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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
พนกังานธนาคารพาณิชย ์ทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
ค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้นหรอืพหุคณู  
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1.  พนกังานธนาคารผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26 – 30 ปี  
มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี มรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท และอายุการท างาน 3 – 5 
ปี ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ประกอบดว้ย 
ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และ ดา้นพฤตกิรรม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ส าหรบัดา้นความส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดบัส าเรจ็ 
 2.  พนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อ
เดอืน อายุการท างาน แตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ  แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  ปจัจยัดา้นทศันคต ิของพนักงานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นความรูค้วาม
เขา้ใจ ด้านความรู้สกึ และ ด้านพฤตกิรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิ
สนิเชื่อธุรกจิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ค าส าคญั: ความส าเรจ็ ประกนัชวีติ พนกังานธนาคาร 
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Abstract 
 
 The objective of this research was to study the factors affecting the success of Commercial Bank’ 
staff in selling life insurance for Commercial Loan Protection in Bangkok metropolis. Sample sizes are 400 
staffs of Commercial Bank. This research was using questionnaire as a tool to collect data from sampling 
group. The statistics for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance and Multiple Regression. 
 The results of this research are as follows: 
 1. Most respondents are female, aged between 26-30 years old, single, holding higher bachelor’s 
degree, having monthly income between Baht 20,001-30,000, having duration at 3-5 years of work. Attitude 
of Commercial Bank’ staff is at agreed level consisting of Cognitive Component, Affective Component and 
Behavior Component at agreed level. The success of Commercial Bank’ staff in selling life insurance for 
Commercial Loan Protection in Bangkok metropolis is at success level. 
 2. The personnel characteristics, which are age, marital status, education level, monthly income 
and year of work of Commercial Bank’ staff had effected on overall success of Commercial Bank’ staff in 
selling life insurance for Commercial Loan Protection in Bangkok metropolis at statistical significant levels of 
0.01. 
 3. Overall Attitude factors, Cognitive Component, Affective Component and Behavior Component 
were positively correlated with overall success of Commercial Bank’ staff in selling life insurance for 
Commercial Loan Protection in Bangkok metropolis at statistical significant levels of 0.05. 
 
Keywords: Success, Insurance, Banker 

 
บทน า 
  ความเสีย่งเป็นสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลาภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรอื
สรา้งความเสยีหาย หรอืความลม้เหลว อกีทัง้ปจัจุบนัมกีารเกดิภยัธรรมชาตอิยู่บ่อยครัง้ รวมถงึการก่อการรา้ยเป็นระยะ 
ดงันัน้การท าประกนัชวีติจงึเป็นสิง่ที่จ าเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนและเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ตนเองและ
ครอบครวั ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตไดต้ลอดเวลา 
 ช่องทางในการขายประกนัชวีติมหีลากหลายช่องทาง ทัง้นี้ การขายประกนัผ่าน “ตวัแทน” และ การขาย
ประกนัผ่าน “ธนาคาร” (Banc assurance) มสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้อย่างน่าสนใจ โดยในส่วนของประกนัชวีตินัน้ คาดว่าเบีย้
ประกนัภยัรบัรวมส าหรบัทัง้ปี 2555 น่าจะขยายตวัไดป้ระมาณ 13.0-15.0% จากการขบัเคลื่อนของเบีย้ประกนัภยัรบั
รวมผ่านช่องทางการขายผ่านธนาคารเป็นส าคญั ดงัจะเหน็ได้จากส่วนแบ่งตลาดของช่องทางการขายผ่านธนาคารที่
เพิม่ขึน้เป็น 38.0% ณ มถุินายน 2555 เทยีบกบั 32.5% ในปี 2554 ในขณะทีช่่องทางขายผ่านตวัแทน มสีว่นแบ่งตลาด
ลดลงเหลอื 55.7% ในช่วงครึง่แรกของปีนี้ เทยีบกบั 61.0% ในปี 2554 เช่นเดยีวกบัช่องทางขายอื่น ทีม่สี่วนแบ่งตลาด
ลดลงเลก็น้อยเป็น 6.3% จาก 6.5% ในช่วงเวลาเดยีวกนั  
 จากตวัเลขดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า การขายประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (Banc assurance) มอีตัราเตบิโต
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จึงหันมาให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้
ค่าธรรมเนียมและเสรมิสรา้งบรกิารเพื่อดงึดดู ลกูคา้ของตนใหอ้ยู่ตดิกบัธนาคารเอาไวใ้หไ้ด ้ในขณะทีบ่รษิทัประกนักจ็ะ
ไดส้ว่นผลประโยชน์ในการทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่ม ลกูคา้ขนาดใหญ่ซึง่เป็นลกูคา้ของธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งเหนื่อยแรงมาก
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นัก ซึง่เท่ากบัเป็นการลดต้นทุนในการขยายตลาดไปในตวัเพราะไม่ต้องใชต้วัแทนขาย และยงัแถมเพิม่ลู่ ทางในการ
พฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบับรกิารของธนาคารไดต้ลอดเวลา  
 ในการขายผลติภณัฑป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย ์(Banc assurance) พนกังานธนาคารเปรยีบ
เหมือนตัวแทนในการน าเสนอขายประกนัชีวิตให้กบัลูกค้า จึงนับได้ว่า พนักงานธนาคารมีบทบาทที่ส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารเป็นอย่างยิง่  นอกจากนี้ จ านวนผู้สมคัรสอบเพื่อ
ขอรบัใบอนุญาตนายหน้าประกนัชวีติ และนายหน้าประกนัวนิาศภยัทัง้สิน้ 60,093 ราย พบว่าเป็นพนกังานของธนาคาร
จ านวนถงึ 19,652 ราย หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 32.70 ของผูส้มคัรสอบทัง้หมด ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าธนาคารก าลงัเร่งพฒันา
บุคลากรใหเ้พยีงพอต่อความต้องการใน การซือ้ประกนัภยัผ่านช่องทางธนาคาร (Banc assurance) เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
  ทัง้นี้ พนักงานธนาคารจะต้องมคีวามเหน็หรอืทศันคติไปในทศิทางเดียวกนั โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกตอ้งซึง่เป็นไปตามกฎของธนาคาร ซึง่ความประสบความส าเรจ็ในการขายนัน้ จะเป็นก าลงัใจในการขายประกนัชวีติ 
เพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูคา้ และธนาคาร  
 ในรายงานฉบบันี้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษา “ปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงานธนาคารพาณิชย์” เน่ืองดว้ยปจัจุบนัแนวโน้มสนิเชื่อมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองซึง่เป็น
โอกาสในการขยายตวัของประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ อกีทัง้ปจัจุบนัการวจิยัในเรื่องประกนัคุ้มครอง
วงเงนิสนิเชื่อยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลายมากนกั 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อ
เดอืนและอายุงานต่างกนักบัในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ของพนักงานธนาคารพาณิชย ์ใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศกึษาอทิธพิลของปจัจยัทางดา้นทศันคต ิไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึและดา้นพฤตกิรรมที่
มีผลต่อความส าเร็จในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ใน
กรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงัน้ี 
  1.1  ขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานธนาคารพาณิชย ์
      1.1.1  เพศ 
    1.1.2  อาย ุ
    1.1.3  สถานภาพ 
    1.1.4 ระดบัการศกึษา 
    1.1.5  รายไดต่้อเดอืน 
    1.1.6  อายุการท างาน 
  1.2 ปจัจยัทางดา้นทศันคตขิองพนักงานธนาคารพาณิชย ์(Zimbardo; & Ebbesen. 1970) ไดแ้ก่ ดา้น
ทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) ดา้นความรูส้กึ (Affective Component) และดา้นพฤตกิรรม (Behavior 
Component) 
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 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวติเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกิจของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย (Gattiker; & Larwood.  1986) [1] ไดแ้ก่ บทบาทการท างาน, ดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล, ดา้นการเงนิ, ดา้นความกา้วหน้าในการเลื่อนต าแหน่ง 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. พนกังานธนาคารพาณิยใ์นกรุงเทพมหานครทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
 2. พนกังานธนาคารพาณิยใ์นกรุงเทพมหานครทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
 3.  พนักงานธนาคารพาณิยใ์นกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
 4.  พนักงานธนาคารพาณิย์ในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขาย
ประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
 5.  พนักงานธนาคารพาณิย์ในกรุงเทพมหานครที่มรีายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัความส าเร็จในการขาย
ประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
 6. พนกังานธนาคารพาณิยใ์นกรุงเทพมหานครทีม่อีายุงานทีแ่ตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติ
เพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
 7.  ปจัจัยทางด้านทัศนคติด้านความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กับความส าเร็จในการขายประกันชีวิตเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อแตกต่างกนั 
 8.  ปจัจยัทางดา้นทศันคตดิา้นความรูส้กึ มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อแตกต่างกนั 
 9.  ปจัจยัทางดา้นทศันคตดิา้นพฤตกิรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อแตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัประชากรศาสตร ์ราชบณัฑติยสถาน (2524: 109) [2] ประชากรศาสตร ์
(demography) หมายถึง การวเิคราะห์เชงิสถิตแิละการพรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากรในด้านการแจกกระจาย 
สถติชิพี อายุ เพศ และสถานภาพในทางพลเมอืง ในขณะใดขณะหนึ่ง หรอืช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัทศันคติ ชฟิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) [3] 
กล่าวถงึทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีงทีเ่รยีนรูเ้พื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ
ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอือาจหมายถงึการแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีง พอใจหรอืไม่พอใจ
ต่อบางสิง่ เช่น ตราสนิค้า บริการ ร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถ
สงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งแสดงว่าบุคคล กล่าวถงึอะไรหรอืท าอะไร  
 
 
 
 
 

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 1.  ขอบเขตของเน้ือหา 
  การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาความคดิเหน็ของพนักงานธนาคารพาณิชยท์ีข่ายผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของทางธนาคาร ทางดา้นทศันคตแิละความพงึพอใจในแรงจูงใจ ทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ใน
การขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืพนักงานธนาคารพาณิชย ์ที่ขายผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของทางธนาคารพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ในการวจิยั
ครัง้นี้ ไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ  
  เลอืกสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (No probability sampling) โดยการใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนักงานธนาคารพาณิชยท์ีข่ายผลติภณัฑ์
ประกนัชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสนิเชื่อธุรกิจของทางธนาคารพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร โดยจะด าเนินการเก็บที่
ธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากคนรู้จ ัก (เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน) จึงใช้วิธี Snowball 
Sampling โดยอาศยัการแนะน าต่อๆ ของคนรูจ้กั และกระจายเกบ็ใหค้รบจ านวนแบบสอบถามทีต่อ้งการ 
 เลอืกกลุ่มตวัอย่างเนื่องจากเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนจงึเริม่จากคนรูจ้กั โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) โดยอาศยัการแนะน าต่อๆของคนรูจ้กั และกระจายเกบ็ใหค้รบจ านวนแบบสอบถามทีต่้องการ 
พจิารณาจากค านวณจากสตูร กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย ์บญัชา. 2545: 26)[?]  เพื่อสะดวกในการ
ตอบแบบสอบถาม ซึง่ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไว ้5% ของกลุ่มตวัอย่าง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวม
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คน  
 

ผลการวิจยั  
 การศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 1. วิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 
และอายุการท างาน ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวั
แปรไดด้งันี้ 
  เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิมจี านวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 และเพศชายมี
จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 
  อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 
รองลงมาอายุระหว่าง 41 – 45 ปี จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 อายุระหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 82 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 20.5 อายุระหว่าง 20 – 25 ปี จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 และอายุระหว่าง 36 – 40 ปี จ านวน 27 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 ตามล าดบั  
  สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสดมจี านวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.0 
รองลงมาคอืสถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนัมจี านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0  
  ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีากทีสุ่ด มี
จ านวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.0 รองลงมาเป็นระดบัปรญิญาตรมีจี านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 
  รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 161 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 40.2 รองลงมาเป็นผูท้ีม่รีายได ้40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 148คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 ผูท้ีม่รีายได้
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ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 และผู้ทีม่รีายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 ตามล าดบั 
  อายุการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุการท างาน 3 – 5 ปี จ านวน 124คน คดิเป็นรอ้ยละ 
31.0 รองลงมามอีายุการท างานน้อยกว่าหรอืเทยีบเท่า 2 ปี จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 อายุการท างาน9 ปีขึน้
ไป จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 ตามล าดบั และอายุการท างาน 6 – 8 ปี จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.2 
ตามล าดบั 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครอง
วงเงินสินเช่ือธรุกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 
  การวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัทางดา้นทศันคต ิไดแ้ก่ ด้านความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ ด้านพฤตกิรรม ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 400 คน เมื่อพจิารณาปจัจยัทางด้านทศันคติที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.12 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายดา้นพบว่า 
  ดา้นความเขา้ใจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทางดา้นทศันคตดิา้นความเขา้ใจ โดยรวมอยู่
ในระดบั เหน็ดว้ย และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่า  
  เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อเป็นผลติภณัฑท์ีช่่วยลดความ
เสีย่งของธนาคาร ในการเกดิหนี้เสยี (NPL) ในกรณีลกูคา้เสยีชวีติ ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อเป็น
ผลติภณัฑท์ีช่่วยแบ่งเบาภาระหนี้ทีลู่กคา้มกีบัธนาคารในกรณีลูกค้าเสยีชวีติ ลูกคา้รบัรูถ้ึงประโยชน์ความคุม้ครองใน
การท าประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของธนาคาร และผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อมี
ความส าคญัต่อธนาคาร  
  เหน็ดว้ย ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ เพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของ
ธนาคาร ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ประกนัชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสนิเชื่อธรุกิจของธนาคาร มีความรู้และสามารถ
เปรยีบเทยีบ ผลประโยชน์ความคุม้ครองในแต่ละผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ และเลอืกแบบประกนัทีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ รู้
และเขา้ใจในความต้องการของลูกค้า มคีวามใฝ่รู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของ
ธนาคาร และรูว้ธิกีารน าเสนอผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของธนาคาร  
  ดา้นความรู้สกึของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยั
ทางดา้นทศันคตดิา้นความรูส้กึ โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
เหน็ว่า อยู่ในระดบั 
  เหน็ด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ รู้สกึภูมใิจเมื่อสามารถปิดการขายได ้สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอลูกค้า 
รู้สกึยนิดเีมื่อเพื่อนร่วมงานมาปรกึษาวธิีการขาย ผลิตภัณฑ์ประกนัชีวติ เพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อ ปรารถนาที่จะ
ประสบความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวติเพื่อคุ้มครองวงเงินสนิเชื่อ และมีความมัน่คงทางอารมณ์ในการน าเสนอ
ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ เพื่อคุม้ครองวงสนิเชื่อของธนาคาร เช่น ไม่รูส้กึหงุดหงดิเมื่อลกูคา้ซกัถามเกีย่วกบัรายละเอยีด  
  เหน็ดว้ย ไดแ้ก่ ความพอใจในงานทีป่ฏบิตัิอยู่ มทีศันคตทิี่ดกีบัการขายประกนัชวีติ รูส้กึอยากน าเสนอ
ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อเสมอ เมื่อมกีารพูดคุยเรื่องวงเงนิกบัลูกคา้ มคีวามมัน่ใจในการเสนอ
ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ เพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อของธนาคาร และพอใจกบัผลตอบที่ได้รบัจากการขายประก้นชวีติ
ประเภทคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อ  
  ดา้นพฤติกรรมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยั
ทางดา้นทศันคตดิา้นพฤตกิรรม โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
เหน็ว่า อยู่ในระดบั  
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  เหน็ด้วย ได้แก่ ปฏบิตัิตนต่อลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทัง้ก่อนและหลงัการขายประกนัชวีิต มี
ความตัง้ใจในการน าเสนอประกนัชวีติต่อลูกค้าเสมอ มคีวามกระตือรอืร้นในการน าเสนอผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อของธนาคาร พบลกูคา้ตรงตามเวลานดัเสมอ ตดิตามผลงานอนุมตัปิระกนัชวีติของลูกคา้อยู่เสมอ 
ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการสอบ หรอืต่ออายุบตัรนายหน้าประกนัชวีติ มกีารเตรยีมตวัใหพ้รอ้มกบัการขายประกนัชวีติ
อยู่เสมอ ตดิตามขา่วสารเกีย่วกบัประกนัชวีติอยู่เสมอ มกีารวางแผนการขายประกนัชวีติอยู่เสมอ พกเอกสารใบค าขอ
เอาประกนัชวีติตดิตวัเสมอ  
 3. การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัทางด้านความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ
ธรุกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความส าเรจ็ของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร ของผูต้อบ
แบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามดา้นความส าเรจ็ อยู่
ในระดบัส าเรจ็ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.82 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มรีะดบัความส าเรจ็ในระดบั 
ส าเรจ็ ทุกขอ้ โดยขอ้ประสบความส าเรจ็ในบทบาทการชี้แนะ หรอืแนะน าผลติภณัฑ์ประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิ
สนิเชื่อใหก้บัลูกคา้ โดยสามารถปิดการขายไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 
รองลงมาคอืขอ้ประสบความส าเรจ็ในด้านการใช้ทกัษะหรอืเทคนิคการขาย เช่น ตอบขอ้โต้แย้งของลูกค้าได้  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ขอ้ประสบความส าเรจ็ในการไดร้บัการปรบัต าแหน่งตามผลงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ขอ้
ได้รบัเงินรางวลัในแต่ละเดอืน แต่ละรายไตรมาส จากการขายประกนัชวีิตเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อตามที่ธนาคาร
ก าหนดไว ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 และขอ้ประสบความส าเรจ็ไดร้บัรางวลัยกย่อง ชมเชย ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อ เช่น โล่รางวลั ประกาศนียบตัร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 
 4.  การวิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1 พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขาย
ประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
  สรุปผลการวเิคราะห์สมมติฐาน ได้ดงันี้ เพศที่แตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 2 พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขาย
ประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
  สรุปผลการวเิคราะห์สมมติฐาน ได้ดงันี้ อายุที่แตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  สมมติฐานท่ี 3 พนกังานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัความส าเรจ็ใน
การขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
  สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  สมมติฐานท่ี 4 พนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
  สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 5 พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
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  สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ รายไดต่้อเดอืนมคีวามส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  สมมติฐานท่ี 6 พนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน
ความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั 
  สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ อายุการท างานทีแ่ตกต่างกนัมกีบัความส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 
  สมมติฐานท่ี 7 ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิดา้นความเขา้ใจมผีลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร 
  สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ ดา้นความเขา้ใจมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 8 ปจัจยัทางดา้นทศันคติ ดา้นความรู้สกึมผีลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร 
  สรปุผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ ดา้นความรูส้กึมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 9 ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิด้านพฤติกรรมมผีลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร 
  สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ ดา้นพฤตกิรรมมผีลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชย ์ในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยัปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิไดด้งันี้ 
 1.  เพศกับความส าเร็จในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือธุรกิจของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญงิไม่มผีลต่อความส าเรจ็ในการ
ขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์ อุณหะนันท์ (2548)[4] 
ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารตวัแทนประกนัชวีติ บมจ.อยุธยา อลอินัซ ์ซพี ี
ประกนัชวีติ ทีพ่บว่า เพศแตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในอาชพีไม่แตกต่างกนั  
 2.  อายุกับความส าเร็จในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือธุรกิจของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร  
  จากการศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลดา้นอายุ พบว่า ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ โดยพนักงานทีม่อีายุ 20-25 ปีมกีารระบุถงึระดบัความส าเรจ็ทีส่งูกว่าช่วงอายุอื่น 
เน่ืองจากเป็นวยัทีม่ปีระสบการณ์ในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัเป็นช่วงเริม่ต้นของการท างานและส่วน
ใหญ่ยงัไม่มคีรอบครวั จงึมคีวามตัง้ใจมุ่งมัน่สู่ความส าเรจ็ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 
312-315)[5] ไดก้ล่าวถงึ การทีจ่ะสอนงานกบัผูท้ีม่อีายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืจะเป็นการเปลีย่นทศันคต ิหรอืพฤตกิรรม

http://mba.swu.ac.th/service/thesis50/search/view.asp?ID=1053
http://mba.swu.ac.th/service/thesis50/search/view.asp?ID=1053


 9 

นัน้มคีวามยากง่ายแตกต่างกนัไป ผูท้ีม่อีายุมากจะสอนใหเ้ชื่อฟงั หรอืเปลีย่นทศันคต ิหรอืเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ิง่ยาก
ดว้ยซึง่มผีลต่อความส าเรจ็ทีแ่ตกต่างกนั  
 3.  สถานภาพกบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือธุรกิจของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการ
ขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ โดยพนกังานทีม่สีถานภาพโสด มคีวามส าเรจ็มากกว่าสมรส เนื่องจาก
ไม่มภีาระทีต่้องรบัผดิชอบในการดูแลครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานของสนธยิา  ชูขจร (2546: บทคดัย่อ)[6] ศกึษา
เรื่องปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติของบรษิทั อยุธยา อลอินัซ ์ซพี ีประกนัชวีติ พบว่า ตวัแทนประกนัชวีติ
ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในอาชพีการขายประกนัชวีติแตกต่างกนั  
 4.  ระดบัการศึกษากบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือธุรกิจของ
พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อ
ความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานของ อุษณีย ์สนุทรโรทก (2539: 
73)[7] ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ 
จ ากดั พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัผลความส าเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ 
 5.  รายได้ต่อเดือนกบัความส าเรจ็ในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือธุรกิจของ
พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลดา้นรายไดต่้อเดอืน พบว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็
ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ โดยพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 มคีวามส าเรจ็
ในการขายประกนัชวีิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสนิเชื่อธุรกจิมากกว่ากลุ่มกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า อาจ
เน่ืองมาจากผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืนมากกว่าเป็นผูท้ีด่แูล หรอืเป็นระดบัหวัหน้าทีต่อ้งดแูลในภาพรวม อาจไม่ไดม้กีารลงไป
ขายเอง อกีทัง้ผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืนใน 10,001-20,000 อาจเป็นผูท้ีพ่ึง่ท างานจงึมกีารกระตอืรอืรน้ในการขาย ซึง่จะรวม
ไปถงึต าแหน่งงานทีอ่าจจะสงูขึน้ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบังานของรชัดาภรณ์ เด่นพงศพ์นัธุ์ (2539)[8] ทีพ่บว่าโบนัส
และค่าตอบแทนอื่น ๆ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและสง่ผลถงึความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย  
 6.  อายุการท างานกบัความส าเรจ็ในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือธุรกิจของ
พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลดา้นอายุการท างาน พบว่า อายุการท างานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็
ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร โดยพนักงาน
ทีม่อีายุการท างาน พนักงานทีม่อีายุงาน ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 2 ปี มคีวามส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ มากกว่ากลุ่มผู้ที่มอีายุการท างานทีม่ากกกว่า อาจเนื่องมาจากผูท้ี่มอีายุงานที่มากกว่า เป็นผู้ที่มี
ต าแหน่งหน้าทีท่ีด่แูลภาพรวม โดยการเสนอการปิดการขายอาจมโีอกาสน้อยกว่า กลุ่มอายุการท างานในช่วงเริม่ต้นที่
ตอ้งแสดงผลงาน  
 7.  ปัจจยัทางด้านทศันคติ ด้านความเข้าใจกบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครอง
วงเงินสินเช่ือธรุกิจของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษาปจัจยัทางดา้นทศันคต ิดา้นความเขา้ใจ พบว่า ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิดา้นความเขา้ใจ มี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครประสทิธผิลทมีงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 สามารถอธบิายไดว้่า เมื่อพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครมคีวามเขา้ใจ เกีย่วกบั เกีย่วกบั
ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ ประโยชน์ของผลติภณัฑป์ระกนัชีวติ มคีวามรูแ้ละสามารถเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ และเลอืก
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แบบประกนัทีเ่หมาะสมกบัลูกค้าได ้รูว้ธิกีารน าเสนอ ใฝ่รู้เกีย่วกบัผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ รูแ้ละเขา้ใจในความต้องการ
ของลูกค้า เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อมีความส าคญัต่อธนาคาร  เชื่อว่าลูกค้ารับรู้ถึง
ประโยชน์ความคุม้ครอง เชื่อว่าผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อเป็นผลติภณัฑท์ีช่่วยแบ่งเบาภาระหนี้ที่
ลกูคา้มกีบัธนาคารในกรณีลกูคา้เสยีชวีติ และเชื่อว่าเป็นผลติภณัฑท์ีช่่วยลดความเสีย่งของธนาคาร ในการเกดิหนี้เสยี 
(NPL) ในกรณีลูกคา้เสยีชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั สนธยิา ชูขจร (2546) ศกึษาปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของตวัแทน
ประกนัชวีติ บรษิทั อยุธยา อลอินัซ ์ซพี ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ตวัแทนประกนัชวีติมคีวามเหน็ว่า อาชพี
ตวัแทนประกนัชวีติเหมาะสมกบัตนเอง งานขายประกนัชวีติเป็นอาชพีทีท่า้ทายความสามารถ การไดร้บัการยอมรบั
จากสงัคม ความมัน่คงของอาชพีบทบาทในการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั อยู่ในระดบัด ีโดยปจัจยัดา้นทศันคตขิอง
ตวัแทนประกนัชวีติ แรงจงูใจของตวัแทนประกนัชวีติ บุคลกิภาพของตวัแทนประกนัชวีติ ความรูค้วามเขา้ใจในวชิาชพี
ของตวัแทนประกนัชวีติ กลยุทธใ์นการขายประกนัชวีติของตวัแทนประกนัชวีติ มคีวามสมัพนัธต่์อความส าเรจ็ในการ
ขายประกนัชวีติ 
  8.  ปัจจยัทางด้านทศันคติ ด้านความรูสึ้กกบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงิน
สินเช่ือธรุกิจของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษา ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิดา้นความรูส้กึ พบว่า ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิดา้นความรูส้กึ มี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สามารถ
อธบิายไดว้่า ทศันคตทิีด่กีบัการขายประกนัชวีติ ความมัน่ใจในการเสนอ มัน่คงทางอารมณ์ในการน าเสนอ เช่น ไม่รูส้กึ
หงุดหงดิเมื่อลกูคา้ซกัถามเกีย่วกบัรายละเอยีด ปรารถนาทีจ่ะประสบความส าเรจ็ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลูกคา้ รูส้กึ
ภูมใิจเมื่อสามารถปิดการขายได ้รูส้กึอยากน าเสนอผลติภณัฑป์ระกนัชวีติเมื่อมกีารพูดคุยเรื่องวงเงนิกบัลูกคา้รูส้กึยนิดี
เมื่อเพื่อนร่วมงานมาปรกึษาวธิกีารขาย พอใจกบัผลตอบที่ได้รบัจากการขาย และมคีวามพอใจในงานที่ปฏบิตัิ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ปิยนุช กอบกุลธนชยั (2552: 69)[9] ศกึษาทศันคตต่ิองานขายบตัเครดติ: กรณีศกึษาพนักงาน
ขายบรษิทัอเมรกินัเอก็ซเ์พรส (ไทย) จ ากดั พบว่า ทศันคตต่ิองานทีพ่นักงานสามารถประสบความส าเรจ็ได ้ก่อใหเ้กดิ
ความภูมใิจในตนรวมถงึเป็นทีไ่วว้างใจใหก้บัลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย ท าใหพ้นกังานมคีวามตอ้งการทีจ่ะร่วมงานดว้ย  
 9.  ปัจจยัทางด้านทศันคติ ด้านพฤติกรรมกบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงิน
สินเช่ือธรุกิจของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรงุเทพมหานคร 
  จากการศกึษาปจัจยัทางดา้นทศันคต ิดา้นความเขา้ใจ พบว่า ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิดา้นพฤตกิรรม มี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครประสทิธผิลทมีงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 พฤตกิรรมการวางแผนการขาย การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มกบัการขาย พกเอกสารใบค าขอเอาประกนัชวีติตดิ
ตวั พบลูกค้าตรงตามเวลานัด มคีวามกระตอืรอืรน้ในการน าเสนอผลติภณัฑ์ ตดิตามข่าวสารเกี่ยวกบัประกนัชวีติ ให้
ความส าคญัเกี่ยวกบัการสอบ หรอืต่ออายุบตัรนายหน้าประกนัชวีติ  ปฏบิตัิตนต่อลูกคา้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทัง้
ก่อนและหลงัการขายประกนัชวีติ ตดิตามผลงานอนุมตัปิระกนัชวีติของลูกคา้ และมคีวามตัง้ใจในการน าเสนอประกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธโิชค วรานุสนัตกิุล (2546)[10] พบว่า ทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่หนึ่ง ย่อมมแีนวโน้มทีจ่ะท าให้
เกดิพฤตกิรรมทางบวกต่อสิง่นัน้ดว้ย จงึจะเหน็ไดว้่าทศันคตต่ิอทมีผูบ้รหิารอาจเป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลท าใหพ้นักงาน
ขายมคีวามประสงคท์ีจ่ะบรรลุความส าเรจ็ในงานของตนมากขึน้ตามไปดว้ย  
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกบังานวิจยั 
 จากการศกึษาคน้ควา้เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ
ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบัน าผลไปใชป้ระโยชน์ทางการปฏบิตัแิละ
การท าศกึษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ผลการวจิยัพบว่าพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ และประสบการการณ์ท างานที่
อยู่ในช่วงเริม่ต้น มทีศันคติความปรารถนาที่จะประสบความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อ
ธุรกจิ ในขณะทีพ่นกังานธนาคารทีต่อบแบบสอบถามทีม่อีายุและประสบการณ์การท างานทีม่ากกว่าจะมองในส่วนของ
ภาพรวมของทมีซึง่อาจเจอลูกคา้น้อยรายกว่า ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมกีารสรา้งทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัการน าเสนอขาย โดยมี
การจดัอบรม หรอืสรา้งกจิกรรมเพื่อใหเ้หน็ความส าคญั หรอืส่งเสรมิต่อการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อ
ธุรกจิ 
 2.  ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตใินการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงานธนาคาร
พาณิชย ์แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  
  ด้านความเข้าใจ พบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ทัง้ในแง่มุมของตวัพนักงานเอง แง่มุมของธนาคาร และแง่มุม
ของลูกค้า ดงันัน้เพื่อผลส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ควรมีการส่งเสรมิและอ านวย
ความสะดวก รวมไปถงึสนับสนุนเงนิรางวลัในการท าผลงานเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ เพื่อความมุ่งมัน่เพื่อผลส าเรจ็ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของตนเองและองคก์ร 
  ด้านความรู้สึก พบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ าง มีความปรารถนาที่จะประสบ
ความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ และมคีวามรูส้กึภูมใิจ ยนิดเีมื่อปิดการขายได ้ดงันัน้
เพื่อผลส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ควรมรีางวลัยกย่อง หรอืประกาศเกยีรตคิุณภายใน
องคก์รเพื่อความภาคภูมใิจในตนเอง และเป็นตวัอย่างใหก้บัเพื่อนพนกังานคนอื่นๆ เป็นแรงกระตุน้สูค่วามส าเรจ็ 
  ดา้นพฤตกิรรม พบว่า พนักงานธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง มคีวามกระตอืรอืร้นในการเขา้พบ
ลกูคา้และมกีารเตรยีมตวัทีด่ใีนการน าเสนอหรอืปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไดเ้ป็นอย่างด ี
ดงันัน้เพื่อผลส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิ หรอืจดังาน
เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ เพื่อเขา้ถงึลกูคา้และรบัทราบความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี
งามและยงัสามารถก่อใหเ้กดิความส าเรจ็ทีเ่ป็นไปตามเป้าหมายของตนเองและองคก์ร 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาวจิยัในประเดน็ทศันคตใินการขายประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ แต่น ามา
เปรยีบเทยีบทศันคตขิองพนกังานธนาคารทีพ่ึง่เริม่ตน้ท างาน กบัพนกังานทีม่อีายุการท างานทีม่าก เพื่อน ามาปรบัปรุง
กลยุทธใ์นการขาย 
 2.  ควรมกีารศกึษาถึงบทบาทของผูช้ านาญการดา้นการประกนัชวีติที่มต่ีอความส าเรจ็ในการขายประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตพืน้ทีอ่ื่น ๆ เพิม่ขึน้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันาศกัยภาพของบุคคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3.  ศกึษาปจัจยัด้านอื่นๆ เช่น ปจัจยัแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการขายประกนัชวีติเพื่อคุ้มครอง
วงเงินสนิเชื่อธุรกจิของพนักงานธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นการพลกัดนัและก าลงัใจแก่พนักงาน และเพื่อน ามาเป็น            
กลยุทธใ์นการขาย 
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กิตติกรรมประกาศ 
          สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยความเมตตากรุณาจาก อาจารย ์ดร.มนู ลนีะวงศ ์ที่สละเวลาอนัม ี        
ค่ายิง่ รบัเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา โดยท่านชีแ้นะ อกีทัง้ยงัให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ 
เป็นอย่างด ีตัง้แต่เริม่ด าเนินการงานวจิยั จนงานวจิยัไดส้ าเรจ็ลุล่วงเป็นอย่างดยีิง่ ผูว้จิยัรูส้กึทราบซึง่ในความเอาใจใน 
ความเมตตา และโอกาส ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูส าหรบัความอนุเคราะห์ ประสทิธิป์ระสาทความรู้ ตลอด
ระยะเวลาทีท่ าการวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิและผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล ทีไ่ด้
กรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัไดส้ละเวลาอนัมคี่ายิง่ในการใหค้ าแนะน า 
ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในแบบสอบถามอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัผูว้จิยั 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัขอขอบคุณบุคคลากรภาควชิาทุกท่าน ที่อ านวยความสะดวกและขอ้แนะน าต่างๆ ในการ
วจิยัใหผ้่านพน้ไปอย่างราบรื่นตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา 
 และสุดท้ายนี้ผู้วจิยัขอพระคุณครอบครวั ผู้มพีระคุณ ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ คอยให้
ก าลงัใจ ขอขอบคุณเจา้นายทีค่อยผลกัดนั และใหโ้อกาส ขอบคุณเพื่อนพนักงานที่คอยใหก้ าลงัใจ และความช่วยเหลอื
คอยชีแ้นะ ในงานวจิยัชิน้นี้ ขอขอบคุณคนส าคญัที่คอยเป็นก าลงัใจ เอาใจช่วย อยู่เคยีงขา้งกนั ขอบคุณ Girl Gang           
ที่คอยให้ก าลงัใจอยู่ห่างๆ แต่ไม่เคยหายไปไหน และที่ขาดไม่ได้คอืความช่วยเหลอืของเพื่อนๆ  กลุ่ม The Gang             
ทุกท่าน ทัง้ในด้านของก าลงัใจ คอยกระตุ้น ให้ค าแนะน า อีกทัง้ยงัสละเวลาส่วนตวัในการช่วยเหลอืสนับสนุนและ          
คอยใหค้ าปรกึษาเสมอมาตลอดระยะเวลาการศกึษาระดบัปรญิญาโท จนท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ 
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