัศนคติตอการ
ปฏิบัติงานอยางหนึ่ง ไดแก การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษา ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงาน
ขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. จากการทดสอบสมมติฐาน จะเห็นไดวา ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท
แตกตางกัน มีความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท 
แตกตางกัน ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุนั้น จะเกี่ยวของกับระยะเวลาในการทํางาน 
กลาวคือ พนักงานขายที่เพ่ิงจะเขามาทํางานใหม ที่อายุงานยังไมถึง 1 ป จะยังไมมีความสําเร็จใน
งานขายมากนัก เพราะอาจจะยังปรับตัวใหเขากับงานใหมไมได หรืออาจจะรูสึกแควาตองการมีงาน
ทําเทาน้ัน เม่ือทําการขายไปเรื่อยๆ จนมีประสบการณมากข้ึนจนเขาสูปที่ 2 และปที่ 3 ก็จะมี
ความสําเร็จมากขึ้นกวาเดิมแตก็ยังไมมากนัก จนกระทั่งเลย 3 ปไปถึงจะมีความสําเร็จมากในที่สุด 
ดังนั้น ในแงของเจาของธุรกิจหรือผูบริหาร ตองหาหนทางที่จะกระตุนใหพนักงานขายมีความ
กระตือรือรนในการทํางานตั้งแตแรกเขามา มีสิ่งจูงใจหรือคาตอบแทนที่นาสนใจ เพ่ือใหพนักงาน
ขายมีความภาคภูมิใจในงานที่ทําอยูเสมอ รวมถึงตองมีการอบรมทักษะดานการทํางานและดานอ่ืนๆ 
อยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ เกิดผลดีตอผลประกอบการ
ของบริษัทในอนาคต 
 2. จากผลการวิเคราะห ปจจัยดานความสามารถในการขาย ซึ่งในเรื่องของการโนมนาว
และเขาใจถึงปญหาของลูกคาได มีคาเฉลี่ยต่ํากวาเร่ืองอ่ืนๆ แสดงวาการโนมนาวและการเขาใจถึง
ปญหาของลูกคายังไมสามารถทําไดดีนัก ทางบริษัทจึงควรมีการจัดอบรม เพ่ิมเทคนิคทางดานการ
โนมนาวลูกคา เพราะเม่ือพนักงานขายทางโทรศัพทสามารถโนมนาวลูกคาได ก็แสดงวาลูกคาจะมี
ความคลอยตาม และจะสงผลใหตกลงที่จะซ้ือประกันในที่สุด  
 3. จากผลการทดสอบสมมติฐานจะเห็นไดวา บุคลิกภาพโดยรวมของพนักงานขายมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุในระดับปานกลาง แสดงวาบุคลิกภาพของ
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พนักงานขายมีผลกับความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ และผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาจะ
พบวาบุคลิกภาพโดยสวนใหญจะเปนบุคลิกภาพแบบ A ดังนั้นผูบริหาร โดยเฉพาะหนวยงานดาน
สรรหาบุคคล ควรวางแผนในการรับพนักงานขายที่มีลักษณะบุคลิกภาพเชนน้ีเขามา และทําการ
อบรมฝกฝนเพ่ิมเติม เพ่ือใหพนักงานขาย ประสบความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะ
สงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทเชนกัน 
 4. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการขาย มีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของพนักงานขายทางโทรศัพท ดังนั้น การสราง
แรงจูงใจในการขายเปนสิ่งที่ทางผูบริหารควรเอาใจใส เพราะนอกจากการท่ีพนักงานขายจะมี
แรงจูงใจของตนเองแลว การสรางใหเกิดแรงกระตุนจากภายนอกก็มีความสําคัญเชนกัน โดยอาจวาง
เปนกลยุทธ โดยกําหนดใหหัวหนาของพนักงานขายทางโทรศัพทมีการสรางแรงจูงใจกอนที่จะเร่ิม
งานในทุกๆ วัน ซึ่งอาจเปนการประชุมทีมขายในตอนเชา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันในทีม มีการนําผลงานของคนที่มียอดขายสูงสุดมาแสดงใหดู มีการต้ังเปาหมายและมี
สิ่งจูงใจดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหพนักงานขายทางโทรศัพท ทํางานไดอยางเต็มกําลังความสามารถ 
เกิดความสําเร็จในการทํางาน 
 5. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ของ
พนักงานขายทางโทรศัพท โดยภาพรวมอยูในระดับดีอยางมาก แตจากผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
พบวา ในเร่ืองของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการขาย สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วนั้นมี
คาเฉลี่ยที่ต่ํากวาขออ่ืน แสดงวายังตองมีการปรับปรุงในสวนนี้ เพราะ ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีมี
สวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ ดังน้ันการจัดทําโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชในการขายใหมีความทันสมัยและรวดเร็ว จะทําใหสามารถสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันไดเปนอยางดี 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีความเห็นวาควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมดังน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาโดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก เพ่ือให
ทราบถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานขายทางโทรศัพท 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการขายประกันผานทางโทรศัพท กับการขาย
ประกันโดยตัวแทนขาย วามีปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพ่ือให
บริษัทประกันใชเปนแนวทางในการเลือกชองทางการจัดจําหนาย 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของพนักงานขายทางโทรศัพทที่มีตออาชีพขายประกัน 
และมีปจจัยอ่ืนใดอีกบาง ทีมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกัน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงานขาย

ทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหนึ่ง 
 

เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 
 
แบบสอบถามนี้จัดทําเพ่ือประกอบการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง ปจจัยสูความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนักงาน
ขายทางโทรศัพท ของบริษัทประกันแหงหน่ึง จึงใครขอความรวมมือจากทาน ในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ทุกขอตามความเปนจริงของตัวทานเอง ทั้งน้ีจะไมมีการระบุชื่อผูตอบ ผูวิจัยจะ
เก็บคําตอบของทานไวเปนความลับ และนํามาใชในการวิเคราะหเชิงสถิติในภาพรวมเทาน้ัน จึงหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณาและความรวมมือจากทาน และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

ผูวิจัย 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามมีจํานวนทั้งหมด 5 หนา ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 
สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที ่2 ความสามารถในการขายของพนักงานขาย 
สวนที่ 3 ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย 
สวนที่ 4 แรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย 
สวนที ่5 ความคิดเห็นตอส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
สวนที่ 6 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหต ุ
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สวนที ่1 ขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน � ที่ตรงกับขอมูลสวนตวัของทาน 
 

1. เพศ 
� 1. ชาย     � 2. หญิง 

2. อายุ 
� 1. 20 - 24 ป    � 2. 25 - 29 ป 
� 3. 30 ปขึน้ไป     

3. สถานภาพสมรส 
� 1. โสด     � 2. สมรส 
� 3. หมาย/หยาราง 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
� 1. ต่ํากวาปริญญาตรี   � 2. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

 
5. ประสบการณในการทํางานขายทางโทรศัพท 

� 1. ต่ํากวา 1 ป   � 2. 1 - 3 ป 
� 3. มากกวา 3 ปขึ้นไป 
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สวนที ่2 ความสามารถในการขายของพนักงานขาย 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความสามารถของตัวทานมากที่สุด 

ความสามารถในการขายของ
พนักงานขาย 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น
ดวย 

 
(4) 

ไม
แนใจ 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(1) 

1. ทานสามารถโนมนาวและเขาใจ
ถึงปญหาของลูกคาได 

     

2. ทานสามารถตอบขอโตแยง และ
ขอสงสัยของลูกคาได 

     

3. ทานสามารถสื่อสารกับลูกคาได
อยางชัดเจนและไดใจความ 

     
 

4. ทานสามารถใชประโยชนกับ
เคร่ืองมือที่ใชในการขายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

     

5. ทานรับฟงถึงส่ิงที่ลูกคาตองการ
อยางตั้งใจ 

     

 

 
 
สวนที่ 3 ลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานขาย 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับลักษณะบุคลกิภาพของตัวทานมากที่สุด 

ลักษณะบุคลกิภาพ               5      4      3      2      1 ลักษณะบุคลกิภาพ 

1.ไมเคยมาสายเลย ...... : …… : …… : …… : …… มาสายเปนบางคร้ัง 

2.ชอบการแขงขันอยาง
มาก 

...... : …… : …… : …… : …… ไมชอบการแขงขัน 

3.มีความรูสึกกระตือรือรน ...... : …… : …… : …… : …… ไมมีความรูสึกกระตือรือรน 

4.พยายามที่จะทําหลายสิ่ง
ในขณะเดียวกัน 

...... : …… : …… : …… : …… 
ทํางานสิ่งเดียวในชวงเวลา
หนึ่ง 
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ลักษณะบุคลกิภาพ               5      4      3      2      1 ลักษณะบุคลกิภาพ 

5.ทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งดวยความ
รวดเร็ว 

...... : …… : …… : …… : …… 
ทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งดวยความ
ประณีต 

6.แสดงออกตามความรูสึก
ที่แทจริง 

...... : …… : …… : …… : …… เก็บอารมณความรูสึกไว 

7.สนใจสิ่งแวดลอม
ภายนอกมาก 

...... : …… : …… : …… : …… 
สนใจสิ่งแวดลอมภายนอก
นอย 

 

สวนที่ 4 แรงจูงใจในการขายของพนักงานขาย 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับแรงจูงใจที่มีของตัวทานมากที่สุด 

แรงจงูใจในการขายของพนักงานขาย เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น
ดวย 

 
(4) 

ไม
แนใจ 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(1) 

1. ทานมีความตัง้ใจที่จะประสบ
ความสําเร็จไดดวยตนเอง 

     

2. หลักสําคัญก็คอืทานจะตองขาย
ใหไดเทาน้ัน 

     

3. การที่ทานตองการประสบ
ความสําเร็จในการขาย เปนการ
ทําเพ่ือตัวเอง 

     
 

4. ทานจะขายตอไป แมวาทานจะ
ประสบความสําเร็จแลวก็ตาม 
เพราะถือเปนความทาทาย
ความสามารถ 

     

5. ทานไมเคยคดิที่จะเลิกขาย 
เพราะยังคงพึงพอใจที่จะขาย
ตอไป 

     

6. ทานขายเพราะรูสึกวา ชอบและ
รักในงานดานน้ี 
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สวนที ่5 ความคิดเห็นตอส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น
ดวย 

 
(4) 

ไม
แนใจ 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(1) 

1. สถานที่ทํางานเหมาะสมแกการ
ทํางานเชน สะอาด, เงียบสงบ 

     

2. อุปกรณที่ชวยในการขาย เชน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร, โทรศัพท 
สามารถใชงานไดเปนอยางดี 

     

3. โปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชใน
การขาย สามารถทํางานไดอยาง
รวดเร็ว 

     
 

4. มีมุมพักผอน ด่ืมน้ํา ชา กาแฟ 
ใหกับพนักงานอยางพอเพียง 

     

 
สวนที่ 6 ความสําเร็จในการขายประกันอุบัติเหต ุ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองความสําเร็จที่ตรงกับทานมากที่สุด 

ความสําเร็จในการขาย                                   5      4      3      2      1 

1.คาตอบแทนจากการขายเม่ือ
เทียบกับเพ่ือนในที่ทํางาน 

มากกวา...... : …… : …… : …… : ……นอยกวา 

2.ความกาวหนาในอาชีพขาย
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 

มีความกาวหนา...... : …… : …… : …… : ……ไมมีความกาวหนา 

3.มีความรูความสามารถเม่ือ
เทียบกับเพ่ือนในที่ทํางาน 

มากกวา...... : …… : …… : …… : ……นอยกวา 

4.ความภาคภูมิใจในงานที่ทาํ มีความภูมิใจ...... : …… : …… : …… : ……ไมมีความภูมิใจ 

5.จํานวนลูกคาที่ขายไดประมาณ   .............. รายตอเดือน 

6.จํานวนลูกคาที่ขายไดทั้งหมดประมาณ   .............. ราย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญ 
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