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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านหลักสูตร ที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ
ให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม คือ วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ทดสอบสมมติด้วยสถิติ คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ  อายุระหว่าง                
25-30 ปี ต าแหน่งงานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเช่ือ มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อายุการท างาน 
2-4 ปี ปัจจัยด้านพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งการขายประกันเป็นเจ้าหน้าที่ธนกิจ มีความถี่ในการอบรม             
2-4 ครั้ง/เดือน มีเหตุผลที่ต้องอบรมเพราะต้องการเพิ่มขีดความสามารถ มีความถี่ที่ขายประกัน 2-4 ครั้ง/เดือน มีการตัดสินใจ
ฝึกอบรมเพราะต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์และกระบวนการขาย  มีวิธีการเข้าฝึกอบรมคือ หาข้อมูลในการเข้า
ฝึกอบรมเอง ปัจจัยด้านหลักสูตร ด้านการปฐมนิเทศมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้านการฝึกอบรมซ้ า และด้านการสอน
งาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พนักงานท่ีมึเพศแตกต่างกัน ความถี่ในการอบรม มีผลต่อขีดความสามารถในการน าเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมด้านต าแหน่งการขายประกัน ปัจจัยด้านการฝึกอบรมซ้ า
และการปฐมนิเทศ  มีผลต่อขีดความสามารถในการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: การฝึกอบรม พนักงานธนาคาร ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the personal, behavioral and course factors that affect the ability of bank 
employees to offer life insurance products and reduce the performance gap, which is unsuitable for sales The 
sample group used in this research consisted of 400 commercial bank employees in Bangkok. The data were 
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collected by using a questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, and 
standard deviation. The questionnaire confidence test is a method for finding the Cronbach's Alpha 
Coefficient. The statistical hypothesis testing was an analysis of difference and finding the values of the One-
Way ANOVA and multiple regression statistics. The results showed that most of the respondents were gender, 
aged between 25-30, an educational level of a Bachelor's degree, working as bank officers with 2-4 years of 
work experience, and a monthly income of 15,000-20,000 Baht. In terms of the behavioral factors, most of the 
respondents sold insurance, the frequency of their training was 2-4 times/month, and their motivation to train 
was to increase their abilities. The frequency of their insurance sales was 2-4 times/month, and their training 
decision was made because they wanted to increase their product knowledge and the sales process. The way 
to enter the training was to find information about the courses and attend the training themselves. The 
orientation aspect had the highest level of opinion, followed by retraining and teaching. The hypothesis 
testing results revealed that the factors of gender and training frequency affected their ability to offer 
products to sell with a statistical significance of 0.05. The behavioral factors of insurance sales positions and 
the factors of retraining and orientation affecting their ability to sell products at a statistically significant level 
of 0.01 
 
Keywords: Training, Bank Employees, Life Insurance Products  
 

บทน า 
 การบริหารองค์การในปัจจุบันอันจะสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ีท าให้พนักงานในองค์การต่างๆต้องท างาน
อย่างมีคุณภาพทุ่มเทและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจเพื่อท่ีองค์การจะสามารถอยู่ได้การท างานอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็น
ประการหนึ่งส าหรับการด ารงอยู่และการเติบโตขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนช่วยสร้างสมรรถนะความสามารถ
และความได้เปรียบในการแข่งขันหลายองค์การจึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม           
โดยผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้แสวงหาแนวทางปรับปรุงการบริหารด้วยกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   
 จากการที่ปัจจุบันธุรกิจการประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจ านวนของผู้น าเสนอขายประกันชีวิต ใน
แต่ละปีที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  โดยมีผู้น าเสนอขายประกันชีวิต ปี 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 497,934 คน จนถึงปี 2562 มีจ านวนมากถึง 
574,882 คน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า จ านวนผู้น าเสนอขายประกันชีวิตของธนาคารนั้น มียอดรวมเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจาก
ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ได้รับความนิยมจากประชาชนในวงกว้าง ซึ่งธนาคาร
ยังคงมีการเร่งพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยธนาคารที่ส่ง
พนักงานเข้าสอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ านวน 1 ,768 ราย ธนาคารกสิกรไทย จ านวน 904 ราย และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ านวน 642 ราย (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 2563)
และพร้อมกับการเกิดใหม่ของคู่แข่งทางธุรกิจจ านวนมาก โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เกือบทุกแห่งได้เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาด 
ท าให้ผู้น าเสนอขายประกันชีวิตต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความช านาญในสายอาชีพ โดยการฝึกอบรมพัฒนาสร้างความเชี่ยวชาญ
ให้ครอบคลุมหลายด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการฝึกอบรมจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
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ตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้บุคคล อันจะน าไปสู่การปิดการขายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ีน 
และส่งผลธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต 
  อาจกล่าวได้ว่า การฝึกอบรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญกับองค์กร เพราะการฝึกอบรมที่ดีนั้นนอกจากจะพัฒนา
ความสามารถของบุคคลากร ยังช่วยในเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ซึ่งเป้าหมายที่ทุก
องค์กรต้องการคือ ผลก าไรจากการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงต้องคิดค้นหากลยุทธ์ เพื่อแข่งขันและพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าต่อไป
ด้วยเวลาที่เท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงาน
ธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญ
ของฝ่ายผลิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพียงใดและอิทธิพลใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อองค์การต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันท าให้มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย 
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมในการฝึกอบรม ที่แตกต่างกันท าให้มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคาร              

ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย 
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านหลักสูตรในการฝึกอบรม ท่ีสัมพันธ์กันท าให้มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์              

ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย 
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 

และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย 
3. ปัจจัยด้านหลักสูตรที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์              

ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ เบญจอร งามอิ่มทรัพย์ (2560) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด              
การวิจัย โดยเบญจอร งามอิ่มทรัพย์ (2560) ได้ให้ความหมายของลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล อาทิ 
อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพื้นฐานท่ีนักการ
ตลาดมักจะน ามาพิจารณา โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการความชอบของกลุ่มเป้าหมาย  
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แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้กรอบแนวคิดจากการศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับอารมณ์เพื่อช่วยให้การจัดท ากล
ยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ค าถาม 7 ค าถามที่ใช้วิจัยพฤติกรรมพนักงานธนาคาร ประกอบด้วย 6Ws และ 1H เป็นค าย่อจาก Who, 
Whom, What, Why, When, Where  และ How (Han, S., Lee, K., Lee, D., & Lee, G. G., 2013) ความส าคัญของพฤติกรรม
ค าตอบในค าถาม 6Ws 1H เพื่อต้องการทราบ 7Os ประกอบด้วย Occupant, Objects, Objectives, Organization, Occasion, 
Outlets, Operation น าไปสู่การจัดการตลาดของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค 
 แนวคิดปัจจัยด้านหลักสูตร ได้กรอบแนวคิดจากการศึกษาการฝึกอบรมที่จ าเป็น มีอยู่ 3 ประเภท คือ (Walker and 
Miller, 2010)  
  1. การสอนงาน เพื่อให้พนักงานรู้ว่าต้องท างานอย่างไร ในทุกๆ รายละเอียดของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งเริ่ม
จากวันแรกและจะต้องสอนทุกๆ วัน ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการสอนและความซับซ้อนของงาน 
  2. การฝึกอบรมซ้ า ใช้เมื่อพนักงานท างานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือเมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการท างานหรืออุปกรณ์
การท างานใหม่ รวมถึงเมื่อมีการร้องขอจากพนักงาน 
  3. การปฐมนิเทศ เป็นการแนะน างานและองค์การเบื้องต้นซึ่งจะด าเนินการก่อนที่พนักงานเริ่มปฏิบัติงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร                
ที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ไม่ทราบจ านวนประชากรของ Cochran  (Cochran, 1977; อ้างใน เจริญจิตต์                    
ผจงวิริยาทร, 2559) ที่ระดับความเช่ือมั่นประมาณ 95% และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% กลุ่มตัวอย่างที่ค านวนได้ เท่ากับ  
385 คน บวกกับอีก 15 กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะท าการเก็บเพิ่มเพื่อเผื่อไว้ส าหรับแบบสอบถามที่ตอบกลับมาไม่สมบูรณ์ จึงมีกลุ่ม
ตัวอย่างรวมเป็น 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค าถามจ านวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ 

ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) ระดับการศึกษา อายุการท างาน ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-ended 
Questions) แบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบได้เพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรม มีค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ๆ ละ 1 
ข้อ ได้แก่ ใคร (Who)  ท าอะไร (What)  ที่ไหน (Where)  เมื่อไหร่ (When)  ท าไม (Why)  อย่างไร (How) โดยใช้ค าถามปลายปดิ 
(Closed-ended Questions) แบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบได้เพียง 
ข้อเดียว 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านหลักสูตร โดยมีค าถามจ านวน 15 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น                      
3 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการสอนงาน ด้านการฝึกอบรมซ้ า ด้านการปฐมนิเทศ โดยใช้ค าถามปลายปิด (Closed-
ended Questions) แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale มีลักษณะการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale)                  
มี 5 ระดับ 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ                
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย โดยมีค าถามจ านวน 10 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ ประกอบด้วย 
ขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย              
โดยใช้ค าถามปลายปิด (Closed-ended Questions) แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale มีลักษณะการวัดข้อมูลประเภท             
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย จ านวน 1 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open 
– Ended Response Question)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ  
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิจัยเท่านั้นได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
2. การลงรหัสข้อมูล (Coding) น าข้อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วย โปรแกรมทางสถิติ

ส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของแบบสอบถามและเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) ระดับการศึกษา อายุการท างาน 

โดยการหาความถี่ (Frequency) และอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรม ได้แก่ ใคร (Who)  ท าอะไร (What)  ที่ไหน (Where)  เมื่อไหร่ (When)  ท าไม (Why)  

อย่างไร (How)  ใช้แบบสอบถามแบบ Likert scale รวม 6 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านหลักสูตร ได้แก ่ด้านการสอนงาน ด้านการฝึกอบรมซ้ า ด้านการปฐมนิเทศ ใช้แบบสอบถามแบบ 
Likert scale รวม 15 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
การวิเคราะห์ขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่
เหมาะสมต่อการขาย ได้แก่ ขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ลดช่องว่างของสมรรถนะที่
ไม่เหมาะสมต่อการขาย ใช้แบบสอบถามแบบ Likert scale รวม 15 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบ t (Independent sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way analysis of variance) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ                 
t (Independent sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอย             
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านหลักสูตรที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่ง
ผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจ านวน 284 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีต าแหน่งงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี  จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีอายุการท างาน 2-4 ปี จ านวน 212คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยพฤติกรรมผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งการขายประกันเป็นเจ้าหน้าที่           
ธนกิจ มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีความถี่ในการอบรม 2-4 ครั้ง/เดือน จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3                 
มีเหตุผลที่ต้องอบรมเพราะต้องการเพิ่มขีดความสามารถ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 มีความถี่ที่ขายประกัน                  
2-4 ครั้ง/เดือน จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มีการตัดสินใจฝึกอบรมเพราะต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการขาย จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีวิธีการเข้าฝึกอบรมคือ หาข้อมูลในการเข้าฝึกอบรมเอง จ านวน 208 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.5  

ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านหลักสูตร สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านการสอนงาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 

ธนาคารมีการปรับปรุงหลักสตูรให้เข้ากับต าแหน่งหน้าท่ีของแต่ละบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
รองลงมา  ธนาคารมีการใช้หลักสูตรการฝกึอบรมพนักงานแบบเดมิอยู่  ธนาคารมีวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการอบรม โดย
คัดเลือกจากอายุการท างานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  และธนาคารมีความพร้อมดา้นอุปกรณ ์เช่น แท็บเล็ตให้กับพนักงานทุกคนไว้ใช้ในการ
ท างานและการฝึกอบรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60, 4.45, 4.28 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ในเรื่อง ธนาคารเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยมีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้กับพนักงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 

ด้านการฝึกอบรมซ้ า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ธนาคารมีความพร้อมในการเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 รองลงมา  ธนาคารมีความพร้อมในการเตรียมเนื้อหาการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
พนักงานสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้  ตั้งใจว่าจะเข้ารับการฝึกอบรม มากกว่า 1 ครั้ง  ธนาคารมีห้องปฏิบัติการ ในการฝึกอบรมที่
มีความทันสมัยและกว้างขวาง ธนาคารมีการเปลี่ยนวิธีการท างานหรืออุปกรณ์การท างานใหม่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49, 4.49, 4.48, 4.48  ตามล าดับ 
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ด้านการปฐมนิเทศ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
ธนาคารมีการประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงานหลังการเข้ารับการฝึกอบรมทุกครั้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมา  ธนาคารมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้กับพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง ธนาคารมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจน ในการเข้ารับการฝึกอบรม
ทุกครั้งรู้สึกมีความสนุกสนานและผ่อนคลาย และธนาคารมุ่งหวังให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58, 4.54, 4.47, 4.42 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 ขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่               
ไม่เหมาะสมต่อการขาย  สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้  

ขีดความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ใส่ใจในการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมา  มีความเต็มใจในการท างานตามปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  สามารถท างานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58, 4.55, 4.29 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเรื่องได้รับมอบหมายงานมากกว่าคนอ่ืน
ที่ท าในต าแหน่งเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
 การลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ไม่สามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา ไม่สามารถวางแผนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ล่วงหน้าในการท างานได้ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์และความซื่อตรงได้  ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาในการน าเสนอผลติภณัฑป์ระกันชีวิตให้กับผูซ้ื้อได ้ 
และไม่สามารถท างานให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56, 4.44, 4.43, 
4.35 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน มีดังนี ้
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย พบว่า 
 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่าง
ของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 1.2 อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่าง
ของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.3 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ 
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน              
ที่ตั้งไว ้

1.4 รายได้ต่อเดือนทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน             
ที่ตั้งไว ้
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1.5 ระดับการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน              
ที่ตั้งไว ้

1.6 อายุการท างานทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน                   
ที่ตั้งไว ้
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย พบว่า 

2.1 ต าแหน่งการขายประกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ            
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.2 ความถี่ในการอบรม มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ             
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.3 เหตุผลที่ต้องอบรม มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ               
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.4 ความถี่ที่ขายประกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ                
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.5 การตัดสินใจฝึกอบรม มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ               
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.6 วิธีการเข้าฝึกอบรม มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ            
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านหลักสูตรที่แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย พบว่า 

3.1 การสอนงาน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของ
สมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.2 การฝึกอบรมซ้ า มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่าง
ของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.3 การปฐมนิเทศ มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่าง
ของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  

1.1 ด้านเพศ พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย แตกต่างกัน เพศหญิงจะมีการให้บริการด้านการขายและ
สามารถน าเสนอการขายได้นุ่มนวลกว่าทั้งความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ใส่ใจในรายละเอียดการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
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สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และสามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ลูกค้าได้ตรงกับ
ความต้องการลูกค้าได้ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ วัณทณี วงศ์สวรรค์ และ รุจิกาญจน์ สานนท์ (2563) ได้กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่
มีเพศแตกต่างกัน มักจะมีทัศนคติการรับรู้ และการตัดสินใจแตกต่างกัน ดังนั้นพนักงานจึงต้องวิเคราะห์การให้บริการและความ
ต้องการที่ลูกค้าคาดหวังและตัดสินใจเสนอสินค้าได้ดี 

1.2 ด้านอายุ พบว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่าง อาจเป็นเพราะพนักงานธนาคารทุกกลุ่มอายุ ต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอและท างานกันเป็นทีม โดยผู้ที่มีอายุที่สูงกว่าบางครั้งอาจจะมีประสบการณ์ในการน าเสนอขายที่น้อยกว่า             
คนท่ีมีอายุที่น้อยกว่าตน เนื่องจากการขายประกันผ่านทางธนาคารเพิ่งก าเนิดเมื่อประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา คนท่ีเข้ามาก่อนหน้าแล้ว 
บางคนเพิ่งได้เริ่มฝึกฝนการน าเสนอขายประกันชีวิต สอดคล้องกับ นริศรา บุญเที่ยง (2562) ได้ท าการศึกษาความพร้อมในการ
ฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม และความพึงพอใจในการฝึกอบรมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพัฒนาในการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในโซนถนนรัชดาภิเษก พบว่า อายุที่แตกต่างกันของพนักงานมีอผลต่อการพัฒนาการท างานของ
พนักงานธนาคารไม่แตกต่างกัน 

1.3 ด้านต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละต าแหน่งงาน
ของพนักงานธนาคารต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการขายมาตรฐานเดียวกัน และธนาคารมักวางนโยบายเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุก
ต าแหน่งกระตืนรือร้นในการน าเสนอ ด้วยการมอบหมายเป้าหมายการขายให้กับพนักงานในทุกต าแหน่ง สอดคล้องกับ วัณทณี  
วงศ์สวรรค์ และ รุจิกาญจน์ สานนท์ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งต่างกัน                   
มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 

1.4 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารใน
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะกลุ่ม
พนักงานธนาคารที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท มีทัศนคติการท างานที่  เปิดใจว่าหน้าที่การน าเสนอขาย
ประกันชีวิต เป็นหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานธนาคาร รวมถึงเห็นตัวอย่างความก้าวหน้าของอาชีพ ว่าพนักงานที่ท าผลงานการขาย
ประกันชีวิตได้ดี จะมีการเติบโตที่รวดเร็ว และมีรายได้ที่มากข้ึน ซึ่งมีผลต่อการขึ้นเงินเดือน, คอมมิสช่ัน และการเติบโตในสายงาน 
สอดคล้องกับ นริศรา บุญเที่ยง (2562) ได้ท าการศึกษาความพร้อมในการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม และความพึ งพอใจใน
การฝึกอบรมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพัฒนาในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในโซนถนนรัชดาภิเษก 
พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันของพนักงานมีอผลต่อการพัฒนาการท างานของพนักงานธนาคารไม่แตกต่างกัน 

1.5 ด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารใน
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ พนักงาน
ธนาคารส่วนใหญ่จบการศึกษาพื้นฐานคือระดับปริญญาตรี การรับรู้ ท าความเข้าใจ จึงเป็นเรื่องง่าย ส่ วนพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ที่สามารถปฏิบัตภาระกิจการขายได้ไม่แตกต่างกัน น่าจะเกิดจากพนักงานธนาคารจะได้รับการ
ฝึกอบรม, การสอนงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติภาระกิจการน าเสนอขาย จึงมีความรู้พื้นฐานเหมือนกัน  สอดคล้องกับ ดุจเดือน                
ปัญโยวัฒน์ และภัทริยา พรหมราษฎร์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลตอ่ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 

1.6 ด้านอายุการท างาน พบว่า พนักงานที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารใน
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะพนักงาน
บางส่วนที่มีประสบการณ์จากที่อื่น แล้วย้ายงานมา อาจจะมีอายุการท างานที่ธนาคารปัจจุบันน้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน แต่มีความรู้
ความสามารถในการน าเสนอขายได้ดีไม่แตกต่างจากคนที่มีอายุการท างานที่มากกว่า สอดคล้องกับ นริศรา บุญเที่ยง (2562) ได้
ท าการศึกษาความพร้อมในการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม และความพึงพอใจในการฝึกอบรมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการน าการ
ฝึกอบรมไปพัฒนาในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในโซนถนนรัชดาภิเษก พบว่า อายุการท างานที่แตกต่างกันของ
พนักงานมีอผลต่อการพัฒนาการท างานของพนักงานธนาคารไม่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
2.1 พฤติกรรมด้านต าแหน่งการขายประกัน  พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมด้านต าแหน่งการขายประกัน  มีผลต่อขีด

ความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก พนักงานแต่ละต าแหน่งจะได้รับมอบเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงมีโอกาสได้รับ
จ านวนรายช่ือลูกค้ามุ่งหวัง, ศักยภาพของลูกค้าที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมของพนักงานธนาคารที่มีต่อการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขายแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร
ระดับบุคคลของ ดุจเดือน ปัญโยวัฒน์ และภัทริยา พรหมราษฎร์ (2562) ได้กล่าวว่า ต าแหน่งงานเป็นเกณฑ์ในการระบุความ
แตกต่างท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล และสามารถบอกถึงประสบการณ์ในการท างานท่ีผ่านมาได้ด้วย 

2.2 พฤติกรรมด้านความถี่ในการอบรม พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมด้านความถี่ในการอบรม มีผลต่อขีดความสามารถให้
พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมตอ่การขาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก การอบรมในครั้งแรก การรับรู้, การจดจ าข้อมูล อาจไม่ครบถ้วน การเข้าฝึกอบรมซ้ าจึงเป็นการทบทวน 
การน าข้อมูลที่ตกหล่นน าไปปรับใช้ได้ รวมถึงการอบรมที่มีเนื้อหาความรู้ที่เนื้อหาต่อเนื่องกัน ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
พนักงานธนาคารน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรระดับบุคคลของ นีลุบล เดชพละ และชัญญา อภิปาลกุล (2561) ได้กล่าวว่า สิ่งท่ีเป็นรูปแบบหรือ
วิธีทางในการด าเนินชีวิตที่สามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรมจะช่วยให้พนักงานพัฒนา
ความสามารถในการขายได้ 

2.3 พฤติกรรมด้านเหตุผลที่ต้องอบรม พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมด้านเหตุผลที่ต้องอบรม ไม่มีผลต่อขีดความสามารถให้
พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมตอ่การขาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะสถานะการณ์โรคระบาดโควิด 19 สาขาของธนาคารมีการปิดให้บริการในหลายที่ รวมถึงมีพนักงาน
ที่ต้องรักษาตัว, พนักงานที่ต้องกักตัว จึงมีจ านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า ความเหนื่อยล้าจากการท างานเยอะ 
จึงไม่มีเหตุผลที่มากพอในการตัดสินใจเลือกฝึกอบรมหาข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองในการขาย สอดคล้องกับ วัณทณี วงศ์สวรรค์ และ
รุจิกาญจน์ สานนท์ (2563) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทประกันชีวิต กรณีศึกษา
พนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตสีลมและเขตบางรัก พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วในการท างาน
พนักงานต้องหาทางฝึกอบรมหาข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองในการขายประกันชีวิต 
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2.4 พฤติกรรมด้านความถี่ท่ีขายประกัน พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมด้านความถี่ที่ขายประกัน ไม่มีผลต่อขีดความสามารถให้
พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมตอ่การขาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะพนักงานธนาคารยังมีความถี่ในการขายประกันไม่มากพอท่ีจะค้นหาความต้องการของลูกค้า ซึ่ง ณ 
ปัจจุบันอาจเป็นเพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 อีกหนึ่งประการที่ท าให้พนักงานไม่สามารถออกขายประกันได้มากที่ควร 
เพราะต้องเว้นระยะห่างระหว่างสังคม ลูกค้าก็ไม่สบายใจที่จะให้พนักงานเข้าพบเพื่อน าเสนอ สอดคล้องกับ วัณทณี วงศ์สวรรค์ 
และรุจิกาญจน์ สานนท์ (2563) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทประกันชีวิต 
กรณีศึกษาพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตสีลมและเขตบางรัก พบว่า ปริมาณการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตสีลมและเขตบางรัก 

2.5 พฤติกรรมด้านการตัดสินใจฝึกอบรม พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมด้านการตัดสินใจฝึกอบรม ไม่มีผลต่อขีดความสามารถ
ให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากพนักงานธนาคารต้องจดจ าผลิตภัณฑ์จ านวนมาก ท าให้ยังไม่สามารถอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดี
เท่าที่ควร รวมถึงบางคนคิดเพียงว่าเป็นหน้าที่ต้องท าเท่านั้นจากการได้รับมอบหมายจากองค์การ/หน่วยงานเท่านั้น จึงยังไม่พัฒนา
ตนเองในการศึกษาผลิตภัณฑ์และการปิดการขายที่เหมาะสมเท่าที่ควร สอดคล้องกับ ดุจเดือน ปัญโยวัฒน์ และภัทริยา                
พรหมราษฎร์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การตัดสินใจฝึกอบรม ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ                
ในการท างาน 

2.6 พฤติกรรมด้านวิธีการเข้าฝึกอบรม พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมด้านวิธีการเข้าฝึกอบรม มีผลต่อขีดความสามารถให้
พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมตอ่การขาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากความรู้จากการอบรมในบางหลักสูตรเป็นความรู้เชิงเทคนิค หากไม่ได้รับความรู้ จะมีผลต่อขีด
ความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้  ถ้าพนักงานลดพฤติกรรมด้านวิธีการเข้าฝึกอบรม จะส่งผลให้พนักงาน
ธนาคารน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขายลดลง  นั่นหมายความว่าหาก
พนักงานไม่ขวนขวายการหาข้อมูลในการเข้าฝึกอบรมเองพนักงานไม่มีการพัฒนาตนเองในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ
ลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขายได้เลย แสดงให้เห็นว่าการสนใจที่จะพัฒนาตนเองนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
ในต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมของ Goldstein (1993) พบว่า ความรู้ในผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อความสามารถในการการสื่อสารการตลาดครบวงจร 

3. ปัจจัยด้านหลักสูตร 
3.1 หลักสูตรด้านการสอนงาน พบว่า ปัจจัยหลักสูตรด้านการสอนงานไม่มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารใน

การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อาจเป็นเพราะพนักงานไม่เข้าใจหลักสูตรการสอน เนื้อหาอาจจะไม่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล และการฝึกอบรมใช้
ระยะเวลานานจนท าให้เกิดความเบื่อหน่ายจนพนักงานไม่อยากฟัง แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรกระบวนการสอนงานจึงควรผ่านการ
วางแผนให้กระชับ เข้าใจง่าย และมีการสอดแทรกความสนุกสนานระหว่างการฝึกอบรมด้วย เพื่อให้การฝึกอบรมมีความสนุกสนาน
มากขึ้น วิทยากรที่บรรยายอาจจะมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้เข้าอบรม สอดคล้องกับ ดุจเดือน ปัญโยวัฒน์ 
และภัทริยา พรหมราษฎร์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ปฏิบัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า กลยุทธ์การฝึกอบรมซ้ าส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีขึ้น 

3.2 หลักสูตรด้านการฝึกอบรมซ้ า พบว่า ปัจจัยหลักสูตรด้านการฝึกอบรมซ้ า  มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงาน
ธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เนื่องจากถ้าพนักงานเพิ่มหลักสูตรด้านการฝึกอบรมซ้ า อาจส่งผลให้พนักงานธนาคารน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขายเพิ่มขึ้น น่ันหมายความว่าหากพนักงานสนใจท่ีจะหาความรู้โดยการหมั่นเข้า
รับการฝึกอบรมในการขายเพิ่มขึ้นจะท าให้พนักงานสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะ                  
ที่ไม่เหมาะสมต่อการขายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ของเบญจอร งามอิ่มทรัพย์ ( 2560)               
ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่นคงขององค์การในอนาคต ซึ่งการแข่งขันในยุค
หน้ามิได้แข่งขันที่คุณภาพของสินค้า ราคา การบริการหลังการขาย วิธีการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายแต่เพียงเท่านั้น             
ยังจะต้องแข่งขันในเรื่องของคุณภาพและคุณค่าของคนในองค์การ ท่ีจะสามารถสร้างองค์การธุรกิจนั้น ๆ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 

3.3 หลักสูตรด้านการปฐมนิเทศ  พบว่า ปัจจัยหลักสูตรด้านการปฐมนิเทศ  มีผลต่อขีดความสามารถให้พนักงานธนาคาร
ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เนื่องจาก ถ้าพนักงานเพิ่มหลักสูตรด้านการปฐมนิเทศ อาจส่งผลให้พนักงานธนาคารน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่าง
ของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมตอ่การขายเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าหากพนักงานมีการปฐมนิเทศโดยผ่านการประเมินผลการฝกึอบรม
ที่ธนาคารได้จัดตามแผนการฝึกอบรมไว้ให้กับพนักงานจะท าให้พนักงานมีศักยภาพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่เข้าใจและชัดเจนตรง
กับท่ีธนาคารต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ (2560) ได้ท าการศึกษาแผนยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถ
ของกลุ่มเกษตรกรเชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน พบว่า การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ ท าให้พนักงาน มีแผนการจัดการเชิงรุกมี
ความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนและตั้งใจท างานจนท าให้ประชาชนในชุมชนพึงพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ควรมีการเสนอแนะให้มีการคัดพนักงานเพศชาย เข้าอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ทักษะ การน าเสนอขาย การพูด การน าเสนอที่นุ่มนวล การใช้โทรเสียงสูงต่ า การใส่ใจในการลงรายละเอียดการน าเสนอ การคัด
กลุ่มพนักงานเข้าอบรมตามกลุ่มอายุ, ต าแหน่ง และอายุงาน เพื่อการจัดเตรียมเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
  2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการฝึกอบรม ควรมีตั้งกฏเกณฑ์การเติบโตทั้งด้านการปรับต าแหน่งที่
สูงขึ้น และการปรับต าแหน่งเฉพาะทางสินเช่ือ, กองทุนเพิ่มเติมยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสนใจ เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมในด้านสินเช่ือ, กองทุน เพื่อต่อยอดในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  การจัดกลุ่มพนักงานออกมา ว่าพนักงานคนไหน 
มีความจ าเป็นต้องเข้าอบรมซ้ าในหัวข้อเดิม หรือควรเข้าอบรมแบบต่อเนื่อง โดยการผลงานการขาย ของพนักงานที่ผ่านมา และ
ผลงานหลังการอบรมมีผลงานอย่างไร พร้อมทั้งมีการสอบถามพนักงานถึงความต้องการและความมั่นใจหลังการอบรม  
 3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรในการฝึกอบรม ควรมีการจัดการอบรมทุกเดือนเพื่อเป็นการอบรมและ
พัฒนาการขายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานได้ทบทวนความรู้ เนื้อหาที่อาจจะมีการหลงลืมเพื่อน าไปปรับใช้ในการน าเสนอ
ขาย ท าให้สามารถท ายอดขายให้แก่องค์กรอีกท้ังการจัดปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกครัง้เพื่อเป็นทราบควาดคาดหวังที่องค์กรมีต่อ
พนักงาน พนักงานได้ทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทั้งด้าน ท าให้พนักงานมี
ความเข้าใจ เต็มใจในการปฏิบัติการน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่นในการฝึกอบรมที่เพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขายใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ดีขึ้น เช่น กลยุทธ์การตลาดในช่วงสถานการณ์โควิดที่เพิ่มศักยภาพในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น 
  2. ควรท าการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่ไม่เหมาะสมต่อการขาย เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและดึงศักยภาพการปฏิบัติ
ของพนักงานให้ดีขึ้น 
  3. ควรท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงาน
ธนาคารในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และลดช่องว่างของสมรรถนะที่เหมาะสม และพัฒนาการฝึกอบรมให้น่าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์  
ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัย นับตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการจนสารนิพนธ์
ฉบับน้ีส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณและอาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์  
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยให้สมบูรณ์  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17 ที่ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ  แก่ผู้วิจัย
ด้วยดีเสมอมา  

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ ใช้วางแผนการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
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