
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชีวิต 

ของบริษทักรงุไทย–แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

FACTORS RELATING TO ASSURANCE AGENTS’ SUCCESS  

OF KRUNGTHAI–AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

กนกกาญจน์ สปุระดษิฐ์1 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัในครัง้น้ี มคีวามมุง่หมายเพื่อศึกษาความสําเร็จในการขายประกนัชวีิตของตวัแทนประกนัชีวิต           

โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลกิภาพของตวัแทนประกนัชวีติ แรงจงูใจ

ในการทํางานของตวัแทนประกนัชวีติ และทศันคตขิองตวัแทนประกนัชวีติกบัความสําเรจ็ในการขายประกนัชวีติของ

ตวัแทนประกนัชีวิต กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีคอื ตัวแทนประกนัชีวิตของบริษัท กรุงไทย–แอกซ่า จํากดั 

(มหาชน) จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ค่าสถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูลคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยทาํการทดสอบ

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 ผลการวจิยัพบวา่  

 1.  ตวัแทนประกนัชวีติ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่อีายุในช่วง 20– 27 ปี มสีถานภาพโสด/หย่า/หมา้ย/

แยกกนัอยู ่ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีและมอีายงุานของตวัแทนประกนัชวีติตํ่ากวา่ 1 ปี 

 2.  ตวัแทนประกนัชวีติ มคีวามคดิเหน็ต่อบุคลกิภาพแบบประนีประนอม บุคลกิภาพแบบยดึมัน่ในหลกัการ 

และบุคลิกภาพแบบเปิดใจสู่การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิตโดยรวม 

บุคลกิภาพแบบเปิดเผย บุคลกิภาพแบบมัน่คงทางอารมณ์ อยู่ในระดบัมาก  

 3.  ตวัแทนประกนัชีวิต มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทํางานของตัวแทนประกนัชีวิตโดยรวม ด้าน

องคป์ระกอบจงูใจ และดา้นองคป์ระกอบคํ้าจุน อยู่ในระดบัจงูใจมาก 

 4.  ตวัแทนประกนัชวีิต มีความคิดเห็นต่อทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตโดยรวม ด้านความรู้สกึ ด้าน

ความรูค้วามเขา้ใจ และดา้นพฤตกิรรม อยูใ่นระดบัดมีาก 

 5.  ตวัแทนประกนัชวีติที่มสีถานภาพการสมรสและอายุงานแตกต่างกนัมคีวามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนั

ชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้ ดา้นรายได ้และดา้นคุณวุฒทิีต่วัแทนเคยไดร้บัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  

 6.  บุคลกิภาพโดยรวมของตัวแทนประกนัชีวติ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 

บุคลกิภาพแบบยดึมัน่ในหลกัการและบุคลกิภาพแบบเปิดใจสู่การเรยีนรู้ มคีวามสมัพนัธ์กบัความสําเรจ็ของตวัแทน

ประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01  

  

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 7.  แรงจูงใจในการทํางานของตวัแทนประกนัชวีติโดยรวม ด้านองค์ประกอบจูงใจ และด้านองคป์ระกอบ           

คํ้าจุน มคีวามสมัพนัธก์บัความสําเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ ด้านความสามารถในการหาลูกคา้ โดยมคีวามสมัพนัธ์

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 8.  แรงจงูใจในการทาํงานดา้นองคป์ระกอบจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้น

รายได ้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 9.  แรงจูงใจในการทํางานของตัวแทนประกันชีวิตโดยรวม ด้านองค์ประกอบจูงใจ มีความสมัพันธ์กับ

ความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้นคุณวุฒทิี่ตวัแทนเคยไดร้บั โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  10. ทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตโดยรวม ด้านความรู้สกึ ความรู้ความเข้าใจ และด้านพฤติกรรม มี

ความสมัพนัธ์กบัความสําเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติด้านความสามารถในการหาลูกค้า โดยมคีวามสมัพนัธ์ทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  11. ทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตด้านความรู้ความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของตัวแทน

ประกนัชวีติดา้นรายได ้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  12.  ทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตด้านความรู้ความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของตัวแทน

ประกนัชวีติดา้นคุณวฒุทิีต่วัแทนเคยไดร้บั โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั: ความสาํเรจ็ ตวัแทนประกนัชวีติ บรษิทักรุงไทย-แอกซ่า 

 

Abstract 

 

 The objective of this research is to study success of the assurance agents of Krungthai-AXA life 

Insurance Public Company Limited by categorizing the agents’ demographic characteristics and studying the 

relationship between their personalities, work motivation, attitudes, and the success in selling insurance. The 

sample in this research was 400 insurance agents of Krungthai - AXA life Insurance Public Company Limited. 

Questionnaires were used for data collection. Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic 

mean, standard deviation, t-test, one-way variance analysis, and correlation analysis using Pearson product 

moment correlation coefficient. Which was considered statistical significance at 0.05 levels. 

 The findings indicated that: 

 1.  The majority of the assurance agents were female, age between 20-27 years old, 

single/divorced/widow/separated, had education level lower than a bachelor’s degree, and had worked as an 

insurance agent for less than one year. 

 2.  The assurance agents held opinions towards agreeableness personality, conscientiousness 

personality, and openness to experience personality at the highest levels, while opinions towards overall 

personality, extraversion personality, and emotional stability personality were at a high level. 

 3.  The assurance agents held opinions towards work motivation in general in the aspects of 

motivational component and maintenance components at a high level. 

 4.  The assurance agents held opinions towards attitude in general in the aspects of feeling, 

perception, and behavior at the highest levels. 



 3 

 5.  The assurance agents with different marital status and years of work experience had different 

success in the aspects of ability to find clients, income, and received qualification with statistically significant 

level at 0.05. 

 6.  General personality, extraversion personality, agreeableness personality, conscientiousness 

personality, and openness to experience personality correlated in the same direction to the success of the 

assurance agents in the aspect of ability to find clients at a low level with statistically significant level at 0.01. 

 7.  Work motivation of the assurance agents in general in the aspects of motivational component 

and maintenance component correlated in the same direction to their success in the aspect of ability to find 

clients at a low level with statistically significant level at 0.01. 

 8.  Motivational component correlated in the same direction to the success of the assurance 

agents in the aspect of income at a low level with statistically significant level at 0.05. 

 9.  Work motivation of the assurance agents in general in the aspect of motivational component 

correlated in the same direction to their success in the aspect of received qualification at a low level with 

statistically significant level at 0.05. 

  10.  Attitude of the assurance agents in general in the aspects of feeling, perception, and behavior 

correlated in the same direction to their success in the aspect of ability to find clients at a low level with 

statistically significant level at 0.01. 

  11.  Attitude of the assurance agents in the aspect of perception correlated in the same direction to 

their success in the aspect of income at a low level with statistically significant level at 0.01. 

  12.  Attitude of the assurance agents in the aspect of perception correlated in the same direction to 

their success in the aspect of received qualification at a low level with statistically significant level at 0.05. 

 

Keywords: Success, Life Insurance, Krungthai Thailand - AXA 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัธุรกจิประกนัชวีติจดัไดว้่าเป็นธุรกจิทีม่คีวามสาํคญัต่อภาคธุรกจิการเงนิของประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก เพราะเป็นภาคธุรกจิทีม่สี่วนช่วยในการลดการพึง่พาเงนิทุนจากต่างประเทศและยงัมบีทบาทต่อการพฒันาตลาด

ทนุในอนาคต ซึง่จากในอดตีจนถงึปจัจบุนัธรุกจิประกนัชวีติมกีารเจรญิเตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองในทกุๆ ปี และยงัคง

มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตมากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งบรษิทัประกนัชวีติกบัลกูคา้ทีม่สีาํคญัชอ่งทางหน่ึงคอื

การสื่อสารผ่านตวัแทนประกนัชวีติ โดยบทบาทและหน้าที่ทีส่ําคญัของตวัแทนประกนัชวีติคอื การนําเสนอสนิคา้ ให้

คาํแนะนําปรกึษา เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์และทศันคตทิีด่ต่ีอบรษิทัประกนัชวีติ ซึง่จากการเกบ็ขอ้มูลการสาํรวจของ

สมาคมประกนัภยัในปี 2557 ทีผ่่านมาช่องทางการขายผ่านตวัแทนปจัจุบนัมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง การขายประกนั

ชวีติผ่านตวัแทนประกนัชวีติจงึเป็นช่องทางทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่ โดยไตรมาสแรกของปี 2557 คดิเป็นเบีย้ประกนั

จาํนวน 59,811 ลา้นบาท สดัสว่นรอ้ยละ 44.2 หรอืเตบิโตขึน้รอ้ยละ 9.9 

 จากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทย ธุรกิจประกันชีวิตปี 2556 ที่ผ่านมามีเบี้ยประกันภัยรับรวม 

442,496.1 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 13.1 เมือ่เทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัปี 2555 สาํหรบัธุรกจิประกนั

ชวีติไทยในปี 2557 ยงัคงมแีนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยอตัราการเตบิโตประมาณร้อยละ 12 คดิเป็นเบี้ย

ประกนัภยัรบัรวม 496,000 ลา้นบาท ซึง่จําแนกออกเป็น เบีย้ประกนัภยัรบัรายใหม่จํานวน 168,000 ลา้นบาท อตัรา

การเตบิโตรอ้ยละ 13 และเบีย้ประกนัภยัรบัปีต่อไป 327,000 บาท อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 11 โดยมอีตัราการคงอยูข่อง
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กรมธรรม์ประกนัชวีติที่ร้อยละ 85 ทัง้น้ีสาเหตุที่ทําให้อตัราการเตบิโตของธุรกจิประกนัชวีติมกีารชะลอตวัลงบา้ง

เลก็น้อย เน่ืองมาจากการเตบิโตทีช่ะลอตวัลงของสภาวะเศรษฐกจิโดยทัว่ไปทีส่ง่ผลต่อกําลงัซือ้ของผูบ้รโิภค การจํากดั

อตัราการปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารพาณิชย ์รวมถงึปจัจยัความเสีย่งทางการเมอืงทีม่คีวามผนัผวนอยูใ่นขณะน้ี (สมาคม

ประกนัชวีติไทย.2557) 

 บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัประกนัชวีติทีเ่กดิจากการร่วมทุนระหว่าง 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธรุกจิประกนัชวีติ สขุภาพ และบรหิารสนิทรพัยข์นาดใหญ่ บรษิทั กรุงไทย-

แอกซ่า ประกนัชีวติ จึงเป็นบรษิัทประกนัชวีติที่มสีถานะทางการเงนิที่แขง็แกร่งและมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ

ประกนัชวีติโดยปจัจุบนักรุงไทย-แอกซ่าประกนัชวีติขึน้สูอ่นัดบั 4 ดา้นเบีย้รบัปีแรก และอนัดบัที ่5 ในดา้นกรมธรรมท์ีม่ ี

ผลบงัคบั ซึ่งกลยุทธ์ที่ทางบริษัทฯ มีการบริหารช่องทางการจดัจําหน่ายให้มีความหลากหลาย โดยในปีที่ผ่านมา 

ช่องทางตวัแทนยงัคงเป็นช่องทางหลกัในการสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ โดยสามารถสรา้งยอดขายไดท้ี ่5,400 ลา้นบาท

เพิ่มขึน้ 19% จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีช่อ่งทางการจดัจาํหน่ายผา่นธนาคารมกีารสง่มอบเบีย้ประกนัสงูกวา่

ปีก่อนถงึ 20% หรอื 6,500 ลา้นบาท และช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านธุรกจิองค์กร เน้นการทําตลาดองค์กรต่างๆ 

เตบิโตกวา่ 81% หรอืเบีย้ 900 ลา้นบาท (บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั.  2557) 

 ดงันัน้การพฒันาธรุกจิประกนัชวีติในประเทศไทยจงึควรมกีารพฒันาชอ่งทางการจาํหน่ายทีห่ลากหลายและ

มคีุณภาพในการเขา้ถงึผู้บรโิภคทุกกลุ่ม โดยจะต้องอาศยัเทคโนโลยอีนัทนัสมยัเขา้มามสี่วนช่วยในการดําเนินการ 

มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้และสามารถทดัเทยีมกบัต่างประเทศ นอกจากน้ีการพฒันาผลติภณัฑ์

ประกนัชวีติทีห่ลากหลายจะสามารถตอบสนองความต้องการผูบ้รโิภคในทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่การก้าวเขา้สู่

สงัคมของผูส้งูวยัในอนาคตของประเทศไทยทีม่จีํานวนผูส้งูอายุเพิม่มากขึน้ในทุกๆ ปีส่งผลใหผู้บ้รโิภคหนัมาใส่ใจและ

ให้ความสาํคญักบัเรื่องของการประกนัสุขภาพ และการวางแผนชวีติหลงัเกษียณอายุกนัมากขึน้ ที่สําคญัคอืการเร่ง

ดาํเนินการประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภคไดรู้จ้กัและตระหนกัถงึความสาํคญัของการประกนัชวีติใหค้รอบคลุมในทุกๆ สือ่ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการขายประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิต โดยจําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา และอายงุานของตวัแทนประกนัชวีติ 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลกิภาพของตวัแทนประกนัชวีติแรงจูงใจในการทํางานของตวัแทน

ประกนัชวีติ และทศันคตขิองตวัแทนประกนัชวีติกบัความสาํเรจ็ในการขายประกนัชวีติของตวัแทนประกนัชวีติ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

  1.1  ขอ้มลูสว่นตวัของตวัแทนประกนัชวีติ ไดแ้ก่  

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 20– 27 ปี 

    1.1.2.2 28– 35 ปี 

    1.1.2.3 36– 43 ปี 

    1.1.2.4 44– 51 ปี 

    1.1.2.5 52 ปี ขึน้ไป 
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   1.1.3 สถานภาพการสมรส 

    1.1.3.1 โสด 

    1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3 หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี  

   1.1.5 อายงุานของตวัแทนประกนัชวีติ 

    1.1.5.1 ตํ่ากวา่ 1 ปี 

    1.1.5.2 1 ปีขึน้ไป– 2 ปี 

    1.1.5.3 2 ปีขึน้ไป– 3 ปี 

    1.1.5.4 3 ปีขึน้ไป– 4 ปี 

    1.1.5.5 มากกวา่ 4 ปี 

  1.2  บคุลกิภาพของตวัแทนประกนัชวีติ 

  1.3  แรงจงูใจในการทาํงานของตวัแทนประกนัชวีติ 

  1.4  ทศันคตขิองตวัแทนประกนัชวีติ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ ประกอบดว้ย 

  2.1  ความสามารถในการหาลกูคา้ต่อเดอืน 

  2.2  รายไดท้ีม่าจากการขายประกนั 

  2.3  จาํนวนคุณวุฒทิีต่วัแทนไดร้บั 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และ อายุงานของ

ตวัแทนประกนัชวีติทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติแตกต่างกนั 

 2.  บคุลกิภาพของตวัแทนประกนัชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ 

 3. แรงจงูใจในการทาํงานของตวัแทนประกนัชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ 

 4. ทศันคตขิองตวัแทนประกนัชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112)[1] ได้อธิบายถึง

คณุสมบตัเิฉพาะของตนซึง่มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละคน คณุสมบตัเิหล่าน้ีจะมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารในการทาํการสือ่สาร 

ซึง่การสื่อสารในสถานการณ์ทีต่่างกนันัน้ จําเป็นต้องวเิคราะห์ผู้รบัสารด้วยการจําแนกผู้รบัสารออกเป็นกลุ่มๆ ตาม

ลกัษณะประชากร (Demographic Characteristic) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ การศึกษา

สถานภาพการสมรส เป็นตน้ ซึง่คุณสมบตัเิหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มผีลต่อการรบัรู ้การตคีวาม และการเขา้ใจในการสื่อสาร

ทัง้สิน้ 

 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบับุคลิกภาพ  เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 66)[2] บุคลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะ

ดา้นจติวทิยาภายในของบคุคลเป็นสิง่ทีก่าํหนดและสะทอ้นถงึวธิกีาร ซึง่บคุคลหน่ึงตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มของเขาเอง

หรอือาจตอบสนองจากสิง่กระตุน้ทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้ม 
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 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ  ชาเมอรฮ์อน (Schermerhorn. 2000: 75)[3] ใหค้วามหมาย

ของทศันคตไิวว้่าทศันคต ิคอื การวางแนวความคดิความรูส้กึ ใหต้อบสนองในเชงิบวกหรอืเชงิลบต่อคนหรอืต่อสิง่ของ

ในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนัน้ๆ และทศันคตนิัน้สามารถทีจ่ะรู้หรอืถูกตคีวามไดจ้ากสิง่ที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็น

ทางการ หรอืจากการสาํรวจทีเ่ป็นทางการ หรอืจากพฤตกิรรมของบคุคลเหล่านัน้ 

 พงศ ์หรดาล (2540: 42)[4] ใหค้วามหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื ความรูส้กึ ท่าทคีวามคดิเหน็ และ

พฤติกรรมของคนงานที่มต่ีอเพื่อนร่วมงาน ผู้บรหิาร กลุ่มคน องค์กรหรอืสภาพแวดล้อมอื่นๆ โดยการแสดงออกใน

ลกัษณะของความรูส้กึหรอืท่าทใีนทางยอมรบัหรอืปฏเิสธ 

 ศกัดิไ์ทย สรุกจิบวร (2545: 138)[5] ใหค้วามหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื สภาวะความพรอ้มทางจติ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มต่ีอบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ต่างๆ ไปใน

ทศิทางใดทศิทางหน่ึง และสภาวะความพรอ้มทางจติน้ีจะตอ้งอยู่นานพอสมควร 

 ลกัษณะสาํคญัของทศันคติ 

 จริะวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์ (2535: 104-105)[6] ไดส้รุปคุณลกัษณะของทศันคตวิ่าม ี6 รปูแบบ คอื  

 1.  ทศันคติเป็นสิง่ที่เกดิจากการเรยีนรู้ ไม่ใช่สิง่ที่มตีิดตวัมาแต่เกดิ ประสบการณ์มอีทิธพิลอย่างมากต่อ

ทศันคติการสัง่สมประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการปะทะกบัสิง่ต่างๆ ในสงัคม จะมีผล

โดยตรงต่อทศันคต ิ

 2.  ทศันคตมิคุีณลกัษณะของการประเมนิ (evaluative nature) ทศันคตเิกดิจากการประเมนิความคดิหรอื

ความเชื่อทีบุ่คคลมอียู่ เกีย่วกบัสิง่ของบุคคลอื่นหรอืเหตุการณ์ ซึง่จะเป็นสือ่กลางทาํใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบสนอง ทศันคติ

มธีรรมชาตขิองการประเมนิ เป็นความคดิหรอืความเชือ่ทีม่คีวามรูส้กึแฝงอยู่ดว้ย การทีบุ่คคลหน่ึงจะมทีศันคตอิย่างไร

ต่อสิง่ใดขึน้อยู่กบัการประเมนิความรู้ ความคิดหรอืความเชื่อที่มเีกี่ยวกบัสิง่นัน้ ซึ่งจะทําให้ผู้ประเมนิเกดิความรู้สกึ

ทางบวกหรอืทางลบต่อสิง่ดงักล่าว ผลการประเมนิอาจแตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทศันคตต่ิอสิง่

เดยีวกนัอาจแตกต่างกนัตามเพศอายหุรอือาชพี 

 3.  ทศันคตมิคีุณภาพและความเขม้ (quality and intensity) คุณภาพและความเขม้ของทศันคตจิะเป็นสิง่ที่

บอกถงึความแตกต่างของทศันคตทิีแ่ต่ละคนมต่ีอสิง่ต่างๆ เมื่อบุคคลประเมนิสิง่ใดสิง่หน่ึงกอ็าจมทีศันคตทิางบวกหรอื

ทศันคตทิางลบต่อสิง่นัน้ นัน่คอื ก่อใหเ้กดิสภาวะความพรอ้มทีจ่ะเขา้หาหรอืหลกีหนีสิ่งดงักล่าว สว่นความเขม้จะบ่งถงึ

ความมากน้อยของทศันคตทิางบวกหรอืลบ หรอืบง่ชีร้ะดบัการประเมนิ เชน่ ชอบมากชอบปานกลาง ชอบน้อย 

 4.  ทศันคตมิคีวามคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (permanence) ทศันคติมลีกัษณะที่ฝงัแน่นลกึซึ้ง เน่ืองจากสิ่งที่

ประเมนิมคีวามชดัเจนถูกต้องแน่นอน หรอืมกีารสัง่สมประสบการณ์เกีย่วกบัสิง่นัน้ โดยผ่านการเรยีนรูม้านานพอ ใน

กรณีเช่นน้ีการเรียนรู้สิง่ใหม่หรือการบงัคบัให้แสดงพฤติกรรมนัน้ๆ อยู่เสมอก็อาจไม่มีผลทําให้ทศันคติที่มีอยู่ไม่

เปลีย่นแปลง 

 5.  ทศันคติต้องมสีิง่ที่หมายถงึ (attitude object) ทีแ่น่นอน นัน่คอืทศันคติต่ออะไร ต่อบุคคล ต่อสิง่ของ  

หรอืต่อสถานการณ์ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ตวัแทนประกนัชวีติของบรษิทั กรุงไทย– แอกซ่า ประกนัชวีติ จํากดั 

(มหาชน) ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไปและมใีบอนุญาตตวัแทน ซึง่มจีํานวนทัง้หมดประมาณ 11,300 คน (ขอ้มลูทีไ่ดร้บั

จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2557  

(https://www.krungthai-axa.co.th/distributor) 

https://www.krungthai-axa.co.th/distributor�
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ตวัแทนประกนัชวีติของบรษิทั กรุงไทย– แอกซ่า จํากดั (มหาชน) ที่

สงักดัอยูใ่นสาํนกังานตวัแทนประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคาํนวณ

ขนาดตวัอย่างจากสตูรของ Taro Yamane (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 260-261)[7] ทีร่ะดบัความ

เชือ่มัน่รอ้ยละ 95 ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 ตวัอย่าง และผูว้จิยัไดท้ําการเพิม่จํานวนตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง รวมจํานวน

ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยจะใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชว้ธิกีารสุม่

ตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยัพบวา่  

 1.  ตวัแทนประกนัชวีติ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่อีายุในช่วง 20– 27 ปี มสีถานภาพโสด/หย่า/หมา้ย/

แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีและมอีายงุานของตวัแทนประกนัชวีติตํ่ากวา่ 1 ปี 

 2.  ตวัแทนประกนัชวีติ มคีวามคดิเหน็ต่อบุคลกิภาพแบบประนีประนอม บุคลกิภาพแบบยดึมัน่ในหลกัการ 

และบุคลิกภาพแบบเปิดใจสู่การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิตโดยรวม 

บุคลกิภาพแบบเปิดเผย บุคลกิภาพแบบมัน่คงทางอารมณ์ อยู่ในระดบัมาก  

 3.  ตวัแทนประกนัชีวิต มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทํางานของตัวแทนประกนัชีวิตโดยรวม ด้าน

องคป์ระกอบจงูใจ และดา้นองคป์ระกอบคํ้าจุน อยู่ในระดบัจงูใจมาก 

 4.  ตวัแทนประกนัชวีติ มีความคิดเห็นต่อทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตโดยรวม ด้านความรู้สกึ ด้าน

ความรูค้วามเขา้ใจ และดา้นพฤตกิรรม อยูใ่นระดบัดมีาก 

 5.  ตวัแทนประกนัชวีติที่มสีถานภาพการสมรสและอายุงานแตกต่างกนัมคีวามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนั

ชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้ ดา้นรายได ้และดา้นคุณวุฒทิีต่วัแทนเคยไดร้บัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  

 6.  บุคลกิภาพโดยรวมของตัวแทนประกนัชีวติ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 

บุคลกิภาพแบบยดึมัน่ในหลกัการและบุคลกิภาพแบบเปิดใจสู่การเรยีนรู้ มคีวามสมัพนัธ์กบัความสําเรจ็ของตวัแทน

ประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01  

 7.  แรงจงูใจในการทาํงานของตวัแทนประกนัชวีติโดยรวม ดา้นองคป์ระกอบจูงใจ และดา้นองคป์ระกอบคํ้า

จุน มคีวามสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของตวัแทนประกนัชวีิต ด้านความสามารถในการหาลูกค้า โดยมีความสมัพนัธ์

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 8.  แรงจงูใจในการทาํงานดา้นองคป์ระกอบจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้น

รายได ้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 9.  แรงจูงใจในการทํางานของตัวแทนประกันชีวิตโดยรวม ด้านองค์ประกอบจูงใจ มีความสมัพันธ์กับ

ความสําเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้นคุณวุฒทิี่ตวัแทนเคยไดร้บั โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  10. ทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตโดยรวม ด้านความรู้สกึ ความรู้ความเข้าใจ และด้านพฤติกรรม มี

ความสมัพนัธ์กบัความสําเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติด้านความสามารถในการหาลูกค้า โดยมคีวามสมัพนัธ์ทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  11. ทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตด้านความรู้ความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของตัวแทน

ประกนัชวีติดา้นรายได ้โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 



 8 

  12.  ทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตด้านความรู้ความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของตัวแทน

ประกนัชวีติดา้นคุณวฒุทิีต่วัแทนเคยไดร้บั โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ ของบรษิทั กรุงไทย–

แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)” มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิรายผลตามผลการทดสอบสมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 1.  ตวัแทนประกนัชวีติทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามสําเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติแตกต่างกนั 

ทัง้ในดา้นความสามารถในการหาลกูคา้ ดา้นรายได ้และคณุวฒุทิีต่วัแทนเคยไดร้บัแตกต่างกนั โดยตวัแทนประกนัชวีติ

ทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมคีวามสามารถในการหาลกูคา้ รายได ้และคุณวุฒทิีต่วัแทนเคยไดร้บั มากกว่าตวัแทน

ประกนัชวีติที่มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจาก ตวัแทนประกนัชวีติทีม่สีถานภาพ

สมรสแลว้มแีนวโน้มทีจ่ะมภีาระและค่าใชจ้า่ยมากกวา่ตวัแทนประกนัชวีติทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

ดงันัน้จงึเป็นแรงผลกัดนัใหต้วัแทนประกนัชวีติทีม่สีถานภาพสมรสแลว้มคีวามมุ่งมัน่ที่จะประสบความสาํเรจ็ในอาชพี

มากกวา่ตวัแทนประกนัชวีติทีม่สีถานภาพโสด/หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ มลัลกิา นก

แยม้ (2546: 68) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ในอาชพีการขายของพนักงานขายบรษิทั ซงิ

เกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน)” พบว่า พนักงานขายทีส่มรสแลว้มคีวามสาํเรจ็ในอาชพีการขาย คอืรายไดจ้ากการ

ขายโดยเฉลีย่มากกว่าพนักงานทีม่สีถานภาพโสด และงานวจิยัของ สนธยิา ชูขจร (2546: 76) ทีศ่กึษาเรื่อง “ปจัจยัสู่

ความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ บรษิทั อยุธยา อลอินัซ ์ซพี ีประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)” พบว่า ตวัแทนประกนั

ชวีติทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามสาํเรจ็ในอาชพี ดา้นรายไดแ้ละจาํนวนลกูคา้ทีต่อ้งดแูลแตกต่างกนั 

 2.  ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มคีวามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติแตกต่างกนั โดยจาก

การศกึษาวจิยัพบวา่ 

  ดา้นความสามารถในการหาลกูคา้ พบว่าตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มคีวามสาํเรจ็ของ

ตวัแทนประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้แตกต่างกนัโดยตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงาน 1 ปีขึน้ไป–2 ปี มี

ความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้มากกวา่ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานตํ่ากว่า 1 

ปี ซึง่น่าจะมสีาเหตุจากตวัแทนประกนัชวีติอายุงาน1 ปีขึน้ไป–2 ปีมรีะยะเวลาการทํางานและโอกาสในการพบลูกคา้

มากกวา่ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายงุานตํ่ากวา่ 1 ปี สง่ผลใหเ้กดิความเชีย่วชาญในการชกัจูงลูกคา้ สรา้งความสนใจใน

ตวัแบบประกนั จนสามารถปิดการขายไดม้ากกวา่  

  ดา้นรายได ้พบว่า ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงาน 1 ปีขึน้ไป–2 ปี 2 ปีขึน้ไป–3 ปี และมากกว่า 3 ปี มี

รายไดม้ากกวา่ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายงุานตํ่ากวา่ 1 ปีตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงาน 2 ปีขึน้ไป–3 ปี และมากกว่า 

3 ปี มรีายไดม้ากกว่าตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงาน 1 ปีขึน้ไป–2 ปี ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากตวัแทนประกนัชวีติทีม่ ี

อายุงานมากกว่า มรีะยะเวลาการทํางานมานานทําให้เกิดการสะสมของรายได้ ทัง้เงนิเดอืน คอมมชิชัน่ และโบนัส 

มากกวา่ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายงุานน้อยกว่า 

  ดา้นจํานวนคุณวุฒทิีต่วัแทนเคยไดร้บั พบว่า ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงาน 1 ปีขึน้ไป–2 ปี 2 ปีขึน้

ไป–3 ปี และอายงุานมากกวา่ 3 ปี เคยไดร้บัคุณวุฒจิากบรษิทัมากกว่าตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานตํ่ากว่า 1 ปี ซึง่

น่าจะมสีาเหตุมาจากตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานตํ่ากวา่ 1 ปี เพิง่เริม่เขา้มาทาํงานในอาชพีตวัแทนประกนัชวีติ จงึมี

โอกาสทีจ่ะไดร้บัรางวลัคุณวฒุจิากบรษิทัน้อยกวา่ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายงุานมากกวา่ 
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  จากการศกึษาความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติทัง้ 3 ดา้น สามารถอธบิายไดว้า่ ตวัแทนประกนัชวีติที่

มอีายงุานมากกว่าจะมคีวามสาํเรจ็ในอาชพีประกนัชวีติมากกว่าตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานน้อยกว่า สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สนธยิา ชูขจร (2546: 84) ที่ไดท้ําการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ บรษิทั 

อยุธยา อลอินัซ ์ซพี ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)” พบว่า ตวัแทนประกนัชวีติทีม่ปีระสบการณ์การทํางานแตกต่างกนัมี

ความสําเร็จในการขายประกนัชวีิตด้านจํานวนลูกค้าที่ต้องดูแลและรายได้แตกต่างกนั โดยตวัแทนประกนัชีวติที่มี

ประสบการณ์การทํางานมากกว่ามคีวามสําเรจ็ในอาชพีการขายประกนัชวีติด้านจํานวนลูกค้าที่ต้องดูแลและรายได้

มากกวา่ตวัแทนทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานน้อยกวา่ ซึง่อาจจะมสีาเหตุมาจากตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานมากกว่า

ยอ่มมกีารสะสมประสบการณ์ในการทาํงาน มคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งประกนัชวีติและการดแูลลกูคา้มากกวา่ตวัแทนทีย่งั

มอีายุงานน้อย ดงันัน้ตัวแทนประกนัชีวติที่มีอายุงานมากกว่าจงึมโีอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพมากกว่า

ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุงานน้อยกว่า  

 3.  บุคลกิภาพของตัวแทนประกนัชวีิต มีความสมัพนัธ์กบัความสําเรจ็ของตวัแทนประกนัชีวิต จากการ

ศกึษาวิจยัพบว่า บุคลิกภาพของตัวแทนประกนัชวีติมคีวามสมัพนัธ์กบัความสําเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติในดา้น

ความสามารถในการหาลูกคา้ โดยจําแนกเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ บุคลกิภาพแบบเปิดเผย บุคลกิภาพแบบประนีประนอม 

บุคลกิภาพแบบยดึมัน่ในหลกัการ และบุคลกิภาพแบบเปิดใจสู่การเรยีนรู้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า

มากกบัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติในดา้นความสามารถในการหาลกูคา้ เน่ืองมาจากอาชพีตวัแทนประกนัชวีติ

เป็นอาชพีทีต่อ้งพบปะลกูคา้อยูส่มํ่าเสมอ จงึจาํเป็นตอ้งสรา้งภาพพจน์และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัตนเอง อาจกล่าว

ไดว้่าตวัแทนประกนัชวีติตอ้งขายตวัเองใหไ้ดก่้อนจงึจะขายประกนัชวีติได ้ดงันัน้ บุคลกิภาพทีด่จีงึเป็นสิง่จําเป็นอย่าง

ยิง่ทีต่วัแทนประกนัชวีติต้องม ีเพราะอาจส่งผลต่อความสามารถทีจ่ะปิดการขายไดเ้พิม่มากขึน้ การเสนอขายประกนั

ชวีติหรอืการเขา้พบลูกคา้ผูมุ้่งหวงัจงึจะต้องมคีวามสุขุม มคีวามมัน่ใจ มอีารมณ์หนักแน่น ใจเยน็และสามารถควบคุม

อารมณ์ได ้พรอ้มทัง้มคีวามตัง้ใจ มเีหตุผล และมคีวามอดทนหากลูกค้าปฏเิสธหรอืหลกีเลี่ยงการเขา้พบ นอกจากน้ี

ตวัแทนประกนัชวีติจะตอ้งเป็นทัง้ผูพ้ดูและผูฟ้งัทีด่ ีมคีวามกลา้คดิ กลา้ทาํ กลา้แสดงออก กระฉบักระเฉง รวมไปถงึการ

ปรบัตวัใหส้ามารถเขา้ร่วมสงัคมกบัผูอ้ืน่และผูร่้วมอาชพีได ้ตลอดจนเปิดใจรบัการเรยีนรูใ้หม่ๆ และนํามาปรบัใชใ้นการ

ทาํงานต่อไป 

  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของครินสเทด (Kierstead. 1998) ได้กล่าวถึง ลกัษณะบุคลิกภาพ เป็น

บุคลกิภาพทีม่ลีกัษณะค่อนขา้งจะถาวร ไดแ้ก่ (1) การเปิดเผย (Extraversion) หมายถงึ บุคลกิภาพทีช่อบเขา้สงัคม 

ช่างพูด ช่างคุย และชอบแสดงออก เป็นลกัษณะของบุคคลที่มคีวามก้าวหน้าในดา้นการขายและตําแหน่งงานบรหิาร 

(2) การประนีประนอม (Agreeableness) หมายถงึ บุคลกิภาพที่มจีติใจด ีพร้อมที่จะใหค้วามร่วมมอื และเป็นที่น่า

ไวว้างใจ (3) ยดึมัน่ในหลกัการ (Conscientiousness) หมายถงึ บุคลกิภาพทีม่คีวามรบัผดิชอบ มหีลกัการ ยดึเหตุและ

ผล และมคีวามมุง่มัน่ต่อความสาํเรจ็ ตวัอยา่งอาชพีของบคุคลทีม่บีคุลกิภาพน้ี ไดแ้ก่ วศิวกร ตาํรวจ ผูบ้รหิาร พนกังาน

ขาย และพนักงานทีม่ทีกัษะและกึง่ทกัษะ (4) เปิดใจสู่การเรยีนรู ้(Openness to experience) หมายถงึ บุคลกิภาพที่

แสดงถึงการมีจิตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และใจกว้าง ทัง้น้ีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม บคุลกิภาพแบบยดึมัน่ในหลกัการ และบคุลกิภาพแบบเปิดใจสูก่ารเรยีนรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็

ของตวัแทนประกนัชวีติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชชูยั สมทิธไิกร (2545) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บุคลกิภาพกบัความสาํเรจ็ในการทาํงานของบุคคล ซึง่ความสาํเรจ็ในการทํางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบับุคลกิภาพ 

ดา้นการเปิดเผยตวัเอง ดา้นความเขา้ใจผูอ้ืน่ ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ 

 4.  แรงจงูใจในการทาํงานของตวัแทนประกนัชวีติดา้นองคป์ระกอบจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของ

ตวัแทนประกนัชวีติ จากการศกึษาวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบจงูใจของตวัแทนประกนัชวีติ คอื ความตอ้งการตาํแหน่งงาน

ทีส่งูขึน้ คุณวุฒทิ่องเที่ยวของบรษิัท การจดัการแข่งขนัทีบ่รษิทัจดัขึน้ ลกัษณะงานทีท่ํา และการยอมรบัจากเพื่อน

ร่วมงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติในระดบัตํ่าและในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าตวัแทน
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ประกนัชวีิตมีแรงจูงใจในการทํางานด้านองค์ประกอบจูงใจดขีึ้น จะทําให้ความสําเร็จของตัวแทนประกนัชีวิตด้าน

ความสามารถในการหาลูกคา้ ดา้นรายได้ และดา้นคุณวุฒทิีต่วัแทนเคยไดร้บัเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่าซึง่ถา้หากบรษิทัหรอื

ผูบ้รหิารหน่วยงานมกีารกระตุน้แรงจงูใจของตวัแทนประกนัชวีติในดา้นองคป์ระกอบจงูใจ ซึง่จะสง่ผลถงึความพงึพอใจ

ในการทาํงานของตวัแทนประกนัชวีติ นําไปสู่การทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ยอดขายเพิม่ขึน้ ความสาํเรจ็ของ

ตวัแทนประกนัชวีติที่มากขึน้ ทัง้ในดา้นความสามารถในการหาลูกคา้ ดา้นรายได ้และดา้นคุณวุฒทิีต่วัแทนเคยไดร้บั 

สอดคลอ้งกบัทฤษฏแีรงจงูใจของเฮสเบรง (Herzberg. 1950) ทีก่ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบจงูใจ (Motivation Factors) อนั

ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และ

ความก้าวหน้า เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบังานที่ปฏิบตัิโดยตรง และเป็นสิง่จูงใจให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ           

ในการทาํงาน 

 5.  แรงจงูใจในการทาํงานของตวัแทนประกนัชวีติดา้นองคป์ระกอบคํา้จนุมคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของ

ตัวแทนประกนัชีวิต จากการศึกษาวิจัยพบว่า องค์ประกอบคํ้าจุนของตัวแทนประกนัชีวิต คือ ความพึงพอใจต่อ

เงินเดือน โอกาสและความก้าวหน้า ความพึงพอใจในการทํางานเป็นทีม ความรู้สกึมัน่คงในการทํางาน และการ

บรหิารงานภายในหน่วยงาน มคีวามสมัพนัธค์วามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลูกคา้ใน

ระดบัตํ่าและในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ตวัแทนประกนัชวีติมแีรงจงูใจในการทาํงานดา้นองคป์ระกอบคํา้จนุดขีึน้ จะ

ทาํใหค้วามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลูกคา้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ซึง่อาจเกดิจากตวัแทน

ประกนัชวีติมคีวามพงึพอใจในการทํางาน ทัง้ในดา้นเงนิเดอืน โอกาสและความกา้วหน้า รวมไปถงึเกดิความมัน่ใจใน

ระบบการทํางานของหน่วยงาน ส่งผลให้ตวัแทนประกนัชีวติสามารถหาลูกค้าได้มากขึ้น สอดคล้องกบัทฤษฎีของ 

Herzberg (1950) ทีก่ล่าวไว้ว่า องคป์ระกอบคํ้าจุน (Maintenance Factors) / องค์ประกอบสุขอนามยั (Hygiene 

Factors) เป็นองคป์ระกอบทีช่ว่ยป้องกนัการปฏบิตังิานของบคุคลทีจ่ะเกดิความไมช่อบงานหรอืหยอ่นประสทิธภิาพลง 

 6.  ทศันคตขิองตวัแทนประกนัชวีติดา้นความรูส้กึ มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ 

จากการศกึษาวจิยัพบว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถา้ตวัแทนประกนัชวีติ

มทีศันคตดิา้นความรูส้กึดขีึน้ จะทาํใหค้วามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลูกคา้เพิม่ขึน้ใน

ระดบัตํ่า ซึง่ทศันคตขิองตวัแทนประกนัชวีติดา้นความรูส้กึ ประกอบดว้ย ความภมูใิจอาชพี อาชพีตวัแทนประกนัชวีติมี

ความเหมาะสม ความมัน่ใจว่าจะประสบความสาํเรจ็ ความมัน่ใจในการเสนอ และการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม ซึ่ง

การที่ตัวแทนประกนัชีวติมีทศันคติด้านความรู้สกึที่ดีจะส่งผลให้เกิดความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จ สร้าง

ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลูกคา้ และจะรูส้กึภูมใิจเมื่อสามารถปิดการขายได ้นําไปสู่ความสามารถในการหาลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปิยนุช กอบกุลธนชยั (2552: 69) ที่ได้ศกึษาเรื่อง “ทศันคติต่องานขายบตัรเครดติ: 

กรณีศกึษาพนักงานขายบรษิทัอเมรกินัเอก็ซ์เพลส (ไทย) จํากดั” พบว่า ทศันคติต่องานที่พนักงานสามารถประสบ

ความสาํเรจ็ได ้จะทาํใหพ้นกังานเกดิความภูมใิจในตวัเอง รวมถงึเป็นทีไ่วว้างใจในลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  

 7.  ทศันคติของตัวแทนประกนัชีวิตด้านความรู้ความเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของตัวแทน

ประกนัชวีติ จากการศึกษาวิจยัพบว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื เมื่อ

ตวัแทนประกนัชวีติมคีวามรูค้วามเขา้ใจในแบบประกนัชวีติ สามารถทีจ่ะเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ ความคุม้ครอง และ

เลอืกแบบประกนัทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้ได ้และมคีวามใฝ่รูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑป์ระกนัชวีติดขีึน้ จะทําใหค้วามสาํเรจ็ของ

ตวัแทนประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้ ดา้นรายได ้และดา้นคุณวุฒทิีต่วัแทนเคยไดร้บัเพิ่มขึน้ในระดบัตํ่า 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อสิสรยิา ระบนิ (2556: 55) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีส่่งผลต่อความสาํเรจ็ในการขาย

ประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อธุรกจิ ของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร” พบว่า พนักงานที่มี

ความเขา้ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ มคีวามรู้และสามารถทีจ่ะเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ รูว้ธิกีารนําเสนอ และ

เข้าใจในความต้องการของลูกค้า ซึ่งปจัจยัด้านความรู้ความเข้าใจจะส่งผลความสําเร็จในการขายประกนัชีวติเพื่อ

คุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ธรุกจิ 
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 8.  ทศันคตขิองตวัแทนประกนัชวีติดา้นพฤตกิรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ 

จากการศกึษาวจิยัพบวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถา้ตวัแทนประกนัชวีติ

มทีศันคตดิา้นพฤตกิรรมดขีึน้ จะทาํใหค้วามสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติดา้นความสามารถในการหาลกูคา้เพิ่มขึน้ใน

ระดบัตํ่า ซึ่งทศันคติของตัวแทนประกนัชีวติด้านพฤติกรรม อนัประกอบด้วย การเชื่อฟงัผู้นํา การพบเจอผู้คนจะมี

ประโยชน์ต่อการแนะนําสู่ผูมุ้่งหวงั การปฏบิตัต่ิอลูกคา้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และตวัแทนประกนัชวีติมบีทบาทใน

การสรา้งภาพพจน์ของธรุกจิ จะทาํใหต้วัแทนประกนัชวีติสามารถหาลกูคา้ไดม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธิ

โชค วรานุสนัตกุิล (2546) พบว่า ทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่หน่ึงย่อมมแีนวโน้มทีจ่ะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมทางบวกต่อสิง่นัน้ดว้ย 

จงึจะเหน็ไดว้า่ทศันคตต่ิอทมีผูบ้รหิารอาจเป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลใหพ้นกังานขายมคีวามประสงคท์ีจ่ะบรรลุความสาํเรจ็

ในงานของตนมากขึน้ไปดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความสาํเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติของบรษิัทกบัตวัแทนประกนัชวีติของ

บรษิทัประกนัชวีติอืน่ๆ เพือ่จะไดท้ราบถงึจดุแขง็จดุอ่อนของแต่ละบรษิทั และเพือ่นําขอ้มลูทีม่คีวามแตกต่างกนัระหวา่ง

บรษิทัมาปรบัปรุงและพฒันาตวัแทนประกนัชวีติของบรษิทั ทัง้ในดา้นบุคลกิภาพ ทศันคต ิและแรงจูงใจในการทํางาน 

เพือ่เป็นโอกาสในการนําขอ้มลูไปใชเ้พือ่พฒันาประสทิธภิาพการทาํงานของตวัแทนประกนัชวีติต่อไป 

 2.  ควรทาํการศกึษาถงึความคดิเหน็ของตวัแทนประกนัชวีติเกีย่วกบัการเสนอขายประกนัชวีติและกลยุทธ์

การขายของตวัแทนประกนัชวีติทีป่ระสบความสาํเรจ็ เพือ่นําขอ้มลูไปพฒันาและปรบัปรุงกลยทุธใ์นการขายประกนัชวีติ 

อนัเป็นแนวทางใหต้วัแทนประกนัชวีติรุ่นหลงันําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาศกัยภาพของบุคคลและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 

ได้ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่

เริ่มต้น จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบ

ขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ที่ได้กรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืใหส้มบรูณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แงค่ดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุก

ทา่นทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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