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ความสัมพนัธ์ของการฝึกอบรมของตัวแทน AIA กบัการเพิม่ประสิทธิภาพ 

การปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

(THE  RALATIONSHIP OF TRAINING AND OPTIMIZATION OF AIA 

INSURANCE AGENTS SOLD IN BANGKOK  METROPOLITAN) 

ศรัณยธ์ร ตนัเรืองฤทธ์ิ 1    กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุดและใช้สถิติ

ต่างๆ  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-Test  และ MRA 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 237 คน มีอายุ 31 - 40 ปี 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายงุานตํ่ากวา่  1 ปี ตาํแหน่งเป็น

ตวัแทนประกนัชีวติ และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 30,000 โดยมีพฤติกรรมท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือเขา้รับการอบรมเฉล่ียต่อเดือน 7 - 9  คร้ัง(8.3750)  ออกขายประกนั

ชีวิต เฉล่ียมากกวา่ 9 คร้ัง(7.8385)  ขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 9  คร้ัง

(8.4615)  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม คือ การตอ้งการเขา้สังคมในกลุ่มทาํงานใน

ลกัษณะเดียวกนั(8.3333)  ทกัษะ ความรู้และความสามารถของวิทยากรคือ วิทยากร

สามารถให้คาํแนะนํา ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (7.8596)  ความสนใจเรียนของผู ้

ฝึกอบรม คือ ผู ้อบรมมีความส่วนร่วมในการฝึกอบรมสมํ่ าเสมอ(7.6441)  การ

ประเมินผลการฝึกอบรม  คือ เน้ือหา/กิจกรรม สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้

ประโยชน์และประยุกต์ใชใ้นการทาํงานได ้และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูอ้บรมสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ได(้7.92) รองมาคือ ผูอ้บรมสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการอบรมมาประยกุตใ์นการปิด

การขาย(7.82) และ ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของผูอ้บรม(7.8)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมเร่ือง จาํนวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน  จาํนวนคร้ัง

ท่ีขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อเดือน  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นหลกัสูตร

เร่ืองราคาค่าหลักสูตรมีความเหมาะสม มีความมั่นใจต่อหน้าผู ้มุ่งหวงัมากข้ึน  

สามารถนาํความรู้มา โน้มน้าวจิดใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได้  และนาํ

ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้ท มีความสัมพนัธ์กับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ :  การฝึกอบรม  ตวัแทน AIA  ปิดการขายประกนั 

    ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study. To determine the relationship of 

training and optimization of AIA Insurance Agent sold in Bangkok Metropolitan. 

The sample group of this survey was 400 people. The survey tools were 

questionnaires which being done by the samples with convenience sampling 

random. To use percentage, average and standard deviation as a means for 

Statistical analysis while t-test (Independent Sample t-test), F-test (One – Way 

ANOVA) and MRA (Multiple Regression Analysis). 

 From this study, it was found that the majority of respondents was female : 

237 people with range between 31-40 years, marriage, , holding Bachelor degree, 

working as AIA Insurance Agent less than 1 year and the average monthly income 

less than 30,000 baht. 

For training behavior factor, it was found that respondents mostly had 

frequency of training 7-9 Times(8.3750)  ,  meet their customers more than 9 

times(7.8385)  , life insurance products sold more than 9 times(8.4615), identify the 
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reason for training: need to join similar group, essential skills for trainers : give a 

clear answers & smart advice (7.8596),  the interesting of attendee at a meeting : 

had participated in a training program (7.6441), training programs evaluation : 

information conveyed  and applied in work (7.92), applied for closing sale (7.82), 

the information are meets the expectations of the participants (7.8) 

The difference of demographic factors – education influenced relationship 

of training and optimization of AIA Insurance Agent sold in Bangkok Metropolitan. 

The difference of training behavior and training course factor – frequency 

of training per month, Life insurance products sold per month, reason for training,   

training course fee, information conveyed  and applied in work influenced 

relationship of training and optimization of AIA Insurance Agent sold in Bangkok 

Metropolitan. 

KEYWORDS : Training , AIA Insurance Agents Sold 

บทนํา 

เอไอเอ ประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจประกนัชีวิตมานานกวา่ 70 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2481 และเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มบริษทัเอไอเอ นอกจากธุรกิจประกนั

ชีวิตแลว้ เอไอเอ ประเทศไทย ยงัให้บริการประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพ ประกนั

สินเช่ือ ประกนัภยักลุ่ม และบริการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เอไอเอ ประเทศไทยมุ่งพฒันาตวัแทนประกนัชีวิตและพนกังานให้มีคุณภาพ 

มีทกัษะความ ชาํนาญด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2546 เอไอเอไดส้ร้าง

ศูนยฝึ์กอบรมแห่งแรกท่ีอาคารสาทร ซิต้ี ทาวเวอร์ นบัเป็นศูนยฝึ์กอบรมของเอไอเอ 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์ และส่ือการ เรียน

การสอนท่ีทนัสมยัครบวงจร นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัหลกัสูตรฝึกอบรมตวัแทนฯ ท่ีได้

มาตรฐานทดัเทียมกบั หลกัสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้ตวัแทนฯ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถให้คาํปรึกษาแนะนาํลูกคา้ในดา้น
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การประกนัชีวิต และการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นท่ียอมรับว่า

ตวัแทนประกนัชีวติ เอไอเอมีคุณภาพ มีมาตรฐานการทาํงานอยา่งมีระบบ  

จากการท่ีปัจจุบนัธุรกิจการประกนัชีวิตมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ประกอบ

กบัจาํนวนของตวัแทนประกนัในแต่ละเดือนท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  และพร้อมกบัการเกิด

ใหม่ของคู่แข่งทางธุรกิจจาํนวนมาก โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยเ์กือบทุกแห่งไดเ้ร่ิม

เขา้มามีส่วนแบ่งการตลาด ทาํให้ตวัแทนประกนัชีวิตตอ้งพฒันาตนเองเพื่อให้เกิด

ความชาํนาญในสายอาชีพ โดยการฝึกอบรมพฒันาสร้างความเช่ียวชาญให้ครอบคลุม

หลายด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า   ดังนั้ นการฝึกอบรมจึงมี

ความสําคญัต่อการพฒันา เพื่อเพิ่มศกัยภาพตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพนูความรู้บุคคล อนัจะนาํไปสู่การปิดการขายท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ีน   และส่งผลธุรกิจประกนัชีวติเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืในอนาคต  

การฝึกอบรมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมึความสําคญักบัองคก์ร  เพราะการฝึกอบรมท่ี

ดีนั้นนอกจากจะพฒันาความสามารถของบุคคลากร ยงัช่วยในเร่ืองการเปล่ียนทศันคติ  

พฤติกรรม  พฒันาจิตใจ  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม   ซ่ึงเป้าหมายท่ีทุกองค์กร

ต้องการคือ ผลกาํไรจากการประกอบธุรกิจ  บริษทัจึงต้องคิดค้นหากลยุทธ์ เพื่อ

แข่งขนัและพฒันาองค์การให้กา้วหน้าต่อไปดว้ยเวลาท่ีเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัทาํให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปิดการขายประกนั 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการฝึกอบรม ท่ีแตกต่างกนัทาํให้มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นหลกัสูตรในการฝึกอบรม ท่ีสัมพนัธ์กนัทาํให้มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 
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สมมุติฐานการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบั

การศึกษา  อายงุาน   ตาํแหน่งงาน   รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปิดการขายประกนั 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันในเร่ือง จาํนวนคร้ังในการเข้ารับการ

ฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน  จาํนวนคร้ังในการออกขายประกันชีวิต เฉล่ียต่อเดือน  

จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวติได ้เฉล่ียต่อเดือน  เหตุผลท่ีมีเขา้รับการฝึกอบรม  ทกัษะ

ความรู้และความสามารถของวิทยากร  ความสนใจเรียนของผู ้ฝึกอบรม  การ

ประเมินผลการฝึกอบรม   มีผลต่อประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 

3. ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงั

เวลาท่ีใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม  การ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง ราคาค่า

หลกัสูตรมีความเหมาะสม  มีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน สามารถโนม้นา้วจิด

ใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้ สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

อยา่งถูกตอ้ง สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้สามารถนาํ

เอกสารท่ีใช้ในการอบรมมาประยุกต์ในการปิดการขายมีความสัมพันธ์ ต่อ

ประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเป็น

องคค์วามรู้ใหม่ในธุรกิจการฝึกอบรมและการพฒันาประสิทธิภาพ 

2. เพื่อนาํผลการศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรอบรม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน 

3. เพื่อให้เป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจได้ศึกษาคน้ควา้ต่อในเร่ืองของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขาย ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับการฝึกอบรม 
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ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อายงุาน  ตาํแหน่งงาน รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

1. จาํนวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน 

2. จาํนวนคร้ังในการออกขายประกันชีวิต เฉล่ียต่อ

เดือน 

3. จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวติได ้เฉล่ียต่อเดือน 

4. เหตุผลท่ีมีเขา้รับการฝึกอบรม 

5. ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของวทิยากร 

6. ความสนใจเรียนของผูฝึ้กอบรม 

  

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

1. ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของท่าน 

2. เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 

3. มีการ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง 

4. ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม 

5. ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน 

6. ท่านสามารถโนม้นา้วจิดใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้

7. ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้

9. ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใช้ในการอบรมมาประยุกต์ในการปิดการ

 

 

 

ประสิทธิภาพ

การปิดการขาย 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาท่ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

อาชญัญา  รัตนอุบล  (2540 : 8) กล่าวว่าการฝึกอบรมมีความสําคญั และ

จาํเป็นในการพฒันาประชากร และบุคลากร ซ่ึงทาํให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

หลายประการตามไดส้รุปไวด้งัน้ี 

1. การฝึกอบรมช่วยป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  โดยการสร้างเสริม

ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

2. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยการสร้างเสริม

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการแกปั้ญหาและฝึกปฏิบติัการแกปั้ญหานั้น ๆ 

3. การฝึกอบรมช่วยประหยดัรายจ่าย  เพราะการฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีจดั

ข้ึน ในระยะเวลาสั้น ภายในงบประมาณจาํกดัและไดผ้ลคุม้ค่าตามวตัถุประสงค ์

4. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีจะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซ่ึงอาจจดัในเวลาเรียนตามปกติ หรือในวนัหยดุสุดสัปดาห์ก็ได ้

5. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีก่อให้เกิดความสามคัคี เน่ืองจากผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  ทาํกิจกรรมร่วมกนั  

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

6. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเช่ือมัน่ใน

งาน กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาและอุปสรรค              

7. การฝึกอบรมเป็นวธีิการท่ีสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ 

จากความสําคญัของการฝึกอบรมสรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีความสําคญัต่อ

การป้องกนัปัญหา และการแกปั้ญหา  อนัเกิดจากความรู้ ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง  ช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร เป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั

ระหว่างบุคลากร รวมทั้งยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการทาํงานให้แก่บุคลากร 

และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ  
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พรพจน์ เพช็รทวีพรเดช (2547) กล่าววา่ พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การ

กระทาํกิจกรรม การตอบสนอง ปฏิกิริยา หรือวิธีการและเทคนิคในการเรียนของ

นักเรียน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ี

กาํหนดในวิชาต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอด้วยความพึงพอใจ และ

มานะพยายามท่ีจะพฒันาการเรียนใหดี้ข้ึนโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือตวัแทนประกนัชีวิตท่ีอบรม

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซ่ึงผู ้ตอบ

แบบสอบถามตอ้งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีมี เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบั

การศึกษา  อายงุาน  ตาํแหน่งงาน   รายได ้ ท่ีแตกต่างกนัจะทาํการเก็บตวัอยา่งโดยใช้

ตาราง Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 

95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บ

ทั้งหมด 400 ชุด 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

t – Test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศหญิง จาํนวน 237 คน มีอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีอายงุานตํ่ากวา่  1 ปี ตาํแหน่งเป็นตวัแทนประกนัชีวิต และมีรายได้

โดยเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 30,000 

2.สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเขา้รับการอบรมเฉล่ียต่อเดือน 7 - 9  คร้ัง

(8.3750)  ออกขายประกนัชีวติ เฉล่ียมากกวา่ 9 คร้ัง(7.8385)  ขายประกนัชีวติได ้เฉล่ีย

ต่อเดือนมากกว่า 9  คร้ัง(8.4615)  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม คือ การตอ้งการเขา้

สังคมในกลุ่มทาํงานในลกัษณะเดียวกนั(8.3333)  ทกัษะ ความรู้และความสามารถ
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ของวิทยากรคือ วิทยากรสามารถให้คาํแนะนาํ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (7.8596)  

ความสนใจเรียนของผูฝึ้กอบรม คือ ผูอ้บรมมีความส่วนร่วมในการฝึกอบรมสมํ่าเสมอ

(7.6441)  การประเมินผลการฝึกอบรม  คือ เน้ือหา/กิจกรรม สามารถนาํความรู้ท่ี

ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานได ้ 

3.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านหลกัสูตร ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการเพิม่ประสิทธิภาพ

การปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผูอ้บรมสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบติังานได้(7.92) 

รองมาคือ ผูอ้บรมสามารถนาํเอกสารท่ีใช้ในการอบรมมาประยุกตใ์นการปิดการขาย

(7.82) และ ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของผูอ้บรม(7.8)  

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมเร่ือง จาํนวนคร้ัง

ในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน  จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อ

เดือน  เหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นหลกัสูตรเร่ืองราคาค่าหลกัสูตรมีความ

เหมาะสม มีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน  สามารถนาํความรู้มา โนม้นา้วจิดใจ 

หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้ และนาํความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฎิบติังานไดท้ มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจยัดา้นหลกัสูตรการอบรม ต่อประสิทธิภาพการ

ปิดการขาย 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) .857 .384  2.234 .026   

ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงั

ของท่าน 

-.057 .053 -.055 -1.086 .278 .482 2.075 

เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความ

เหมาะสม 

-.039 .049 -.038 -.804 .422 .546 1.830 

มีการ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง .032 .030 .047 1.063 .288 .637 1.569 

ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม .114 .033 .154 3.434 .001 .621 1.611 

ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงั

มากข้ึน 

.138 .056 .133 2.446 .015 .418 2.394 

ท่านสามารถโนม้นา้วจิดใจ หรือ

แสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้

.353 .068 .320 5.217 .000 .330 3.030 

ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

.023 .071 .021 .325 .745 .303 3.304 

ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้

.198 .076 .168 2.587 .010 .293 3.413 

ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการ

อบรมมาประยกุตใ์นการปิดการขาย 

.118 .065 .105 1.815 .070 .371 2.694 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.721a .520 .509 1.29297 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) =.721a  แสดงว่าความสัมพนัธ์ของการ

ฝึกอบรมของตวัแทน AIA กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายในเขตกรุงเทพฯ 

และ ปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มี

ค่ามาก) 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R2) = 0.520 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นหลกัสูตร

การอบรมมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย คิดเป็น 52% ตวัแปรอิสระ 

สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 52  ท่ี

เหลืออีก 48 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.29297 หมายความ

วา่การประมาณค่าของหลกัสูตรการอบรมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย มี

ความคาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั 1.29297 

จากผลการวเิคราะห์ ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย = .857 – 0.057 (ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความ

คาดหวงัของท่าน) - 0.039(เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม) + 0.032(มีการ 

Workshop ลงมือปฎิบติัจริง) + 0.114(ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม) + 0.138(

ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน) + 0.353(ท่านสามารถโนม้นา้วจิดใจ หรือ

แสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได)้ + 0.023(ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด

ได้อย่างถูกตอ้ง) + 0.198 (ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฎิบติังานได)้ +  0.118(ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการอบรมมาประยุกตใ์นการ

ปิดการขาย) 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไป

ประยุกต์ใช้ในการปฎิบติังานได ้มีค่า 3.413 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่า

นอ้ยท่ีสุดคือ การนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได ้มีค่า 0.293 ซ่ึง

ไม่ตํ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Malticollinearily 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด่รหลกัสูตรท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการ

ขายในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล อย่างมีนัยยะสําคญัท่ี 0.05 ทาํให้เกิดกรอบ

แนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย = a + b4(ราคาค่าหลกัสูตรมีความ

เหมาะสม) + b5 (มีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน) + b6(สามารถโนม้นา้วจิดใจ 
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หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได้) + b8 (ท่านสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังานได)้ 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อกบัประสิทธิภาพการปิดการขาย 

1. เพศ T-Test .070 ปฎิเสธ 

2. อาย ุ F-Test .567 ปฎิเสธ 

3. สถานภาพ F-Test .210 ปฎิเสธ 

4. ระดบัการศึกษา   F-Test .000 ยอมรับ 

5. อายงุาน    F-Test .655 ปฎิเสธ 

6. ตาํแหน่งงาน    F-Test .053 ปฎิเสธ 

7. รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน F-Test .142 ปฎิเสธ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมมีผลต่อกบัประสิทธิภาพการปิดการขายประกนั  

1. จาํนวนคร้ังในการเขา้รับการฝึกอบรม เฉล่ียต่อเดือน 

2. จาํนวนคร้ังในการออกขายประกนัชีวิต เฉล่ียต่อเดือน 

3. จาํนวนคร้ังท่ีขายประกนัชีวิตได ้เฉล่ียต่อเดือน 

4. เหตุผลท่ีมีเขา้รับการฝึกอบรม 

5. ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของวิทยากร 

6. ความสนใจเรียนของผูฝึ้กอบรม 

7. การประเมินผลการฝึกอบรม 

  F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 
 

.003 

.174 

.017 

.024 

.584 

.875 

.875 

ยอมรับ 

ปฎิเสธ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

สมมุตฐิานที่ 3 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรมีผลต่อกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการปิดการขาย 

1. ความรู้ท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัของท่าน 

2. เวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 

3. มีการ Workshop ลงมือปฎิบติัจริง 

4. ราคาค่าหลกัสูตรมีความเหมาะสม 

5. ท่านมีความมัน่ใจต่อหนา้ผูมุ้่งหวงัมากข้ึน 

6. ท่านสามารถโน้มน้าวจิดใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผู ้

มุ่งหวงัได ้

7. ท่านสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

MRA 

 

MRA 

.278 

.422 

.288 

.001 

.015 

.000 

 

.745 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

ปฎิเสธ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

ปฎิเสธ 

8. ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฎิบติังานได ้

9. ท่านสามารถนาํเอกสารท่ีใชใ้นการอบรมมาประยกุตใ์น

การปิดการขาย 

MRA 

 

MRA 

.010 

 

.070 

ยอมรับ 

 

ปฎิเสธ 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ของการฝึกอบรมของตวัแทน AIA กบัการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ทางด้านปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้าน

พฤติกรรม และปัจจยัดา้นหลกัสูตร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปิดการขายประกนัใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จาํนวน 400 

ตวัอย่าง และใช้สถติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test One Way ANOVA (F-Test) และ Multiple Regressions 

Analysis (MRA) และ ผูว้ิจยัไดท้บทวน ทฤษฎี และ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  เพื่อ

นาํมาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี 

 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขาย ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของอาํพนัธ� เอมอ่ิม ท่ีพบว่า

ระดบัการศึกษาของตวัแทนประกนัชีวติมีความสัมพนัธ�กบัการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติอย�างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมดา้นเหตุผลท่ีเขา้รับการฝึกอบรม มีผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปิดการขาย ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของพิมพว์ดี ไทยทอง ท่ีพบวา่ผู ้

เขา้รับการอบรมทราบวตัถุประสงค์ก่อนการเขา้ฝึกอบรม มีความสําคญัต่อการอบรม

อยา่งมาก 

 ดา้นปัจจยัดา้นหลกัสูตรดา้นการใชค้วามสามารถนาํความรู้มา โนม้นา้วจิด

ใจ หรือแสดงเจตนารมณ์ต่อผูมุ้่งหวงัได ้ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของพิมพว์ดี  ไทยทอง 

ท่ีพบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรม ท่ีสําเร็จตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของบริษทั สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองงานดา้นประกนัชีวติ แก่ผูมุ้่งหวงัและบุคคลทัว่ไปได ้ 
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ข้อเสนอแนะ    

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. งานวิจัยได้ทาํกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะบริษัท เอไอเอ จํากัดเท่านั้ น 

ดงันั้นเพื่อใหค้รอบครุมธุรกิจประกนัชีวติควรทาํการศึกษาวิจยัในบริษทัอ่ืนดว้ย 

2. การฝึกอบรมส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปิดการขาย ส่งผลทาํให้

ตวัแทนประกนัชีวิตประกอบธุรกิจให้ไดม้ัน่คงย ัง่ยืน การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้องค์กร

แกไ้ข ปรับปรุงพฒันาการฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยศึกษาปัยจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานให้ดียิ่งข้ึน เช่น พฤติกรรมการทาํงาน วฒันธรรม

องคก์ร ปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืนๆเช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เป็น

ตน้ 

เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และ 

พระราชบัญญติัการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ.2542. 

คฑาวธุ พรหมายน. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตาํรวจ กองตรวจ 

คนเข้าเมือง :ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตาํรวจฝ่าย1 ฝ่าย2 วทิยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2545. 

เครือวลัย ์ ล่ิมอภิชาต. หลักและเทคนิคการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา : แนวทางการ 

วางแผนและเขียนโครงการและการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : สยามศิลป์ 

การพิมพ,์2537. 

ฆนทั ธาตุทอง. เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพเ์พชรเกษม.2550. 

ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ.์ การพัฒนาหลักสูตร: หลกัการและแนวปฏิบติั. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพอ์ลีน เพรส.2539. 
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ชาญ สวสัด์ิสาลี. คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดาํเนินการฝึกอบรมอย่างมี 

ประสิทธิผลกรุงเทพฯ : สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ.,2547. 

ชูเกียรติ ประมูลผล. การประกันชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2531. 

ชูศรี พนัธุ�ทอง. การประกันภัย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2534. 

ณฐัริกา นวมทองและคณะ. ปัจจัยในการสร้างประสิทธิภาพของการฝึกอบรมการ 

คน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัมหิดล 

2545. 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ .ไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท.์ การใช้เวลาของนักบริหารในราชการพล 

เรือน กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2537. 

ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ. ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ัน 

มธัยมต้นสังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดัปราจีนบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.

(จิตวทิยาการแนะแนว).กรุงเทพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ.2541. 

ทิพยพ์รรณ นพวงค.์ คุณภาพของคนกับเวลา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: 

บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหิดล,2533. 

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช,2526. 

ธีรยทุธ์  เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา. แนวการศึกษาชุดวิชาการนิเทศการสอนในระดับ

ประถมศึกษา(หน่วยท่ี 1-7).นนทบุรี :  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

2536. 

น.ต.ภูวนยั เกษบุญชู รน. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข�าราชการกองทัพเรือ: 

ศึกษากรณีข�าราชการสังกัดกองเรือภาคท่ี 1  วทิยานิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารทัว่ไป ศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยับูรพา2550. 

นนัธิยา ขมุกระโทก. บทบาทของผูชาํนาญการดานการประกันชีวิตท่ีมีตอประ
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