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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล บุคลิกภาพ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ กับผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงานสาขา โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสาขา ธนาคารพาณิ ชย์แห่ง
หนึ่ง จานวน 374 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน และทาเลที่ต้ งั สาขา, แบบวัด
บุคลิกภาพ EPI, แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก, แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และผลงานการขายประกันชีวติ ตลอดปี
พ.ศ. 2557 ของพนักงานสาขา ผลการวิจยั พบว่า อายุ อายุงาน ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง และความ
ยืดหยุน่ ทางใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r= .166,
p= .001 < .01, r=.167, p= .001 < .01, r= .107, p= .039 < .05 และ r=.105, p= .043 < .05 ตามลาดับ) ส่วนทาเลที่ต้งั
บุคลิกภาพ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวม การมองโลกในแง่ดี ความหวัง และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับผลงานการขายประกันชีวติ
ABSTRACT
The purpose was to explore the relationship between Personal characteristics, Personality, Positive
Psychological Capital, Need for Achievement and Bancassurance sales performance of branch officers in a
commercial bank. 374 branch officers participated in this study. Research instruments included: Personal
characteristics: age, years of service and branch locations, Personality test (EPI), Positive psychological capital test,
Need for achievement test, and Bancassurance sales performance for 2014. Research results found that age, years of
service, self-efficacy and resiliency were significantly and positively correlated to Bancassurance sales performance
(r= .166, p= .001 < .01, r=.167, p= .001 < .01 r= .107, p= .039 < .05 and r=.105, p= .043 < .05 respectively) but
branch locations, personality, positive psychological capital, optimism, hope and need for achievement were not
related to Bancassurance sales performance.
คาสาคัญ: บุคลิกภาพ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ผลงานการขาย
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HMP3-2
บทนา
เนื่ อ งจากภาวะตลาดที่ มี ก ารขยายตัว และ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ธนาคารพาณิ ช ย์จึ งต้อ ง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และขยายขอบเขตการดาเนิ นธุรกิจ
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า จากเดิ ม ที่
ธนาคารสร้างรายได้หลักจากดอกเบี้ ยรับ เช่น บริ การ
เงินฝากและสิ นเชื่ อ ปั จจุบนั ธนาคารเริ่ มเปลี่ยนมาเน้น
การสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น การให้บริ การด้าน
ประกันชีวติ
นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2544 ที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย อนุ ญ าตให้ธนาคารพาณิ ชย์ขายประกัน
ชี วิตได้เต็มรู ปแบบ สัดส่ วนการขายประกันชี วิตผ่าน
ธนาคาร หรื อ ที่ เรี ย กว่า Bancassurance ก็ มี อ ัต ราการ
เติบโตที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ โดยการขายผ่านช่องทางธนาคาร
ในปี 2557 มี อ ัตราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2556 ถึ ง
22.4% สู ง กว่า การขายผ่ า นตัว แทนประกัน ชี วิ ต ที่ มี
อัตราการเติ บ โตเพี ยง 7.5% เท่ านั้น (สมาคมประกัน
ชี วิตไทย, ออนไลน์) นอกจากนี้ การขายผ่านธนาคาร
ยัง มี แ นวโน้ ม ให้ เติ บ โตได้ อี ก มาก โดยเฉพาะเมื่ อ
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อ
AEC ในปี 2558 เนื่ อ งจากประเทศในกลุ่ม AEC เช่ น
ประเทศกัมพูชา มีสัดส่ วนการทาประกันค่อนข้างน้อย
มาก หากธนาคารพาณิ ชย์ไทยมีสาขาในประเทศ AEC
ก็จะมี โอกาสประสบความสาเร็ จในการทาธุ รกิ จด้าน
ประกันชีวิตสู ง เพราะจะสามารถก้าวเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้รวดเร็ วกว่าตัว แทนประกัน ชี วิตในประเทศนั้น ๆ
นอกจากนี้ กระทั่งตลาดในประเทศไทยเอง ประกัน
ชีวติ ก็ยงั มีแนวโน้มให้แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้
อีก เนื่ องจากอัตราการถือครองประกันชีวิตในประเทศ
ไทยมี เพี ย ง 30% ซึ่ งถื อ ว่ า ยัง ต่ า มาก หากเที ย บกั บ
ประเทศที่ตลาดพัฒนาเต็มที่แล้ว เช่น ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ ที่
มี อ ัตราการถื อครองประกัน ชี วิต ถึ ง 100% (สุ ภพงษ์,
2558)
ดังนั้น เพื่ อ ที่ จะประสบความส าเร็ จ ในการ
พัฒนาธุ รกิ จ ธนาคารจึ งมุ่งขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ ลูกค้า
กลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่ อง ผ่านพนักงานสาขาที่ มีหน้าที่
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ให้บริ การลูกค้าและเสนอขายผลิตภัณฑ์ โดยธนาคาร
ได้ใ ช้ง บประมาณไปกับ การสรรหาและฝึ กอบรม
พนักงานสาขาเป็ นจานวนมาก
อย่างไรก็ตาม ตาแหน่ งพนักงานสาขากลับมี
อัตราการลาออกสู งสุดในธนาคาร โดยสาเหตุหลักที่ทา
ให้ พ นั ก งานตัด สิ น ใจลาออก คื อ ลัก ษณะงานที่ ท า
ได้แก่ งานขายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกัน
ชี วิ ต ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากทั ศ นคติ ข องลู ก ค้า และ
พนัก งานสาขาต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน ชี วิต ยัง ไม่ ดี นั ก
ทาให้พนักงานสาขาส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะเสนอขาย
แต่เมื่ อ มองในอี กมุม หนึ่ ง ผูจ้ ัดการสาขาได้
ให้ความเห็นว่า ธนาคารยังมีพนักงานอีกกลุ่ม ที่มีความ
มุ่งมัน่ ในการขายและมี ผลงานอย่างต่อ เนื่ อ ง ซึ่ งหาก
พนักงานรายใดสามารถขายประกัน ชี วิตได้แล้ว ก็จะ
ขายได้อยูเ่ สมอ และยังมีผลงานขายในทุกๆตัว ในขณะ
ที่พนักงานที่ไม่สามารถขายประกันชีวติ ได้ จะมีผลงาน
การขายน้อยหรื อแทบไม่มีผลงานด้านการขายประกัน
ชีวติ เลย
จากประเด็ น ดัง กล่ า ว จึ งน่ า สนใจศึ ก ษาว่า
คุณลักษณะหรื อแรงจูงใจแบบใดที่มีความสัมพันธ์กบั
ผลงานการขายประกั น ชี วิ ต ของพนั ก งานสาขา
เนื่ องจากพนักงานสาขาที่สามารถขายประกันชีวติ ได้ดี
ก็มีปัจจัยภายนอกไม่ต่างจากพนักงานรายอื่นๆที่ขายได้
น้อย โดยพนักงานอยูใ่ นองค์การหรื อธนาคารเดียวกัน
ทางานในลักษณะเดี ยวกัน ได้รับหลักสู ตรการอบรม
และผลประโยชน์ในมาตรฐานใกล้เคียงกัน อีกทั้ง ใน
สาขาเดี ยวกันย่อมมี หัวหน้างานคื อผูจ้ ัดการสาขาคน
เดียวกัน
จากการศึ กษาทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ ผ่านมา
พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่างอาจมี ผลต่องานขาย
เช่ น อายุตวั หรื ออายุงาน โดยนักวิจัยให้ค วามเห็ น ว่า
พนักงานที่ ทางานมาระยะหนึ่ ง ย่อมมีความเชี่ ยวชาญ
มากขึ้นในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า ทาให้
อายุตวั และอายุงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลงาน
การขายของพนักงาน (วรรณา, 2540) นอกจากนี้ ใน
ส่ วนของธนาคาร ซึ่ งมีสาขาทัว่ ประเทศ ผูจ้ ดั การสาขา

HMP3-3
ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ทาเลที่ต้ งั ของสาขาอาจมีผล
ต่อการขายประกันชีวติ ของพนักงาน เนื่องจากลูกค้าใน
แต่ละทาเลมีศกั ยภาพไม่เท่ากัน สาขาที่อยูใ่ นโซนธุรกิจ
น่าจะมีโอกาสแสวงหาลูกค้าที่มีกาลังทรัพย์และสนใจ
จะซื้อประกันชีวติ ได้มากกว่า
สาหรับการศึกษาด้านจิตวิทยาและการขาย มี
นั ก วิ จั ย จ านวนมากให้ ค วามสนใจในการศึ ก ษา
บุ ค ลิ กภาพ โดยจากทฤษฎี บุ คลิ กภาพของไอเซงค์ ที่
แบ่งบุคลิกภาพออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพด้าน
แสดงตัว (Extroversion) และบุ ค ลิ กภาพด้านอารมณ์
หวัน่ ไหว (Neuroticism) ได้มี นั ก วิ จัย มากมายน าไป
ทดสอบบุ คลิ กภาพของนักขายที่ ป ระสบความสาเร็ จ
แต่ผลที่ได้กลับมีความแตกต่างกัน เช่น ในงานวิจยั ของ
บาร์ริคและเมาท์ (Barrick & Mount, 2005) พบว่า ผูท้ ี่มี
บุ คลิ กภาพแบบแสดงตัว จะชอบพบปะผูค้ นและเข้า
สั ง คม ท าให้ เขาประสบความส าเร็ จ ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน
ขาย แต่ จากงานวิจัย ของอดัม แกรนท์ (Grant, 2013)
กลับ พบว่าบุ ค ลิ ก ภาพที่ เหมาะกับ งานขายที่ สุ ด เป็ น
บุ คลิ กภาพ ที่ ผ ส ม ระห ว่ า งแสด งตั ว กั บ เก็ บ ตั ว
(Ambivert) นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ของวรรณา ธี รบวร
รัตน์ (2540) ที่ พบว่าบุคลิกภาพแบบแสดงตัวต่ า หรื อ
เก็ บ ตัว กลับ มี ผ ลงานการขายดี ก ว่า บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
แสดงตัว
นอกจากบุ คลิ กภาพแล้ว ทุ นทางจิ ตวิทยาเชิ ง
บ ว ก ( Positive Psychological Capital: PsyCap) ที่ มี
องค์ประกอบ 4 ตัว ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ข อ งต น เอ ง (Self-efficacy) ก ารม อ งโ ล ก ใน แ ง่ ดี
(Optimism), ความหวัง (Hope) และความยืดหยุ่นทางใจ
(Resiliency) ซึ่ งนาเสนอโดยลูธานส์ และคณะ (Luthans,
Youssef & Avolio, 2007) ก็ มี ง านวิ จั ย มากมายพบว่ า
ส่ งผลต่อผลงานการขาย โดยนักวิจยั ด้านการขายระบุว่า
คนที่มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองสูง มักจะ
คาดหวังต่อศักยภาพของตนเอง ต้องการเห็นงานประสบ
ความสาเร็ จ หากเขาประสบความล้มเหลว เขาจะคิ ดว่า
ตนเองยังพยายามไม่เพียงพอและจะพยายามให้มากขึ้น
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ทาให้เขามีผลงานขายที่ ดีข้ ึนด้วย (Dixon & Schertzer,
2005) ส าหรั บ การมองโลกในแง่ ดี ดร. มาร์ ติ น
เซลิ กแมน (Seligman M., 1998) ได้ทาการวิจัย พบว่า
พนักงานขายประกันที่ มีคะแนนการมองโลกในแง่ ดี
สู งสุ ดและต่ าสุ ด 10% แรก มีผลงานการขายแตกต่าง
กัน ถึ ง 88% ในส่ ว นของความหวัง มี ง านวิ จัย ของ
ปี เตอร์ สั น และไบรอน (Peterson & Byron, 2007) ที่
พบว่าพนักงานขายที่ มีระดับความหวังสู ง จะมีผลการ
ปฏิบตั ิงานสูงกว่าผูท้ ี่มีระดับความหวังต่า สาหรับความ
ยืดหยุ่น ทางใจ มี งานวิจัยของสุ ม าลิ นี มธุ รพจน์ พ งศ์
(2555) ที่ พ บว่า ความสามารถในการฟื้ นคื น ได้ห รื อ
ความยืด หยุ่น ทางใจ สามารถร่ ว มท านายผลงานได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
นอกจากนี้ จากการสั มภาษณ์ ผู ้จัดการสาขา
ของธนาคาร หลายท่านได้ให้ความเห็นว่า พนักงานสาขา
ที่ ท างานขาย โดยเฉพาะการขายประกั น ชี วิ ต จะมี
คุณสมบัติร่วมอย่างหนึ่ งคือ มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ขายให้ ส าเร็ จ เนื่ องจากอยากก้าวหน้าในธนาคารและ
ต้องการทลายเป้ าหมายที่กาหนด ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาตัว
แปรแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ (Need for Achievement) ตาม
แนวคิ ด ของแมคคลี แ ลนด์ (McClelland, 1961) และ
สเปนซ์ แ ละไฮมริ ช (Spence & Helmreich, 1983) ซึ่ ง
น่ าจะมี ความสั มพันธ์ กับผลงานการขายของพนักงาน
โดยได้มีผลวิจยั มากมายพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีผล
ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ งาน เช่ น งาน วิ จั ย ของวาสน า
ขัตติยวงศ์ (2540) ที่ ศึกษากับตัวแทนขายประกันชี วิต
พบว่าแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ มี ส หสัม พัน ธ์เชิ งเส้น ตรง
ทางบวกกับผลงาน ทั้งในกลุ่มตัวแทนขายเต็มเวลาและ
ไม่เต็มเวลา
สาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ นอกจากจะเป็ นข้อมูล
ให้ อ งค์การได้ค ัด เลื อ กคนที่ เหมาะสมกับ งานและมี
ศักยภาพสูงแล้ว ยังทาให้องค์การทราบว่าควรฝึ กอบรม
เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ หรื อให้ ก ารสนั บ สนุ น แบบใดกั บ
พนักงานปั จจุ บัน บ้าง เพื่ อให้เขาเกิ ดพลังเพื่อมุ่งไปสู่
ความสาเร็ จ

HMP3-4
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลส่ วน
บุคคล บุคลิกภาพ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ กับผลงานการขายประกันชี วิตของพนักงาน
สาขา
ขอบเขตของการวิจยั
ศึ กษากับ พนักงานสาขาเต็มรู ป แบบ ในเขต
นครหลวง ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ งหนึ่ ง มี จ านวน
ประชากรทั้งหมด 4,260 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่
1) ข้อมูลส่ วนบุ คคล คื อ อายุ, อายุงาน และ
ทาเลที่ต้ งั สาขา ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ ย่านธุรกิจ,
โรงงาน, อาคารสานักงาน, ห้างสรรพสิ นค้า, ย่านที่ อยู่
อาศัย และสาขาเปิ ดใหม่
2) บุ คลิ กภาพ แบ่ งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
ด้านแสดงตัว และด้านอารมณ์หวัน่ ไหว
3) ทุ น ท าง จิ ต วิ ท ย าเชิ ง บ ว ก ซึ่ ง มี
องค์ประกอบ 4 ตัว ได้แก่ ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถ
ของตนเอง การมองโลกในแง่ ดี ความหวัง และความ
ยืดหยุน่ ทางใจ
4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ผลงานการขายประกัน
ชีวติ ของพนักงานสาขาตลอดปี พ.ศ. 2557
สมมติฐานการวิจยั
ส ม ม ติ ฐาน ที่ 1: ข้ อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ล มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผลงานการขายประกั น ชี วิ ต ของ
พนักงานสาขา
โดยมีสมมติฐานย่อยคือ
สมมติ ฐ านที่ 1.1: อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงานสาขา
สมมติฐานที่ 1.2: อายุงาน มีความสัมพันธ์กบั
ผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงานสาขา
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สมมติฐานที่ 1.3: ทาเลที่ ต้ งั มีความสัมพันธ์
กับผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงานสาขา
สมมติฐานที่ 2: บุ คลิกภาพ มี ความสัมพันธ์
กับผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงานสาขา
โดยมีสมมติฐานย่อยคือ
สมมติฐานที่ 2.1: บุคลิกภาพด้านแสดงตัว มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผลงานการขายประกัน ชี วิ ต ของ
พนักงานสาขา
สมมติ ฐ านที่ 2.2: บุ ค ลิ ก ภาพด้านอารมณ์
หวัน่ ไหว มี ความสัมพัน ธ์กับ ผลงานการขายประกัน
ชีวติ ของพนักงานสาขา
สมมติฐานที่ 3: ทุ น ทางจิ ตวิท ยาเชิ งบวก มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผลงานการขายประกัน ชี วิ ต ของ
พนักงานสาขา
โดยมีสมมติฐานย่อยคือ
ส ม ม ติ ฐ าน ที่ 3 .1 : ค ว าม เชื่ อ มั่ น ใ น
ความสามารถของตนเอง มี ความสัม พัน ธ์กับผลงาน
การขายประกันชีวติ ของพนักงานสาขา
สมมติ ฐ านที่ 3.2: การมองโลกในแง่ ดี มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผลงานการขายประกัน ชี วิ ต ของ
พนักงานสาขา
สมมติฐานที่ 3.3: ความหวัง มีความสัมพันธ์
กับผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงานสาขา
สมมติ ฐ านที่ 3.4: ความยื ด หยุ่น ทางใจ มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผลงานการขายประกัน ชี วิ ต ของ
พนักงานสาขา
สมมติ ฐ านที่ 4: แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผลงานการขายประกัน ชี วิ ต ของ
พนักงานสาขา
วิธีการวิจยั
ผูว้ ิ จัย ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่าง ด้ว ย
สู ต รของ Yamane ซึ่ งต้อ งใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่างอย่างน้ อ ย
366 คน โดยผู ้วิจัย ใช้วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่างแบบชั้น ภู มิ
อย่างง่าย ตามอัตราส่ วนของสาขาในแต่ละเขต จากนั้น
จึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากทุกชั้นภูมิ โดยใช้ตารางเลขสุ่ม

HMP3-5
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ อายุ, อายุงาน และทาเลที่ต้ งั สาขา
ส่วนที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพ EPI ผูว้ จิ ยั พัฒนา
จากแบบวัดบุคลิกภาพ EPI ของฮันซ์ ไอเซงค์และซีบิล
ไอ เซ งค์ (Eysenck & Eysenck, 19 84) โด ยจ ะ วั ด
บุคลิกภาพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านแสดงตัว จานวน 19 ข้อ มี
ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .807 และด้านอารมณ์หวัน่ ไหว
จานวน 24 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .857
ส่ ว นที่ 3 แบบวัด ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก
ผูว้ ิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ สิ ริพร วงษ์โทน (2554)
ตามแนวคิดของลูธานส์และคณะ (Luthans, Youssef ,
& Avolio, 2007) มี จ านวน 30 ข้อ มี ค่ าความเชื่ อ มั่น
เท่ากับ .934 เมื่อแบ่ งออกเป็ นรายด้านแล้ว ด้านความ
เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง มี 9 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .838 ด้านการมองโลกในแง่ดี มี 7 ข้อ มี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .803 ด้านความหวัง มี 9 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .875 และด้านความยืดหยุน่ ทางใจ
มี 5 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .773
ส่ วน ที่ 4 แบ บ วั ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤท ธิ์
ผูว้ ิจัยพัฒ นาจากแบบวัด ของ นุ ช นารถ อยู่ดี (2548)
ตามแนวคิ ด ของแมคคลี แ ลนด์ (McClelland, 1961)
และสเปนซ์และไฮมริ ช (Spence & Helmreich, 1983)
มีจานวน 13 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .865
ส่วนที่ 5 ผลงานการขายประกันชีวิต ตลอดปี
พ.ศ. 2557 ของพนัก งานสาขา จากข้อ มู ล การขายที่
บันทึกไว้ใน Branch sales sheet
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ล งรหัสในแบบสอบถาม และแจก
ให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ ถูกกาหนดไว้แล้ว 450 ฉบับ ซึ่ ง
มากกว่าจานวนที่ตอ้ งการ เพื่อลด error ที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยได้ช้ ีแจงว่าผูต้ อบแบบสอบถามไม่จาเป็ นต้องระบุ
ชื่ อ และค าตอบ จะไม่ มี ผ ลใดๆทั้ งสิ้ นต่ อ ผู ้ ต อบ
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แบบสอบถาม โดยผลการวิ จั ย จะถู ก น าเสนอใน
ภาพรวมเท่ า นั้ น ทั้ งนี้ ผู ้วิ จั ย ได้ รั บ แบบสอบถาม
กลับคื น 383 ฉบับ สมบู รณ์ 374 ฉบับ ผูว้ ิจัยจึ งนามา
แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ มากรอกผลงานการขาย
ประกัน ชี วิต ให้ ต รงกับ รหั ส และน ามาใช้วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น โ ด ย ใ ช้ ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) และ t-test

HMP3-6
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์
(1) ผลงานการขาย
ประกันชีวิต
(1) ผลงานการขายประกันชีวติ
(2) อายุ
(3) อายุงาน
(4) ย่านธุรกิจ
(5) ห้างสรรพสิ นค้า
(6) โรงงาน
(7) อาคารสานักงาน
(8) ย่านที่อยูอ่ าศัย
(9) สาขาเปิ ดใหม่
(10) บุคลิกภาพ-แสดงออก
(11) บุคลิกภาพ-อารมณ์หวัน่ ไหว
(12) ความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของตนเอง
(13) การมองโลกในแง่ดี
(14) ความหวัง
(15) ความยืดหยุน่ ทางใจ
(16) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(17) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

.166**
.167**
.039
-.042
.051
-.019
-.019
-.036
-.001
-.083
.107*

.982**
.180**
-.091
-.069
-.099
.041
-.075
-.268**
-.134**
-.017

.183**
-.098
-.063
-.088
.028
-.076
-.268**
-.127*
-.022

-.447**
-.273**
-.319**
-.319**
-.225**
-.029
-.072
.017

-.143**
-.168**
-.168**
-.118*
.066
-.117*
.020

-.102*
-.102*
-.072
-.090
.099
.000

-.120*
-.084
.083
.150**
.024

-.084
-.043
.032
-.100

.003
-.004
.031

-.084
.331**

-.196**

.045
.068
.105*
.092
.065

.032
.068
.015
.029
-.158**

.030
.072
.025
.031
-.167**

-.082
.010
-.041
-.021
-.099

.090
-.021
.066
.037
.063

-.020
-.005
-.014
-.010
-.034

.072
.112*
.077
.081
.146**

-.067
-.115*
-.080
-.106*
-.047

.041
.023
-.002
.028
-.015

.232**
.324**
.299**
.342**
.462**

-.210**
-.207**
-.195**
-.230**
-.222**

หมายเหตุ * = มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , ** = มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

.618**
.709**
.676**
.870**
.686**

.680**
.675**
.836**
.588**

.789**
.917**
.728**

.879**
.674**

.768**

(17)

HMP3-7
จากตารางพบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคล อันได้แก่
อายุ และอายุงานมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ ผลงาน
การขายประกันชีวิตของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 (r=.166, p= .001 < .01 และ r=.167,
p= .001 < .01) ส่ วนองค์ประกอบของทุนทางจิ ตวิทยา
เชิ งบวก อันได้แก่ ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของ
ตนเอง และความยื ด หยุ่ น ทางใจ มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวก กับ ผลงานการขายประกันชีวิตของพนักงาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.107, p= .039
< .05 และ r=.105, p= .043 < .05)
ทั้งนี้ ไม่พบว่า ทาเลที่ ต้ งั บุ คลิกภาพทั้งด้าน
แสดงตัวและด้านอารมณ์หวัน่ ไหว ทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก และองค์ประกอบอีก 2 ด้านของทุนทางจิตวิทยา
เชิ งบวก อันได้แก่ การมองโลกในแง่ดีและความหวัง
รวมไปถึ ง แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ผลงานการขายประกันชีวติ ของพนักงาน
ดังนั้น ในสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.1, 1.2, 3.1,
3.4 จึ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั นั่นคือ อายุ อายุงาน
ความเชื่ อ มัน่ ในความสามารถของตนเอง และความ
ยื ด หยุ่ น ทางใจ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ผลงานการขาย
ประกันชี วิตของพนักงานสาขา โดยปฏิ เสธสมมติฐาน
การวิจยั ที่ 1.3, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.2, 3.3, 4
อภิปรายและสรุปผลจากการวิจยั
จากผลการวิจัยสรุ ป ได้ว่า ประสบการณ์ ถื อ
เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้พนักงานประสบความสาเร็ จใน
การท างาน โดยอายุแ ละอายุง านที่ สู ง ขึ้ น จะท าให้
พนักงานดูภูมิฐาน น่ าเชื่อถือมากขึ้นไปด้วย ซึ่ งในงาน
ธนาคาร ความน่ าเชื่ อถื อ ถื อ เป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ จะท าให้
ได้รั บ ความไว้ว างใจจากลู ก ค้า เพราะยิ่ง พนัก งานมี
ประสบการณ์มาก ยิง่ ใช้เวลาในการทางานน้อยลง และ
ให้บริ การได้รวดเร็ วมากขึ้ น ทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึง
พอใจและไว้ใจมากขึ้ น นอกจากนี้ พนักงานที่ มีอ ายุ
หรื ออายุงานมากจะมี เครื อข่ายทางสังคมที่ กว้างขวาง
รู ้จักกลุ่มลูกค้าที่ หลากหลาย เมื่ อได้รับเป้ าหมายด้าน
ประกัน ชี วิ ต ซึ่ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ลู ก ค้า ต้อ งจ่ า ยเบี้ ย

- 1077 -

ประกันสู งเป็ นเวลาหลายปี การทาประกันกับพนักงาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ต น เอ ง ม าน าน บ ริ ก าร ดี แ ล ะ มี
ประสบการณ์ สู ง จึ ง เป็ นตัว เลื อ กที่ ดี ส าหรั บ ลู ก ค้า
หลายๆครั้ งที่ ธ นาคารมี ก ารเร่ งเป้ าหมาย พนักงานที่
สามารถหาผลงานได้รวดเร็ วที่ สุ ด ก็คื อพนักงานที่ มี
อายุห รื อ อายุง านสู ง โดยเฉพาะคนที่ อ ยู่ใ นสาขาใด
สาขาหนึ่ งมานาน เพราะพนักงานเหล่านี้ อยูค่ ู่กบั สาขา
มาโดยตลอด รู ้จกั ลูกค้าตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนถึงรุ่ นลูก มี
ฐานลูกค้าใหญ่ และมัน่ คง โดยพนักงานเหล่านี้ จะใช้
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน แนบแน่ น กับ ลู ก ค้าน าการขาย แม้
จานวนกรมธรรม์จะไม่สูงนัก แต่ตวั เลขในกรมธรรม์
จะเป็ นตัวเลขที่สูงมาก
ส่ ว นผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า ท าเลที่ ต้ ัง ไม่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ผลงานการขายประกั น ชี วิ ต นั่ น
หมายถึง ไม่วา่ สาขาจะตั้งอยูใ่ นทาเลแบบใด ก็ไม่ทาให้
มี ผ ลงานการขายประกัน ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้ น
พนัก งานในทุ ก ๆสาขามี โ อกาสขายประกัน ชี วิ ต ได้
ส าเร็ จ ทั้ง สิ้ น ซึ่ งผลการศึ ก ษาที่ อ อกมานั้น จะท าให้
พนักงานสาขามีมุมมองเชิงบวกต่อทาเลที่ต้ งั ที่สาขาตน
อยูม่ ากขึ้น
ในส่ ว นของบุ ค ลิ ก ภาพทั้ ง 2 ด้ า น ได้ แ ก่
บุ คลิ กภาพด้านแสดงตัว และบุ คลิ กภาพด้านอารมณ์
หวัน่ ไหว ที่ ไ ม่ พ บความสั ม พัน ธ์ กับ ผลงานการขาย
ประกันชีวิตนั้น ถือว่าแตกต่างจากผลงานวิจยั ที่ผ่านมา
ในอดี ต โดยผลการวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้เห็ นแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงไปของบุคลิกภาพนักขาย จากสมัยก่อนที่
ผูค้ นเชื่อมัน่ ว่า คนพูดเก่งจะประสบความสาเร็ จในการ
ขายมากกว่า คนพู ด น้ อ ยอย่ า งแน่ น อนนั้ น ปั จ จุ บั น
อาจจะไม่จริ งเสมอไป ซึ่ งในการคัดเลือกพนักงานขาย
คณะกรรมการมักมีความคิดว่า ผูส้ มัครที่ พูดเก่ ง ชอบ
เข้าสังคม น่ าจะทางานขายได้ดี จึงเลือกเฉพาะผูส้ มัคร
ที่ มีบุ คลิ กภาพด้านแสดงตัวอย่างชัด เจน ซึ่ งแท้ที่จริ ง
แล้ว ผูจ้ ดั การสาขามี ความเห็ นที่ แตกต่างกัน บางราย
ยัง คงให้ ค วามเห็ น ว่า พนัก งานที่ พู ด เก่ ง จะสามารถ
สร้างโอกาส ดึ งดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริ การ
กับ ธนาคารได้ม ากขึ้ น สามารถท างานขายได้ดี แต่

HMP3-8
ผูจ้ ดั การสาขาบางรายกลับให้ความเห็ นว่า พนักงานที่
พู ด น้ อ ย ดู สุ ขุ ม จะมี ผ ลงานการขายที่ ดี ก ว่ า ทั้ งนี้
เนื่ องมาจากผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยเฉพาะประกัน
ชีวิต เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน พนักงานที่ ขายจะต้องมี
บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ไม่ดูคล่องแคล่วว่องไวจนเกินไป
และต้องรับฟังลูกค้า อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
บุ ค ลิ ก ภาพของนัก ขายในปั จ จุ บัน นั้น อาจไม่ มี สู ต ร
สาเร็ จอย่างชัดเจน เนื่ อ งจากลูก ค้าแต่ล ะคนจะมี จริ ต
แตกต่ า งกั น ชอบพนั ก งานขายที่ มี วิ ธี ก ารขายไม่
เหมื อ นกัน แต่ พ นัก งานขายที่ ดี จ ะต้อ งสามารถขาย
ให้กบั ลูกค้าได้ทุกประเภท
ในส่ วนของผลการวิจยั ที่พบว่า ความเชื่อมัน่
ในความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลงานการขายประกันชี วิตนั้น อาจเนื่ องมาจากใน
งานขายของธนาคารที่ ผู ้วิ จัย ศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว
พนั ก งานที่ ไ ม่ มี ค วามเชื่ อ มั่น ทั้ งในตนเองและใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคาร จะไม่ ก ล้ า น าเสน อขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า เลย เนื่ องจากได้ ป ระเมิ น
ความสามารถของตนเองไปแล้วว่าไม่ส ามารถทาได้
หรื อ ในบางรายก็ ก ลัวว่าหากเสนอขายลู ก ค้าไปแล้ว
เมื่ อ ลู ก ค้าถามกลับ จะไม่ ส ามารถตอบได้ จึ งไม่ ยอม
เสนอขาย จึงปิ ดโอกาสในการขายด้วยตัวเองก่อนจะถึง
มื อ ลู ก ค้ า ในทางกลั บ กั น พนั ก งานที่ เชื่ อมั่ น ใน
ความสามารถของตนเองจะกล้าแสดงความคิ ด เห็ น
มุ่ ง มั่น เต็ ม ใจท างานขาย โดยอาจจะเริ่ ม จากการขาย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ง่ายๆก่ อ น จากนั้น จึ งขายประกัน ชี วิต ซึ่ ง
พนักงานคิดว่าขายยากที่สุด จนทาให้พนักงานประสบ
ความสาเร็ จในการขาย ซึ่ งหากพนักงานสามารถขาย
ประกันชี วิตได้ครั้งหนึ่ งแล้ว ก็จะสามารถขายได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ส าห รั บ ค ว าม ยื ด ห ยุ่ น ท าง ใ จ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลงานการขายประกันชี วิต
เช่นเดี ยวกันนั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า ผูท้ ี่ มีความยืดหยุ่น
ทางใจสู ง น่ าจะมี ภู มิ คุ ้มกันความเจ็ บปวดจากการเสี ย
หน้าหรื อถูกปฏิ เสธสู งกว่าผูท้ ี่ มีความยืดหยุ่นทางใจต่ า
ทาให้คนที่มีความยืดหยุน่ ทางใจสูงยังไม่ยอมแพ้ แม้จะ

- 1078 -

พบกับ การถู ก ปฏิ เสธจากลู ก ค้าซ้ าแล้ว ซ้ าอี ก โดยมี
ความเชื่ อ ว่า แม้ลู ก ค้าจะยัง ไม่ ซ้ื อ ในวัน นี้ แต่ อ าจจะ
กลับ มาซื้ อ ในวัน หน้ า หรื อ ถ้าลู ก ค้าคนนี้ ไม่ ซ้ื อ คน
ถัด ไปอาจจะซื้ อ พนักงานจึ งจะยังเสนอขายประกัน
ชีวติ ต่อไปจนสาเร็ จ
ในส่ ว นของการมองโลกในแง่ ดี ซึ่ งไม่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผลงานการขายประกัน ชี วิ ต ของ
พนักงานสาขานั้น อาจเนื่ องมาจาก ประกัน ชี วิตของ
ธนาคาร ไม่ ใ ช่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถขายได้โ ดยง่ า ย
เนื่องจากลูกค้าต้องจ่ายเบี้ยประกันสู ง และต้องมีพนั ธะ
ผูกพันกับกรมธรรม์ไปอีกหลายปี ลูกค้าจึงตัดสิ นใจซื้ อ
ยาก ซึ่ งการมี มุ ม มองที่ ดี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าจท าให้
พนักงานสามารถเสนอขายประกันชี วิตได้อย่างมัน่ ใจ
แต่ อ าจไม่ ส ามารถโน้ม น้าวใจลู ก ค้าให้ ต ัด สิ น ใจซื้ อ
ประกันชีวติ ได้ในทันที
สาหรั บ ความหวัง ซึ่ งไม่มี ความสัม พัน ธ์กับ
ผลงานการขายประกันชีวิตเช่นกันนั้น อาจเนื่ องมาจาก
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่คนส่ วนใหญ่มี
ทัศนคติ ไม่ดีนัก แม้พนักงานจะพยายามหาวิธีในการ
ขายประกันชีวติ หลายๆทาง ก็ไม่อาจทาให้ลูกค้าเปลี่ยน
ทัศนคติได้ และในบางราย การเสนอขายประกันชี วิต
ซ้ าๆ อาจสร้างความรู ้สึกต่อต้านให้กบั ลูกค้า พนักงาน
จึงต้องระมัดระวังในการเสนอขาย เพราะลูกค้าหลายๆ
รายซื้ อผลิตภัณฑ์แทบทุกตัว แต่จะไม่ยอมซื้ อประกัน
ชี วิต ซึ่ งพนักงานต้องยอมรับ การตัดสิ น ใจของลูกค้า
และไม่กดดันลูกค้ามากจนเกินไปนัก
ในส่ ว นของแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ซึ่ งไม่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ผลงานการขายประกัน ชี วิ ต ของ
พนั ก งานเช่ น กัน ผู ้วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ อาจไม่ใช่แรงผลักดันที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ
ได้โดยง่ายในทุกๆกรณี ทั้งนี้ เนื่ องมาจากในงานขาย
ประกัน ชี วิ ต แม้พ นั ก งานจะมี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
มากมายเพียงใด แต่หากขาดโอกาสและการวางแผนที่
ดี รวมถึงไม่มีเครื อข่ายทางสังคม ก็ยากที่ จะมียอดขาย
หรื อเบี้ ยประกัน ชี วิต ในระดับ สู ง เนื่ อ งจากพนักงาน
อาจเข้า ไม่ ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี เงิ น ฝากสู ง หรื อ มี ค วาม

HMP3-9
ต้อ งการซื้ อ ท าให้ พ นัก งานต้อ งแสวงหาลู ก ค้าอย่าง
หนัก และเมื่ อได้ลูกค้ามาก็อาจไม่ใช่ ยอดเบี้ ยประกัน
ชี วิต ที่ สู ง เท่ า ที่ ห วัง พนั ก งานจึ ง อาจมี ลู ก ค้า รายย่อ ย
จานวนมาก แต่มีผลงานโดยรวมไม่สูงนัก
ข้ อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากอายุแ ละอายุงาน มี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับผลงานการขายประกันชี วิตของพนักงาน
สาขาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ธนาคารจึงควรทาระบบ
พี่เลี้ ยงเพื่อให้พ นักงานรุ่ น พี่ได้ส อนงานพนักงานรุ่ น
น้ อ งโดยตรง ห รื ออาจจั ด การบ รรยายเพื่ อ แชร์
ประสบ การณ์ และวิ ธี การขายจากพนั ก งาน ที่ มี
ประสบการณ์ สูงและประสบความสาเร็ จในการงาน
ขาย นอกจากนี้ อาจก าหนดให้ พ นั ก งานรุ่ น พี่ แ ละ
พนักงานรุ่ นน้องภายในสาขาได้จบั คู่การทางานแบบ
บั ด ดี้ ออกไปพบและดู แ ลลู ก ค้า ร่ ว มกัน เพื่ อ ขยาย
เครื อข่ายทางสังคมให้กบั พนักงานรุ่ นน้อง และเพื่อให้
รุ่ นน้องได้เรี ยนรู ้งานจากตัวแบบ
นอกจากนี้ ธนาคารยัง ควรพัฒ นาลักษณะ
ด้า นบวกของพนั ก งาน อัน ได้ แ ก่ ความเชื่ อ มั่น ใน
ความสามารถของตนเองและความยืดหยุ่นทางใจให้
เด่ น ชั ด ขึ้ น โ ด ย อ า จ ส ร้ า ง เป็ น Coaching and
Collaboration Culture เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ ข้อ มู ล
ย้ อ น ก ลั บ (Feedback) จ น เพิ่ ม ค ว าม เชื่ อ มั่ น ใ น
ความสามารถของตนเองในสิ่ งที่ เขาท าได้ดี และเกิ ด
บรรยากาศการทางานที่ สนับสนุ นซึ่ งกันและกัน เพื่อ
เพิม่ ความยืดหยุน่ ทางใจ
ส าหรั บ การวิจัย ในครั้ งหน้า ผู ้ที่ ส นใจอาจ
เลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ของธนาคารตัวอื่นเพิ่มเติม หรื อ
เลื อกศึ กษาผลงานการขายผลิ ตภัณ ฑ์ประกันชี วิต แต่
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกขึ้น เช่น จานวนกรมธรรม์
จานวนเบี้ยประกัน จานวนลูกค้าใหม่
ในส่วนอายุงาน ผูท้ ี่สนใจอาจศึกษาเชิงลึกขึ้น
ว่า ส่ วนประกอบใดในอายุงานที่ทาให้มีความสัมพันธ์
กับผลงานการขาย เช่น ประสบการณ์ การรู ้ยทุ ธศาสตร์
หรื อการสัง่ สมเครื อข่ายทางสังคม เป็ นต้น
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ผู ้ วิ จั ย ขอขอบ คุ ณ อาจารย์ ทุ กท่ าน ที่ ให้
ค าปรึ กษาใน การท าวิ ท ยานิ พน ธ์ ผู ้ บ ริ หารสาย
ทรั พ ยากรบุ ค คล ธนาคารพาณิ ช ย์ที่ อ นุ ญ าตให้ เก็ บ
ข้อมู ล หัวหน้างานโดยตรงที่ สนับ สนุ น เรื่ องเวลาใน
การท าวิจัย ผู ้จัด การสาขาที่ อ านวยความสะดวกแก่
ผูว้ ิจยั และให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ตลอดจนพนักงานสาขาที่
ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
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