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 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ปจจัยดานบุคลิกภาพ  ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต 
จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร จํานวน 311 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคา ที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยางงาย
ของเพียรสัน โดยใชโปรแกรม SPSS  
 ผลจากการวิจัย พบวา  
 1.  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 202 คน อายุ 40 - 49 ป มี
รายได15,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
เปนผูบริหารทํางานเต็มเวลา มีอายุงานเฉลี่ย  7 ป ดานบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทน ประกนั
ชีวิตโดยรวม แตละแบบ ประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง  แบบม่ันคง แบบ
เปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม อยูในระดับมาก สวนความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย การรูจักอารมณของผูอ่ืน อยูในระดับมากที่สุด และการรูจัก
อารมณของ ตนเอง อยูในระดับมาก มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต จํานวนผูถือ
กรมธรรม (รายตอป) เฉลี่ยประมาณ 37 ราย มีจํานวนเบี้ยประกันปแรก (บาทตอป) เฉลี่ยเทากับ 
614,654.60 บาท และจํานวนตัวแทนในทีมงาน (คน) เฉลี่ยประมาณ 6 คน    
 2.  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได และสถานภาพตัวแทนที่แตกตางกันมี  
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  ดานจํานวนผูถือกรมธรรม  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได และสถานภาพตัวแทนที่
แตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุ รายได 
สถานภาพ และ สถานภาพตัวแทนที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวน ตัวแทนในทีมงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   
 3.  อายุงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ในทิศทางเดียวกัน  



 

 

 

  สวนอายุงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
 4.  บุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทน ประกันชีวิตโดยรวม  แบบเปดเผย แบบรอบคอบ 
ระมัดระวัง  แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ ในระดับต่ํา 
ทิศทางเดียวกัน สวน บุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทน แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา และมีทิศทางเดียวกัน 
  บุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทน ประกันชีวิตโดยรวม  แบบเปดเผย แบบรอบคอบ 
ระมัดระวัง  แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับ 
ประสิทธิผล ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ ในระดับต่ําทิศทางเดียวกัน  
  บุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทน ประกันชีวิตโดยรวม  แบบเปดเผย แบบรอบคอบ 
ระมัดระวัง  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน 
ตัวแทนในทีมงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ทิศทาง
เดียวกัน  
 5. ความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย การรูจัก
อารมณของผูอ่ืน และการรูจักอารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน 
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวน ตัวแทน
ในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา และมีทิศทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERSONALITY FACTORS , EMOTIONAL INTELLIGENCE , INFLUENCING 
PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF AGENCY LEADER OF THAILIFE 

INSURANCE COMPANY LIMITED AT VINICITY AREA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

NOPPARAT   KONGSILP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Business Administration Degree in Management 

at Srinakharinwirot University 
 May 2010 



 

 

 

Nopparat Kongsilp.  (2010).  Personality Factors, Emotional Intelligence, Influencing  
 Performance Effectiveness of Agency Leader of Thailife Insurance Company  
 Limited at Vicinity Area. Master Project, M.B.A. (Management).Bangkok: Graduate  
 School, Srinakharinwirot University. Advisor committee: Assoc. Prof. Dr.Nak Gulid. 
 
 This research aims to study personality factors and emotional intelligence 
influencing performance effectiveness of agency leader of Thailife Insurance Company 
Limited at vicinity area.  Sample size in this research is 311 agency leaders of Thailife 
Insurance Company Limited at Rattanatibet Branch.  Questionnaires are tool for data 
collection.  Statistics for data analysis are frequency, percentage, mean, and standard 
deviation.  t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation 
coefficient are applied for hypotheses testing with SPSS program. 
 The results are as follows: 
 1. Most samples are female with the total of 202 people, aging between 40 and 
49 years old, earning between 15,001 and 30,000 baht, married/living together, holding 
bachelor degree or above, full-time agents, and having average duration of work at seven 
years.  Samples have opinions on overall agency leader’s personality consisting of 
extraversion, conscientiousness, emotional stability, openness personality, and 
agreeableness at high level.  Samples have opinions on agency leader’s emotional 
intelligence in category of awareness of other person’s emotion at the highest levels, 
whereas samples have opinions on category of awareness of their own emotion at very 
high levels.  Performance effectiveness of agency leader is accounted on: number of 
insurance policy holders (person per year) which is average at 37 persons; first year 
insurance premium (baht per year) which is average at 614,654.60 baht; and number of 
representatives in their team (number of person) which is average at 6 persons. 
 2. The difference in agency leader’s income and agent status influence 
performance effectiveness of agency leader in category of number of insurance policy 
holders differently with statistical significance of 0.05 levels.  The difference in agency 
leader’s income and agent status influence performance effectiveness of agency leader in 
category of first year insurance premium (baht per year) differently with statistical 
significance of 0.05 levels.  The difference in agency leader’s age, income, marital status, 
and agent status influence performance effectiveness of agency leader in category of 



 

 

 

number of representatives in their team differently with statistical significance of 0.05 
levels.   
 3. Agency leader’s duration of work have low positively related to performance 
effectiveness of agency leader in category of number of insurance policy holders and first 
year insurance premium with statistical significance of 0.01 levels.  Agency leader’s 
duration of work has moderate positively related to performance effectiveness of agency 
leader in category of number of representatives in their team with statistical significance of 
0.01 level. 
 4. Overall agency leader’s personality in category of extraversion, 
conscientiousness, and agreeableness have low positively related to performance 
effectiveness of agency leader in category of number of insurance policy holders with 
statistical significance of 0.01 levels. Overall agency leader’s personality in category of 
stable emotion and openness personality have low positively related to performance 
effectiveness of agency leader in category of number of insurance policy holders with 
statistical significance of 0.05 levels.  
  Overall agency leader’s personality in category of extraversion, 
conscientiousness, emotional stability, openness personality, and agreeableness have low 
positively related to performance effectiveness of agency leader in category of first year 
insurance premium with statistical significance of 0.01 levels. 
  Overall agency leader’s personality in category of extraversion and 
conscientiousness have low positively related to performance effectiveness of agency 
leader in category of number of representatives in their team with statistical significance of 
0.01 levels. 
 5. Agency leader’s emotional intelligence consisting of awareness of other 
person’s emotion and awareness of their own emotion have low positively related to 
performance effectiveness of agency leader in category of number of insurance policy 
holders, first year insurance premium, and number of representatives in their team with 
statistical significance of 0.01 levels. 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย 
ดร.ณักษ กุลิสร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตางๆในการทําวิจัย 
ตลอดจนแกไขปรับปรุงขอบกพรองเพ่ือใหสารนิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ ผูวิ จัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน และรองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา ที่ให
ความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามแกไขเครื่องมือการ
วิจัยใหสมบูรณ และกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางอันเปนประโยชนตอการทําสารนิพนธฉบับน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหความเขาใจในทุกๆดาน ผูวิจัยฯ รูสึก
ซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของคณาจารยทุกทาน  
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดานายประสิทธิ์  กองศิลป มารดานางสมพงษ  กองศิลป และ
ครอบครัว รวมทั้งพ่ีๆ เพ่ือนๆ และทีมงานทุกทานที่ชวยเหลือสนับสนุนและคอยเปนกําลังใจอยางดี 
ขอขอบพระคุณผูจัดการสายการตลาดนครหลวง 1  สาขารัตนาธิเบศร คุณนิรันดร บุญถวน ทีอํ่านวย
ความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม และสนับสนุนทําสารนิพนธฉบับนี้เปนอยางดี รวมถึงผูบริหาร
ตัวแทนประกันชีวิตสาขารัตนาธิเบศรทุกทาน เปนกลุมตัวอยางที่ กรุณาใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดียิ่ง 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และเจาหนาที่
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง  
   ปจจุบันธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ไดรับการยอมรับวาเปนธุรกิจที่มีความมั่นคง มี
เสถียรภาพ มีการอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ผานมา แมในภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหาที่
เรียกวายุค ”ฟองสบูแตก” หลายธุรกิจประสบภาวะขาดทุน ปดกิจการ แตธุรกิจประกันชีวิตกลับ
เติบโตสวนกระแส แมกระทั่งธุรกิจการเงินอยางธนาคารพาณิชยยังหันมาลงทุนขยายตลาดกับธุรกิจ
ประกันชีวิต มีการออกสินคาเกี่ยวกับการประกันรถยนต การประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ 
แมกระทั่งตางชาติยังนิยมเขามาซื้อกิจการหรือรวมทุนในธุรกิจประกันชีวิตมากมาย ซ่ึงปจจุบันมี
บริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 25 บริษัทจะเหลือที่เปนบริษัทของคนไทยแทๆ นอยมาก ซ่ึง บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ยังคงเปนบริษัทของคนไทย เปนความภาคภูมิใจของพนักงาน และตัวแทนฝาย
ขายทุกคน ผลกําไรที่ไดไมตองสงกลับไปตางประเทศ นํามาผลกําไรมาลงทุนและพัฒนากิจการใน
ประเทศ  
   

       
  
  ปพุทธศักราช ๒๕๔๑ นับเปนเกียรติประวัติอันสูงสุดของไทยประกันชีวิต ที่ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราตั้งแก 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด โดยไดมีพระบรมราชโองการให ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน   
หลีกภัย ออกหนังสือตราตั้งให บริษัทไทยประกันชีวิตเปนบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ ตราตั้ง หรือ พระครุฑพาห เปนตราประจําแผนดินซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณอันสูงสุด เปยมดวยคุณคา ซ่ึงผูที่จะไดรับพระราชทานตราตั้งจะตองอยูในฐานะนิติบุคคลที่
มีฐานะการเงินดี เปนที่นาเชื่อถือ ประกอบการโดยสุจริต พรอมตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ดังนั้น การที่
บริษัทไทยประกันชีวิตไดรับพระราชทานตราตั้ง ยอมเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ที่ตั้งม่ันอยูบนความซื่อสัตยสุจริต ม่ันคงดวยสถานภาพทางการเงิน ควบคูกับการตระหนัก
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ในความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคม ดวยการตอบแทนกําไรกลับคืนสูสังคมในรูปแบบของการบําเพ็ญ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน อยางมากมาย 
 ไทยประกันชีวิตใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรู ความสามารถในดานตางๆแก
บุคลากรทุกระดับอยางตอเน่ืองทุกป ดวยการรวมกับสถาบันฝกอบรม สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตร
อบรมขึ้นเองตลอดจนสงบุคลากรเขารับการอบรมจากสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมถึงการสนับสนุนใหบุคลากรเขาเรียนหลักสูตรประกันชีวิตทางไกลของตางประเทศ อาทิ สมาคม 
Life Office Management Association (LOMA) สมาคม International Claim Association (ICA) 
สมาคม Society of Actuaries (SOA) ทั้งนี้ การจัดอบรมจะมุงเนนการเสริมสรางทักษะเพิ่มพูน
ความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหครอบคลุมถึงบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับอยางทั่วถึงทั้ง
บุคลากรสํานักงานใหญ สาขา และฝายขาย ทั้งในเรื่องของความรูดานการประกันชีวิต การบริหาร
จัดการ การบริการ ฯลฯ  
  โดยเฉพาะในป ๒๕๔๖ บริษัทฯ ยังไดมีการเตรียมความพรอมและมุงสงเสริมใหบุคลากร
ฝายขาย มีความรูความเขาใจทางการเงิน และการลงทุน สามารถทําหนาที่เปนทั้งนักขายประกนัชวีติ 
และเปน ที่ปรึกษาทางการเงินไดในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ประกันชีวิต ซ่ึงจะมีการขายกรมธรรมยูนิตลิงกในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดอบรมเสริมความรู
ใหกับบุคลากรฝายขาย ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร Wealth Manager ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมในเรื่อง
ของกองทุน การเงิน และการลงทุน โดยผูเขารวมการอบรมในหลักสูตรนี้จะตองสอบรับใบอนุญาตใน
การขายหนวยลงทุน หรือ Investment Planner (IP) จากสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย 
สวนอีกหลักสูตร คือ Wealth Planner ซ่ึงมุงเนนการเพ่ิมพูนความรูในดานการเงิน การลงทุน 
โดยเฉพาะในเรื่องของกองทุนและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (www.thailife.com) 
 จากสถานการณเศรษฐกิจและสภาพการแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจในปจจุบัน ตัวแทน
ประกันชีวิตตองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ือรับมือกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น เพ่ือการอยู
รอดและเปนสุดยอดบนเสนทางนักขายโดยสิ่งที่ทานผูบริหารทุกทานตระหนักถึงคือ การยกระดับฝาย
ขายสูการเปน Life Planer เปนที่ปรึกษาและดูแลชีวิตลูกคาเสมือนญาติหรือเพ่ือนสนิท นโยบายป 
2552 ของบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัดใชกลยุทธ “พัฒนา เขาหา เขาถึง” โดยพัฒนา ตัวแทนเปน
มืออาชีพ“ Financial Future” เปนเครื่องมือในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถใหคําแนะนําได
ตรงตามความตองการของลูกคา การเขาหาลูกคา โดยใช “Happiness Index” เปนแบบสอบถาม
วัดระดับความสุขของลูกคา การเขาถึงชุมชน “CSR” ใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม และมีการขยายสาขายอยเพ่ือใหบริการไดอยางทั่วถึง ในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ เชน 
นวนคร,อมตะนคร,บางพลีเมืองใหม ฯลฯและขยายไปยังนิคมอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 
  จากนโยบายของบริษัทฯทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปจจัยดานบุคลิกภาพ ความ
ฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตบริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาทางดานบุคลิกภาพ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ รูจักที่จะ
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ควบคุมอารมณไดดีในการทํางานรวมกันกับทีมงาน และการใหบริการที่ดีสําหรับลูกคา อันจะนํามา
ซ่ึงความสําเร็จตามความเปาหมายของบริษัทดังคํากลาวที่วา “ไทยประกันชีวิต เปนมากกวาการ 
ประกันชีวิต” 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไดแก เพศ อายุ รายได 
สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพของตัวแทน อายุการทํางาน มีผลตอประสิทธิผลของ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
    2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตประกอบดวย 
แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ใน
เขตปริมณฑล 
 3.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต
ประกอบดวยการรูจักอารมณของผูอ่ืนและการรูจักอารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะทําใหทราบถึงปจจัยใดบางที่สัมพันธกันและกอใหเกิดประสิทธิผล 
ในการทํางานตัวแทนประกันชีวิต 
 2. ผลการวิจัยครั้งน้ีเปนประโยชนตอผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตเปนอยางมาก สามารถ 
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตใหมีประสิทธิผลมากขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาเรื่องปจจัยดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑลประกอบดวย สายการตลาดนครหลวง และสายการตลาดภูมิภาค  
 สายการตลาดนครหลวง แบงเปนกรุงเทพและปริมณฑลดังน้ี 
 สาย 1 สาขาถนนพระราม 9   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 2 สาขารัตนาธิเบศร    จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
 สาย 3 สาขาศาลาแดง, สาขาลุมพินี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 4 สาขาธนบุรี        จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 5 สาขาอโศก    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
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 สาย 6 สาขาอโศก    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 7 สาขาสมุทรปราการ  จังหวัด สมุทรปราการ (ปริมณฑล) 
สาขาเมืองใหมบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ขึ้นกับสาขาสมุทรปราการ 
 สาย 8 สาขา รัตนาธิเบศร   จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
 สาขาปทุมธานีและสาขานวนคร  จังหวัดปทุมธานี ขึ้นกับสาขารัตนาธิเบศร 
 
 สายการตลาดภูมิภาค แบงเปนภาคตางๆดังน้ี 
 ภาคกลาง 
 ภาคเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันตก 
 ภาคตะวันออก 
 ภาคใต 
 (แหลงขอมูล: www.thailife.com) 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ประกอบดวย สายการตลาดนครหลวง และสายการตลาดภูมิภาค  
 สายการตลาดนครหลวง แบงเปนกรุงเทพและปริมณฑลดังน้ี 
 สาย 1 สาขาถนนพระราม 9   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 2 สาขารัตนาธิเบศร    จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
 สาย 3 สาขาศาลาแดง , สาขาลุมพินี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 4 สาขาธนบุรี        จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 5 สาขาอโศก    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 6 สาขาอโศก    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 7 สาขาสมุทรปราการ  จังหวัด สมุทรปราการ(ปริมณฑล) 
สาขาเมืองใหมบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ขึ้นกับสาขาสมุทรปราการ 
  สาย 8 สาขา รัตนาธิเบศร   จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
    สาขาปทุมธานีและสาขานวนคร  จังหวัดปทุมธานี ขึ้นกับสาขารัตนาธิเบศร 
 
 สายการตลาดภูมิภาค แบงเปนภาคตางๆดังน้ี 
 ภาคกลาง 
 ภาคเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ภาคตะวันตก 
 ภาคตะวันออก 
 ภาคใต 
  (แหลงขอมูล: www.thailife.com) 
 
 เหตุผลที่เลือกกลุมประชากรของ สาขารัตนาธิเบศร เน่ืองจาก เปนสาขาที่ใหญที่สุดในโซน
นครหลวง เพราะมีสาขายอย ถึง 2 สาขา ซ่ึงผลิตผลงานขึ้นตรงกับสาขา รัตนาธิเบศร ทั้งหมด และ
เปนสาขาที่ผลิตผลงานเบี้ยปแรกเปนอันดับหน่ึงในป 2551 มีพนักงานทั้งสิ้น 1,137 คน แบงตาม
ตําแหนงงานไดดังน้ี (ณ. วันที่ 9 กรกฎาคม 2552: ขอมูลจากฝายคอมพิวเตอร สาขารัตนาธิเบศร) 
 1.  ผูจัดการสายงานนครหลวง           1  คน 
 2.  ผูจัดการฝายขยายงานนครหลวง        4  คน 
 3.  ผูจัดการภาค               73  คน 
 4.  ผูจัดการศูนย / ผูบริหารศูนย      338  คน         
 5.  ผูบริหารหนวย            721  คน 
       รวม                       1,137  คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของ บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี ระดับ ผูบริหารหนวย ผูบริหารศูนย ผูจัดการ
ศูนย ผูจัดการภาค ผูจัดการฝายฯ ผูจัดการสายฯ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 1,137 คน (ฝาย
ขอมูล สาขารัตนาธิเบศร 9 ก.ค 2552 ) คํานวณตามสูตรในการหากลุมตัวอยางของ Taro Yamane 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 260-261) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะไดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 296 ราย ใชสูตรของยามาเน (Taro Yamane’) 
 

  สูตร   2

Nn = 
1 | + Ne

 

 
 1,137  
 

= 
1 + (1,137)(0.05)2 

=  295.90 ประมาณ 296 คน 
 

 
 เม่ือ    N  =  จํานวนประชากรทั้งหมด 
        n  =  ขนาด (จํานวน) จํานวนของกลุมตัวอยาง 
        e  =  สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้นได 
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  วิธีการสุมตัวอยาง 
  วิธีการสุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมี
ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 296 คน แตละชั้นภูมิมีการแบงระดับตามตําแหนงงานดวยวิธีการ
กําหนดสัดสวนของจํานวนสมาชิกในแตละชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) และเลือกกลุม 
ตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) ) ( กัลยา วานิชบัญชา: 2545 ) ใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวเก็บขอมูลใหครบตามจํานวน 296 ตัวอยาง  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังน้ี 
    1.1  ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของตัวแทนประกันชีวิตประกอบดวย 
   1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญิง 
   1.1.2  อายุ 
    1) 20-30 ป 
    2) 31-40 ป 
    3) 41-50 ป 
    4) 51 ปขึ้นไป 
   1.1.3  รายได 
    1) ต่ํากวา 15,000 บาท  
    2) 15,001 – 30,000 บาท 
    3) 30,001 – 45,000 บาท 
    4) มากกวา 45,001 บาท 
   1.1.4  สถานภาพสมรส 
    1) โสด 
    2) สมรส/อยูดวยกัน 
    3) หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู 
   1.1.5  ระดับการศึกษา 
    1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
    2) ปริญญาตรีขึ้นไป 
   1.1.6  สถานภาพตัวแทน 
    1) พารทไทม 
    2) ฟลูไทม 
   1.1.7  อายุงาน ระยะเวลาในการประกอบอาชีพของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต  
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   1.2  ปจจัยทางดานบุคลิกภาพ 
   1.2.1  แบบเปดเผย 
   1.2.2  แบบรอบคอบระมัดระวัง 
   1.2.3  แบบม่ันคง 
   1.2.4  แบบเปดเผยและใจกวาง 
   1.2.5  แบบประนีประนอม 
  1.3 ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ 
   1.3.1  รูจักอารมณของผูอ่ืน 
   1.3.2  รูจักอารมณของตนเอง 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ประสิทธิผลของผูบริหารงานของตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
   2.1  จํานวนผูถือกรมธรรม ตอป (โดยประมาณ) 
   2.2  จํานวนเบี้ยประกันปแรก ตอป (โดยประมาณ) 
   2.3  จํานวนตัวแทนในทีมงาน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บริษัทหมายถึง บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
 2. ปจจัยขอมูลสวนบุคคลหมายถึง เพศ อายุ รายได สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
สถานภาพการทํางาน อายุงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
 3. การประกันชีวิต หมายถึง การเฉลี่ยความเสียหายจากภัยตางๆ เชน การตาย การ
บาดเจ็บ ทุพลภาพ การเจ็บปวย การชราภาพ จากคนๆหนึ่ง ไปยังหลายๆคน โดยมีผูรับประกันทํา
หนาที่กระจายความเสี่ยง 
 4. ตัวแทน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต บริษัทใด 
บริษัทหนึ่ง โดยบริษัทมอบหมายใหทําการแนะนํา ชักชวน วิเคราะหเสนอแบบประกันชีวิตใหบุคคล
ทําสัญญาประกันชีวิต 
 5. ผูบริหารหนวย หมายถึง ตัวแทนที่ผลิตผลงานคาบําเหน็จปแรกสะสมได 20,000 บาท 
 6. ผูบริหารศูนย หมายถึง ผูบริหารหนวยที่ผลิตผลงานคาบําเหน็จปแรกสะสมได 75,000 
บาท และมีผูบริหารหนวย 2 หนวยขึ้นไป และเปนตัวแทนมาไมนอยกวา 3 เดือน 
   7.  ผูจัดการศูนย หมายถึง ผูบริหารศูนยที่ไดรับเงินเดือนจากบริษัทฯ  
 8.  ผูจัดการภาค / ผูบริหารภาค หมายถึง ตัวแทนที่ผลิตผลงานคาบาํเหน็จปแรกได 
1,200,000 บาท และผูบริหารศูนย 5 ศูนยขึ้นไป และเปนผูบริหารศูนยไมนอยกวา 1 ป 
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 9. ผูจัดการฝายขยายงานนครหลวง หมายถึง ผูจัดการภาคที่ผลิตผลงานเบี้ยปแรกได 
24 ลาน และมีแยกทีมงานเปนผูจัดการภาค 10 ภาคขึ้นไป 
   10. ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง ผูบริหารหนวย ผูบริหารศูนย ผูจัดการ
ศูนย ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการสายการตลาด สาขารัตนาธิเบศร 
  11. เบี้ยประกันชีวิต หมายถึง มูลคาเปนจํานวนเงินที่ผูเอาประกันชีวิตจะตองชําระใน   
แตละป ี ซ่ึงถูกกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตนําสงกับ บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
 12. จํานวนรายผูเอาประกัน หมายถึงจํานวนกรมธรรมที่ตัวแทนคนนั้นขายไดและดูแลอยู 
ทั้งหมด 
   13. ปจจัยดานบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉาะของบุคลิกภาพของผูบริหารตัวแทน 
ประกันชีวิต ประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและ 
ใจกวาง แบบประนีประนอม 
   14. ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต จํากัด ประกอบดวยการรูจักอารมณของผูอ่ืน และการรูจักอารมณ
ของตนเอง  
   15. ประสิทธิผลในการบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต หมายถึงประสิทธิผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ไดแก จํานวนผูถือกรมธรรม ผลงานจํานวนเบี้ยประกันปแรก จํานวนตัวแทนใน
สังกัด ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขารัตนาธิเบศร 
   16. เขต ปริมณฑล หมายถึง สาขาที่อยูในจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานคร ไดแก สาขา 
รัตนาธิเบศร จังหวัด นนทบุ รี ,สาขาปทุมธานี และสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี ,สาขา
สมุทรปราการ และ สาขาเมืองใหมบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ปจจัยดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        9 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- รายได 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพตัวแทน 
- อายุงาน 

 

  

ปจจัยทาดานบุคลิกภาพ 
- แบบเปดเผย 
- แบบรอบคอบ ระมัดระวัง 
- แบบม่ังคง 
- แบบเปดเผยและใจกวาง 
- แบบประนีประนอม 

 

  

ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ 
- รูจักอารมณของผูอ่ืน 
- รูจักอารมณของตนเอง 

 

ประสิทธิภาพของผูบริหารงาน 
ตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชวีิต จาํกัด 
ในเขตปริมณฑล 

- ผลงานจํานวนเบี้ยประกนั 
- จํานวนตัวแทนในสังกัด 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1.  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สถานภาพของตัวแทน แตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลแตกตางกัน  
 2.  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีขอมูลสวนบุคคลไดแก อายุงาน มีความสัมพันธกับ 
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 3.  ปจจัยดานบุคลิกภาพประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง  
แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 4.  ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การรูจักอารมณของผูอ่ืน และการรูจัก
อารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุป
สาระสําคัญและนําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 
 1. ทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร หรือขอมูลสวนบุคลคล 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับประสิทธิผลในการทํางาน 
 5. คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิต 
 6. ประวัติ บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร หรือขอมูลสวนบุคลคล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538: 41-42) ไดกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ซ่ึงเหลานี้
เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด 
 ลักษณะประชากรศาสตร หรือ ขอมูลสวนบุคคล เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการ
การแสดงออกของบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงาน ขององคกรตางๆ ซ่ึงประกอบดวย 
พนักงาน ผูบริหารในระดับตางๆ ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีทางดานประชากรศาสตร หรือขอมูล
สวนบุคคลมาประยุกตใช เพ่ืออธิบายถึงพฤติกรรมของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
 กรรณิการ เหมือนประเสริฐ (2548: 10) ไดกลาววา ในหนวยงานองคการตางๆ จะประกอบ
ไปดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจํานวนมาก บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป 
ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้ มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแก อายุ 
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการ ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล 
จะเปนดังน้ี 
 1.  อายุกับการทํางาน (Age and Job Performance) เปนที่ยอมรับกันวาผลงานของบุคคล 
จะลดนอยลงในขณะที่อายุเพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือวาเปนผูมีประสบการณใน
การทํางานสูง และสามารถปฏิบัติหนาที่การงานที่จะกอใหเกิดผลผลิตสูงได นอกจากนี้จะเห็นไดวา 
คนที่อายุมากจะไมลาออกจากงานหรือยายงาน แตจะทํางานที่เดิม ทั้งน้ีเพราะโอกาสในการเปลี่ยน
งานมีนอย ประกอบกับชวงเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําใหไดรับคาตอบแทนมากขึ้น ตลอดจน
สวัสดิการตางๆ ก็จะไดเพ่ิมขึ้นดวย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหนาที่การงานอยาง
สมํ่าเสมอ ขาดงานนอยกวาพนักงานที่มีอายุนอย 
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 2.  เพศกับการทํางาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไปเรื่อง
ความสามารถเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการทํางาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ
ในการเรียนรู ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามในการศึกษาของ 
นักจิตวิทยาพบวา เพศหญิงจะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก
ความคิดกาวไกล และมีความคาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง แตจะไมมีความแตกตางใน
เรื่องผลงาน และในเรื่องความพึงพอใจในงาน 
 3. สถานภาพสมรสกับการทํางาน (Marital Status and Job Performance) พบวา
พนักงานที่สมรสแลวจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานนอยกวาผูที่เปนโสด นอกจากนี้ยังมี
ความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่เปนโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของงาน และมีความ
สมํ่าเสมอในการทํางานดวย 
 4.  ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and Job Performance) ผูอาวุโสใน 
การทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมีความพึงพอใจในงานสูงกวา 
 พัชรินทร  อุณหนันท (2548) ไดอธิบายไววาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวยปจจัยตางๆดังน้ี 
 1. เพศของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตไมมีผลตอประสิทธิผลของการทํางาน ดังนั้น
สามารถสรรหาบุคคลากรโดยไมตองคํานึงถึงเพศ 
 2.  อายุของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีผลตอประสิทธิผลของการทํางานในดาน 
จํานวนเบี้ยประกัน โดยทีมีชวงอายุต่ํากวา หรือเทากับ 30 ป มีประสิทธิผลในการทํางานนอยกวา
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ในชวงอายุ 31-40 และ 41 ปขึ้นไป 
 3. สถานภาพสมรสผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมีผลตอประสิทธิผลของการทํางานใน
ดานเงินเดือน คาบริหารงาน คาคอมมิชชั่น ดานจํานวนตัวแทน และดานจํานวนเบี้ยประกัน 
 4. ระดับการศึกษาของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีผลตอประสิทธิผลของการทํางาน
ในดานจํานวนเบี้ยประกัน 
 รณวีร ชอนตะวัน (2547). ไดกลาววา ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของของตัวแทนประกันชีวิต
ในดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน และสถานภาพการทํางาน สงผลตอ
ความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต มีความสําเร็จในดานจํานวนรายของป 2544 จํานวนเบี้ยประกัน
ของป 2544 จํานวนรายของป 2545 จํานวนเบี้ยประกันของป 2545 จํานวนรางวัลคุณวุฒิของ
ตัวแทนประกันชีวิต จากผลการวิจัยพบวา 
 1 . ตัวแทนที่มีอายุตางกัน   จะประสบความสําเร็จตางกัน คือตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุ 
มากกวาจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุต่ํากวา  
 2.  ตัวแทนฯ ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน จะประสบความสําเร็จตางกัน คือ ตัวแทนที่สมร
แลวจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนฯที่ยังโสด 
 3.  ตัวแทนฯที่มีอายุงานตางกัน จะประสบความสําเร็จตางกัน คือ ตัวแทนฯที่มีอายุงาน
มากกวาจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนที่มีอายุงานนอยกวา  



        12 

 4.  ตัวแทนฯ ที่มีสถานภาพการทํางานตางกัน จะประสบความสําเร็จตางกัน ตัวแทนฯ    
ฟูลไทมจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนฯพารทไทม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
 ความหมายของบุคลิกภาพ 
 คําวา“บุคลิกภาพ”มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานใหแนวคิดและความหมายไว 
มากมายแตกตางกันดังตอไปน้ี 
 ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยสิริ (2550: 74)ไดกลาววาบุคลิกภาพ (Personality) เปนแบบแผน
พฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเปนลักษณะที่แสดงออกทั้งทางดานความคิด ความรูสึก ความสนใจ 
สติปญญา รวมทั้งดานสรีระ เปนบุคลิกภายนอกและบุคลิกภายใน ซ่ึงทําใหสามารถแยกแยะความ
แตกตางของบุคคลได หรือหมายถึง ลักษณะภายในและภายนอกของบุคคล รวมทั้งรูปรางการแตง
กาย กริยา ทาทาง การวางตัว ความสนใจ นิสัย ความสามารถ ความชอบ ความอดทน เชาวปญญา 
ความจาํ รสนิยม เปนตน  
 ปจจัยที่กําหนดบุคลิกภาพของบุคคล (Personality determinants) ไดแก พันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอม 
 พันธุกรรม (Heredity) หมายถึงลักษณะตางๆที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษไปสู
ลูกหลานโดยผาทางยีนส (Genes) ในโครโมโซม (Chromosome) ไดแกลักษณะดานรางกาย 
ลักษณะทางสติปญญา และโรคบางชนิด เชน โรคเบาหวาน เปนตน 
 สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึงสภาพที่มีผลตอบุคลิกภาพ เชน การอบรมเลี้ยงดู 
การศึกษา กลุมเพ่ือน คานิยมของสังคม วัฒนธรรม เปนตน  
 ประเภทของบุคลิกภาพ ประกอบดวย 
 1. บุคลิกภาพทางดานรางกาย (Physical  Personality) 
 2. บุคลิกภาพทางดานจิตใจ (Psychological  Personality) 
 3. บุคลิกภาพทางความสามารถ (Capability  Personality) 
 4. บุคลิกภาพทางจริยธรรม (Ethical Personality) 
 5. บุคลิกภาพทางสังคม (Social  Personality) 
 6. บุคลิกภาพทางจิตใจและอารมณ (Mental and Emotional  Personality) 
 7. บุคลิกภาพทางขวัญและกําลังใจ (Morale  Personality) 
 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 216) กลาววา บุคลิกภาพวา หมายถึง ลักษณะ 
โดดเดนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงแสดงออกแบบนั้นอยูเปนประจํากับสถานการณเฉพาะอยาง    
จนเกิดเปนนิสัยถาวร 
 นภาภรณ โลหวัฒนา (2545: 9) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่
รวมกันเปนลักษณะประจําตัวของบุคคลแตละบุคคลอันไดแกรูปราง ทาทาง พฤติกรรมการแสดงออก
ความสามารถ ความรูสึก จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาที่แสดงออกตอสิ่งแวดลอม 
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 ปานวาสน มหาลวเลิศ (2544: 6) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสัยเฉพาะของแต
ละบุคคลที่คิดและแสดงออกมาเปนประจําเพื่อทําการโตตอบสิ่งเราตางๆ ซ่ึงการแสดงออกนี้มีความ
แตกตางกันและสามารถสังเกตได 
 สุภาภรณ ธาตุดี (2546: 10) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะหรือแนวโนมในการ
แสดงพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่บุคคลแสดงออกมาทั้งทางกิริยา ทาทาง 
ตลอดจนสิ่งที่บงบอกถึงสภาพอารมณและจิตใจดานความรูสึก อันเปนผลมาจากพันธุกรรม การ
เรียนรู และสิ่งแวดลอมโดยพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกนั้นจะตองมีลักษณะเปนแบบเฉพาะในแตละ
บุคคลจึงเปนเหตุใหแตละบุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน 
 อนาสตาซี (Anastasi. 1968: 111) กลาววา บุคลิกภาพของแตละบุคคลเกิดจากปฏิสัมพันธ
ระหวางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม พันธุกรรมเดียวกันแตอยูในสภาพแวดลอมตางกันอาจกอใหเกิด
บุคลิกภาพตางกันหรือแมแตสภาพแวดลอมและพันธุกรรมเดียวกันก็อาจทําใหบุคลิกภาพตางกันได 
เอ็ดเวิรด (Edward. 1969: 261) กลาววา บุคลิกภาพวาเปนแบบอยางความประพฤติของแตละบุคคล 
ซึ่งเกิดจากโครงสรางทางกายภาพและประสบการณในอดีต อันมีผลตอโครงสรางทางกายภาพและ
ลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น ๆ 
 แมคแคลแนล (Mc.Cannall. 1974: 610) กลาววา บุคลิกภาพเปนคุณลักษณะที่บุคคลคิด
และแสดงเปนแบบแผนพฤติกรรมเพื่อใชในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซ่ึงคุณลักษณะที่กลาวนี้
หมายถึง คานิยม แรงจูงใจ ทัศนคติ อารมณ 
 แซมมวล (Samuel. 1981: 3) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทางจิตวิทยา
เฉพาะตัวบุคคลแตละคน ซ่ึงจะแสดงออกใหเห็นทางดานพฤติกรรมและความคิด 
 จากความหมายดังกลาวขางตนที่ไดกลาวมาแลวสรุปไดวา บุคลิกภาพ หมายถึง
คุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมทั้งที่เปดเผยและซอนเรนไมวาจะ
เปนดานอารมณ การแสดงออก ทัศนคติ ปรัชญาชีวิต สติปญญา ซ่ึงสงผลใหแตละบุคคลมีบุคลิกภาพ
ที่แตกตางกัน 
 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
 ทฤษฎีฟรอยดหรือทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) Sigmund Freud 
จิตแพทยชาวเวียนนา ประเทศออสเตรีย เปนผูเสนอทฤษฏีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory)
เปนหลักสําคัญของหลักจิตวิทยาในปจจุบัน ทฤษฎีน้ีกําหนดโดยหลักของความตองการหรือสิ่งเราที่
ไมรูสึกตัวหรือจิตใตสํานึก(Unconscious mind) โดยเฉพาะสิ่งเราทางเพศและความตองการดาน
รางกายอื่น ๆ เปนสิ่งสําคัญในการจูงใจมนุษย หรืออาจหมายถึง ระบบบุคลิกภาพของมนุษยซ่ึง
ประกอบดวยอิด อีโก และซุปเปอรอีโก ฟรอยดกําหนดทฤษฎีน้ีโดยถือเกณฑการรวบรวมขอมูลซํ้า
แลวซํ้าอีกจากคนไขจากประสบการณของเด็กในตอนแรก การวิเคราะหความฝนลักษณะเฉพาะอยาง
ดานจิตใจและปญหาการปรับตัว จากการวิเคราะหของฟรอยดพบวาบุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมา
จากการทํางานของโครงสรางจิต 3 ระบบ คือ 
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 1.  อิด (Id) เปนความคิดที่เกี่ยวของกับสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราที่มีมาตั้งแตด้ังเดิม เปนสวน
ของบุคลิกภาพซึ่งเกิดจากแรงกระตุนอยางหยาบ (Primitive Drive) และความรูสึกที่กระตุนใหบุคคล
พยายามตอบสนองความตองการของเขาหรืออาจหมายถึง แหลงของพลังดานจิตวิทยา ดานจิตใจ
และการแสวงหาความพึงพอใจตามความตองการของรางกายและความตองการตามสัญชาตญาณ
จากความหมายที่กลาวมา อิดจึงมีลักษณะคือ 
  1.1  เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของรางกาย เชน ความหิว กระหาย และความ
ตองการทางเพศ บุคคลจะตองแสวงหาความพึงพอใจในทันทีทันใด ซ่ึงถือวาเปนแรงกระตุนตาม
สัญชาตญาณ (Instinctual Drive) หรือแรงกระตุนพ้ืนฐาน (Basic Drive)การทําใหเกิดความพึงพอใจ
(Gratification)  
  1.2  เปนจิตใตสํานึก (Unconscious) ซ่ึงเกิดจากความตองการของรางกาย (Biological) 
  1.3  เปาหมายของอิดคือทําใหบุคคลเกิดความสุขความพึงพอใจและลดความเจ็บปวด 
  1.4  อิดเปนบุคลิกภาพซึ่งยังไมไดรับการขัดเกลา ตัวอยาง การสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุราเพ่ือ 
ลดความตึงเครียดถือวา เกิดจากอิด 
  1.5  เม่ือบุคคลไมสามารถสนองความตองการที่เกิดจากอิด จะเกิดความวิตกกังวล 
  1.6  การทํางานของอิดเปนการตัดขาดจากโลกภายนอก 
 2.  อีโก (Ego) หมายถึง สวนหนึ่งของบุคลิกภาพซึ่งอยูในการควบคุมโดยจิตใตสํานึกของ 
แตละบุคคล ซ่ึงทําหนาที่คอยตรวจสอบภายในโดยพยายามใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการ 
อยางหยาบของอิด และเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมของซุปเปอรอีโก จากความหมายที่กลาวมาอีโก 
จึงมีลักษณะดังน้ี 
  2.1  เปนสวนที่จะประนีประนอม ความตองการจากอิดโดยหาวิธีที่จะสนองความตองการ
ใหถูกตองและเหมาะสม 
  2.2  เปนการรับรูที่มีสติ (Conscious Perception)  เพ่ือหาวิธีการตอบสนองที่ถูกตอง 
เปนสวนของบุคลิกภาพที่มีเหตุผลและมีการรับรูที่ดี 
  2.3  อีโกจะรวมการรับรู (Perception) และกระบวนการความคิดหรือเขาใจ (Cognitive 
Process) เขามาดวย 
  2.4  เปนความกังวลที่เกิดจากสถานการณโลกภายนอกที่เปนจริง (Realistic Anxiety) 
ตัวอยาง การดื่มสุราโดยทั่วไปถือวาผิดตอซุปเปอรอีโก (ความรูสึกผิดชอบชั่วดี) คือ ผิดศีลขอที่ 5 
นักการตลาดจึงเลี่ยงใชแนวคิดในการโฆษณาโดยอาศัยประเด็นการดื่มเพ่ือพบปะสังสรรค เพ่ือให 
ผูบริโภคลืมหรือมองขามจุดที่ผิดตอซุปเปอรอีโก แตไมผิดตออีโก 
 3.  ซุปเปอรอีโก (Superego) แสดงถึงความตองการสวนบุคคลหรือสังคมซึ่งใชเพ่ือกําหนด
เง่ือนไขดานจรรยาบรรณของพฤติกรรม หรือหมายถึงความคิดเกี่ยวกับการแสดงความตองการ
ภายในทางดานศีลธรรมและลักษณะจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติของสังคม จากความหมายที่กลาวมา
ซุปเปอรอีโกจะมีลักษณะดังน้ี 
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  3.1  บทบาทของซุปเปอรอีโกจะมองวาบทบาทของแตละบุคคลจะสนองความตองการ
ตามการยอมรับของสังคม ซุปเปอรอีโกจึงเปนขอหาม ขอผูกมัดหรือขอยับยั้งดานจิตใจในสิ่งกระตุน
อยางหยาบที่เกิดขึ้นจากอิด 
  3.2  เปนระบบการควบคุม (Control System) ความตองการจากอิดใหแสดงออกตาม
ความตองการตามเงื่อนไขดานศีลธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethical) 
  3.3  เปนสวนของมโนธรรมหรือจิตสํานึก (Conscious) ซ่ึงเปนความละอายและความ
กลัวตอบาป ตัวอยาง การสูบบุหร่ีที่มีผลกระทบตอสุขภาพของผูที่ใกลชิดถือวาผิดตอซุปเปอรอีโก 
  3.4  เปนความวิตกกังวลดานศีลธรรม (Moral Anxiety) ตัวอยาง บุคคลที่ไปสูบบุหร่ีใน
หองน้ําถือวาขัดแยงกับซุปเปอรอีโกแตไมขัดตออีโก แตถาสูบบุหร่ีบนรถประจําทางผิดตออีโกและ 
ซุปเปอรอีโกดวย 
 ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยสิริ (2550: 82)  ไดกลาวถึงทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 ประการ สรุป
ลักษณะแตละดานตามคุณลักษณะของบุคลิกภาพ ดังน้ี 
 
ตารางแสดงทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 ประการ 
 
     บุคลิกภาพ    คุณลักษณะ  พฤติกรรมเชิงบวก   พฤติกรรมเชิงลบ 
เปดเผย 
Extraversion 
 
 

การเขากับสังคมได VS 
เก็บตัว 
เปนมิตร VS ไมเปนมิตร 
เปดเผย VS สงบเสงี่ยม 

เขาสังคมได , ราเริง
ชางพูด 
เปนมิตรกับผูอ่ืน 
กระตือรือรน 

ไมชอบเขาสังคม 
เงียบเฉย  
ไมแสดงความเปนมิตร 
ขรึม 

รอบคอบ ระมัดระวัง  
Conscientiousness 
 
 

รอบคอบ VS ไมเอาใจใส 
เชื่อถือได VS ไมนาเชื่อถือ 
สามารถจัดการไดดี VS 
ไมสามารถจัดการได  

ละเอียดถี่ถวน 
ต้ังใจทํางาน 
สุขุม 
มีวินัยในตนเอง 

เชื่อถือไมได 
เกียจคราน 
ขาดระบบงาน 
ไมมีวินัยในตนเอง 

อารมณมั่นคง   
Emotional stability 
 
 

อารมณมั่นคง VS ไมมั่นคง 
สงบ VS กังวล 
พอใจ VS เก็บกด 
พอใจ VS สงสารตนเอง 

อารมณมั่นคง 
สงบ 
ทําใหผูอ่ืนพอใจ 
จิตใจเยือกเย็น 

เจาอารมณ 
ขี้โมโห 
เก็บกด 
อารมณแปรปรวน 

เปดเผยและใจกวาง  
Openness 
personality 
 

มีการกระทําที่เปนของตนเอง VS 
ยึดระเบียบแบบแผน 
มีจินตนาการ VS  
ไมมีจินตนาการ 

มีวิสัยทัศน 
มองการณไกล 
ความคิดสรางสรรค 
มีจินตนาการ 

ไมสนใจสิ่งตางๆ 
ทําตามหนาที่ 
มีความสนใจแคบ 
ชอบเปนผูปฎิบัติ 

ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม 
Agreeableness 
 
 

อารมณดี VS ฉุนเฉียวงาย 
จิตใจออนโยน VS 
หยาบกระดาง 
สุภาพ VS หยาบคาย 

เขากับผูอ่ืนงาย 
ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
ไววางใจผูอ่ืน 
สุภาพ 

หลบหนาผูอ่ืน 
ไมใหความรวมมือ 
ระแวง 
ดื้อรั้น 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถทางเชาวอารมณ 
 ทศพร ประเสริฐสุข (2542: 21) ใหความหมาย ความฉลาดทางอารมณ วาหมายถึง
ความสามารถลักษณะหนึ่งของบุคคลที่จะตระหนักถึงความรูสึก ความคิด และอารมณของตนเองและ 
ของผูอ่ืน สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนอง
ความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสมและถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการที่จะ
เผชิญกับอุปสรรค และขอขัดแยงตางๆ ไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครียดที่จะขัดขวาง
ความคิดริเริ่มสรางสรรคอันมีคาของตนเองได สามารถชี้นําความคิด และการกระทําของตนในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทั้งในฐานะผูนํา หรือผูตามไดอยางมีความสุขจนประสบความสําเร็จในการเรียน 
(study success) ความสําเร็จในอาชีพ (career success) ตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต (life 
success) 
 ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ (2550: 94)ไดกลาววาความฉลาดทางอารมณ(Emotional 
Intelligence) มักเรียกยอๆEIหรือ EQ (Emotional Quotient)เปนเรื่องที่ไดรับการกลาวถึงมากใน
ปจจุบัน เพราะความฉลาดทางอารมณมีผลตอการดําเนินชีวิตคน ทั้งในแงบุคคล การอยูรวมกันกับ
ผูอ่ืน และมีผลตอความสําเร็จในชีวิต ความฉลาดทางอารมณเปนศักยภาพ ขีดความสามารถและ
ทักษะที่ไมเกี่ยวกับทางดานสติปญญา แตมีใหบุคคลสามารถเอาชนะสภาพความตึงเครียดหรือแรง
กดดันจากสิ่งแวดลอมไดดี 
 การดเนอร (Gardner. 1983) ไดเสนอแนวคิดวาความสามารถภายในของบุคคล
(Intrapersonal  intelligence) และความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Interpersonal 
intelligence) มีความสําคัญที่ควรทดสอบหรือประเมินไดเชนเดียวกับการทดสอบเชาวปญญาและการ
ทดสอบชนิดอ่ืนๆตอมาไดมีขอมูลจากการศึกษาวิจัยจํานวนมากที่แสดงวาความเขาใจและยอมรับ
เปนคุณสมบัติที่สําคัญของการเปนผูนําที่มีความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจากการวิจัยชี้บง
วานําที่สามารถสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน ความนับถือและการสรางสัมพันธภาพที่อบอุนกับ
รวมงานจะเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ ไดมีองคกรหลายแหงที่ไดพัฒนาวิธีการประเมินหรือทดสอบ
ความสามารถทางอารมณและสังคม เชน การสื่อความหมาย ความไวในการรับรู ความคิดริเร่ิมและ
ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดังน้ัน เริ่มตั้งแต ค.ศ.1990 เปนตนมา ไดมีการการศึกษา
วิจัยกันอยางกวางขวางในเรื่องบทบาทของความฉลาดรูที่ไมเกี่ยวของกับเชาวปญญาที่ชวยใหบุคคล
ประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางานซึ่งเปนพ้ืนฐานความรูที่มีอิทธิพลตองานดานความฉลาด
ทางอารมณในระยะเวลาตอมาเม่ือซาโลเวยและเมเยอร (Salovey; & Mayer. 1990) เร่ิมใชคําวา 
ความฉลาดทางอารมณ ใน ค.ศ.1990 ก็ไดใหความสนใจกับแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดรูที่ไม
เกี่ยวของกับเชาวปญญาที่มีมากอนหนานี้ ซาโลเวย และเมเยอร ไดอธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ
วา เปนรูปแบบหนึ่งของความฉลาดทางสังคมที่ประกอบดวยความสามารถในการรูอารมณและ
ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน สามารถแยกความแตกตางของอารมณที่เกิดขึ้นและใชขอมูลน้ีเปน
เครื่องชี้นําในการคิดและกระทําสิ่งตางๆ 
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 ซาโลเวยและเมเยอร (Salovey; & Mayer. 1990) ยังไดริเร่ิมโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจะ
นําไปพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณที่มีความแมนตรงและศึกษาคนควาความสําคัญของ
ความฉลาดทางอารมณดวย ดังตัวอยางการศึกษาวิจัยโดยใหคนกลุมหน่ึงดูภาพยนตรที่ทําใหเกิด
อารมณโกรธ เขาพบวาผูที่ไดคะแนนสูงในดานอารมณที่ชัดเจนซึ่งเปนความสามารถที่จะบอก
ลักษณะอารมณและความรูสึกที่ตนมีประสบการณอยูจะคืนสภาพปกติไดเร็วกวา ในการศึกษาวิจัยอีก
เรื่องหน่ึงพบวาผูที่ไดคะแนนสูงในความสามารถรับรูอยางถูกตอง เขาใจและประเมินอารมณของ
บุคคลอื่น จะมีความยืดหยุนมากกวาในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมและสามารถ
สรางเครือขายที่ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางสังคมผูที่ทําใหคํา Emotional Intelligence เปนที่
รูจักกันแพรหลายจนถึงปจจุบัน ไดแกแดเนียล โกลแมน (1995) และไดเขียนบทความลงใน 
Reader’s Digest เรื่อง “What’s YourEmotional IQ?” ในป ค.ศ. 1996 และไดเขียนเกี่ยวกับเรื่อง 
Emotional Intelligence ใน The Edmonton Sunday Journal ในป ค.ศ.1997 ในระยะกอนหนาและ
ใกลเคียงกันน้ีก็ไดมีนักจิตวิทยาอีกหลายทานที่ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ เชน การดเนอร
(Gardner . 1983) ไวซิงเกอร (Weisinger. 1998) ซาโลเวยและเมเยอร (Salovey; & Mayer. 1990) 
คูเปอรและสวาฟ (Cooper; &Sawaf. 1997) บารออน (Bar–on. 1997) เปนตน บุคคลเหลานี้ใหความ
หมายความฉลาดทางอารมณแตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจและภูมิหลังดานประสบ
การในการทํางาน แตโดยสรุปแลวจะเนนโครงสรางของความฉลาดทางอารมณ 3 ดาน คือ  
 1. ความสามารถทางสังคม การสรางและรักษาสัมพันธภาพ (Interpersonal Intelligence)  
 2. ความสามารถสวนบุคคลในการตระหนักรู เขาใจตนเองและแสดงออกอยางเหมาะสม 
 (Intrapersonal Intelligence)  
 3. ความสามารถดานการปรับตัวทางอารมณ (Adaptability) 
 ในปจจุบันนี้เราคงเห็นกันชัดเจนแลววาความฉลาดหรือการมีเชาวปญญาสูง ไมเพียง
พอที่จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต ดังจะเห็นจากตัวอยางเปนจํานวนมากที่คนเชาว
ปญญาสูงอาจมีปญหาในการเรียนเพราะใชความสามารถไดไมเต็มที่ มีปญหาในการเขาใจและ
ยอมรับอารมณของตนเอง ทําใหนําไปสูปญหาการปรับตัวและการไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับ
เพ่ือนหรือผูรวมงานไดดังน้ัน ความสามารถทางเชาวปญญาจึงเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งเทานั้น แต
หากบุคคลใดมีความฉลาดทางอารมณดวย จะทําใหบุคคลนั้นมีความพรอมทั้งในดานการเรียน การ
งาน ครอบครัว การดําเนินชีวิตสวนตัวและการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมมีการศึกษาวิจัยจํานวนมากที่
แสดงวาความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence)   
 

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) 
 กรมสุขภาพจิต (2543ก: 75-77) ไดอธิบายโดยละเอียดถึงการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณวาดังน้ี เดิมเชื่อกันวาบุคคลที่มีความฉลาดทางปญญาจะประสบความสําเร็จในการทําสิ่ง
ตางๆ ไดดี แตในความเปนจริงพบวาผูที่ประสบความสําเร็จไมไดมีความสุขในชีวิตเสมอไป จึงเกิด
ความเขาใจวาสิ่งที่นอกเหนือไปจากความฉลาดทางเชาวปญญาที่จะทําใหบุคคลทั่วไปประสบ
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ความสําเร็จและมีความสุขน้ันคือสิ่งใด ซ่ึงพบวาสิ่งเหลานั้นคือความฉลาดทางอารมณน่ันเอง ความ
ฉลาดทางอารมณเปนสิ่งที่พัฒนาได ไดเสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณไว 5 ประการดังตอไปน้ี 
 1.  การตะหนักถึงตนเอง (Self awareness) ถาผูบริหารมีความเขาใจเรื่องการรูจักตนเอง
คือ รูจักความรูสึกของตนเองที่เกิดขึ้นทุกขณะจิต การรูจักอารมณและความคิดที่เกิดจากอารมณ และ
มีความสามารถในการปรับปรุงแกไขอารมณที่ไมดีน้ันได ก็จะสามารถติดตอประสานงานและสั่งงาน
ไดอยางประสบผลสําเร็จ 
 2.  การจัดการตนเองได (Self-management) หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณของตนเองใหเปนไปอยางราบรื่นเหมาะสม ไมเปนภัยตอตนเองและสังคมรอบดาน การ
จัดการควบคุมอารมณใหมีเหตุผล มีการชั่งใจวาอะไรควรทํา และอะไรไมควรทํา จะเปนเสนหอยาง
หน่ึงของผูบริหารที่ผูใตบังคับบัญชายอมรับ อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
 3.  ความสามารถจูงใจตนเอง (Self – motivation)หมายถึง การจัดการกับอารมณตนเองให
เกิดแรงกระตุนที่ทําใหเอาชนะตนเองได เชน แรงกระตุนจากความมานะ ความขยันอดทน ความ
กระตือรือรน ความพยายาม 
 4.  การเขาใจสภาวะอารมณของผูอ่ืน (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการอาน
ความรูสึกของคนอื่นไดอยางเขาใจและถูกตอง รวมไปถึงสามารถอานภาษากาย ซ่ึงเปนทาทางของ
การแสดงออกของอารมณผูอ่ืนเปน และมีความรูสึกวาถาเราเปนหรือเรามีอารมณมีความรูสึกอยาง
เขา เราจะทําอยางไร 
 5.  ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถและทักษะในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
และรักษาใหยืนยาวเขากับผูอ่ืนไดดีรูจักทํางานเปนทีม รูสึกเห็นอกเห็นใจและเขาใจความรูสึกของคน
อ่ืนซึ่งจะสงผลใหไดรับความรวมมือจากทุกๆฝายเปนอยางดี 
 กรมสุขภาพจิต (2544: 2-3) ไดพัฒนาแนวความคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณขึ้นโดย
แบงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
        1. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจัก
เห็นใจผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
         ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง 
  - รูอารมณและความตองการของตนเอง 
  - ควบคุมอารมณและความตองการได 
  - แสดงออกอยางเหมาะสม 
          ความสามารถในการเห็นใจผูอ่ืน 
  - ใสใจผูอ่ืน 
  - เขาใจและยอมรับผูอ่ืน 
  - แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม 
          ความสามารถในการรับผิดชอบ 
  - รูจักการให รูจักการรับ 
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  - รูจักรับผิด รูจักใหอภัย 
  - เห็นแกประโยชนสวนรวม 
 2. ความเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ 
แกปญหาและแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
         ความสามารถในการรูจักและสรางแรงจูงใจใหตนเอง 
  - รูศักยภาพของตนเอง 
  - สรางขวัญและกําลังใจใหตนเองได 
  - มีความมุงม่ันที่จะไปใหถึงเปาหมาย 
         ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา 
  - รับรูและเขาใจปญหา 
  - มีขั้นตอนในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
  - มีความยืดหยุน 
         ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
  - รูจักการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
  - กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
  - แสดงความเห็นที่ขัดแยงไดอยางสรางสรรค 
  3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจในตนเอง 
พอใจในชีวิตและมีความสุขสงบทางใจ 
         ความภูมิใจในตนเอง 
  - เห็นคุณคาในตนเอง 
  - เชื่อม่ันในตนเอง 
         ความพึงพอใจในชีวิต 
  - รูจักมองโลกในแงดี 
  - มีอารมณขัน 
  - พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
         ความสงบทางใจ 
  - มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข 
  - รูจักผอนคลาย 
  - มีความสงบทางจิตใจ 
 มนัส บุญประกอบ (2543: 213-214) กลาวถึง ความฉลาดทางอารมณวา ผูบริหารหรือผูนํา
เปนตัวจักรที่สําคัญยิ่งที่จะมีบทบาทในการควบคุม จัดการกับอารมณในลักษณะตางๆ เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม ตลอดจนสรางแรงจูงใจ ความพอใจ ขวัญกําลังใจ ใหแกผูรวมงานเพื่อจะชวยสงผล
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน หากผูบริหารหรือผูนําไดคํานึงถึงความรูสึก
อารมณของผูอ่ืนประกอบการปฏิบัติงานไปดวยก็จะเปนการดีอยางยิ่ง ดังมีนักจิตวิทยาบางทานกลาว
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ไววา “งานก็ไดผล คนก็เปนสุข”ความฉลาดทางอารมณเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้งจําเปนสําหรับผูบริหาร 
และการเปนผูนําอยางมาก  
 ระวัฒน ปนนิตามัย (2544: 133,174-175) ไดแสดงทัศนะวา ความฉลาดทางอารมณเปนสิ่ง
ที่สําคัญสําหรับผูบริหารหรือผูนําที่จําเปนตองมี (Need to Have) ไมใชวา หากมีไวก็จะเปนการดี  
(Nice to Have) ปญหาความเครียดกับผูบริหารเปนของคูกันที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดเพราะในแตละวัน
ตองพบกับอารมณที่หลากหลายของลูกนอง จากเพื่อนรวมงานปญหาจากการปฏิบัติงานตางๆ
ผูบริหารนาจะมีความฉลาดทางอารมณ คือจําเปนตองมี (Need to Have) ถาหากมีไวก็จะเปนการดี 
(Nice to Have) เพราะหากผูบริหาร หรือผูนํามีความฉลาดทางอารมณ ยอมจะสงผลดีตอทั้งตัว
ผูบริหาร หรือ ผูนําเองในการรูจักอารมณของตน และบริหารจัดการอารมณของตน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจน สงผลตอความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการแกไข’
ปญหาความขัดแยงในการทํางาน และยังชวยสงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคล เกิดการทํางานเปน
ทีมผูรวมงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สงผลใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร หรือ EQ ความสามารถของ
ผูบริหารที่เขาใจและสามารถควบคุมอารมณของตนเองได อีกทั้งยังมีความสามารถในการเขาใจ
อารมณและหยั่งรูอารมณของผูอ่ืนได สามารถผสมผสานอารมณของตนเองและของผูอ่ืนเขากันได
เปนอยางดีรวมไปถึงการรูจักสรางและรักษาความสัมพันธกับผูอ่ืนไดตลอดไป หากผูบริหารเขาใจ
และสามารถปฏิบัติตามองคประกอบเหลานี้ไดเปนอยางดีแลวยอมประสบความสําเร็จในการบริหาร
อยางแนนอน 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการทํางาน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548: 39) ประสิทธิผล หมายถึง การใชทรัพยากรขององคกร
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร ประสิทธิผลจึงวัดกันที่วาองคการสามารถตอบสนองผูบริโภคดวยสินคา 
หรือบริการที่เปนที่ตองการหรือไม และสามารถบรรลุในสงที่พยายามจะทํามากนอยเพียงใด  
 ธงชัย  สันติวงษ (2539: 315)  ใหความหมายของประสิทธิผลวาหมายถึงความสําเร็จใน
การที่สามารถดําเนินการกาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตางๆที่ตั้งไว 
 นิตยา เงินประเสริฐศรี (2542: 15) เปาหมายเปนตัวชี้วัดในสิ่งที่เราตองการทําใหสําเร็จและ
เปนแนวทางที่องคกร และสมาชิกองคกรมีความคิดที่สอดคลอง และปฏิบัติตามทําใหเกิดประสิทธิผล
ในการทํางานและไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 ปเตอร ดรัคเกอร นักคิดทางดานการบริหารที่นิยามประสิทธิผลวาเปนเรื่องของการ “ทําใน
สิ่งที่ถูกตอง” เกณฑการวัดอีกตัวหน่ึงคือ การอยูรอด ซ่ึงเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือองคกรตองสามารถ
ปรับตัวตอสภาวการณ และสิ่งใหมๆที่เกิดขึ้นและสามารถมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในพรอม
กันไปดวยเสมอการวัดความมีประสิทธิภาพโดยวัดการอยูรอดขององคกร เทากับเปนการวัดความ 
สําเร็จขององคกรในระยะยาว โดยมีเง่ือนไขไววาองคกรจะตองมีประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ปฏิบัติงานภายในเสมอ 
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 เมอรฟ (Rotundo. 2002; citing Murphy. 1989) ไดอธิบายวาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
หมายถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานขายสวนบุคคล ทําใหเกิดปริมาณงานที่แตละคนทําได สงผลตอ
ความสําเร็จในจํานวนขายรวม เน่ืองจากเปนการทํางานการขายที่ตองสรางทีมขายเอง ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานเปนมิติของการพัฒนาดานการแสดงออกทางบทบาทของตัวแทนขายมากกวาผลลัพธ
ของการทํางานเพราะผลลัพธของงานเกิดจากนโยบายบริษัทที่ผลักดันยอดขายใหเปนไปตามเปา 
 เชอรริงตัน (Cherrington. 1994) ใหความหมาย “ประสิทธิผลในการทํางานขาย” หมายถึง 
สัมฤทธิผลหรือความสําเร็จในการทํางาน ของผูทํางานขาย อันอาจพิจารณาได 4 ดานไดแก  
 1. คุณภาพของงานที่ทําได (Quality of work) ไดแก ความสําเร็จในการทํางานจากการ 
ปรับปรุงบริการลูกคา ความสามารถในการพูดชักจูงลูกคาเพื่อการเสนอขาย การปดการขาย ฯลฯ 
 2. ปริมาณงานที่ทําได (Quantity of work) ไดแก ความสําเร็จในการทํางานจากจํานวน 
ขายรวมทั้งหมดที่ขายได หรือจํานวนขายที่เพ่ิมขึ้นจากครั้งที่แลว จํานวนลูกคา ฯลฯ 
 3. การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล (Personal quality development) ไดแก การมีความ
รับผิดชอบ การมีความคิดริเริ่ม มีความรู มีสติปญญา ความเฉลียวฉลาด การพัฒนาความสามารถ 
ทักษะและประสบการณในการขาย มีบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการพูดคุย  
  4. การพัฒนาบริหารจุดขาย (Personal quantity development) ไดแกผูนําที่ดีของกลุม
ตนเอง ความใสใจในการดําเนินงานของผูรวมทีมงานขาย การสนับสนุน การชวยแกปญหา ฯลฯ เพ่ือ
การเพิ่มประสิทธิภาพกลุมโดยรวม  
 เดฟ และสทรีน  (Daft; & Steers. 1986: 416 – 419;  citing Hannan; & Freeman.1977: 
409 - 412) การมองประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจากจุดหมายปลายทางเปนสําคัญ
ประสิทธิผลขององคการจะรวมถึงการรักษาสภาพความเปนอยูที่ดีของสมาชิกในองคการหากสมาชิก
ในองคการมีความเปนอยูที่ดีองคการนั้นก็มีประสิทธิผล นอกจากนี้ประสิทธิผลองคการหมายถึงระดับ
ของความเหมาะสมระหวางเปาหมายองคการกับระดับผลผลิตที่เกิดจากองคการ โดยการประเมินวา
องคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไววาอยูในระดับใด  
 รอบบินส และโคเตอร  (Robbins; & Coulter. 1999: 9) ประสิทธิผล หมายถึง การทํางาน
ใหประสบความสําเร็จในแงการจัดการ คือการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคกร ประกอบดวย
คุณลักษณะที่สําคัญประสิทธิผลขององคกร ตองวิเคราะหตอไปถึงความสําเร็จของเปาหมายวาเปน
เปาหมายระยะสั้นหรือระยะยาวและเปนเปาหมายที่แทจริง หรือเปนเพียงเปาหมายทางการที่ระบุไว
ใหบุคคลภายนอกทราบเปาหมายตางๆที่กําหนดและทําบรรลุผลลงไดน้ัน ไดตกเปนของกลุม
ผลประโยชนกลุมใดอีกดวยเชน เปนของผูถือหุนพนักงานฝายจัดการ หรือกับคูคาลูกคา และ
บุคคลภายนอกรวมทั้งสังคมโดยสวนรวม 
 งานวิจัยของนักวิชาการที่ไดใชวิธีการประเมินประสิทธิผลองคการโดยยึดแนวทางการบรรลุ
เปาหมายไดแกงานวิจัยของ เซทตี (Shetty.  1979: 71-79) โดยไดทําการศึกษาบริษัทขนาดใหญใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 82 บริษัทสิ่งที่คนพบในงานวิจัยน้ีก็คือ บริษัทสวนใหญไดกําหนด
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจไวหลายเปาหมายในเวลาเดียวกัน และเปาหมายที่ถูกนํามาใชในการ
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ประเมินประสิทธิผลขององคการมากที่สุดประกอบดวยความสามารถในการทํากําไร อัตราการจริญ
เติบโต และสวนแบงทางการตลาด ตามลําดับ สวนเปาหมายที่ถูกนํามาใชในการประเมินประสิทธิผล
ขององคการในระดับรองลงมาไดแก ความรับผิดชอบตอสังคม สวัสดิการของพนักงาน และคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการ ตามลําดับ 
 อินแกรม และลาฟรอส (Ingram; & Laforge.  1980) ใหความหมาย “ประสิทธิผลในการ
ทํางานขาย” หมายถึง สัมฤทธิผลหรือความสําเร็จในการทํางานของตัวแทนขายใน 2 สวนคือ 
 1. Behavior-based effectiveness ประสิทธิผลของการพัฒนา ประกอบดวย 
  1.1 ทางดานพฤติกรรมของตัวแทนขาย (Behavioral development)  
  1.2 ทางดานความเปนมืออาชีพ (Professional development)  
 2. Outcome-based effectiveness การสรางรายได ประกอบดวย 
  2.1 ผลการทํางานเชิงปริมาณ (Result of sales volume) 
  2.2 ความสามารถในการทํากําไร (Profitability หรือ Cost-benefits)  
 ประสิทธิผลในการขายของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตจะใช  Outcome - based 
effectiveness การสรางรายได เปนตัววัดประสิทธิผลในการทํางานโดยวัดจากปริมาณการขายที่
ตัวแทนขายไดในแตละเดือน วาไดตามเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนดไวหรือไม หากต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนดตองกลับไปใช Behavior-based effectiveness ประสิทธิผลของการพัฒนา เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถ เสริมทักษะการขายใหกับตัวแทนขายมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดปริมาณการขายที่มากขึ้น 
ประสบความสําเร็จในงานขายประกันชีวิต โดยมีรางวัลแหงความสําเร็จของบริษัทเชน นักขายเงิน
ลาน  ศูนยเงินแสน รางวัล เงินสด หรือทองเที่ยวตางประเทศ ฯลฯ  
 

คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิต 
  การประกันชีวิตมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศชาติ ทั้งในดานการสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวผูเอาประกัน การระดมเงิน
ออมเพ่ือพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนและการจางแรงงาน เพ่ิมขึ้นเปนตน ธุรกิจประกันชีวิตจึงเปน
ธุรกิจที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก แตเม่ือมองสัดสวนการทําประกันชีวิตในประเทศ
แลว มีผูทําประกันชีวิตประมาณ 18% ของประชากรเทานั้น สวนที่เหลือยังไมไดตัดสินใจทําประกัน
ชีวิตเพราะสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตเพ่ือเปนการพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตใหเจริญเติบโตตัวแทนจะตองชวยกันสรางภาพพจนและทัศนคติที่ดี เพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปยอมรับและเชื่อม่ันในธุรกิจดวยการตระหนักในจรรยาบรรณหนาที่ และความรับผิดชอบของ
ตัวแทนเพราะตัวแทนคือคนกลางระหวางประชาชนทั่วไปหรือผูเอาประกันกับบริษัท 
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 การสรางความเชื่อมั่นตอธุรกิจประกันชีวิต 
 เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดมีการสรางหลักประกันใหแกครอบครัวอยางกวางขวาง และ
เพ่ือใหธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาใหเจริญกาวหนา ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองชวยกันสรางความ 
เชื่อถือและศรัทธาใหเกิดขึ้นดังน้ี 
 1.  สรางความเขาใจเกี่ยวกับการ ประกันชีวิต เปนหนาที่ของตัวแทนที่จะถายทอดความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตใหกับประชาชนไดทราบในการวางแผนทางการเงินใหเหมาะสม
กับผูเอาประกัน เชน เก็บเงินออมไวใชในยามเกษียณ  เปนคารักษาพยาบาลยามเจ็บปวย เพ่ือเปน
ทุนการศึกษาบุตร คุมครองรายไดและภาระหนี้สินหากเกิดจากไปกอนวัยอันควร  ตัวแทนจะตองมี
ความรูเกี่ยวการวางแผนทางการเงินและประโยชนของการประกันชีวิตที่ผูเอาประกันจะไดรับเปน
อยางดี เพ่ือเปนการสรางความเชื่อถือ ไววางใจในการเก็บเงินผานกรมธรรม 
 2.  สรางศรัทธาตอการ ประกันชีวิต ตัวแทนจะตองมีความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปน
อยางดี และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเง่ือนไขของกรมธรรมผลประโยชน ขอยกเวนเกี่ยวกับการรับ 
ผิดบางประการเพื่อวาผูเอาประกันจะไดเขาใจในเรื่องของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในภายหลัง 
ซ่ึงจะชวยสรางความมั่นใจ ความศรัทธาในบริการที่ดี และเชื่อวาการประกันชีวิตชวยบรรเทาความ 
เดือดรอนของเขาได ดังคําขวัญที่วา เจ็บชวย ปวยให ตายจาย สบายคืน 
 3.  สรางศรัทธาใหเกิดแกอาชีพตัวแทน ประกันชีวิต ตัวแทนทุกคนจะตองพัฒนาตนเองทั้ง
ความรู  ความสามารถ  มีการบริการอยางมีประสิทธิภาพ ปลูกฝงทัศนคติที่ดี อาชีพตัวแทนเปน
อาชีพที่ตองเสียสละ เพราะเปนอาชีพที่ยังไมไดรับการยอมรับเสียทีเดียว ตองอดทนสูงเพราะการขาย
ประกันชีวิตยังไมสามารถเห็นประโยชนไดในวันนี้แตจะมีประโยชนก็ตอเม่ือผูเอาประกันเจ็บปวย 
ญาติหรือเพ่ือนก็ชวยไดเพียงของเยี่ยมชั่วคราว แตถาเจ็บนานจะมีเพียงประกันชีวิตเปนผูชวย
รับผิดชอบคาใชจายผอนหนักเปนเบาไดแตจะมีชักกี่คนที่เขาใจจนกวาจะเจอดวยตนเอง ถึงจะเขาใจ
เห็นคุณคาในการประกันชีวิต ตัวแทนที่เขาใจในอาชีพจะรูสึกวาเปนอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี  ได
ชวยเหลือผูอ่ืน บังเกิดความรับผิดชอบตออาชีพ มีจรรยาบรรณนํามาซึ่งความเชื่อถือศรัทธาตองาน
อาชีพตัวแทนประกันชีวิต 
 
 คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิตที่ดี 
 1.  มีความรูเกี่ยวกับการ ประกันชีวิตและ การวางแผนทางการเงินเปนอยางดี ชอบเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 2.  มีความสามารถในการขาย และขยายตลาด ดูแลทีมงาน ดวยการแสวงหาผูมุงหวังจาก
ตลาดใหมๆ จากการขอตอรายชื่อ และการใชเทคนิคการขาย แนวคิด วิธีการใหมๆในการขาย  
 3.  มีนิสัยในการทํางานที่ดี มีการวางแผนการทํางานอยางมีระบบ มีเปาหมายชัดเจน ขยัน
ขันแข็งมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เชน 
  3.1 ขายอยางมีคุณภาพ ขายตามความตองการของลูกคา 
  3.2 ใหบริการลูกคาอยางเสมอตนเสมอปลาย เพ่ือใหลูกคามีความเชื่อถือเขาใจ 
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  3.3 ตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพในธุรกิจน้ีตองอาศัยความเชื่อถือศรัทธา และความ
สุจริตใจตอกันเปนอยางสูง ทั้งผูเอาประกันและผูรับประกันโดยผานตัวแทน 
 ตัวแทนประกันชีวิต คือคนสําคัญในการสรางภาพพจนที่ดีในธุรกิจประกันชีวิต เพราะ
ตัวแทนจะเกี่ยวของกับบุคคล 3 กลุม คือ ผูเอาประกัน บริษัทรับประกัน และเพื่อนรวมอาชีพ การ
พัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่ดีของตัวแทนจึงเปนสิ่งที่ทุกคนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 
 1.  มีความซื่อสัตยสุจริตตอผูเอาประกัน บริษัทและเพื่อนรวมอาชีพ 
 2. ใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ และชี้แจงใหผูเอาประกันทราบถึงสิทธิและหนาที่เพ่ือรักษา 
ผลประโยชนของผูเอาประกัน 
 3.  รักษาความลับของผูเอาประกัน และของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
 4.  เปดเผยขอเท็จจริงของผูเอาประกัน ในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพ่ือการพิจารณา 
รับประกัน หรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม 
 5.  ไมเสนอแนะผูขอเอาประกันทําประกันเกินความสามารถ ในการชําระเบี้ยประกันหรือ 
เสนอขายนอกเหนือเง่ือนไขแหงกรมธรรม 
 6.  ไมแนะนําใหผูเอาประกันสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหม หากทําใหผูเอาประกัน 
เสียประโยชน 
 7.  ไมลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหนจ็ เพ่ือเปนการจูงใจใหเอาประกันชีวิต 
 8.  ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนประกันชีวิต หรือบริษัทอ่ืน 
 9.  หม่ันหาความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
 10. ประพฤติตนอยูในศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม ทั้งธํารงไวซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และ 
คุณธรรม แหงอาชีวะปฏิญาณ 
 
 คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต 
  1. บรรลุนิติภาวะ 
 2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
 3. ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 4. ไมเคยตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่
กระทําโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 
 5. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 6. ไมเปนนายหนาขายประกันชวีิต 
 7. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตในระยะเวลา 3 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 
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 8. ไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักและวิธีที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  - ผูทีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี และศึกษาวิชาประกันชีวิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  - ผูที่สมัครสอบและผานการสอบความรูในหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง
กําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
  - ผูที่สมัครเรียนและผานการสอบความรูตามหลักสูตรของสถาบันประกันภัยไทย 
(ประกันภัยขั้นตน) 
 ผูที่ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทนั้นตอนายทะเบียน พรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหผูน้ัน
เปนตัวแทนประกันชีวิต และหนังสือรับรองวาผานการอบรมจากสํานักคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมธุรกิจประกันภัย หรือผานการอบรมหลักสูตรและวิธีการที่สํานักคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมธุรกิจประกันภัยกําหนด 
 เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอเปนที่พอใจแลว ใหออกใบอนุญาตใหผูน้ันเปนตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทที่แสดงความตองการ เม่ือไดออกใบอนุญาตแลวใหแจงใหบริษัททราบ 
 

 
                                                                                คอมมิชชั่น  24,000,000 บาท 10 ภาค 

 
                                     คอมมิชชั่น  1,200,000 บาท 5 ผูบริหารศูนย 

 
                                                     คอมมิชชั่น  75,000 บาท   2   ผูบริหารหนวย 

         
                                คอมมิชชั่น   20,000   บาท   2 ตัวแทน 

    
                  คอมมิชชั่น 10,000 บาท 
 
 
ภาพประกอบ 2   ความกาวหนาของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
 
 
 
 
 

ผูจัดการฝาย 

ผูจัดการภาค 

ผูบริหารศูนย 

ผูบริหารหนวย 

ตัวแทน 
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ประวัติ บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
 ความเปนมา 
 นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเปนที่รูจักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัท
ตางประเทศเขามาดําเนินกิจการ และตั้งสํานักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พรอม
กับมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เอกอัครมหาเสนาบดี เปนผูถือกรมธรรมฉบับแรกนั้น อาจ
เรียกไดวาการประกันชีวิตยังไมเปนที่นิยมมากนัก แตหลังจากที่ไดมีการกอตั้งกองประกันภัย สังกัด
กระทรวงพาณิชยและ คมนาคมขึ้นในป พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเปนที่แพรหลาย มีบริษัท
ประกันชีวิตตางชาติเขามาประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก ซ่ึงตอมาในชวงป พ.ศ. 2485 อันเปนชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุมบุคคลคนไทยไดกอตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เปนของคนไทยขึ้นเปนครั้ง
แรก (www.thailife.com) 
 
  ประวัติบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
        การประกันชีวิตตองหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตตางชาติได
พากันปดกิจการและขนทรัพยสินกลับสูภูมิลําเนาเดิม ยังความเสียหายใหแกผูเอาประกันในเมืองไทย
เปนอยางยิ่ง ดวยเหตุน้ีคนไทยและขาราชการชั้นผูใหญของไทยในสมัยน้ัน จึงไดรวมตัวกันกอตั้ง
บริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เม่ือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใตชื่อ บริษัทไทยประกันชีวิต 
จํากัด นับเปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกของคนไทย ที่มุงสรางหลักประกันที่ม่ันคงใหกับครอบครัว
คนไทย โดยมีคณะกรรมการดังน้ี      
       1. พระยาชัยสุรินทร (ตาล  บุนนาค) 
       2. นายบุญลอม  พ่ึงสุนทร 
       3. นายปพาฬ  บุญ-หลง 
       4. นายหลุย  พนมยงค 
      5. นายวิจิตร  ลุลิตานนท 
       6. นายโลเต็กชวน  บูลสุข 
       7. นายตันจินเกง 
       8. นายเชวง  เคียงศิริ 
       9. นายตันเกียกปุน  
       หลังจากนั้นบริษัทฯ ไดรับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังใหประกอบธุรกิจประกันภัย 
เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 แลวก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดําเนินธุรกิจ 
ซ่ึงประกอบดวย 
    1. เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ  (จิตร ณ สงขลา) ประธานกรรมการ  
    2. พระยาชัยสุรินทร กรรมการ    
    3. นายหลุย  พนมยงค กรรมการ    
    4. นายบุญลอม  พ่ึงสุนทร กรรมการ    
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    5. นายปพาฬ  บุญ-หลง กรรมการ    
    6. นายวิจิตร  ลุลิตานนท กรรมการ    
    7. นายเชวง  เคียงศิริ กรรมการ    
    8. นายโลเต็กชวน  บูลสุข กรรมการ    
        บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด เร่ิมดําเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกดวยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท และมีสํานักงานแหงแรกตั้งอยูเลขที่ 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ  
       ตอมาในป พ.ศ. 2500 ไดยาย สํานักงานมาอยู ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในป พ.ศ. 
2502 ไดยายสํานักงานมาอยู ณ อาคาร 8 ถนนราชดําเนิน พรอมกับไดดําเนินกิจการเรื่อยมา 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2513 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม อันมีนายวานิช 
ไชยวรรณ เปนผูนําเขามาปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารงานครั้งใหญ โดยมีนายอนิวรรตน 
กฤตยากีรณ เปนกําลังสําคัญในการวางรากฐานการดําเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ไดปรับปรุงโครงสรางระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิต จํากัดสมบูรณในทุกๆ 
ดาน   ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไทยประกันชีวิตไดสั่งสมประสบการณและความชํานาญในการ
ดําเนินธุรกิจ ทั้งยังไดรับความเชื่อม่ันศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลําดับ เปนผลใหไทยประกันชีวิต
กาวขึ้นสูบริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหนาของคนไทยปจจุบัน  
  
 ปณิธาน 
       ในทุกปที่เราทํางานหนัก 
       ในทุกกาวที่เรามุงม่ัน 
       ในทุกจุดหมายที่เราตั้งใจจริง 
       ในทุกการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
       มีเหตุผลเดียว 
       เพราะเราทํางานกับชีวิตคน ชีวิตคนไทย 
       และเปนเหตุผลที่ยิ่งใหญเพียงสิ่งเดียว 
       ที่จะทําใหเราไมเปลี่ยนปณิธานนี้ 
       ไมวาวันเวลาจะหมุนผานไปอีกนานแคไหน 
 
  วิสัยทัศน  
       1. มีเจตนารมณที่แนวแนในการปฏิบัติภารกิจของบริษัทใหลุลวงดวยดีซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ
ของความสําเร็จรวมกัน 
       2.  สรางเอกลักษณในการบริหารและตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุด 
       3.  เปนองคกรไทยที่มีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคประโยชน และพัฒนาสังคมเพื่อสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีกับคนไทย 
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       4.  ดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพ โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม ดวยความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันตลอดไป 
 
  ภารกิจ  
       มุงม่ันในการเปนบริษัทประกันชีวิตของคนไทยในระดับสากล ที่สรางหลักประกันความ
ม่ันคงทางการเงินแกประชาชนทุกครอบครัว ทุกระดับ และใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว สมบูรณแบบ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
 
  อุดมการณ  
  ตั้งม่ัน   ตอการเปนสถาบันการเงินที่ซ่ือสัตย ม่ันคง และดําเนินธุรกิจดวยหลักวิชาการอัน
ทันสมัย 
 มุงม่ัน  สรางสรรคแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่ใหประโยชนสูงสุดและการบริการที่มี
คุณภาพนําหนา 
  ถือม่ัน   สงเสริมความรู ความสามารถ ประสบการณ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
  ยึดม่ัน   ในการสนับสนุนและบําเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน  
 
    บนเสนทางการดําเนินธุรกิจ  การนําพาองคกรใหกาวสูความสําเร็จ นอกจากการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพที่สงผลใหการดําเนินงานเติบโตอยางตอเน่ืองแลว การรักษา
สถานภาพของธุรกิจ ใหม่ันคง และย่ังยืนก็เปนอีกหนึ่งปจจัย ที่สะทอนถึง ความสัมฤทธิผล ในการ
ดําเนินธุรกิจ ดวยเชนกัน  
        และวันนี้ไทยประกันชีวิต สามารถ พัฒนาองคกร และบริหารงาน ไดบรรลุตามเปาหมายทั้ง
สอง โดยในป 2550 บริษัทฯยังคงรักษาอัตรา การขยายตัวของธุรกิจ ไดในทุก ๆ ดาน ทั้งในดานเบี้ย
ประกันรับปแรก ที่มีจํานวนถึง 4,725 ลานบาท มีผูเอาประกันรายใหม ที่มอบความไววางใจออม
ทรัพยประกันชีวิต กับบริษัทฯ อีกจํานวน 418,932 ราย คิดเปนทุนประกันจํานวน 64,409 ลานบาท 
รวมไปถึงมีสถานภาพทางการเงินที่ม่ันคง แข็งแกรง ดังจะเห็นไดจากในป 2550 บริษัทฯ ม่ันคงดวย
สินทรัพยจํานวน 124,386 ลานบาท และเงินสํารองประกันภัย จํานวน 104,447 ลานบาท ซ่ึงมีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 12 เม่ือเทียบกับปที่ 2549  
 นอกจากนี้ ในป 2550 ยังเปนปที่ไทยประกันชีวิตดําเนินงานครบ 65 ป ระยะเวลากวา 6 
ทศวรรษ ที่บริษัทฯอยูเคียงคูสังคม และมอบหลักประกันที่ม่ันคงใหกับคนไทยยอมเปนบทพิสูจนได
เปนอยางดี ถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจที่ไดสงผลใหสถานภาพของ
บริษัทฯเติบโตและ ม่ันคงอยางตอเน่ือง  
        อยางไรก็ตามความภาคภูมิใจของไทยประกันชีวิตในวันนี้ ไมไดอยูเพียงแคการเปนบริษัท
ประกันชีวิตของคนไทย โดยคนไทยที่สามารถดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนาและรักษาสถานภาพของ
ธุรกิจ ไดอยางยั่งยืนยาวนานเทานั้น แตเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ ภารกิจที่บริษัทฯพึงมีตอผูเอาประกันและ
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สังคม ซ่ึงถือเปน นโยบายหลักที่บริษัทฯไดปฏิบัติควบคูกับการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด ดวยเหตุน้ี
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน บริษัทฯจึงไดสรางสรรคการบริการใหมๆ การพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยี และแบบประกัน ที่จะเอ้ือประโยชนสูงสุดใหกับผูเอาประกันเปนสําคัญ รวมไปถึงการปน
ผลกําไรกลับคืนสูสังคมดวยการสนับสนุนงบประมาณ รวมบําเพ็ญกิจกรรม ในดานตางๆ ที่เปน
ประโยชนแกสังคมอยางตอเน่ือง  
        กลาวไดวาความสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของไทยประกันชีวิตในรอบป 2550 ลวนเปน 
ผลพวงมาจากความมุงม่ันและพลังความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ทุกฝาย ซ่ึงผมตอง
ขอขอบคุณในความรวมมือรวมใจของทุกทาน ที่รวมกันขับเคลื่อนนําพาองคกรใหกาวเดิน จนบรรลุ
เปาหมาย รวมไปถึง ขอขอบคุณผูเอาประกันทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหไทยประกันชีวิต เปน
ผูดูแลชีวิต และเปน สวนหนึ่ง ในการสรางหลักประกันที่ม่ันคงอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด จนทําให
ไทยประกันชีวิตเจริญกาวหนามาได จนถึง ทุกวันนี้  
       ความสําเร็จ และเสถียรภาพที่ม่ันคงของไทยประกันชีวิตในวันนี้จะเปนรากฐานสําคัญที่จะ
สราง ความเชื่อม่ันศรัทธาใหกับสาธารณชน และจะเปนพลังอันยิ่งใหญที่จะนําไปสูการสรางสรรคและ
พัฒนาสิ่งตางๆ ที่จะเอ้ือประโยชนและเติมเต็มคุณคาชีวิตใหกับผูเอาประกัน และคนในสังคมอยาง
ตอเน่ืองตลอดไป ใหสมกับ ปณิธานของไทยประกันชีวิตที่มุงดูแลชีวิตคนไทย และเปนบริษัทประกัน
ชีวิตแหงแรกของคนไทยที่อยูเคียงขาง สังคมไทยมายาวนานกวา 67 ป  
 
 มากกวาการประกันชีวิตบริการพิเศษ...เพื่อผูเอาประกัน  
       เพราะไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณคาแหงชีวิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดยึดม่ันตอการดูแลชีวิต
ของผูเอาประกันเสมอมา ดวยการพัฒนาการบริการพิเศษที่เหนือความคาดหมายอยางครอบคลุม
ครบรอบดาน เพ่ือชวยเติมเต็มคุณคาชีวิตที่สมบูรณใหกับผูเอาประกัน  

 
ไทยประกันชีวิตฮอตไลน* 

       หน่ึงในการบริการที่มากกวาการประกันชีวิตที่บริษัทฯ ไดริเร่ิมขึ้นเปนแหงแรกและแหง
เดียวของธุรกิจประกันชีวิตในไทย เพ่ือใหบริการชวยเหลือทางการแพทย และบริการชวยเหลือการ
เดินทางแกผูเอาประกัน ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม ผานทางหมายเลขโทรศัพท 
0 2256 7333 โดยผูเอาประกันไมตองเสียคาใชจาย หรือเพ่ิมเบี้ยประกันแตอยางใด  
 ไทยประกันชีวิตฮอตไลน นอกจากจะเปนการบริการพิเศษที่โดดเดน และแตกตางจาก
บริษัทประกันชีวิตอ่ืนๆ แลว ยังเปนการบริการพิเศษที่สะทอนถึงปณิธานของบริษัทฯ ที่พรอมจะดูแล
ชีวิตของผูเอาประกันในทุกเสี้ยววินาทีอยางไมฉวยโอกาส และอยางเทาเทียมกัน โดยนับตั้งแตป 
2542 จนถึงปจจุบันมีผูเอาประกันติดตอขอใชบริการตางๆ จํานวน 51,412 ราย และผูเอาประกันที่
ไดรับบริการชวยเคลื่อนยายฉุกเฉินรวมจํานวน 1,215 ราย โดยแบงเปนการเคลื่อนยายดวย
รถพยาบาลพรอมทีมแพทย จํานวน 1,160 ราย และเคลื่อนยายทางเฮลิคอปเตอร เครื่องบินพาณิชย
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เชาเหมาลํา และสายการบินพาณิชย จํานวน 55 ราย คิดเปนคาใชจายในการดําเนินการเคลื่อนยาย
กวา 42,000,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไทยประกันชีวิตแครเซนเตอร* 
     เพราะ ... ผูเอาประกันคือลูกคาคนสําคัญ ไทยประกันชีวิตจึงไดจัดตั้ง “ ไทยประกันชีวิต
แครเซนเตอร " ศูนยดูแลสิทธิประโยชนผูเอาประกัน และใหบริการขอมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม แกผู
เอาประกันที่สมบูรณแบบแหงแรก ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ที่นอกจากจะเปนศูนยให
คําปรึกษาและติดตามแกไขทุกปญหาเกี่ยวกับการประกันชีวิต เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนสูงสุดใหกับผู
เอาประกันแลว ยังมุงเนนการใหบริการดานกิจกรรมตางๆ ตลอดจนแนะนําสินคาและบริการหลังการ
ขายใหแกผูเอาประกัน ในรูปแบบ Multimedia Contact Center ที่สามารถใหบริการผานทุกชอง
ทางการสื่อสารอาทิ อีเมล เว็บเพจ แชท โทรสาร และโทรศัพทหมายเลข 1124 หรือ 0 2203 9988 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในป 2550 บริษัทฯ ไดพัฒนาศักยภาพการใหบริการ ดวยการจัดโครงการ
บริการสูความเปนเลิศ โดยไดมีการจัดเตรียมเจาหนาที่และสถานที่เพ่ือรองรับการใหบริการแกลูกคา
ไดอยางครบถวน และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One-Stop Service) ซ่ึงจากการวัดระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาในป 2550 ที่ผานมา ผลปรากฏวาลูกคามีระดับความพึงพอใจสูงถึงรอยละ 97 นับวาสูงกวา
ในระดับมาตรฐานที่ตั้งไวคือรอยละ 95 และเพื่อใหผูเอาประกันไดรับการบริการจากไทยประกันชีวิต
แครเซนเตอร อยางครอบคลุมและทั่วถึง ปจจุบันบริษัทฯ ยังไดขยายการบริการดูแลสิทธิประโยชน
ใหกับลูกคาไปยังสวนภูมิภาค ดวยการจัดตั้ง สาขาเครือขายดูแลสิทธิประโยชนของผูเอาประกัน 
(Care Center Network) ณ ที่ทําการสาขาทั่วประเทศ จํานวน 255 แหง ซ่ึงนับไดวาไทยประกันชีวิต
เปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกที่เปดเครือขายศูนยดูแลสิทธิประโยชน ของผูเอาประกัน โดยทาํหนาที่
ในลักษณะเดียวกันกับไทยประกันชีวิตแครเซนเตอรที่สํานักงานใหญ และยังสอดรับกับพรบ . 
ประกันชีวิตฉบับใหมที่กําหนดใหบริษัทประกันชีวิตตองมีศูนยรับเรื่องรองเรียน เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนแกประชาชน 
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 ความสําเร็จของบริษัทคนไทยที่ทั่วโลกยอมรับ 

 
 
 รางวัล International Stevie Award 2005  
       รางวัลดานการตลาดที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยไทยประกันชีวิตสามารถควา
มาถึง 2 รางวัลคือรางวัลองคกรดีเดนที่รับผิดชอบตอสังคม (Best Corporate Social Responsibility) 
และรางวัลชมเชยดานบริการลูกคา (Customer Service Organization) จากการประชุมประจําป The 
International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแหงป 

 
 
 “รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแหงป ” (Life Insurance Company of The Year) จาก
การประกวด Asia Insurance Industry Award 2004 ในงานประชุมประกันภัยโลก (EAIC) ครั้งที่ 22  
       รางวัลที่ไดรับเปนผลสืบเนื่อง จากนโยบายการดําเนินงานของบริษัทที่เนนการดําเนินธุรกิจ
แบบ Optimize Profit มากกวา Maximize Profit คือการมุงแสวงหากําไรที่เหมาะสมแกผูถือหุน และ
กําไรสวนหนึ่งคืนกลับไปยังลูกคาในรูปของการพัฒนาประสิทธิภาพดานบริการ รวมถึงสรางสรรค
ประโยชนแกสังคม 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเพื่อมุงหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
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 รณวีร ชอนตะวัน (2547) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของตัวแทนประกัน
ชีวิต: กรณีศึกษาตัวแทนประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัทอเมริกันอินเตอรแนชั่นแนล
แอสชัวรันส จํากัด การวิจัยครั้งน้ีพบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของของตัวแทนประกันชีวิตในดาน 
เพศ วุฒิการศึกษามีความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต ไมแตกตางกัน สวนอายุ สถานภาพสมรส 
อายุงาน และสถานภาพการทํางาน มีความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน ปจจัยดาน
บุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิต และปจจัยดานความรูความเขาใจในวิชาชีพของตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ตางกัน สงผลตอความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิตที่ตางกัน และเพื่อศึกษาวาปจจัยดาน
ลักษณะการทํางานของตัวแทนประกันชีวิตในดาน ทัศนคติ ทักษะการขาย และอุปนิสัยการทํางาน มี
ความสําเร็จในดานจํานวนรายของป 2544 จํานวนเบี้ยประกันของป 2544 จํานวนรายของป 2545 
จํานวนเบี้ยประกันของป 2545 จํานวนรางวัลคุณวุฒิของตัวแทนประกันชีวิต จากผลการวิจัยพบวา
ตัวแทนที่มีอายุตางกันจะประสบความสําเร็จตางกัน คือตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุมากกวาจะประสบ
ความสําเร็จสูงกวาตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุต่ํากวา ตัวแทนฯที่มีสถานภาพสมรสตางกัน จะประสบ
ความสําเร็จตางกัน คือ ตัวแทนที่สมรสแลวจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนฯที่ยังโสดตัวแทนฯที่
มีอายุงานตางกัน จะประสบความสําเร็จตางกัน คือ ตัวแทนฯที่มีอายุงานมากกวาจะประสบ
ความสําเร็จสูงกวาตัวแทนที่มีอายุงานนอยกวา ตัวแทนฯที่มีสถานภาพการทํางานตางกัน จะประสบ
ความสําเร็จตางกัน คือ ตัวแทนฯฟูลไทมจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนฯ พารทไทม  ตัวแทนที่
มีบุคลิกภาพที่ดีจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนฯที่มีบุคลิกภาพนอยกวา ตัวแทนฯที่มีความรู
ความเขาใจในวิชาชีพมากกวาจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนฯที่มีความรูความเขาใจในวิชาชีพ
ที่นอยกวา และลักษณะการทํางานของตัวแทนฯในดานทัศนคติ ทักษะการขาย และอุปนิสัยการ
ทํางานจะสงผลตอความสําเร็จของตัวแทนฯ ในดาน จํานวนรายของป2544 จํานวนเบี้ยประกันของป 
2544 จํานวนรายของป 2545 จํานวนเบี้ยประกันของป2545 และจํานวนรางวับคุณวุฒิ 
 กรมสุขภาพจิต (2543ข: 2) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
สําหรับประชาชนโดยอายุ 12-60 ป พบวาผลที่ไดสําคัญจากการศึกษาคือคาคะแนนเฉลี่ยความฉลาด
ทางอารมณ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเกณฑมาตรฐานโดยรวมของ องคประกอบหลักแตละดาน
จําแนกตามอายุ 3 กลุม ไดแก กลุมอายุ 12-17 ป 18-25 ป และ 26-60 ป ตามลําดับ และพบวา 
ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณรวมและคะแนนเฉลี่ยดานที่ เกง สุข ของ
กลุมอายุ12-17 ป ต่ํากวากลุมอายุอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ0.05 นอกจากนี้ยังพบวา 
กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสคู คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณดานเกง สูงกวากลุมตัวอยาง
ที่มีสถานภาพโสด หมาย หยา/แยก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ประชัน จันทรสุข (2544: 62-63) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางเชาว
อารมณกับความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เชาวอารมณมีความสัมพันธทางบวกสงผลตอ
ทักษะพยาบาลจิตเวชทุกทักษะ 
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 รัตติกรณ จงวิศาล (2544ข) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยดานเชาวอารมณ บุคลิกภาพและภาวะ
ผูนําที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา และผลการปฏิบัติงานของหัวหนา
งานระดับกลางในองคกรธุรกิจ กลุมตัวอยางเปนหัวหนางานระดับกลางในองคกรธุรกิจ จํานวน303 
คน พบวา เชาวอารมณสงผลทางตรงตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 กฤษฎอธิป ใจปล้ํา (2544: 130-131) ไดทําวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบวา ความฉลาดทาง
อารมณของผูบริหารรวมทุกดานอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณารายดานประกอบดวยการตระหนักรู
ถึงอารมณตนเอง การบริหารจัดการอารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง การหยั่งรู
อารมณและความรูสึกตอผูอ่ืน และทักษะทางสังคมอยูในระดับสูง เปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณบริหาร พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
 สนธิยา ชูขจร (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยสูความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท
อยุธยา อลิอันซ ซีพี ประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางดานทัศนคติ ดานความรู
ความเขาใจ ดานแรงจูงใจ ดานบุคลิกภาพ และดานกลยุทธในการขายที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ขายประกันชีวิต ผลการศึกษาพบวา ตัวแทนประกันชีวิตมีทัศนคติที่ดีตออาชีพตัวแทนประกันชีวิต มี
ความรูความเขาใจในวิชาชีพ ดานแรงจูงใจมีความเหมาะสมในการใหสวัสดิการของบริษัทฯ ความ
ม่ันใจในชื่อเสียง พอใจในความกาวหนาในอาชีพในระดับดีมาก ดานบุคลิกภาพมีความกระตือรือรน
ในการทํางานเสมอ มีความจริงใจตอลูกคาและเพ่ือนรวมอาชีพในระดับดีมาก ดานประชากรศาสตร 
พบวา ตัวแทนที่มีเพศที่แตกตางกันมีความสําเร็จในอาชีพไมแตกตางกัน ตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความสําเร็จในอาชีพ
แตกตางกัน ปจจัยทางดานทัศนคติ ดานความรูความเขาใจ ดานแรงจูงใจ ดานบุคลิกภาพ และดาน
กลยุทธในการขายประกันชีวิตมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการขายประกันชีวิต 
 สุชานันท ชีสําราญ (2551)  ศึกษาเรื่องปจจัยดานผลิตภัณฑ และคุณลักษณะของตัวแทนที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนหญิง อายุ 27-33 ป สถานภาพสมรส  ปจจัยดานผลิตภัณฑของ
กรมธรรมประกันชีวิตโดยรวม อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ชื่อเสียงของบริษัทอยูใน
ระดับดีมาก เอกสิทธิ์ในกรมธรรม เง่ือนไขในกรมธรรม รายละเอียดของกรมธรรม และประโยชน
พ้ืนฐานของกรมธรรม อยูในระดับดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิต
โดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความซื่อสัตย ความรูเกี่ยวกับอาชีพ 
บุคลิกภาพของตัวแทน และคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับดี ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา อาชีพที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ดานผลิตภัณฑ ดานเงื่อนไขใน
กรมธรรม ดานความพึงพอใจในผลประโยชนที่ไดรับ  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01   คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิต ดานบุคลิกภาพของตัวแทน ดานความรูเกี่ยวกับอาชีพ 
ดานความซื่อสัตย ดานคุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธปานกลางในทิศทางเดียวกับพฤติกรรม
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การตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตดานความพึงพอใจในผลประโยชนที่ไดรับ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01.  
 พัชรินทร อุณหะนันท (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางานขง
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บมจ.อยุธยา อลิอัลซ ซีพี ประกันชีวิต พบวา ลักษณะประชากรศาสตร
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีเพศ และสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานใน
ดานเงินเดือน คาบริหาร คาคอมมิชั่น ดานจํานวนตัวแทนในปจจุบัน ดานจํานวนเบี้ยประกัน และ
ดานระดับความสําเร็จเม่ือเทียบกับผูบริหารตัวแทนคนอื่นไมแตกตางกัน สวนอายุที่แตกตางกันมี
ประสิทธิผลในการทํางานในดานเงินเดือน คาบริหาร คาคอมมิชั่น ดานจํานวนตัวแทนในปจจุบัน และ
ดานระดับความสําเร็จเม่ือเทียบกับผูบริหารตัวแทนคนอื่นไมแตกตางกัน  และอายุที่แตกตางกันมี
ประสิทธิผลในการทํางาน ดานจํานวนเบี้ยประกันแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานในดานเงินเดือน คาบริหาร คาคอมมิชั่น ดานจํานวนตัวแทนในปจจุบัน และ
ดานระดับความสําเร็จเม่ือเทียบกับผูบริหารตัวแทนคนอื่นไมแตกตางกัน และระดับการศึกษาที่
แตกตางกันมีประสิทธิผลในการทํางาน ดานจํานวนเบี้ยประกันแตกตางกัน  ผูบริหารตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพผูบริหารตัวแทนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานขง
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต ปจจัยดานความสามารถในเกณฑดี ดานแรงจูงใจ ดานภาวะผูนํา ดาน
คุณสมบัติตัวแทนอยูในเกณฑดีทั้งหมดและปจจัยดานบุคลิกภาพตรงกับรูปแบบ A ซ่ึงประกอบดวย 
ดานชอบทํางานตลอดเวลา ดานชอบเขาสังคม ดานชอบเปนผูนํา ดานชอบแสดงออกถึงความรูสึก 
สวนประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตพบวาผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต สวนใหญมี
เงินเดือน คาบริหารงาน คอมมิชชั่น เฉลี่ย 80,000 บาท มีจํานวนตัวแทน 10 คน มีจํานวนเบี้ย
ประกันเฉลี่ย 2,000,000 บาท และมีระดับวามสําเร็จเม่ือเทียบกับผูบริหารตัวแทนคนอื่นอยูในเกณฑ
ปานกลาง  
 อัมภินี  ตรีสุภิญโญ (2545) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนตัวแทน
ประกันชีวิตของตัวแทนบริษัทอเมริกันอินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด พบวา ตัวแทนประกัน
ชีวิตมีความพึงพอในโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ดานลักษณะสวนบุคคลไดแกอายุ 
ลักษณะการเปนตัวแทน ตําแหนงงาน รายไดและสวัสดิการ ตัวแทนมีความพึงพอใจแตกตางกัน 
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีตําแหนงงานระดับสูงกวา และรายไดที่สูงกวา มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเปนตัวแทนประกันชีวิต มากกวาตัวแทนประกันชีวิตที่มีตําแหนงงานระดับต่ํากวา และ
รายไดที่ต่ํากวา 
 สําหรับในการวิจัยครั้งน้ีในสวนของปจจัยดานบุคลิกภาพ ผูวิจัยไดใชทฤษฎีบุคลิกภาพ ของ 
ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยสิริ (2550) ซ่ึงไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของบุคลิกภาพ 5 แบบ ไดแก 
แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง  แบบประนีประนอม  
ในสวนปจจัยดานความฉลาดทางอารมณกรมสุขภาพจิต(2543ก: 75-77) ไดอธิบายไดเสนอแนะ
วิธีการพัฒนาอารมณไว 5 ประการดังตอไปน้ี 1. การตะหนักถึงตนเอง (Self awareness) 2. การ
จัดการตนเองได (Self-management) 3. ความสามารถจูงใจตนเอง (Self – motivation) 4. การ
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เขาใจสภาวะอารมณของผูอ่ืน (Empathy) 5. ทักษะทางสังคม โดยผูวิจัยนําเสนอเพียง 2 ดานที่
สําคัญคือการตะหนักถึงตนเอง (Self awareness) และ การเขาใจสภาวะอารมณของผูอ่ืน (Empathy) 
มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบการวิจัยและแบบสอบถาม  และในดานประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยเลือกใชแนวคิดประสิทธิผลในการทํางานขายของเชอรริงตัน 
(Cherrington ,1994) มี 4 ดาน ไดแก 1.คุณภาพของงานที่ทําได (Quality of work) 2.ปริมาณงานที่
ทําได (Quantity of work) 3.การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล (Personal quality development) 4. การ
พัฒนาบริหารจุดขาย (Personal quantity development) ในการวิจัยครั้งน้ีไดนํามาใชเพียง 2 ดาน 
คือคุณภาพและปริมาณของงานที่ทําได ซ่ึงนํามาใชในการวัดประสิทธิผลของตัวแทนประกันชีวิต จึง
ใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบการวิจัยและแบบสอบถามในการทําวิจัยครั้งน้ี การที่ผูบริหารมี
บุคลิกภาพที่ดี  การแสดงออกที่เหมาะสม ความสามารถรับรูอารมณของตนเองและของผูอ่ืนได 
สามารถควบคุมอารมณตนเองได จะทําใหทีมงานมีความเชื่อม่ันและ ศรัทธา มีผลทําใหเกิด
ประสิทธิภาพ สรางประสิทธิผลมาขึ้น  มีผลงานดี มียอดขายสูง สามารถนําพาทีมงานสูความสําเร็จ
ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตได  

 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ประกอบดวย สายการตลาดนครหลวง และสายการตลาดภูมิภาค  
 สายการตลาดนครหลวง แบงเปนกรุงเทพและปริมณฑลดังน้ี 
 สาย 1  สาขาถนนพระราม 9   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 2  สาขารัตนาธิเบศร   จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
 สาย 3  สาขาศาลาแดง, สาขาลุมพินี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 4  สาขาธนบุรี    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 5  สาขาอโศก   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 6  สาขาอโศก   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 สาย 7  สาขาสมุทรปราการ  จังหวัด สมุทรปราการ(ปริมณฑล) 
  สาขาเมืองใหมบางพลี    จังหวัด สมุทรปราการ ขึ้นกับสาขาสมุทรปราการ 
 สาย 8  สาขา รัตนาธิเบศร   จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
     สาขาปทุมธานีและสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี ขึ้นกับสาขารัตนาธิเบศร 
 
 สายการตลาดภูมิภาค แบงเปนภาคตางๆดังน้ี 
 ภาคกลาง 
 ภาคเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันตก 
 ภาคตะวันออก 
 ภาคใต 
 (แหลงขอมูล: www.thailife.com ) 
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 เหตุผลที่เลือกกลุมประชากรของ สาขารัตนาธิเบศร เน่ืองจาก เปนสาขาที่ใหญที่สุดในโซน
นครหลวง เพราะมีสาขายอย ถึง 2 สาขา ซ่ึงผลิตผลงานขึ้นตรงกับสาขา รัตนาธิเบศร ทั้งหมด และ
เปนสาขาที่ผลิตผลงานเบี้ยปแรกเปนอันดับหน่ึงในป 2551 มีพนักงานทั้งสิ้น 1,137 คน แบงตาม
ตําแหนงงานไดดังน้ี (ณ. วันที่ 9 กรกฎาคม 2552: ขอมูลจากฝายคอมพิวเตอร สาขารัตนาธิเบศร ) 
 1.  ผูจัดการสายงานนครหลวง       1 คน 
 2.  ผูจัดการฝายขยายงานนครหลวง      4 คน 
 3.  ผูจัดการภาค        73 คน 
 4.  ผูจัดการศูนย / ผูบริหารศูนย    338 คน  
 5.  ผูบริหารหนวย      721 คน 
   รวม      1,137 คน 
 

การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของ บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี ระดับ ผูบริหารหนวย ผูบริหารศูนย ผูจัดการ
ศูนย ผูจัดการภาค ผูจัดการฝายฯ ผูจัดการสายฯ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 1,137 คน (ฝาย
ขอมูล สาขารัตนาธิเบศร 9 ก.ค 2552 ) คํานวณตามสูตรในการหากลุมตัวอยางของ Taro Yamane 
(ลวน สายยศ. และอังคณา สายยศ. 2538: 260-261) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะไดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 296 ราย ใชสูตรของยามาเน ( Taro Yamane ) 
 

    fP =   100
n
×  

 
 เม่ือ  N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
  n =  ขนาด (จํานวน) จํานวนของกลุมตัวอยาง 
  e =  สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้นได 
 
 1,137   
 

= 
1 + (1,137)(0.05)2   

 = 295.90 ประมาณ 296 คน  
 
 เพ่ือใหแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ ผูวิจัยจึงมีการเผื่อความผิดพลาดของแบบสอบถาม
ไว 5% ของกลุมตัวอยางที่คํานวณได เทากับ 14.8 คนประมาณ 15 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยทั้งสิ้น 311 คน 
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วิธีการสุมตัวอยาง 
 ข้ันตอนที่ 1 การเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยเลือกกลุม
ตัวอยางของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร 
จังหวัด นนทบุรี ระดับ ผูบริหารหนวย ผูบริหารศูนย ผูจัดการศูนย ผูจัดการภาค ผูจัดการฝายฯ 
ผูจัดการสายฯ โดยกําหนดสัดสวนตามจํานวนผูบริหารทั้งหมดในแตละชั้นภูมิ (Proportional 
Stratified Sampling) โดยคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

 

    ns  nfs = 
N
×  

 
 เม่ือ  fs แทน สัดสวนในการสุมของแตละชั้นภูมิ 
   Ns แทน ขนาดของกลุมตัวอยางจากแตละชั้นภูมิ 
   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
   N  แทน ขนาดของกลุมประชากร 
 
ตารางจํานวนขนาดกลุมตัวอยางของผูบริหารในบริษัทโดยจําแนกตามระดับตําแหนงงาน ดังน้ี 
 

ตําแหนงงาน ประชากร (คน) กลุมตวัอยาง (คน) 
1. ผูจัดการสายงานนครหลวง 
2. ผูจัดการฝายขยายงานนครหลวง 
3. ผูจัดการภาค 
4. ผูจัดการศูนย/ผูบริหารศูนย 
5. ผูบริหารหนวย 

1 
4 
73 
338 
721 

1 
1 
20 
93 
197 

รวม 1,137 311 

 
 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) (กัลยา วานิชบัญชา: 2545) เปนการสุมตัวอยางโดยใหผูบริหารแตละคนเต็มใจตอบ
แบบสอบถามตามความสะดวกใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง และไดตามสัดสวนของจํานวน
สมาชิกในแตละชั้นภูมิ  
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลที่ใชสําหรับการวิจัยครั้ง
น้ี จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด สารนิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการ
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สรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษาวิจัย โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 4 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพของ
ตัวแทน และอายุงาน โดยขอที่ 1-6 มีลักษณะคําถามปลายปด (Close-ended response question) 
และ ขอที่ 7 มีลักษณะคําถามปลายเปด (Open-ended question) ไดทําการใชระดับการวัดขอมูล
ดังน้ี 
 ขอ 1.  เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังน้ี 
   1)  เพศชาย 
   2)  เพศหญิง 
 ขอ 2.  อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังน้ี  
 
 ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   

 
 จากฝายขอมูลแผนกคอมพิวเตอร บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขารัตนาธิเบศร วันที่ 9 
กรกฎาคม 2552 ไดระบุวา การจะสมัครเปนตัวแทนประกันชีวิตไดตองมี อายุ 20 ปขึ้นไป จึงเปนอายุ
ที่ต่ําสุด และ โดยสวนใหญอายุ 60 ป เปนอายุที่สูงที่สุด ผูวิจัยกําหนด จํานวนชั้นของขอมูล 4 ชั้นได
ความกวางของอันตรภาคชั้น ดังน้ี 
 
 60 – 20  
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
4 

=  10 ป 
 

 
   1)  20 - 29 ป 
   2)  30 - 39 ป 
   3)  40 - 49 ป 
   4)  50 ป ขึ้นไป 
 
 ขอ 3.  รายได ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังน้ี 
 
 ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   
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 จากฝายขอมูลแผนกคอมพิวเตอร บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร วันที่ 9 
กรกฎาคม 2552  ไดระบุวา รายได โดยเฉลี่ยสวนใหญโดยประมาณเดือนละ 10,000 บาท ที่ต่ําสุด
ของพนักงาน และ รายไดโดยเฉลี่ยประมาณ 70,000 บาทตอเดือนเปนรายไดที่สูงที่สุดของพนักงาน 
ผูวิจัยกําหนดจํานวนชั้นของขอมูล 4 ชั้น ไดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังน้ี 
 
 70,000 – 10,000  
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
4 

=  15,000 บาท 
 

 
   1)  ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท   
   2)  15,001 – 30,000 บาท 
   3)  30,001 – 45,000 บาท   
   4)  45,001 บาทขึ้นไป 
 ขอ 4.  สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังน้ี  
   1)  โสด  
   2)  สมรส  
   3)  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 ขอ 5.  ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังน้ี 
   1)  ต่ํากวาปริญญาตรี  
   2)  ปริญญาตรีขึ้นไป 
 ขอ 6.  สถานภาพตัวแทน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)ดังน้ี  
    1)  ทํางานพารทไทม 
    2)  ทํางานเต็มเวลา 
 ขอ 7.  อายุงาน ป ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน ( Ratio scale) 
 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบ
ประนีประนอม ลักษณะคําถามใชมาตราวัดแบบ Likert scale โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale method)จํานวน 25 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบง
ออกเปน 5 ระดับซ่ึงมีการกําหนดระดับคะแนนดังน้ี 
 เห็นดวยอยางยิ่ง   =  5  คะแนน 
 เห็นดวย    =  4  คะแนน 
 ไมแนใจ    =   3  คะแนน 
 ไมเห็นดวย   =   2  คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง =   1  คะแนน 
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 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น ใชสูตรคํานวณชวงกวางของชั้นดังน้ี (กัลยา   
วานิชยบัญชา: 2544: 29) 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสดุ   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   

 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.8  (เริ่มจากขั้นต่ําสุด) 
 

 
 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน คาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดานบุคลิกภาพ ดังน้ี 
 4.21 - 5.00   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับมากที่สุด 
 3.41 - 4.20   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับมาก 
 2.61 - 3.40   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 1.81 - 2.60   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับนอย 
 1.00 - 1.80   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย การรูจักอารมณของผูอ่ืน และการรูจักอารมณของตนเอง ลักษณะ
คําถามใชมาตราวัดแบบ Likert scale โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) จํานวน 
10 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบงออกเปน 5 ระดับซ่ึงมี
การกําหนดระดับคะแนนดังน้ี 
 เห็นดวยอยางยิ่ง   =  5  คะแนน 
 เห็นดวย    =  4  คะแนน 
 ไมแนใจ    =   3  คะแนน 
 ไมเห็นดวย   =   2  คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง =   1  คะแนน 
 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น ใชสูตรคํานวณชวงกวางของชั้นดังน้ี (กัลยา วา
นิชยบัญชา: 2544: 29) 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสดุ   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   

 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.8  (เริ่มจากขั้นต่ําสุด) 
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 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน คาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความฉลาดทางอารมณ ดังน้ี 
 4.21 - 5.00  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับมากที่สุด 
 3.41 - 4.20  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับมาก 
 2.61 - 3.40  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 1.81 - 2.60  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับนอย 
 1.00 - 1.80  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
จํานวน 3 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended question) ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอัตราสวน ( Ratio scale) 
 1. จํานวนผูถือกรมธรรม   .................... รายตอป 
 2. จํานวนเบี้ยประกันปแรก .................... บาทตอป  
 3. จํานวนตัวแทนในทีมงาน .................... คน 
 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับ ดังน้ี 
 1.  ศึกษาลักษณะ การทํางานงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด โดยศึกษาจาก เว็บไซดของบริษัทฯ และจากการสัมภาษณผูบริหารงานตัวแทน
ของบริษัทฯ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงาน
ตัวแทนของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ปจจัยดาน
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยแบบสอบถามตองมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 
 3.  รวบรวมสาระ และเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี และผลงาน
การวิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผล
ในการบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
 4.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และ ผูเชียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity ) และรับขอเสนอแนะนําในการปรับปรุง
แกไขตอไป 
 5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต จํานวน 50 ราย แลวนํามาหาความเชื่อม่ัน 
 6.  การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์ อัลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตร Cronbach ( กัลยา วานิชยบัญชา. 2545:449 ) 
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คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ ∝ ≤ 1 คาที่
ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง ไดคาความเชื่อม่ันดังน้ี 
  สวนที่ 2 บุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8923 
   1) บุคลิกภาพแบบเปดเผย มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7407 
   2) บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7909 
   3) บุคลิกภาพ แบบม่ันคง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7714 
   4) บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8418 
   5) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7200 
   สวนที่ 3 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8031  
   1) ความฉลาดทางอารมณรูจักอารมณของผูอ่ืน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7451 
   2) ความฉลาดทางอารมณรูจักอารมณของตนเอง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7516 
 7.  นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1.  ติดตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหนังสือขอความอนุเคราะหจาก ทานกรรมการผูจัดการ
ใหญบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 2.  จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
 3.  นําหนังสือที่รับอนุมัติจาก กรรมการผูจัดการใหญ เสนอตอผูจัดการสายการตลาดนคร
หลวง 8 บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร จังหวัด นนทบุรีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยให เลขาผูจัดการสายฯเปนผูจัดชวยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารงานตัวแทนฝายตางๆ ณ.วัน
จัดประชุมประจําเดือน ทําการสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ พรอมทั้งอธิบายและใหคําแนะนําในการ
ตอบแบบสอบถามดวยตัวผูวิจัยเอง 
 4.  ภายหลังที่สงแบบสอบถามไปแลว ระยะเวลาที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่1 
ธันวาคม ถึง 30 กุมภาพันธ 2553 ไดรับแบบสอบถามที่สงกลับคืนมาทั้งสิ้น 311 ฉบับ นํา
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณ  
 5.  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
  

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความ 
สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และคัดแบบสอบถามที่ ไมสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (Coding) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามที่
กําหนดไว 
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 3.  การประมวลผลขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการลงรหัสเรียบรอยแลวมาบันทึก
ขอมูลลงในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Sciences)  
 4.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี 
  4.1  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่1 ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิตไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพของตัวแทน มาวิเคราะห
ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ นําเสนอผลเปนคารอยละ (Percentage) 
  4.2  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่1 ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ไดแก อายุงาน มาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) 
  4.3  นําขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานดานบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิต โดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
  4.4  นําขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงานตัวแทน 
ประกันชีวิตโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
   4.5  นําขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
 5.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี 
  5.1  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไดแก 
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพตัวแทน โดยใชสถิติ t- test ในการทดสอบ สมมติฐาน ขอ 1 ทดสอบ
กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
  5.2  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไดแก 
อายุ สถานภาพ รายได โดยใชสถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานขอ 1 ทดสอบกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
  5.3  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต อายุ
งาน โดยใชสถิติ สถิติ Pearson Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐานขอ 1 ทดสอบกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
  5.4  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยใชสถิติ Pearson Correlation Coefficient ในการทดสอบ
สมมติฐาน ขอที่ 3 
  5.5  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานความฉลาดทางอารมณกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยใชสถิติ Pearson Correlation Coefficient ใน
การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 4 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน (Descriptive Statistic) ไดแก 
  1.1  หาคารอยละ ( Percentage ) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 36)  
  

    fP  =   100
n
×  

 
   เม่ือ  P   แทน คารอยละ หรือเปอรเซ็นต 
    f   แทน ความถี่ของขอมูลในแตละกลุม 
    n   แทน จํานวนความถีทั้งหมด 
 
  1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ X  ) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 33)  
      

    XX  =  
n
∑  

 
   เม่ือ X    แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  
 
  1.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) โดยใชสูตร (ชูศรี  
วงศรัตนะ. 2550: 60) 
 

    S.D. = 
)1(

)( 22

−

− ∑∑
nn

XXn
  

  
  
   เม่ือ S.D แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    2)(∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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  2. สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพ 
   สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability of the test) ของแบบสอบถาม เพ่ือ 

ทดสอบความเชื่อม่ันรวมโดยใชวิธี คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วานิชยบัญชา.  2546:449) 
 

    k Covariance / Variance = 
1 + (k -1) Covariance / Variance

α  

 

   เม่ือ α          แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
                            k         แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
   Covariance    แทน คาเฉลี่ยของความแปรปรวนระหวางคําถามตาง ๆ 
   Variance       แทน  คาเฉลีย่ของคาความแปรปรวนของคําถาม 
 
 3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ไดแก 
  3.1  สถิติ t-test for Independent sample ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 151) 
 
     3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน 2

1S  = 2
2S  

 

    t  =  
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+
−−

−

2121

2
21

2
11

21

11
2
11

nnnn
SnSn

XX
 

 
   โดยที่  df  =  221 −+ nn  

 

    3.1.2  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม ไมเทากัน 2
1S ≠ 

2
2S  
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2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−  
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   โดยที่ df  =  

11 2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2
2

1

2
1

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

n
n
S

n
n
S

n
S

n
S

 

 
 

   เม่ือ  t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    1X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
    2X    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
    2

1S   แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 
    2

2S   แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 
     1n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
     2n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
      df   แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)  
 
  3.2 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (One-Way Analysis of 
Variance) ใชทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป (กัลยา   
วานิชยบัญชา.  2548: 175 ) ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
   สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห น้ันในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตาง
ระหวางความแปรปรวนของกลุมโดยใชสถิติ Levene test ซ่ึงจะพิจารณาผลการทดสอบคาความ
แปรปรวนดังน้ี 
   3.2.1  กรณีคาความแปรปรวนเทากันทุกกลุม ก็จะใชคาสถิติ F-test ทดสอบความ
แตกตาง ดังน้ี  
 
ตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม(B) 

 
k-1 

 
SSB 

 

MSB = SSB 

k-1 

ภายในกลุม(W) 
 

N-k SSw 
MSw = SSw 

N-k 

MSB 

MSw 

ทั้งหมด N-1 SSt   
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    B

W

MSF  =  
MS

 

 
  โดยที่ k-1  แทน องศาแหงความอิสระระหวางประชากร 

    N-k  แทน องศาแหงความอิสระภายในประชากร 

  เม่ือ  F    แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F- distribution 
    MSB  แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSw  แทน ความแปรปรวนภายในกลุม 
    SSB  แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม 
    SSw  แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม 
    K   แทน จํานวนประชากรของกลุมตัวอยาง 
     N    แทน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
    df    แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และ 
             ภายในกลุม (N-k)    
 
   และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 333) . 
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  เม่ือ  ni  ≠   nj   
   
  โดยที่ r = n-k 
    LSD  แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยาง ที่ i และ j  
    MSE แทน คา Mean square error ไดจากตารางวิเคราะหความแปรปรวน  
    k  แทน จํานวนกลุมของกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
    n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
    α   แทน คาความเชื่อม่ัน 
    ni  แทน จํานวนตัวอยางในกลุมที่ i 
    nj  แทน จํานวนตัวอยางในกลุมที่ j 
 

LSD  = 



    49 

   3.2.2  กรณีคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใชคาBrown – Forsythe (B) 
(Hartung. 2001: 300) ใชสูตรดังน้ี 
 

    B  =  
'MSW

MSB
 

 

  โดยคา 'MSW  =   ∑
=
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  เม่ือ   B    แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe  
    MSB  แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม  
    MSW แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม สําหรับสถิติ Brown-forsythe  
     K    แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง  
    n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
    N    แทน  ขนาดประชากร 

    2
iS    แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

 
   และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการ 
ทดสอบเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Dunnett T3 (กัลยา วานิชยบัญชา
2548: 332-333) 
   สูตรวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153 – 155) ใช
สูตรดังน้ี 
 

    

( )
S
MSq

d ASD
D
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  เม่ือ  Dd  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett test 

    Dq   แทน  คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test  

    ASMS /  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 
    S  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  3.3  วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใช
สถิติ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 – 3 โดย
ใชสูตร ดังน้ี (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 85-86) 
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    xy 2 2 2 2

n XY - ( X) ( Y)r  = 
(n X  - X)  - (n Y  - ( Y)

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

 
 
   เม่ือ rxy   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    ∑x  แทน ผลรวมคะแนนรายขอของกลุมตัวอยาง 
    ∑Y  แทน ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุม 
    ∑X2  แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละกลุมตัวอยางยกกําลังสอง 
    ∑Y2  แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละกลุมตัวอยางยกกําลังสอง 
    ∑XY  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y 
     n   แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 
 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 < r < 1 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 
437) 
 หมายความวาคาของ r คือ 
 คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
 คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
 ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันมาก 
 ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันและมี 
ความสัมพันธกันมาก 
 ถา r = 0  แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน 
 ถา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย 
 
 การพิจารณาวาตัวแปร 2 ตัวนั้น มีความสัมพันธกันหรือไม และสัมพันธกันในระดับใด 
พิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ซ่ึงมีเกณฑดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) 
 1. คาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.71 – 1.00 แสดงวามีความสัมพันธในระดับสูง 
 2. คาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.31 – 0.70 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 3. คาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.01 – 0.30 แสดงวามีความสัมพันธในระดับต่ํา 
 4. คาสัมประสิทธิ์ระหวาง เปน 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเลย 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา ปจจัยดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล การ
วิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ
ในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t-distribution 
 F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F-distribution 
 SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
 SS(B) แทน ผลรวมของกําลังสองระหวางกลุม (Between group sum of Square) 
 SS(W) แทน ผลรวมของกําลังสองภายในกลุม (Within groups sum of Square) 
 MS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of squares) 
 MS(B) แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square Between  
    Groups) 
 MS(W) แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม(Mean Square Within Groups) 
 df  แทน ระดับขั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 
 Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบใชในการสรุปผลการทดสอบ 
    สมมติฐาน 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงการนําเสนอออกเปน 
5 ตอน ตามลําดับ ดังน้ี 
 ตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 การวิเคราะหขอมูลบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของผูบริหารงานของตัวแทนประกันชีวิตบริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ดังน้ี คือ 
 
 สมมติฐานที่ 1 : ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ 
รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สถานภาพของตัวแทน อายุงาน แตกตางกันมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล
แตกตางกัน  
 สมมติฐานที่ 2: ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีขอมูลสวนบุคคลไดแก อายุงานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด     
ในเขตปริมณฑล  
 สมมติฐานที่ 3: ปจจัยดานบุคลิกภาพประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง 
แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
  สมมติฐานที่ 4 : ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การรูจักอารมณของผูอ่ืน 
และการรูจักอารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพตัวแทนและอายุงานของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงจํานวน (ความถี่) และคา  
รอยละ ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. เพศ 
ชาย  
หญิง  

 
109 
202 

 
35.00 
65.00 

รวม 311 100.00 
2. อายุ 
 20 - 29 ป  
 30 - 39 ป   
 40 - 49 ป  
  50 ป ขึ้นไป 

 
33 
82 
115 
81 

 
10.60 
26.40 
37.00 
26.00 

รวม 311 100.00 

 3. รายได 
ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  
15,001 – 30,000 บาท  
30,001 – 45,000 บาท  
45,001 บาทขึ้นไป 

 
35 
159 
71 
46 

 
11.30 
51.10 
22.80 
14.80 

รวม 311 100.00 

 4. สถานภาพ 
 โสด   
 สมรส / อยูดวยกัน  
 หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 

 
76 
196 
39 

 
24.50 
63.00 
12.50 

รวม 311 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

5. ระดับการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตรี  
               ปริญญาตรีขึ้นไป  

 
121 
190 

 
38.90 
61.10 

รวม 311 100.00 
 6. สถานภาพตัวแทน 
 ทํางานพารไทม  
  ทํางานเต็มเวลา  

 
148 
160 

 
47.60 
52.40 

รวม 311 100.00 
ขอมูลสวนบุคคล Min Max X  S.D. 

7. อายุงาน ... ป (ตั้งแตเปนตัวแทนถึงปจจุบัน) 1 30 6.59 6.86 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ที่ใชเปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 311 คน พบวา 
 เพศ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 65.00 และเพศชาย 
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
 อายุ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีอายุ 40 - 49 ป มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 37.00 
รองลงมาเปนผูมีอายุ 30-39 ป มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 26.40 ถัดมาเปนผูมีอายุ 50 ปขึ้นไป 
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 26.00 และ20 - 29 ป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.60 
ตามลําดับ 
 รายได ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีรายได15,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 
51.10 รองลงมาเปนผูมีรายได 30,001 – 45,000 บาท มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 22.80 ถัดมา
เปนผูมีรายได 45,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.80 และ รายได ต่ํากวาหรือ
เทากับ 15,000 บาท มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.30 ตามลําดับ 
 สถานภาพ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน มีจํานวน 196 คน คิดเปน
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รอยละ 63.00 รองลงมามีสถานภาพโสด มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 24.40 และมีสถานภาพหยา
ราง / หมาย / แยกกันอยู มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีจํานวน 190 คน 
คิดเปนรอยละ 61.10 และเปนผูมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
38.90 ตามลําดับ 
 สถานภาพตัวแทน ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูบริหารทํางานเต็มเวลา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 
52.40 และเปนผูบริหารทํางานพารไทม มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 47.60 
 อายุงาน ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
ที่ตอบแบบสอบถามมีอายุงานนอยที่สุด 1 ป มากที่สุด 30 ป โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.59 ป และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.86 ป 
 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 การวิเคราะหขอมูลบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต 
จํากัด ในเขตปริมณฑล ประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบ
เปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอมโดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดัง
ตาราง 2  
 
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบุคลิกภาพของผูบริหารงาน 
     ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 

บุคลิกภาพของผูบริหาร X  S.D. 
ระดับ 

บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพแบบเปดเผย     
1. ทานชอบเขาสังคม 4.02 .611 มาก 
2. ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน 4.40 .522 มากที่สุด 
3.  ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 
4.  ทานชอบการแขงขัน 
5.  ทานมีความมั่นใจในตนเอง 

4.33 
3.90 
4.15 

.576 

.743 

.619 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

ดานแบบเปดเผยโดยรวม 4.16 .451 มาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

บุคลิกภาพของผูบริหาร X  S.D. 
ระดับ 

บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวัง     
 6. ทานมีความละเอียดถี่ถวน 3.86 .719 มาก 
 7. ทานมีความตั้งใจทํางาน 4.22 .603 มาก 
 8. ทานมีความขยันในการทํางาน 
 9. ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน 
10. ทานมีวินัยในตนเอง 

4.11 
4.01 
3.97 

.673 

.657 

.722 

มาก 
มาก 
มาก 

ดานบุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวังโดยรวม 4.03 .554 มาก 
บุคลิกภาพแบบมั่นคง     
 11. ทานมีนิสัยใจเย็น 3.85 .831 มาก 
 12. ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ 4.15 .683 มาก 
 13. ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง 
 14. ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย 
 15. ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง 

4.11 
3.83 
3.91 

.698 

.819 

.719 

มาก 
มาก 
มาก 

ดานบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวม 3.97 .594 มาก 
บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง     
 16. ทานมีความคิดสรางสรรค 4.07 .699 มาก 
 17. ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ  4.02 .655 มาก 
 18. ทานมีจินตนาการประณีต 
 19. ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล 
 20. ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง 

3.95 
4.12 
4.17 

.689 

.637 

.603 

มาก 
มาก 
มาก 

ดานบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม 4.06 .54 มาก 
บุคลิกแบบประนีประนอม 
21. ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน 

 
4.32 

 
.526 

 
มากที่สุด 

22. ทานมีความไววางใจผูอ่ืน 3.98 .619 มาก 
23. ทานเขากับคนอื่นไดงาย 
24. ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี 
25. ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน 

4.20 
4.27 
4.26 

.611 

.549 

.563 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ดานบุคลิกแบบประนีประนอมโดยรวม 4.20 .459 มาก 
บุคลิกภาพโดยรวม 4.08 .412 มาก 
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 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบ
ม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม พบวา บุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีบุคลิกภาพโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ซ่ึงเม่ือพิจารณาบุคลิกภาพเปนแตละแบบและรายขอ มีรายละเอียดดังน้ี 
 บุคลิกภาพแบบเปดเผย ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
ในเขตปริมณฑล มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีบุคลิกภาพแบบเปดเผย อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ชอบเปนมิตร
กับผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และขอที่มีบุคลิกภาพ
แบบเปดเผย อยูในระดับมาก ไดแก ชอบเขาสังคมมีความมั่นใจในตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 
ชอบเขาสังคมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ชอบการแขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ตามลําดับ 
 บุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวัง ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวังโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวัง อยู
ในระดับมากที่สุด ไดแก มีความตั้งใจทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และ ขอที่มีบุคลิกภาพแบบ
รอบคอบ ระมัดระวัง อยูในระดับมาก ไดแก มีความขยันในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 มี
ความสุขุม รอบคอบในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 มีวินัยในตนเองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 มี
ความละเอียดถี่ถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ตามลําดับ 
 บุคลิกภาพแบบมั่นคง ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ใน
เขตปริมณฑล มีบุคลิกภาพแบบม่ันคงโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ มีบุคลิกภาพแบบมั่นคง อยูในระดับมาก ไดแก ทานชอบทําใหผูอ่ืน
พอใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 มีจิตใจที่เขมแข็ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เปนคนมีอารมณม่ันคง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 มีนิสัยใจเย็น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ตามลําดับ  
 บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง อยู
ในระดับมาก ไดแก ทานมีความสนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 มีวิสัยทัศน 
มองการณไกล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 มีความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07มีความฉลาด มี
ไหวพริบ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.02 มีจินตนาการประณีต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ตามลําดับ  
 บุคลิกแบบประนีประนอม ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
ในเขตปริมณฑล มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.20 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม อยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ใหความรวมมือกับผูอ่ืน ในการทํางานเปนอยางดี 
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และขอ
ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม อยูในระดับมาก ไดแก เขากับคนอื่นไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
มีความไววางใจผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 การวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไดแก การรูจักอารมณของผูอ่ืน และการรูจักอารมณของ
ตนเอง โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความฉลาดทางอารมณของ 
     ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร X  S.D. 
ระดับความฉลาด 

ทางอารมณ 

การรูจักอารมณของผูอ่ืน    
1. ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ 4.23 .576 มากที่สุด 
2. ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา 4.15 .601 มาก 
3. ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ 4.45 .598 มากที่สุด 
4. ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืนในขณะพูดคุยกัน 4.12 .570 มาก 
5. ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ 4.28 5.71 มากที่สุด 

การรูจักอารมณของผูอ่ืนโดยรวม 4.24 .470 มากที่สุด 
การรูจักอารมณของตนเอง    
6. ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได 4.07 .651 มาก 
7. ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได 4.07 .636 มาก 
8. ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี 4.23 .615 มากที่สุด 
9. ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ 4.12 .603 มาก 
10. ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี 4.00 .667 มาก 

การรูจักอารมณของตนเองโดยรวม 4.09 .514 มาก 
ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 4.17 .44 มาก 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไดแก การรูจักอารมณของผูอ่ืนและการ
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รูจักอารมณของตนเอง พบวา โดยรวมผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
ผลรวมปจจัยดานความฉลาดทางอารมณของผูบริหารตัวแทน มีความฉลาดทางอารมณโดยรวม อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอมูลความฉลาดทางอารมณของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต เปนดานและรายขอ มีรายละเอียดดังน้ี 
 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต 
จํากัด ในเขตปริมณฑล มีความความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนโดยรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความฉลาดทาง
อารมณดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบ
ความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 มีนํ้าใจ
ชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และขอที่มีความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณ
ของผูอ่ืน อยูในระดับมาก ไดแก รับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.15 สามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ 
  ดานการรูจักอารมณของตนเอง ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต 
จํากัด ในเขตปริมณฑล มีความความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของตนเองโดยรวม อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความฉลาดทางอารมณ
ดานการรูจักอารมณของตนเอง อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และขอที่มีความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของตนเอง อยูในระดับ
มาก ไดแก ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ทาน
สามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของ
ตนเองลงได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 ตามลําดับ 
.  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
  การวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไดแก จํานวนผูถือกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันปแรก จํานวนตัวแทน
ในทีมงาน โดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 4  
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ ประสิทธิผลของผูบริหารงาน  
     ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 

ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน          Min Max 
X  S.D. 

1 จํานวนผูถือกรมธรรม   0 365 37.13 47.03 
2. จํานวนเบี้ยประกันปแรก  0 4,200,000 614,654.60 741,056.59 
3. จํานวนตัวแทนในทีมงาน  0 40 5.49 6.47 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล พบวา ผูบริหารตัวแทนที่ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน
ผูถือกรมธรรม (รายตอป) ต่ําสุด 0 ราย และมากที่สุด 365 ราย โดยเฉลี่ยประมาณ 37 ราย มีจํานวน
เบี้ยประกันปแรก (บาทตอป) ต่ําสุด 0 บาทและมากที่สุด 4,200,000บาท โดยเฉลี่ยเทากับ 
614,654.60 บาท และจํานวนตัวแทนในทีมงาน (คน)ต่ําสุด 0 คนและสูงสุด 40 คน โดยเฉลี่ย
ประมาณ 6 คน  
 

 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพตัวแทน ที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลแตกตางกัน แตกตางกัน 
 การทดสอบสมมติฐานในดาน เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพตัวแทน สถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ Independent Samples t-test ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ คาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 
 การทดสอบสมมติฐานในดานอายุ รายได และสถานภาพ สถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ สถิติ One-way ANOVA (One-Way Analysis of Variance) 
 โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 6 สมมติฐาน ดังน้ีคือ 
 เพศ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศที่แตกตางกัน มีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลแตกตางกัน 
แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
 H0: เพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไมแตกตางกัน 
 H1: เพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent Sampling t-test) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) คาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอย
กวา 0.05  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ันในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene’s test ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวาคาความ
แปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) ก็จะใชคา Equal 
Variances Assumed สําหรับผลการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม แตหากผลการทดสอบพบวาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม
แตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) ก็จะใชคา Equal Variances not Assumed สําหรับผลการ
ทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม 
ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ 
Levene's test แสดงดังตาราง 5  
 
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน 
    ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามเพศ 
 

 
 จากตาราง 5 ผลการทดสอบ Levene’s test พบวา ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวติ ดานจํานวนผูถือกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันปแรก และดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน มี
คา Sig. เทากับ 0.103 , 0.252 และ 0.694 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 หมายความวา คาความ
แปรปรวนของเพศทั้ง2 กลุมไมแตกตางกัน จึงใช t-test กรณี Equal Variances Assumed ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของเพศทั้ง 2 
กลุม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ตอเม่ือคา Sig. มากกวา 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ซ่ึง
ผลการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยใชสถิติ t-test 
แสดงดังตาราง 6 

 
Levene’s test for Equality of Variances ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 

F Sig. 
จํานวนผูถือกรมธรรม 2.677 .103 

จํานวนเบี้ยประกันปแรก 1.319 .252 
จํานวนตวัแทนในทีมงาน .155 .694 
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ตาราง 6 แสดงการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
     ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามเพศ 
 

 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ
ทดสอบแบบ Independent Sample t-test สามารถวิเคราะหไดดังน้ี  
 1.  จํานวนผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ .092 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศ
แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ .554 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีเพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ .092 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีเพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
  
 
 
 
 

ประสิทธิผลของ 
ผูบริหารตัวแทน 

เพศ X  S.D. t-test df 
Sig. 

(2-tailed) 

จํานวนผูถือกรมธรรม  
Equal variances assumed 

ชาย 
หญิง 

31.11 
43.47 

40.519 
70.242 

- 1.691 
 

309 .092 

จํานวนเบี้ยประกันปแรก  
Equal variances assumed 

ชาย 
หญิง 

587534.3 
694536.3 

812188.786 
10000914.496 

- .959 309 .339 

จํานวนตัวแทนในทีมงาน  
Equal variances assumed 

ชาย 
หญิง 

5.19 
5.65 

6.225 
6.609 

- .592 309 .554 
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 อายุ 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
 H0: อายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไมแตกตางกัน 
 H1: อายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ันในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมอายุโดยใชสถิติ Levene Statistic ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวากลุมอายุมีความ
แปรปรวนไมแตกตางกันทุกกลุม (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) ก็จะใชคาสถิติ F-test ใน
การทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตโดยรวมของกลุมอายุ 
แตหากผลการทดสอบพบวากลุมอายุมีคาความแปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม (คา Sig. มี
คานอยกวา 0.05) ก็จะใชคาสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตโดยรวมของกลุมอายุ ซ่ึงผลการทดสอบ ความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมอายุโดยใชสถิติ Levene Statistic แสดงดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
     บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลโดยรวม กับอายุ 
 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 7 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมอายุกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต พบวา ดานจํานวนผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ 0.026 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอายุอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน สวน

Homogeneity of Variances 
ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
จํานวนผูถือกรมธรรม 3.130* 3 307 .026 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก 5.159** 3 307 .002 
จํานวนตวัแทนในทีมงาน 8.066** 3 307 .000 
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ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน พบวามีคา Sig. เทากับ 0.002 และ 
0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอายุอยางนอย 2 กลุมแตกตาง
กัน ดังน้ันผูวิจัยจึงทําทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ตอเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 8  
 
ตาราง 8 แสดงการทดสอบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย 
     ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล โดยรวม จําแนกตามอายุ 
 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามอายุ โดยใชการ
ทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา 
  1.  จํานวนผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ 0.51 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีอายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ 0.053 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีอายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต จํานวนเบี้ยประกันปแรก ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงานมีคา Sig. เทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา 0.01น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีอายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 

ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 
Brown-

Forsythe 
Statistic df1 df2 Sig. 

จํานวนผูถือกรมธรรม ระหวางกลุม 2.635 3 220.625 .051 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก ระหวางกลุม 2.606 3 202.757 .053 
จํานวนตวัแทนในทีมงาน ระหวางกลุม 4.897** 3 246.396 .003 



    65 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู
ตอโดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซ่ึงไดผลลัพธดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระหวางผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตบริษัทไทย 
     ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่มีอายุแตกตางกันกับ ประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนใน 
     ทีมงาน 
 

20 - 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปขึ้นไป 
อายุ X  4.24 3.95 5.63 7.35 

20 – 29 ป 
 
30 – 39 ป 
 
40 – 49 ป 
 
50 ปขึ้นไป 

4.24 
 

3.95 
 

5.63 
 

7.35 

- .29 
(1.00) 

- 
 
 

-1.39 
(.702) 
- 1.68 
(.197) 

- 

- 3.10 
(.060) 

- 3.39** 
(.004) 
- 1.71 
(.513) 

- 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
  จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของผูบริหารงาน  
ตัวแทนที่มีอายุแตกตางกัน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
ตัวแทนในทีม โดยเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบความแตกตางรายคูดังน้ี 
 ผูบริหารตัวแทนที่มีอายุ 30 – 39 ป กับผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มี
คา Sig. เทากับ .004 ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุ 30–39 
ป มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีม แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต อายุ 30 – 39 ป มี
ประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมโดยเฉลี่ยตอป นอยกวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุ 
50 ปขึ้นไป และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 3.39   
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 รายได 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 รายไดที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
 H0: รายไดแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไมแตกตางกัน 
 H1: รายไดแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ันในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมอายุโดยใชสถิติ Levene Statistic ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวากลุมรายไดมีความ
แปรปรวนไมแตกตางกันทุกกลุม (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) ก็จะใชคาสถิติ F-test ใน
การทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของกลุมรายได แต
หากผลการทดสอบพบวากลุมอายุมีคาความแปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม (คา Sig. มีคา
นอยกวา 0.05) ก็จะใชคาสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของกลุมรายได ซ่ึงผลการทดสอบ ความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมอายุโดยใชสถิติ Levene Statistic แสดงดังตาราง 10 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
     บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลโดยรวม กับรายได 
 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 10 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุมรายไดกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน พบวา ดานจํานวนผูถือกรมธรรม Sig. เทากับ 0.029 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมรายไดอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน สวน ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.000 ซ่ึงนอย

Homogeneity of Variances 
ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
จํานวนผูถือกรมธรรม 3.055* 3 307 .029 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก 20.459** 3 307 .000 
จํานวนตวัแทนในทีมงาน 11.656** 3 307 .000 
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กวา 0.01 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมรายไดอยางนอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงทําทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown Forsythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ตอเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.01 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 11 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
     บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลโดยรวม จําแนกตามรายได  
 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามรายได โดยใชการ
ทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา 
  1.  จํานวนผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีรายได แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู
ตอโดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซ่ึงไดผลลัพธดังตาราง 12 
  2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ที่มีรายไดแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูตอโดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซ่ึงไดผลลัพธดังตาราง 13 
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 

ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 
Brown- 

Forsythe 
Statistic df1 df2 Sig. 

จํานวนผูถือกรมธรรม ระหวางกลุม  4.965** 3  159.370 .003 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก ระหวางกลุม 16.133** 3  115.660 .000 
จํานวนตัวแทนในทีมงาน ระหวางกลุม 10.098** 3 136.189 .000 
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ที่มีรายได แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูตอโดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซ่ึงไดผลลัพธดังตาราง 14 
 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระหวางผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท

ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ทีมีรายไดแตกตางกัน กับประสิทธิผลดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม  

 

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 
15,000 
บาท 

15,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
45,000 
บาท 

45,001 
บาทขึ้นไป รายได X  

25.34 31.94 39.21 60.83 
ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 
 
15,001 – 30,000 บาท 
 
30,001 – 45,000 บาท 
  
45,001 บาทขึ้นไป  

25.34 
 

31.94 
 

39.21 
 

60.83 
 

- - 6.59 
(.926) 

 

- 13.87 
(.514) 
- 7.27 
(.863) 

- 35.48** 
(.010) 

- 28.89* 
(.020) 
- 21.61 
(.245) 

- 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของผูบริหารงาน 
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดแตกตางกัน กับประสิทธิผลดานจํานวนผูถือกรมธรรม โดยเปรียบเทียบ
รายคู ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบความแตกตางรายคูดังน้ี 
 1.  ผูบริหารตัวแทนที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท กับผูบริหารตัวแทนที่มี
รายได 45,001 บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.010 ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริหาร
ตัวแทนที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนผูถือกรมธรรม โดยเฉลี่ย
ตอป แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผลดาน
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จํานวนผูถือกรมธรรม โดยเฉลี่ยตอป นอยกวา ผูบริหารตัวแทนที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป และมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 35.48  
 2.  ผูบริหารตัวแทนที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท กับผูบริหารตัวแทนที่มีรายได 
45,001 บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.049 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริหารตัวแทนที่มี
รายได 15,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนผูถือกรมธรรม โดยเฉลี่ยตอป แตกตางเปน
รายคูกับ ผูบริหารตัวแทนที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูบริหารตัวแทนที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
โดยเฉลี่ยตอป นอยกวา ผูบริหารตัวแทนที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
28.89  
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 13  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระหวางผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตบริษัท

ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ทีมีรายไดแตกตางกัน กับประสิทธิผลดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก 

  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

15,000 บาท 

15,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
45,000 บาท 

45,001 บาท
ขึ้นไป รายได X  

286,428.6 438,938.0 775,683.6 1,223,215 
ต่ํากวาหรือเทากับ  
 15,000 บาท 
15,001–30,00 บาท 
 
30,001–45,00 บาท 
  
45,001 บาทขึ้นไป 

286,428.6 
 

438,938.0 
 

775,683.6 
 

1,223,215 

- -152509.47 
(.188) 

 

-489255.06** 
(.001) 

-336745.59** 
(.009) 

-936786.56** 
(.000) 

-784277.09** 
(.000) 

- 447531.50 
(.100) 

- 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของผูบริหารงาน 
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดแตกตางกัน กับประสิทธิผลดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก โดย
เปรียบเทียบรายคู ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบความแตกตางรายคูดังน้ี 
 1.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท กับผูบริหาร
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 45,000 บาท มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
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หมายความวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผล
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 
45,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํา
กวาหรือเทากับ15,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก นอยกวา ผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 45,000 บาท และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 489,255.06  
 2.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท กับผูบริหาร
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
หมายความวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผล
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 
บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวา
หรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก นอยกวา ผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 936,786.56 
 3.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท กับผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 45,000 บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ.009 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
หมายความวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิผลดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 
45,000 บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 
15,001 – 30,000บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก นอยกวา ผูบริหารตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีรายได 30,001 – 45,000 บาทขึ้นไป และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 336,745.59  
 4.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท กับผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ.009 ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา 
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนเบี้ยประกันป
แรก แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000บาท มี
ประสิทธิผลดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก นอยกวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 
บาทขึ้นไป และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 784,277.09 
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระหวางผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตบริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ทีมีรายไดแตกตางกัน กับประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน 

  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

15,000 บาท 

15,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
45,000 
บาท 

45,001 บาท
ขึ้นไป รายได 

 

X  
 

2.51 4.57 6.51 9.37 
ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 
 
15,001 – 30,000 บาท 
 
30,001 – 45,000 บาท 
  
45,001 บาทขึ้นไป 

2.51 
 

4.57 
 

6.51 
 

9.37 

- - 2.05** 
(.010) 

 

- 3.99** 
(.000) 
- 1.94 
(.213) 

- 6.86** 
(.000) 

- 4.80** 
(.004) 
- 2.86 
(.302) 

- 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของผูบริหารงาน 
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดแตกตางกัน กับประสิทธิผลดานตัวแทนในทีมงานโดยเปรียบเทียบราย
คู ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบความแตกตางรายคูดังน้ี 
 1.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ15,000 บาท กับผูบริหาร
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท มีคา Sig. เทากับ .010 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
หมายความวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ15,000 บาท มีประสิทธิผล
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนที่มีรายได 15,001 – 30,000 
บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือ
เทากับ15,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน นอยกวา ผูบริหารตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 2.05 
 2.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ15,000 บาท กับผูบริหาร
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 45,000 บาท มีคา Sig. เทากับ.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
หมายความวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ15,000 บาท มีประสิทธิผล
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 
45,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํา
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กวาหรือเทากับ15,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน นอยกวา ผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีรายได 30,001 – 45,000 บาท และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 3.99  
 3.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท กับผูบริหาร
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
หมายความวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผล
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 
บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวา
หรือเทากับ 15,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน นอยกวา ผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 6.86  
 4.  ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท กับผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ.004 ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา 
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 บาทขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท มี
ประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน นอยกวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 45,001 
บาทขึ้นไป และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 4.80  
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สถานภาพ  
 สมมติฐานขอที่ 1.4 สถานภาพที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
 H0: สถานภาพแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไมแตกตางกัน 
 H1: สถานภาพแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ันในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมอายุโดยใชสถิติ Levene Statistic ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวากลุมสถานภาพมี
ความแปรปรวนไมแตกตางกันทุกกลุม (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) ก็จะใช การทดสอบ
ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: One Way 
ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ตอเม่ือคา Sig. (2- tailed) มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบ
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เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือ
หาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตหากผลการทดสอบพบวา
กลุมสถานภาพมีคาความแปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) ก็จะ
ใชคาสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ตอเม่ือ Sig. 
มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) 
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 15 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
    บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลโดยรวม กับสถานภาพ 
 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 15 ผลการทดสอบ Levene Statistic test เปรียบเทียบกลุมสถานภาพกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน พบวา ดานจํานวนผูถือกรมธรรม Sig. เทากับ 0.599 ซ่ึง
มากกวา 0.05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมสถานภาพทุกกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติในการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance:One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H1) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู
ใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดังตาราง 15  
 สวนดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ 0.001 
และ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมสถานภาพอยางนอย 2 กลุม
แตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงทําทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown Forsythe ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ตอเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.01 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ

Homogeneity of Variances 
ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
จํานวนผูถือกรมธรรม 0.514 2 308 .599 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก 7.305** 2 308 .001 
จํานวนตวัแทนในทีมงาน 11.283** 2 308 .000 
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สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 16 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
    บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนผูถือกรมธรรม จําแนกตามสถานภาพ 
 

 
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหาร 
งานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม จําแนกตามสถานภาพโดยใชสถิติการวิเคราะหคา
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) พบวา ดานจํานวน
ผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ .735 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐาน รอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพแตกตาง
กันมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตาราง 17  แสดงการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
     บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนเบี้ยปแรก และจํานวนตัวแทนใน 
     ทีมงาน จําแนกตามสถานภาพ 
 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 

ประสิทธิผลของ 
ผูบริหารตัวแทน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จํานวนผูถือกรมธรรม 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1,371.40 
684,279 
685,650 

  3 
308 
310 

685.70 
2221.68 

.309 .735 

ประสิทธิผลของผูบริหาร
ตัวแทน 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

จํานวนเบี้ยประกันปแรก ระหวางกลุม 2.970 2 158.470 .054 
จํานวนตัวแทนในทีมงาน ระหวางกลุม 10.732** 2 272.129 .000 
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 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกและดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน จําแนกตาม
สถานภาพ โดยใชการทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา 
  1.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ .054 ซ่ึงมากกวา 0.01 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกัน
ปแรก ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  2.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูตอโดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซ่ึงไดผลลัพธดังตาราง 18 
 
ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางผูบริหารงานตัวแทนทีมีสถานภาพตางกัน  
     กับประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
 

โสด 
สมรส 

/ อยูดวยกัน 
หมาย / หยา 
/ แยกกันอยู สถานภาพ 

 

X  

4.11 6.42 3.51 
โสด 
 
สมรส / อยูดวยกัน 
 
หมาย / หยา / แยกกันอยู 

4.11 
 

6.42 
 

3.51 

- - 2.31** 
(.005) 

- 
 
 

.51 
(.793) 

- 2.91** 
(.000) 

- 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของผูบริหารงาน 
ตัวแทนที่มีสถานภาพแตกตางกัน กับประสิทธิผลดานตัวแทนในทีมงาน โดยเปรียบเทียบรายคู ดวย
วิธี Dunnett’s T3 พบความแตกตางรายคูดังน้ี 
 1.  ผูบริหารตัวแทนที่โสด กับผูบริหารตัวแทนที่ สมรส /อยูดวยกัน มีคา Sig.เทากับ .005 
ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริหารตัวแทนที่โสด มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน
โดยเฉลี่ยตอป แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนที่สมรส / อยูดวยกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนที่โสด มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมโดยเฉลี่ยตอป นอย
กวา ผูบริหารตัวแทนที่ สมรส / อยูดวยกัน และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 2.31  
 2.  ผูบริหารตัวแทนที่ สมรส / อยูดวยกัน กับผูบริหารตัวแทนที่ หมาย / หยา / แยกกันอยู 
มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริหารตัวแทนที่ สมรส / อยูดวยกัน มี
ประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงานโดยเฉลี่ยตอป แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริหารตัวแทนที่ 
หมาย / หยา / แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริหารตัวแทนที่ สมรส / อยู
ดวยกัน มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงานโดยเฉลี่ยตอป มากกวา ผูบริหารตัวแทนที่ 
หมาย/ หยา / แยกกันอยู และมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 2.91  
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 ระดับการศึกษา  
 สมมติฐานขอที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
 H0: ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไมแตกตางกัน 
 H1: ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ประชากรสองกลุม โดยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ใช 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มี 
คานอยกวา 0.05  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ันในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene’s test ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวาคาความ
แปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) ก็จะใชคา Equal 
Variances Assumed สําหรับผลการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม แตหากผลการทดสอบพบวาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม
แตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) ก็จะใชคา Equal Variances not Assumed สําหรับผลการ
ทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม 
ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมเพศทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ 
Levene's test แสดงดังตาราง 19 ตอไปน้ี 
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ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน 
     ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลโดยรวม กับระดับการศึกษา 
 

 
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบ Levene’s test พบวา ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันปแรก และดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน มี
คา Sig. เทากับ 0.771 ,0.569 และ 0.45 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 หมายความวา คาความ
แปรปรวนของระดับการศึกษาทั้ง2 กลุมไมแตกตางกัน จึงใช t-test กรณี Equal Variances 
Assumed ดังน้ันผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ของระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%ผลการทดสอบจะยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มากกวา 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ตอเม่ือคา 
Sig. นอยกวา 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต โดยใชสถิติ t-test แสดงดังตาราง 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levene’s test for Equality of Variances ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 

F Sig. 
จํานวนผูถือกรมธรรม .085 .771 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก .325 .569 
จํานวนตวัแทนในทีมงาน 2.133 .145 
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ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
     บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
ใชสถิติทดสอบแบบ Independent Sample t-test สามารถวิเคราะหไดดังน้ี  
 1.  จํานวนผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ .687 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ .592 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ .322 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 
 

ประสิทธิผลของ 
ผูบริหารตัวแทน 

ระดับการศึกษา X  S.D. t-test df 
Sig. 

(2-tailed) 

จํานวนผูถือกรมธรรม  
Equal variances assumed 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

38.48 
36.27 

50.926 
44.488 

-.404 
 

309 .687 

จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
Equal variances assumed 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

586364.5 
632671.0 

738929.939 
743794.444 

-.537 309 .592 

จํานวนตัวแทนในทีมงาน  
Equal variances assumed 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

5.03 
5.78 

6.233 
6.618 

 -.991 309 .322 
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 สถานภาพตัวแทน 
 สมมติฐานขอที่ 1.6 สถานภาพตัวแทนที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
 H0: สถานภาพตัวแทนแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไมแตกตางกัน 
 H1: สถานภาพตัวแทนแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ประชากรสองกลุม โดยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ใช 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มี 
คานอยกวา 0.05  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ันในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมสถานภาพตัวแทนทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene’s test ซ่ึงหากผลการทดสอบ
พบวาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ 0.05) ก็จะ
ใชคา Equal Variances Assumed สําหรับผลการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของกลุมสถานภาพตัวแทนทั้ง 2 กลุม แตหากผลการทดสอบพบวา
คาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) ก็จะใชคา Equal 
Variances not Assumed สําหรับผลการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ของกลุมสถานภาพตัวแทนทั้ง 2 กลุม ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางระหวาง
ความแปรปรวนของกลุมสถานภาพตัวแทนทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene's test แสดงดังตาราง 21 
ตอไปน้ี 
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ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทย 
    ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลโดยรวม กับสถานภาพตัวแทน 
 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบ Levene’s test พบวาประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันปแรก และดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
พบวาทุกดานมีคา Sig. เทากับ 0.000 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยวา 0.05 
หมายความวา คาความแปรปรวนของสถานภาพตัวแทนทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน จึงใช t-test กรณี 
Equal Variances not Assumed ดังน้ันผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของสถานภาพตัวแทนทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95%ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มากกวา 0.05 และจะ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางของ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยใชสถิติ t-test แสดงดังตาราง 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levene’s test for Equality of Variances ประสิทธิผลของผูบริหารตัวแทน 

F Sig. 
จํานวนผูถือกรมธรรม 43.664** .000 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก 52.716** .000 
จํานวนตัวแทนในทีมงาน 64.652** .000 
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ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
     บริษัท  ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลโดยรวม จําแนกตามสถานภาพตัวแทน 
 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามสถานภาพตัวแทน 
โดยใชสถิติทดสอบแบบ Independent Sample t-test สามารถวิเคราะหไดดังน้ี  
 1.  จํานวนผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
สถานภาพตัวแทนแตกตางกัน ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานพารไทมมีคาเฉลี่ยต่ําวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิ
ตที่ทํางานเต็มเวลา  
 2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติ 
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
สถานภาพตัวแทนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก แตกตางกัน 
อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิตที่ทํางานพารไทมมีคาเฉลี่ยต่ําวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานเต็มเวลา  
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติ 
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
สถานภาพตัวแทนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน
อยาง มีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิตที่ทํางานพารไทมมีคาเฉลี่ยต่ําวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานเต็มเวลา  
 

ประสิทธิผลของ 
ผูบริหารตัวแทน 

สถานภาพ 
ตัวแทน X  S.D. t-test df 

Sig. 
(2-tailed) 

จํานวนผูถือกรมธรรม  
Equal variances assumed 

ทํางานพารไทม 
ทํางานเต็มเวลา 

20.14 
52.56 

19.70 
58.10 

-6.71** 202.0 .000 

จํานวนเบี้ยประกันปแรก  
Equal variances assumed 

ทํางานพารไทม 
ทํางานเต็มเวลา 

332521.9 
870824.2 

403488.87 
874296.45 

-7.07** 232.7 .000 

จํานวนตัวแทนในทีมงาน  
Equal variances assumed 

ทํางานพารไทม 
ทํางานเต็มเวลา 

3.28 
7.49 

3.13 
7.92 

-6.23** 215.6 .000 
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 สมมติฐานขอที่ 2 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ใน
เขตปริมณฑล 
 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
 H0: อายุงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 H1: อายุงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson Product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คา Sig. 
คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 23 
 
ตาราง 23  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
     กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต 
     ปริมณฑล  
 

อายุงาน 
 

ประสิทธิผลในการทํางาน 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig 

(2 tailed) 
ระดับความสัมพันธ 

1.จํานวนผูถือกรมธรรม  .257** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
2.จํานวนเบี้ยประกันปแรก  .309** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
3.จํานวนตัวแทนในทีมงาน .349** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุงานกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product moment correlation coefficient) พบวา   
  จํานวนผูถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุงานของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
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ชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.257 แสดงวา มี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
อายุงานมากขึ้น จะมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
  จํานวนเบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุงานของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.309 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุงานมากขึ้น จะมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา  
 จํานวนตัวแทนในทีมงาน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุงานของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทน
ในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.349 
แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุงานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานบุคลิกภาพประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ 
ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0: ปจจัยดานบุคลิกภาพ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกนั
ชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 H1: ปจจัยดานบุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson Product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คา Sig. 
คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 24 
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ตาราง 24 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับประสิทธิผล ของผูบริหารงาน 
     ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนผูถือกรมธรรม  
  

ประสิทธิผลของดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
บุคลิกภาพ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

 แบบเปดเผย 
 1. ทานชอบเขาสังคม 
 2. ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน 
 3. ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 
 4. ทานชอบการแขงขัน 
 5. ทานมีความมั่นใจในตนเอง 

 
.148** 
.128* 
.133* 
.272** 
.216** 

 
.009 
.024 
.019 
.000. 
000 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบเปดเผยโดยรวม .252** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบรอบคอบระมัดระวัง 
6. ทานมีความละเอียดถี่ถวน  
7. ทานมีความตั้งใจทํางาน 
8. ทานมีความขยันในการทํางาน 
9. ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน 
10. ทานมีวินัยในตนเอง 

 
.118* 
.173** 
.150** 
.162** 
.177** 

 
.038 
.002 
.008 
.004 
.002 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบรอบคอบระมัดระวัง โดยรวม .189** .001 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบมั่นคง 
 11. ทานมีนิสัยใจเย็น 
 12. ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ 
 13. ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง 
 14. ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย 
 15. ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง 

 
.126* 
.115* 
.126* 
.076 
.069 

 
.026 
.043 
.026 
.179 
.222 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 

 แบบมั่นคงโดยรวม .129* .023 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบเปดเผยและใจกวาง  
16. ทานมีความคิดสรางสรรค 
17. ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ 
18. ทานมีจินตนาการประณีต  
19. ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล 
20. ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง 

 
.105 
.102 
.144* 
.126* 
.105 

 
.064 
.071 
.011 
.027 
.065 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ไมมีความสัมพันธ 

 บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม .142* .012 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
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ตาราง 24  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
บุคลิกภาพ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

แบบประนีประนอม 
21. ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
22. ทานมีความไววางใจผูอ่ืน 
23. ทานเขากบัคนอื่นไดงาย 
24. ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางาน   
     เปนอยางดี 
25. ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการ 
     ทํางาน 

 
.080 
.132* 
.141* 
.107 
 
.219** 
 

 
.160 
.020 
.013 
.060 
 
.000 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ไมมีความสัมพันธ 
 
 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบประนีประนอม โดยรวม .171** .003 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

บุคลิกภาพโดยรวม .218** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม กับบุคลิกภาพโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product moment correlation coefficient) พบวา 
บุคลิกภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผู
ถือกรมธรรม มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.218 แสดงวา มี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
มีบุคลิกภาพโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ผูถือกรมธรรม เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห บุคลิกภาพแตละแบบไดดังน้ี 
  

 บุคลิกภาพแบบเปดเผย  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวม กับประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม พบวา มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 
0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
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แบบเปดเผยโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
.252 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอได
ดังน้ี 
 1.  ทานชอบเขาสังคม พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.009 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่อง
ชอบเขาสังคม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.148 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบเขาสังคมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 2.  ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.024 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเร่ืองชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.128 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบเปนมิตรกับผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา
 3.  ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.019 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเร่ืองชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.133 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆมากขึ้น จะทํา
ให มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 4.  ทานชอบการแขงขัน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่อง
ชอบการแขงขัน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.272 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบการแขงขันมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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 5.  ทานมีความมั่นใจในตัวเอง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.216 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
   

 บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม พบวา มี Sig. เทากับ 
.001 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .189 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวม
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น
ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 6.  ทานมีความละเอียดถี่ถวน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.038 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องความละเอียดถี่ถวน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.118 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความละเอียด
ถี่ถวนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 7.  ทานมีความตั้งใจทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องความตั้งใจทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.173 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความตั้งใจ
ทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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 8.  ทานมีความขยันในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.008 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องความขยันในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.150 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความขยันใน
การทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 9.  ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวา 
0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบรอบคอบระมัดระวัง ในเร่ืองความสุขุม รอบคอบในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.162 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และ
ไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวังในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 10. ทานมีวินัยในตนเอง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องมีวินัยในตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.177 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องมีวินัยใน
ตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
  

 บุคลิกภาพแบบมั่นคง  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวม กับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม พบวา มี Sig. เทากับ .023 ซ่ึงนอยวา 
0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบม่ันคงโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผู
ถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .129 
แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
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 11. ทานมีนิสัยใจเย็น พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.026 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเร่ืองมี
นิสัยใจเย็น มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.126 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบม่ันคงในเรื่องมีนิสัยใจเย็นมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 12. ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.043 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ใน
เรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.115 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 13. ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.026 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเร่ืองมี
จิตใจที่เขมแข็ง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.126 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องมีจิตใจที่เขมแข็งมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 14. ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย พบวา มี Sig. เทากับ .179 ซ่ึงมากกวา 0.05 
น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ม่ันคง ในเรื่องไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 15. ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง พบวา มี Sig. เทากับ .222 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ใน
เรื่องเปนคนมีอารมณม่ันคง ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม พบวา มี Sig. เทากับ 
.012 ซ่ึงนอยวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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วา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .142 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น
ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 16. ทานมีความคิดสรางสรรค พบวา มี Sig. เทากับ .064 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจ
กวาง ในเรื่องความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 17. ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ พบวา มี Sig. เทากับ .071 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
และใจกวาง ในเรื่องความฉลาด มีไหวพริบ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 18. ทานมีจินตนาการประณีต พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.011 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
และใจกวาง ในเรื่องมีจินตนาการประณีต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.144 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางในเรื่องมีจินตนาการ
ประณีตมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 19. ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.027 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
เปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมีวิสัยทัศน มองการณไกล มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.126 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางใน
เร่ืองมีวิสัยทัศน มองการณไกลมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 20. ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง พบวา มีคา Sig. เทากับ .065 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง ไมมีความสัมพันธกับ
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ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
   

 บุคลิกแบบประนีประนอม 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม พบวา มี Sig. เทากับ 
.003 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา บุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ .171 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวมมากขึ้น จะทํา
ใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 21. ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ .160 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องความฉลาด มีไหวพริบ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 22. ทานมีความไววางใจผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.020 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องมีความไววางใจผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.132 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีความไววางใจ
ผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 23. ทานเขากับคนอ่ืนไดงาย พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.013 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องเขากับคนอ่ืนไดงาย มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.141 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเร่ืองเขากับคนอ่ืนได
งายมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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 24. ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี พบวา มีคา Sig. เทากับ .060 
ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 25. ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.219 แสดงวามีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 
ตาราง 25 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับประสิทธิผล ของผูบริหารงานตัว 
     แทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก  
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
บุคลิกภาพ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

 แบบเปดเผย 
 1. ทานชอบเขาสังคม 
 2. ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน 
 3. ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 
 4. ทานชอบการแขงขัน 
 5. ทานมีความมั่นใจในตนเอง 

 
.249** 
.181** 
.171** 
.286** 
.260** 

 
.000 
.001 
.002 
.000. 
000 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบเปดเผยโดยรวม .138** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบรอบคอบระมัดระวัง 
6. ทานมีความละเอียดถี่ถวน  
7. ทานมีความตั้งใจทํางาน 
8. ทานมีความขยันในการทํางาน 
9. ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน 
10. ทานมีวินัยในตนเอง 

 
.107 

.205** 

.204** 
.139* 
.172** 

 
.059 
.000 
.000 
.014 
.002 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบรอบคอบระมัดระวัง โดยรวม .200** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
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ตาราง 25  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
บุคลิกภาพ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

แบบมั่นคง 
 11. ทานมีนิสัยใจเย็น 
 12. ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ 
 13. ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง 
 14. ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย 
 15. ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง 

 
.171** 
.164** 
.168** 
.143* 
.168** 

 
.002 
.004 
.003 
.011 
.003 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบมั่นคงโดยรวม .205** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบเปดเผยและใจกวาง  
16. ทานมีความคิดสรางสรรค 
17. ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ 
18. ทานมีจินตนาการประณีต  
19. ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล 
20.ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง 

 
.133* 
.122* 
.167** 
.115* 
.125* 

 
.019 
.032 
.003 
.043 
.028 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม  .162** .004 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบประนีประนอม 
21. ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
22. ทานมีความไววางใจผูอ่ืน 
23. ทานเขากับคนอื่นไดงาย 
24. ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนใน 
     การทํางานเปนอยางดี 
25. ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุน 
     ในการทํางาน 

 
.116* 
.188** 
.154** 
.134* 

 
.221** 

 

 
.042 
.001 
.006 
.018 

 
.000 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบประนีประนอม โดยรวม .204** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

บุคลิกภาพโดยรวม .270** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก กับบุคลิกภาพโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product moment correlation coefficient) พบวา 
บุคลิกภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรก มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.270 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห บุคลิกภาพแตละแบบ
ไดดังน้ี 
 บุคลิกภาพแบบเปดเผย  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวม กับประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก พบวา มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอย
วา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ .138 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห
เปนรายขอไดดังน้ี 
 1.  ทานชอบเขาสังคม พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่อง
ชอบเขาสังคม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.249 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบเขาสังคมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 2. ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเรื่องชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.181 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
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งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบเปนมิตรกับผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 3.  ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเร่ืองชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.171 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆมากขึ้น จะทํา
ให มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับ
ต่ํา 
 4.  ทานชอบการแขงขัน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่อง
ชอบการแขงขัน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.286 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบการแขงขันมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 5.  ทานมีความมั่นใจในตัวเอง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.260 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 บคุลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก พบวา มี Sig. เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .200 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวม
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก
เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
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 6.  ทานมีความละเอียดถี่ถวน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.059 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องมีความละเอียดถี่ถวน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7.  ทานมีความตั้งใจทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบ คอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องความตั้งใจทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.205 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่อง
ความตั้งใจทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 8.  ทานมีความขยันในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องความขยันในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.204 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่อง
ความขยันในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 9.  ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.014 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบรอบคอบระมัดระวัง ในเร่ืองความสุขุม รอบคอบในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.139 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และ
ไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวังในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 10. ทานมีวินัยในตนเอง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องมีวินัยในตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.172 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องมีวินัยใน
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ตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันป
แรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 บุคลิกภาพแบบมั่นคง  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวม กับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก พบวา มี Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 
0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบม่ันคงโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
.205 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอได
ดังน้ี 
 11. ทานมีนิสัยใจเย็น พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเร่ืองมี
นิสัยใจเย็น มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.171 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบม่ันคงในเรื่องมีนิสัยใจเย็นมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 12. ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ใน
เรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.164 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 13. ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเร่ืองมี
จิตใจที่เขมแข็ง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.168 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องมีจิตใจที่เขมแข็งมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 14. ทาน
ไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.011 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องไม
เปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.143 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงายมากขึ้น จะ
ทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับ
ต่ํา 
 15. ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ใน
เรื่องเปนคนมีอารมณม่ันคง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.168 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องเปนคนมีอารมณม่ันคงมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก พบวา มี Sig. เทากับ 
.004 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .162 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 16. ทานมีความคิดสรางสรรค พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.019 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
และใจกวาง ในเร่ืองมีความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.133 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางงในเรื่องมี
ความคิดสรางสรรคมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรก เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 17. ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.032 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
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และใจกวาง ในเรื่องมีความฉลาด มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.122 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางงในเรื่องมีความฉลาดมากขึ้น จะทําให
มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 18. ทานมีจินตนาการประณีต พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
และใจกวาง ในเรื่องมีจินตนาการประณีต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.167 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางงในเรื่องมี
จินตนาการประณีตมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 19. ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.043 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
เปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมีวิสัยทัศน มองการณไกล มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.115 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางใน
เร่ืองมีวิสัยทัศน มองการณไกลมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 20. ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.028 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง มีความสัมพันธกับประสิทธผิล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.125 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และ
ไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจ
กวางในเรื่องมีความสนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวางมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 บุคลิกแบบประนีประนอม 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก พบวา มี Sig. เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา บุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน



    100 

ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .270 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวมมาก
ขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนราย
ขอไดดังน้ี 
 21. ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.042 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.116 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 22. ทานมีความไววางใจผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องมีความไววางใจผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.188 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีความ
ไววางใจผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 23. ทานเขากับคนอ่ืนไดงาย พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องเขากับคนอ่ืนไดงาย มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.154 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องเขากับ
คนอ่ืนไดงายมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 24. ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.018 
ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเร่ืองใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.134 แสดงวา มี
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ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดีมากขึ้น จะทํา
ใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
   25. ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.221 แสดงวามีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
แบบประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 
ตาราง 26 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับประสิทธิผล ของผูบริหารงานตัว 
    แทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนตวัแทนในทีมงาน 
บุคลิกภาพ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

 แบบเปดเผย 
 1. ทานชอบเขาสังคม 
 2. ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน 
 3. ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 
 4. ทานชอบการแขงขัน 
 5. ทานมีความมั่นใจในตนเอง 

 
.129* 
.093 
.132* 
.213** 
.136* 

 
.023 
.102 
.020 
.000 
.017 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบเปดเผยโดยรวม .197** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

แบบรอบคอบระมัดระวัง 
6. ทานมีความละเอียดถี่ถวน  
7. ทานมีความตั้งใจทํางาน 
8. ทานมีความขยันในการทํางาน 
9. ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน 
10. ทานมีวินัยในตนเอง 

 
.090 

.152** 

.157** 
.112* 
.153** 

 
.111 
.007 
.006 
.048 
.007 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 แบบรอบคอบระมัดระวัง โดยรวม .161** .004 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
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ตาราง 26 (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน บุคลิกภาพ 

 r Sig. ระดับความสัมพันธ 

แบบมั่นคง 
 11. ทานมีนิสัยใจเย็น 
 12. ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ 
 13. ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง 
 14. ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย 
 15. ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง 

 
-.010 
.019 
.099 
-.030 
.011 

 
. .866 
.734 
.081 
.592 
.853 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 

 แบบมั่นคงโดยรวม .019 .736 ไมมีความสัมพันธ 

แบบเปดเผยและใจกวาง  
16. ทานมีความคิดสรางสรรค 
17. ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ 
18. ทานมีจินตนาการประณีต  
19. ทานมีวิสยัทัศน มองการณไกล 
20.ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยาง
กวางขวาง 

 
.019 
.000 
.033 
.068 
.044 

 
.738 
.994 
.560 
.234 
.445 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 

 แบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม  .039 .491 ไมมีความสัมพันธ 

 แบบประนีประนอม 
21. ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
22. ทานมีความไววางใจผูอ่ืน 
23. ทานเขากบัคนอื่นไดงาย 
24. ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนใน 
     การทํางานเปนอยางดี 
25. ทานมีนิสัยอดทนและมีความ 
     ยืดหยุนในการทํางาน 

 
-.030 
.075 
-.010 
.038 

 
.067 

 

 
.596 
.186 
.860 
.503 

 
.237 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 

 
ไมมีความสัมพันธ 

 แบบประนีประนอม โดยรวม .036 .524 ไมมีความสัมพันธ 

 บุคลิกภาพโดยรวม .110 .052 ไมมีความสัมพันธ 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน กับบุคลิกภาพโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product moment correlation coefficient) พบวา 
บุคลิกภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงานมีคา Sig. เทากับ 0.052 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถวิเคราะห บุคลิกภาพแตละแบบไดดังน้ี 
 
 บุคลิกภาพแบบเปดเผย  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวม กับประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน พบวา มีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึง
นอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ .197 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห
เปนรายขอไดดังน้ี 
 1.  ทานชอบเขาสังคม พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.023 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่อง
ชอบเขาสังคม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.129 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบเขาสังคมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 2.  ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.102 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเรื่องชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.020 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเร่ืองชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
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เทากับ 0.132 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆมากขึ้น จะทํา
ให มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับ
ต่ํา 
 4.  ทานชอบการแขงขัน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่อง
ชอบการแขงขัน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทน
ในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.213 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องชอบการแขงขันมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 5.  ทานมีความมั่นใจในตัวเอง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.017 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
ในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.136 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 
 บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมดัระวัง 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน พบวา มีคา Sig. 
เทากับ .004 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.161 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง
โดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 6.  ทานมีความละเอียดถี่ถวน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.111 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องมีความละเอียดถี่ถวน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 7.  ทานมีความตั้งใจทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบ คอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องความตั้งใจทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.152 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความตั้งใจ
ทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 8.  ทานมีความขยันในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องความขยันในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.157 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่อง
ความขยันในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 9.  ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.048 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบรอบคอบระมัดระวัง ในเร่ืองความสุขุม รอบคอบในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.112 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และ
ไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวังในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 10. ทานมีวินัยในตนเอง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบ
ระมัดระวัง ในเรื่องมีวินัยในตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.153 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องมีวินัยใน
ตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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 บุคลิกภาพแบบมั่นคง  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวม กับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก พบวา มี Sig. เทากับ .736 ซ่ึงมากวา 
0.05 น่ันคือ หมายความวา ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา บุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สามารถวิเคราะหเปนราย
ขอไดดังน้ี 
 11. ทานมีนิสัยใจเย็น พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.866 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องมี
นิสัยใจเย็น ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 12. ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ พบวามีคา Sig. เทากับ 0.734 ซ่ึงมากกวา0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ใน
เรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 13. ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง พบวามีคา Sig. เทากับ 0.081 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องมี
จิตใจที่เขมแข็ง ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 14. ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.592 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบม่ันคง ในเร่ืองไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 15. ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.853 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ใน
เรื่องเปนคนมีอารมณม่ันคง ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน พบวา มีคา Sig. 
เทากับ .491 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
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บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 16. ทานมีความคิดสรางสรรค พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.738 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
และใจกวาง ในเรื่องมีความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 17. ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.994 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
และใจกวาง ในเร่ืองมีความฉลาด ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 18. ทานมีจินตนาการประณีต พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.560 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย
และใจกวาง ในเรื่องมีจินตนาการประณีต ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 19. ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.234 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ัน
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
เปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมีวิสัยทัศน มองการณไกล ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 20. ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.445 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพ
แบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
 บุคลิกแบบประนีประนอม 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม กับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน พบวา มี Sig. เทากับ 
.524 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 21. ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน พบวา คา Sig. เทากับ 0.596 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
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ประนีประนอม ในเรื่องชอบชวยเหลือผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 22. ทานมีความไววางใจผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.186 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องมีความไววางใจผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 23. ทานเขากับคนอื่นไดงาย พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.860 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องเขากับคนอื่นไดงาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 24. ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี พบวา คา Sig. เทากับ 0.503 ซ่ึง
มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   25. ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.237 ซ่ึง
มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การรูจักอารมณ 
ของผูอ่ืน และการรูจักอารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0: ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 H1: ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson Product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คา Sig. 
คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
    บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนผูถือกรมธรรมกับ ความฉลาดทาง 
    อารมณโดยรวม 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม ความฉลาดทางอารมณ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
1. ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ  
2. ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตา
ของเขา  
3. ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ 
4. ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืนในขณะพูดคุยกัน 
5. ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ 

 
.129* 
.162** 
 
.074 
.149** 
.175** 

 
.023 
.004 

 
.194 
.009 
.002 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน โดยรวม .167** .003 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
6. ทานสามารถผอนคลาย 
 ความเครียดของตนเองลงได 
7. ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได 
8. ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี 
9. ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตาม 
    สถานการณตางๆ 
10. ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี 

 
.204** 
 
.193** 
.149** 
.140* 
 
.178** 

 
.000 

 
.001 
.009 
.014 

 
.002 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวม .214** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ความฉลาดทางอารมณ โดยรวม .212** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม กับความฉลาดทางอารมณโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product moment correlation coefficient) พบวา มีคา 
Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน



    110 

ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .212 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมมากขึ้น จะ
ทําใหมีประสิทธิผล ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายดานได
ดังน้ี 
 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม กับความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน พบวา มี Sig. 
เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนโดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .167 แสดงวา มีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 1.  ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.023 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเร่ืองมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.129 แสดงวามีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรู จักอารมณของผู อ่ืน ในเร่ืองมีนํ้าใจชวยเหลือผู อ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 2.  ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.004 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.162 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องรับรูความรูสึกของผูอ่ืนมากขึ้น จะทํา
ใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
  3.  ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.194 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องยินดีเม่ือเห็นผู อ่ืนประสบความสําเร็จ ไมมี
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ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.009 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณ
ของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.149 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถ
รับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 5.  ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.175 แสดงวามีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม กับความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง พบวา มี Sig. 
เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .214 แสดงวา มีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 6.  ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได  พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 
ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของ
ตนเองลงได มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
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กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.204 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาด
ความเครียดของตนเองลงไดมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 7.  ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 
0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรู จักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.193 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได 
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพิ่มขึ้น
ในระดับต่ํา 
 8.  ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.009 ซ่ึงนอยกวา 
0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.149 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น
ในระดับต่ํา 
 9.  ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.014 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณตางๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.204 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเร่ืองแสดง
อารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตวัแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 10. ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอย
กวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
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ฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.178 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปน
อยางดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 

ตาราง 28 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
    บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก ความฉลาดทาง 
    อารมณโดยรวม 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
ความฉลาดทางอารมณ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
1. ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ  
2. ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา  

3. ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ 
4. ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืนในขณะพูดคุยกัน 
5. ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ 

 
.154** 
.159** 
.108 
.190** 
.145* 

 
.006 
.005 
.057 
.001 
.010 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน โดยรวม .184** .001 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
6. ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได 
7. ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได 
8. ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี 
9. ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตาม 
   สถานการณตางๆ 
10. ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี 

 
.218** 
.190** 
.178** 
.160** 
 
.190** 

 
.000 
.001 
.002 
.005 
 
.001 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวม .231** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ความฉลาดทางอารมณ โดยรวม .231** .000 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก กับความฉลาดทางอารมณโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product moment correlation coefficient) พบวา มี 
Sig. เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .231 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมมากขึ้น จะ
ทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับ
ต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายดานไดดังน้ี 
 

 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก กับความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน พบวา มี Sig. 
เทากับ .001 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนโดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .184 แสดงวา มีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 1.  ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเร่ืองมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.154 แสดงวามีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรู จักอารมณของผู อ่ืน ในเร่ืองมีนํ้าใจชวยเหลือผู อ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 2.  ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.159 แสดงวามี
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ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเร่ืองรับรูความรูสึกของผูอ่ืนมากขึ้น จะมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
  3.  ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.057 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องยินดีเม่ือเห็นผู อ่ืนประสบความสําเร็จ ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณ
ของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.190 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถ
รับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 5.  ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.01 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.145 แสดงวามีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก กับความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง พบวา มี Sig. 
เทากับ .000 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .231 แสดงวา มีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทาง
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อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 6.  ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได  พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 
ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของ
ตนเองลงได มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.218 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอน
คลาดความเครียดของตนเองลงไดมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 7.  ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 
0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรู จักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.190 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได 
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือเบี้ยประกันปแรก
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 8.  ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 
0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.178 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 9.  ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณตางๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
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(r) เทากับ 0.160 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเร่ืองแสดง
อารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 10. ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอย
กวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
ฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.190 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปน
อยางดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันป
แรกเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
 
ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
    บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน กับ ความฉลาดทาง 
    อารมณโดยรวม 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนตวัแทน 
ในทีมงาน ความฉลาดทางอารมณ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
1. ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ  
2. ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จาก 
 สีหนาและแววตาของเขา  
3. ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ 
4. ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน  
 ในขณะพูดคุยกัน 
5. ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ 

 
.103 
.096 

 
.107 

.161** 
 

.138* 

 
.069 
.090 

 
.060 
.004 

. 
.015 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ไมมีความสัมพันธ 

 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน โดยรวม .147* .010 ต่ําทิศทางเดียวกัน 
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ตาราง 29  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของดานจํานวนตวัแทน 
ในทีมงาน ความฉลาดทางอารมณ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
6. ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเอง 
   ลงได 
7. ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได 
8. ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี 
9. ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตาม 
    สถานการณตางๆ 
10. ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี 

 
.129* 
 
.143** 
 .102 
.126* 
 
.139** 

 
.023 

 
.012 
.073 
.027 

 
.014 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 
ไมมีความสัมพันธ 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวม .158** .005 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 ความฉลาดทางอารมณ โดยรวม .169** .003 ต่ําทิศทางเดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน กับความฉลาดทางอารมณโดยรวม พบวา มีคา Sig. 
เทากับ .003 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .169 แสดงวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมมากขึ้น จะ
ทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นใน
ระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายดานไดดังน้ี 
 

 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน กับความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน พบวา มีคา Sig. 
เทากับ .01 ซ่ึงนอยวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนโดยรวมมีความสัมพันธกับ
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ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .147 แสดงวา มีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 1.  ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.069 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ 
ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเร่ืองมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 2.  ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.090 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.  ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.060 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องยินดีเม่ือเห็นผู อ่ืนประสบความสําเร็จ ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.004 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณ
ของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.161 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถ
รับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 5.  ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.015 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.138 แสดงวามีความสัมพันธกันใน
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ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 

  ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก กับความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง พบวา มี Sig. 
เทากับ .005 ซ่ึงนอยวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .158 แสดงวา มีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 6.  ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได  พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.023 
ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของ
ตนเองลงได มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทน
ในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.129 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาด
ความเครียดของตนเองลงไดมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 7.  ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.012 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรู จักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.102 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได 
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 8.  ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.073 ซ่ึงมากกวา 
0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความฉลาด
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ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 9.  ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.027 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณตางๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.126 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเร่ืองแสดง
อารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
 10. ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.014 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
ฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.139 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปน
อยางดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงานเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 30  แสดงสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดสถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพตัวแทน อายุงาน
แตกตางกันมีประสิทธผิลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวติ บริษทัไทยประกันชีวติ จํากัด ในเขต
ปริมณฑล  
1.1 เพศที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชวีิต บรษิัทไทยประกัน
ชีวติ จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 - จํานวนผูถือกรมธรรม 
 - จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
 - จํานวนตัวแทนในทีมงาน 

 
 
 
t – test 
t – test 
t – test 

 
 
 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชวีิต บรษิัทไทยประกัน
ชีวติ จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 แตกตางกัน 
 - จํานวนผูถือกรมธรรม 
 - จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
 - จํานวนตัวแทนในทีมงาน 

 
 
 
 
Brown-Forsythe  
Brown-Forsythe  
Brown-Forsythe  

 
 
 
 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

 1.3 รายไดที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกนัชีวติ บริษทัไทย
ประกันชีวติ จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 แตกตางกัน 
 - จํานวนผูถือกรมธรรม 
 - จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
 - จํานวนตัวแทนในทีมงาน 

 
 
 
 
Brown-Forsythe  
Brown-Forsythe  
Brown-Forsythe  

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 
 
 



    123 

ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
1.4 สถานภาพที่แตกตางกัน มีประสิทธผิลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกนัชีวติ บริษทัไทย
ประกันชีวติ จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตาง
กัน 
 - จํานวนผูถือกรมธรรม 
 - จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
 - จํานวนตัวแทนในทีมงาน 

 
 
 
 
One Way ANOVA  
Brown-Forsythe  
Brown-Forsythe  

 
 
 
 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มี
ประสิทธผิลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวติ บริษทัไทยประกันชวีติ จํากัด ในเขต
ปริมณฑล แตกตางกัน 
 - จํานวนผูถือกรมธรรม 
 - จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
 - จํานวนตัวแทนในทีมงาน 

 
 
 
 
t – test  
t – test 
t – test 

 
 
 
 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.6 สถานภาพตัวแทนที่แตกตางมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวติ บรษิัท
ไทยประกันชวีิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
แตกตางกัน 
 - จํานวนผูถือกรมธรรม 
 - จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
 - จํานวนตัวแทนในทีมงาน 

 
 
 
 
t – test 
t – test 
t – test 

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.7 อายุงานมีความสัมพันธกับประสิทธ ิ
 ผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวติ บริษัท
ไทยประกันชวีิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
แตกตางกัน 
 - จํานวนผูถือกรมธรรม 
 - จํานวนเบี้ยประกันปแรก 
 - จํานวนตัวแทนในทีมงาน 

 
 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
 2. ปจจัยดานบุคลิกภาพประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบ
เปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
2.1 ปจจัยดานบุคลิกภาพมีความสัมพันธ  
 กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน 
 ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถีอกรมธรรม 
- แบบเปดเผย 
- แบบรอบคอบ ระมัดระวัง  
- แบบม่ันคง  
- แบบเปดเผยและใจกวาง  
- แบบประนีประนอม  

 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.2 ปจจัยดานบุคลิกภาพมีความสัมพันธ 
 กับประสิทธิผลของผูบริหารงาน  
 ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย  
 ประกันปแรก 
- แบบเปดเผย 
- แบบรอบคอบ ระมัดระวัง  
- แบบม่ันคง  
- แบบเปดเผยและใจกวาง  
- แบบประนีประนอม    

 
 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

 2.3 ปจจัยดานบุคลิกภาพมีความสัมพันธ 
 กับประสิทธิผลของผูบริหารงาน 
 ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน 
 ตัวแทนในทีมงาน  
- แบบเปดเผย 
- แบบรอบคอบ ระมัดระวัง  
- แบบม่ันคง  
- แบบเปดเผยและใจกวาง  
- แบบประนีประนอม   

 
 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
3. ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การรูจักอารมณของผูอ่ืน และการรูจักอารมณ
ของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
3.1 ปจจัยดาน ความฉลาดทางอารมณ มี 
 ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู  
 บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน  
 จํานวนผูถีอกรมธรรม 
- ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
- ดาน การรูจักอารมณของตนเอง 

 
 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

 3.2 ปจจัยดาน ความฉลาดทางอารมณ มี 
 ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู 
 บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
 ดานจํานวนผูถีอกรมธรรม 
- ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน  
- ดานการรูจักอารมณของตนเอง  

 
 
 
 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

 3.3 ปจจัยดาน ความฉลาดทางอารมณ มี 
 ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู 
 บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
 ดานจํานวนผูถีอกรมธรรม 
- ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน  
- ดาน การรูจักอารมณของตนเอง 

 
 
 
 
 Pearson Correlation 
 Pearson Correlation 

 
 
 
 
สอดคลองกับสมมติฐาน 
สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา ปจจัยดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล การ
วิจัยในครั้งน้ี สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความฉลาดทางอารมณ ใหกับผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต สามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น สงผลทําใหทีมงานทํางานมีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหพนักงานทํางานอยางมี
ความสุข เต็มใจที่จะทํางาน และเม่ือพนักงานมีความสุขกับการทํางาน เต็มใจที่จะทํางานแลว ยอม
สงผลที่ดีตอบริษัทฯ ซ่ึงทําใหบรรลุเปาหมายของบริษัทฯและ อีกทั้งยังสามารถใชเปนขอมูลสําหรับ
พนักงานในการปรับปรุงบุคลิกภาพ และ ความฉลาดทางอารมณ ของตนเอง เพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานทั้งผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
และทีมงาน เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไดแก เพศ อายุ รายได 
สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพของตัวแทน อายุงาน มีผลตอประสิทธิผลของผูบริหาร งาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
   2.  เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตประกอบดวย
แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ใน
เขตปริมณฑล 
 3.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต
ประกอบดวยการรูจักอารมณของผูอ่ืนและการรูจักอารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1.  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สถานภาพของตัวแทน แตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลแตกตางกัน  
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 2.  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีขอมูลสวนบุคคลไดแก อายุงาน มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 3.  ปจจัยดานบุคลิกภาพประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง 
แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 4.  ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การรูจักอารมณของผูอ่ืน และการรูจัก
อารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด ประกอบดวย สายการตลาดนครหลวง และสายการตลาดภูมิภาค  
  สายการตลาดนครหลวง แบงเปนกรุงเทพและปริมณฑลดังน้ี 
  สาย 1  สาขาถนนพระราม 9  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
  สาย 2  สาขารัตนาธิเบศร  จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
  สาย 3  สาขาศาลาแดง, สาขาลุมพินี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
  สาย 4  สาขาธนบุรี    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
  สาย 5  สาขาอโศก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
  สาย 6  สาขาอโศก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
  สาย 7  สาขาสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ(ปริมณฑล) 
       สาขาเมืองใหมบางพลี  จังหวัด สมุทรปราการ ขึ้นกับสาขาสมุทรปราการ 
  สาย 8  สาขา รัตนาธิเบศร  จังหวัด นนทบุรี (ปริมณฑล) 
      สาขาปทุมธานีและสาขานวนคร  จังหวัดปทุมธานี ขึ้นกับสาขารัตนาธิเบศร 
  สายการตลาดภูมิภาค แบงเปนภาคตางๆดังน้ี 
  ภาคกลาง 
  ภาคเหนือ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคตะวันตก 
  ภาคตะวันออก 
  ภาคใต 
   (แหลงขอมูล: www.thailife.com) 
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 เหตุผลที่เลือกกลุมประชากรของ สาขารัตนาธิเบศร เน่ืองจาก เปนสาขาที่ใหญที่สุดในโซน
นครหลวง เพราะมีสาขายอย ถึง 2 สาขา ซ่ึงผลิตผลงานขึ้นตรงกับสาขา รัตนาธิเบศร ทั้งหมด และ
เปนสาขาที่ผลิตผลงานเบี้ยปแรกเปนอันดับหน่ึงในป 2551 มีพนักงานทั้งสิ้น 1,137 คน (ณ. วันที่ 9 
กรกฎาคม 2552: ขอมูลจากฝายคอมพิวเตอร สาขารัตนาธิเบศร  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ของ บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี ระดับ ผูบริหารหนวย ผูบริหารศูนย ผูจัดการ
ศูนย ผูจัดการภาค ผูจัดการฝายฯ ผูจัดการสายฯ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จํานวน 1,137 คน (ฝาย
ขอมูล สาขารัตนาธิเบศร 9 ก.ค 2552 ) คํานวณตามสูตรในการหากลุมตัวอยางของ Taro Yamane 
(ลวน สายยศ. และอังคณา สายยศ. 2538: 260-261) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะไดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 296 ราย เพ่ือใหแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ ผูวิจัยจึงมี
การเผื่อความผิดพลาดของแบบสอบถามไว 5% ของกลุมตัวอยางที่คํานวณได เทากับ 14.8 คน
ประมาณ 15 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 311 คน 
 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
  ข้ันตอนที่ 1 การเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยเลือกกลุม
ตัวอยางของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร 
จังหวัด นนทบุรี ระดับ ผูบริหารหนวย ผูบริหารศูนย ผูจัดการศูนย ผูจัดการภาค ผูจัดการฝายฯ 
ผูจัดการสายฯ โดยกําหนดสัดสวนตามจํานวนผูบริหารทั้งหมดในแตละชั้นภูมิ (Proportional 
Stratified Sampling) โดยคํานวณจากสูตร  
  ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) (กัลยา วานิชบัญชา. 2545) เปนการสุมตัวอยางโดยใหผูบริหารแตละคนเต็มใจตอบ
แบบสอบถามตามความสะดวกใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางและไดตามสัดสวนของจํานวนสมาชิก
ในแตละชั้นภูมิ  
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลที่ใชสําหรับการวิจัยครั้ง
น้ี จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด สารนิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษาวิจัย โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 4 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพของ
ตัวแทน และอายุงาน โดยขอที่ 1-6 มีลักษณะคําถามปลายปด (Close-ended response question) 
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และ ขอที่ 7 มีลักษณะคําถามปลายเปด (Open-ended question) ไดทําการใชระดับการวัดขอมูล
ดังน้ี 
 ขอ 1.  เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังน้ี 
   1)  เพศชาย 
   2)  เพศหญิง 
 ขอ 2.  อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังน้ี  
 
 ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   

 
 จากฝายขอมูลแผนกคอมพิวเตอร บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขารัตนาธิเบศร วันที่ 9 
กรกฎาคม 2552 ไดระบุวา การจะสมัครเปนตัวแทนประกันชีวิตไดตองมี อายุ 20 ปขึ้นไป จึงเปนอายุ
ที่ต่ําสุด และ โดยสวนใหญอายุ 60 ป เปนอายุที่สูงที่สุด ผูวิจัยกําหนด จํานวนชั้นของขอมูล 4 ชั้นได
ความกวางของอันตรภาคชั้น ดังน้ี 
 
 60 – 20  
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
4 

=  10 ป 
 

   1)  20 - 29 ป 
   2)  30 - 39 ป 
   3)  40 - 49 ป 
   4)  50 ป ขึ้นไป 
 

 ขอ 3.  รายได ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังน้ี 
 
 ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   

 
 จากฝายขอมูลแผนกคอมพิวเตอร บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร วันที่ 9 
กรกฎาคม 2552  ไดระบุวา รายได โดยเฉลี่ยสวนใหญโดยประมาณเดือนละ 10,000 บาท ที่ต่ําสุด
ของพนักงาน และ รายไดโดยเฉลี่ยประมาณ 70,000 บาทตอเดือนเปนรายไดที่สูงที่สุดของพนักงาน 
ผูวิจัยกําหนดจํานวนชั้นของขอมูล 4 ชั้น ไดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังน้ี 
 
 70,000 – 10,000  
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
4 

=  15,000 บาท 
 



        130 

   1)  ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท   
   2)  15,001 – 30,000 บาท 
   3)  30,001 – 45,000 บาท   
   4)  45,001 บาทขึ้นไป 
 ขอ 4.  สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังน้ี  
   1)  โสด  
   2)  สมรส  
   3)  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 ขอ 5.  ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังน้ี 
   1)  ต่ํากวาปริญญาตรี  
   2)  ปริญญาตรีขึ้นไป 
 ขอ 6.  สถานภาพตัวแทน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)ดังน้ี  
    1)  ทํางานพารทไทม 
    2)  ทํางานเต็มเวลา 
 ขอ 7.  อายุงาน ป ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน ( Ratio scale) 
 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบ
ประนีประนอม ลักษณะคําถามใชมาตราวัดแบบ Likert scale โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale method)จํานวน 25 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบง
ออกเปน 5 ระดับซ่ึงมีการกําหนดระดับคะแนนดังน้ี 
 เห็นดวยอยางยิ่ง   =  5  คะแนน 
 เห็นดวย    =  4  คะแนน 
 ไมแนใจ    =   3  คะแนน 
 ไมเห็นดวย   =   2  คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง =   1  คะแนน 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น ใชสูตรคํานวณชวงกวางของชั้นดังน้ี (กัลยา   
วานิชยบัญชา: 2544: 29) 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสดุ   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   

 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.8  (เริ่มจากขั้นต่ําสุด) 
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 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน คาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดานบุคลิกภาพ ดังน้ี 
 4.21 - 5.00   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับมากที่สุด 
 3.41 - 4.20   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับมาก 
 2.61 - 3.40   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 1.81 - 2.60   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับนอย 
 1.00 - 1.80   มีบุคลิกภาพในดานนั้นอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย การรูจักอารมณของผูอ่ืน และการรูจักอารมณของตนเอง ลักษณะ
คําถามใชมาตราวัดแบบ Likert scale โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) จํานวน 
10 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบงออกเปน 5 ระดับซ่ึงมี
การกําหนดระดับคะแนนดังน้ี 
 เห็นดวยอยางยิ่ง   =  5  คะแนน 
 เห็นดวย    =  4  คะแนน 
 ไมแนใจ    =   3  คะแนน 
 ไมเห็นดวย   =   2  คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง =   1  คะแนน 
 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น ใชสูตรคํานวณชวงกวางของชั้นดังน้ี (กัลยา วา
นิชยบัญชา: 2544: 29) 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสดุ   
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
จํานวนชั้น   

 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.8  (เริ่มจากขั้นต่ําสุด) 
 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน คาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความฉลาดทางอารมณ ดังน้ี 
 4.21 - 5.00  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับมากที่สุด 
 3.41 - 4.20  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับมาก 
 2.61 - 3.40  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 1.81 - 2.60  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับนอย 
 1.00 - 1.80  มีความฉลาดทางอารมณในดานนั้นอยูในระดับนอยที่สุด 
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 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
จํานวน 3 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended question) ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอัตราสวน ( Ratio scale) 
 1. จํานวนผูถือกรมธรรม   .................... รายตอป 
 2. จํานวนเบี้ยประกันปแรก .................... บาทตอป  
 3. จํานวนตัวแทนในทีมงาน .................... คน 
 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับ ดังน้ี 
 1.  ศึกษาลักษณะ การทํางานงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด โดยศึกษาจาก เว็บไซดของบริษัทฯ และจากการสัมภาษณผูบริหารงานตัวแทน
ของบริษัทฯ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงาน
ตัวแทนของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ปจจัยดาน
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยแบบสอบถามตองมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 
 3.  รวบรวมสาระ และเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี และผลงาน
การวิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผล
ในการบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัทบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
 4.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และ ผูเชียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity ) และรับขอเสนอแนะนําในการปรับปรุง
แกไขตอไป 
 5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต จํานวน 50 ราย แลวนํามาหาความเชื่อม่ัน 
 6.  การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์ อัลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตร Cronbach ( กัลยา วานิชยบัญชา. 2545:449 ) 

คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ ∝ ≤ 1 คาที่
ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง ไดคาความเชื่อม่ันดังน้ี 
  สวนที่ 2 บุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8923 
   1) บุคลิกภาพแบบเปดเผย มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7407 
   2) บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7909 
   3) บุคลิกภาพ แบบม่ันคง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7714 
   4) บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8418 
   5) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7200 



        133 

   สวนที่ 3 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8031  
   1) ความฉลาดทางอารมณรูจักอารมณของผูอ่ืน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7451 
   2) ความฉลาดทางอารมณรูจักอารมณของตนเอง มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7516 
 7.  นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1.  ติดตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหนังสือขอความอนุเคราะหจาก ทานกรรมการผูจัดการ
ใหญบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 2.  จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
 3.  นําหนังสือที่รับอนุมัติจาก กรรมการผูจัดการใหญ เสนอตอผูจัดการสายการตลาดนคร
หลวง 8 บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด สาขา รัตนาธิเบศร จังหวัด นนทบุรีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยให เลขาผูจัดการสายฯเปนผูจัดชวยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารงานตัวแทนฝายตางๆ ณ.วัน
จัดประชุมประจําเดือน ทําการสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ พรอมทั้งอธิบายและใหคําแนะนําในการ
ตอบแบบสอบถามดวยตัวผูวิจัยเอง 
 4.  ภายหลังที่สงแบบสอบถามไปแลว ระยะเวลาที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่1 
ธันวาคม ถึง 30 กุมภาพันธ 2553 ไดรับแบบสอบถามที่สงกลับคืนมาทั้งสิ้น 311 ฉบับ นํา
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณ  
 5.  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความ 
สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และคัดแบบสอบถามที่ ไมสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (Coding) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามที่
กําหนดไว 
 3.  การประมวลผลขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการลงรหัสเรียบรอยแลวมาบันทึก
ขอมูลลงในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Sciences)  
 4.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี 
  4.1  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่1 ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิตไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพของตัวแทน มาวิเคราะห
ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ นําเสนอผลเปนคารอยละ (Percentage) 
  4.2  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่1 ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ไดแก อายุงาน มาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) 
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  4.3  นําขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานดานบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิต โดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
  4.4  นําขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารงานตัวแทน 
ประกันชีวิตโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
   4.5  นําขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
 5.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี 
  5.1  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไดแก 
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพตัวแทน โดยใชสถิติ t- test ในการทดสอบ สมมติฐาน ขอ 1 ทดสอบ
กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
  5.2  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไดแก 
อายุ สถานภาพ รายได โดยใชสถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานขอ 1 ทดสอบกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
  5.3  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต อายุ
งาน โดยใชสถิติ สถิติ Pearson Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐานขอ 1 ทดสอบกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
  5.4  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยใชสถิติ Pearson Correlation Coefficient ในการทดสอบ
สมมติฐาน ขอที่ 3 
  5.5  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานความฉลาดทางอารมณกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยใชสถิติ Pearson Correlation Coefficient ใน
การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 4 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดวย 
  1.1 คารอยละ(Percentage) ใชในการแปลความหมายของขอมูลประชากรศาสตรของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
  1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ X  ) ใชในการแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ 
  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชในการกระจายของ
ขอมูล 
 2. คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม คาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the 

test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) 
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  3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
2 กลุม เพ่ือทดสอบคาเฉลี่ยของประชากรกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ใชสูตร t-test Independent โดยใช
ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 ในสวนของลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพตัวแทน  
  3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป โดยใชสูตรการวิเคราะห ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 1 ในดาน อายุ รายได สถานภาพ 
  3.3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติ การ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ในดานอายุงาน 
และทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 – 4 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลสรุป
ผลไดดังน้ี 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ที่ใชเปนกลุมตัวอยาง ใน
การศึกษาครั้งน้ี จํานวน 311 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี 
 เพศ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 65.00 และเพศชาย 
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
 อายุ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีอายุ 40 - 49 ป มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 37.00 
รองลงมาเปนผูมีอายุ 30-39 ป มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 26.40 ถัดมาเปนผูมีอายุ 50 ปขึ้นไป 
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 26.00 และ20 - 29 ป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.60 
ตามลําดับ 
 รายได ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีรายได15,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 
51.10 รองลงมาเปนผูมีรายได 30,001 – 45,000 บาท มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 22.80 ถัดมา
เปนผูมีรายได 45,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.80 และ รายได ต่ํากวาหรือ
เทากับ 15,000 บาท มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.30 ตามลําดับ 
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 สถานภาพ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน มีจํานวน 196 คน คิดเปน
รอยละ 63.00 รองลงมามีสถานภาพโสด มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 24.40 และมีสถานภาพหยา
ราง / หมาย / แยกกันอยู มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีจํานวน 190 คน 
คิดเปนรอยละ 61.10 และเปนผูมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
38.90 ตามลําดับ 
 สถานภาพตัวแทน ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูบริหารทํางานเต็มเวลา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 
52.40 และเปนผูบริหารทํางานพารไทม มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 47.60 
 อายุงาน ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
ที่ตอบแบบสอบถามมีอายุงานนอยที่สุด 1 ป มากที่สุด 30 ป โดยมีคาเฉลี่ย 6.59 ป และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 6.86 ป 
 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบ
เปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม พบวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีผลรวมปจจัยดานบุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมีบุคลิกภาพอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ซ่ึงเม่ือพิจารณาบุคลิกภาพเปนแตละแบบและรายขอ มี
รายละเอียดดังน้ี 
 

 บุคลิกภาพแบบเปดเผย 
 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มี
บุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาขอ มีบุคลิกภาพแบบเปดเผย อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.40 ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และขอที่มีบุคลิกภาพแบบเปดเผย อยูใน
ระดับมาก ไดแก ชอบเขาสังคมมีความมั่นใจในตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ชอบเขาสังคมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ชอบการแขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ตามลําดับ 
 

 บุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวัง 
  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มี
บุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวังโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เม่ือ
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พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวัง อยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
มีความตั้งใจทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และ ขอที่มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวัง อยูใน
ระดับมาก ไดแก มีความขยันในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 มีความสุขุม รอบคอบในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 มีวินัยในตนเองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 มีความละเอียดถี่ถวน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ตามลําดับ 
 

 บุคลิกภาพแบบมั่นคง  
 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มี
บุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาทุกขอ มีบุคลิกภาพแบบมั่นคง อยูในระดับมาก ไดแก ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.15 มีจิตใจที่เขมแข็ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เปนคนมีอารมณม่ันคง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 
มีนิสัยใจเย็น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 
ตามลําดับ  
 

 บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  
 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มี
บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง อยูในระดับมาก ไดแก ทาน
มีความสนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 มีวิสัยทัศน มองการณไกล มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.12 มีความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07มีความฉลาด มีไหวพริบ มีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.02 มีจินตนาการประณีต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ตามลําดับ  
 

 บุคลิกแบบประนีประนอม 
 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มี
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอ มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ใหความรวมมือกับผูอ่ืน ในการทํางานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีนิสัย
อดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และขอมีบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม อยูในระดับมาก ไดแก เขากับคนอื่นไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 มีความไววางใจ
ผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ไดแก การรูจักอารมณของผูอ่ืนและการรูจักอารมณของ
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ตนเอง พบวา โดยรวมผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีผลรวมปจจัยดาน
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารตัวแทน มีความฉลาดทางอารมณโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอมูลความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต เปนดานและรายขอ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มีความ
ความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของผูอ่ืนโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.24 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ มีความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของ
ผูอ่ืน อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 มีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.23 และมีความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน อยูในระดับมาก ไดแก รับรู
ความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สามารถรับรูอารมณของ
ผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ 
  

 ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล มีความ
ความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของตนเองโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.09 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ มีความฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของตนเอง อยู
ในระดับมากที่สุด ไดแก ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และความ
ฉลาดทางอารมณดานการรูจักอารมณของตนเอง อยูในระดับมาก ไดแก ทานแสดงอารมณไดอยาง
เหมาะสมตามสถานการณตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล พบวา ผูบริหารตัวแทนที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนผูถือ
กรมธรรม (รายตอป) เฉลี่ยเทากับ 37.13 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 47.03 มีจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก (บาทตอป) เฉลี่ยเทากับ 614,654.60 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 741,056.59 
และจํานวนตัวแทนในทีมงาน (คน) เฉลี่ยเทากับ 5.49 คน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 6.47 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพตัวแทน ที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลแตกตางกัน แตกตางกัน 
 โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 6 สมมติฐาน ดังน้ีคือ 
 เพศ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศที่แตกตางกัน มีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลแตกตางกัน 
แตกตางกัน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบแบบ 
Independent Sample t-test สรุปไดดังน้ี  
 1.  จํานวนผูถือกรมธรรมของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรกของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน ไมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 อายุ 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามอายุ โดยใชการทดสอบ Brown-Forsythe Test 
สรุปไดดังน้ี 
  1.  จํานวนผูถือกรมธรรม ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต จํานวนเบี้ยประกันปแรก ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  3.  จํานวนตัวแทนในทีมงานมีคา Sig. เทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา 0.01น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ที่มีอายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 รายได 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 รายไดที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามรายได โดยใชการทดสอบ Brown-Forsythe Test 
สรุปไดดังน้ี 
  1.  จํานวนผูถือกรมธรรม ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีรายได แตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีรายไดแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีรายได แตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สถานภาพ  
 สมมติฐานขอที่ 1.4 สถานภาพที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหาร งานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรม จําแนกตามสถานภาพ โดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance: One-way ANOVA) สรุปวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มี
สถานภาพแตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สวนผลการเปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน จําแนกตามสถานภาพ โดยใชการทดสอบ Brown-Forsythe Test สรุปไดดังน้ี 
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  1.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีรสถานภาพแตกตาง
กัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพ แตกตาง
กัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 ระดับการศึกษา  
 สมมติฐานขอที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบ
แบบ Independent Sample t-test สรุปไดดังน้ี  
 1.  จํานวนผูถือกรมธรรม ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีประสิทธิผล ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สถานภาพตัวแทน 
 สมมติฐานขอที่ 1.6 สถานภาพตัวแทนที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล แตกตางกัน 
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบแบบ 
Independent Sample t-test สรุปไดดังน้ี  
 1.  จํานวนผูถือกรมธรรม ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพตัวแทน
แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  



        142 

 2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพตัวแทน
แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพตัวแทน
แตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุงาน ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ใน
เขตปริมณฑล 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุงานกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต โดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
moment correlation coefficient) สรุปไดดังน้ี   
  1. ดานจํานวนผูถือกรมธรรม พบวา อายุงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุงานมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  2.  ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก พบวา อายุงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุงานมากขึ้น จะทําให
มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา  
 3.  ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน พบวา อายุงานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุงานมากขึ้น จะ
ทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้นใน
ระดับปานกลาง 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานบุคลิกภาพประกอบดวย แบบเปดเผย แบบรอบคอบ 
ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพโดยรวมกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก และดานจํานวนตัวแทน
ในทีมงาน โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product moment 
correlation coefficient) จากผลการวิจัยสรุปเปนรายดานและรายขอไดดังน้ี 
 1.  ดานจํานวนผูถือกรมธรรม  
  บุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห 
บุคลิกภาพแตละแบบไดดังนี้ 
  บุคลิกภาพแบบเปดเผย  
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปน
รายขอไดดังน้ี 
  1)  ทานชอบเขาสังคม พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเขาสังคม มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยใน
เรื่องชอบเขาสังคมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผู
ถือกรมธรรมเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  2)   ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเปนมิตรกับ
ผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยใน
เรื่องชอบเปนมิตรกับผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  3)   ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
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เปดเผยในเรื่องชอบทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆมากขึ้น จะทําให มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  4)   ทานชอบการแขงขัน พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบการแขงขัน มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยใน
เรื่องชอบการแขงขันมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน 
ผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  5)   ทานมีความมั่นใจในตัวเอง พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องมีความมั่นใจใน
ตัวเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผยในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
   บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
  บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมากขึ้น 
จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ใน
ระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  6)  ทานมีความละเอียดถี่ถวน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเร่ืองความ
ละเอียดถี่ถวน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความละเอียดถี่ถวนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  7)  ทานมีความตั้งใจทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่องความ
ตั้งใจทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความตั้งใจทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
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  8)  ทานมีความขยันในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่อง
ความขยันในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความขยันในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมมากขึ้น 
  9)  ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
ในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบรหิารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางาน
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น 
ในระดับต่ํา 
  10) ทานมีวินัยในตนเอง พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่องมีวินัยใน
ตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
รอบคอบระมัดระวังในเรื่องมีวินัยในตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  บุคลิกภาพแบบมั่นคง  
  บุคลิกภาพแบบม่ันคงโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปน
รายขอไดดังน้ี 
  11)  ทานมี นิสัยใจเย็น  พบวา  บุคลิกภาพแบบม่ันคง  ในเรื่ องมีนิสัยใจเย็น  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องมี
นิสัยใจเย็นมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  12) ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องชอบทําใหผูอ่ืน
พอใจ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
ม่ันคงในเรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  13)  ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องมีจิตใจที่เขมแข็ง มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องมี
จิตใจที่เขมแข็งมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  14)  ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องไม
เปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
  15)  ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องเปนคนมีอารมณ
ม่ันคง ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  16)  ทานมีความคิดสรางสรรค พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่อง
ความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  17)  ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่อง
ความฉลาด มีไหวพริบ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  18)  ทานมีจินตนาการประณีต พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมี
จินตนาการประณีต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผู
ถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
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บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางงในเรื่องมีจินตนาการประณีตมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  19)  ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่อง
มีวิสัยทัศน มองการณไกล มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางในเรื่องมีวิสัยทัศน มองการณไกลมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 20. ทานมีความ
สนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเร่ืองมีความสนใจสิ่ง
ตางๆอยางกวางขวาง ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   บุคลิกแบบประนีประนอม 
   บุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  21)  ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องความฉลาด 
มีไหวพริบ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  22)  ทานมีความไววางใจผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีความ
ไววางใจผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีความไววางใจผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  23) ทานเขากับคนอ่ืนไดงาย พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเร่ืองเขากับคน
อ่ืนไดงาย มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องเขากับคนอ่ืนไดงายมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
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  24)  ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี พบวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  25) ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมี
ความยืดหยุนในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
 2.  ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก  
  บุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห 
บุคลิกภาพแตละแบบไดดังน้ี 
  บุคลิกภาพแบบเปดเผย  
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห
เปนรายขอไดดังน้ี 
  1)  ทานชอบเขาสังคม พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเขาสังคม มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยใน
เรื่องชอบเขาสังคมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  2)  ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเปนมิตรกับ
ผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
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ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผยในเรื่องชอบเปนมิตรกับผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  3)  ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผยในเรื่องชอบทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆมากขึ้น จะทําให มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  4)  ทานชอบการแขงขัน พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบการแขงขัน มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยใน
เรื่องชอบการแขงขันมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  5)  ทานมีความมั่นใจในตัวเอง พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องมีความมั่นใจใน
ตัวเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผยในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
   บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
  บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมากขึ้น 
จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ใน
ระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  6)  ทานมีความละเอียดถี่ถวน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่องมี
ความละเอียดถี่ถวน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  7)  ทานมีความตั้งใจทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบ คอบระมัดระวัง ในเร่ืองความ
ตั้งใจทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
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ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต    
มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความตั้งใจทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  8)  ทานมีความขยันในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่อง
ความขยันในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความขยันในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  9)  ทานมคีวามสุขุม รอบคอบในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
ในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบรหิารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางาน
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก
เพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  10)  ทานมีวินัยในตนเอง พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่องมีวินัยใน
ตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันป
แรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพ
แบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องมีวินัยในตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  บุคลิกภาพแบบมั่นคง  
  บุคลิกภาพแบบม่ันคงโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห
เปนรายขอไดดังน้ี 
  11)  ทานมีนิสัยใจเย็น พบวาบุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องมีนิสัยใจเย็น มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องมีนิสัยใจ



        151 

เย็นมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก
เพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  12)  ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ พบวาบุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ 
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจมาก
ขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น 
ในระดับต่ํา 
  13)  ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องมีจิตใจที่เขมแข็ง        
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
ม่ันคงในเรื่องมีจิตใจที่เขมแข็งมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  14)  ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย พบวาบุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องไมเปน
คนเจาอารมณ ไมโมโหงาย มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงในเรื่องไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงายมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  15)  ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องเปนคนมีอารมณ
ม่ันคง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันป
แรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพ
แบบม่ันคงในเรื่องเปนคนมีอารมณม่ันคงมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวมมากขึ้น 
จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ใน
ระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
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  16)  ทานมีความคิดสรางสรรค พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมี
ความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางในเร่ืองมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  17)  ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมี
ความฉลาด มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางในเร่ืองมีความฉลาดมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  18)  ทานมีจินตนาการประณีต พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมี
จินตนาการประณีต มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางในเรื่องมีจินตนาการประณีตมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  19)  ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่อง
มีวิสัยทัศน มองการณไกล มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางในเร่ืองมีวิสัยทัศน มองการณไกลมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  20)  ทานมีความสนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจ
กวาง ในเรื่องมีความสนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางในเรื่องมีความสนใจสิ่งตางๆ
อยางกวางขวางมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  บุคลิกแบบประนีประนอม 
   บุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
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สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผล ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  21)  ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเร่ืองชอบชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  22)  ทานมีความไววางใจผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีความ
ไววางใจผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มี
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีความไววางใจผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกนัปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  23)  ทานเขากับคนอ่ืนไดงาย พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเร่ืองเขากับคน
อ่ืนไดงาย มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกนั
ปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม ในเรื่องเขากับคนอ่ืนไดงายมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  24)  ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี พบวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเร่ือง
ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
    25) ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบแบบประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทน
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และมีความยืดหยุนในการทํางาน มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
 3.  ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน  
  บุคลิกภาพโดยรวมของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว สามารถวิเคราะห บุคลิกภาพแตละแบบไดดังน้ี 
  บุคลิกภาพแบบเปดเผย  
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห
เปนรายขอไดดังน้ี 
  1)  ทานชอบเขาสังคม พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเขาสังคม มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผยในเรื่องชอบเขาสังคมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  2)  ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเปนมิตรกับ
ผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  3)  ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผยในเรื่องชอบทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆมากขึ้น จะทําให มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  4)  ทานชอบการแขงขัน พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องชอบการแขงขัน มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยใน
เรื่องชอบการแขงขันมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
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  5)  ทานมีความมั่นใจในตัวเอง พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผย ในเรื่องมีความมั่นใจใน
ตัวเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผยในเรื่องมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
   บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
  บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังโดยรวมมากขึ้น 
จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานมากขึ้น 
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  6)  ทานมีความละเอียดถี่ถวน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่องมี
ความละเอียดถี่ถวน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
  7)  ทานมีความตั้งใจทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบ คอบระมัดระวัง ในเร่ืองความ
ตั้งใจทํางาน ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพ
แบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความตั้งใจทํางานมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  8)  ทานมีความขยันในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่อง
ความขยันในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความขยันในการทํางานมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  9)  ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง 
ในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบรหิารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องความสุขุม รอบคอบในการทํางาน
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มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน
เพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  10)  ทานมีวินัยในตนเอง พบวา บุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวัง ในเรื่องมีวินัยใน
ตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีบุคลิกภาพ
แบบรอบคอบระมัดระวังในเรื่องมีวินัยในตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  บุคลิกภาพแบบมั่นคง  
  บุคลิกภาพแบบมั่นคงโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถ
วิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  11)  ทานมีนิสัยใจเย็น พบวา หมายความวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องมีนิสัยใจเย็น 
ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยตัวแทนใน
ทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  12)  ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ พบวาบุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ 
ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  13)  ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  14)  ทานไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย พบวา มีบุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องไม
เปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  
  15)  ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง พบวา บุคลิกภาพแบบมั่นคง ในเรื่องเปนคนมีอารมณ
ม่ันคง ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  
  บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวางโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  16)  ทานมีความคิดสรางสรรค พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมี
ความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
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จํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
  17)  ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมี
ความฉลาด ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  18)  ทานมีจินตนาการประณีต พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่องมี
จินตนาการประณีต ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  19)  ทานมีวิสัยทัศน มองการณไกล พบวา บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง ในเรื่อง
มีวิสัยทัศน มองการณไกล ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
  20)  ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง พบวา มี บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจ
กวาง ในเรื่องมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  บุคลิกแบบประนีประนอม 
   บุคลิกภาพแบบประนีประนอมโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  21)  ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  22)  ทานมีความไววางใจผูอ่ืน พบวา มี บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเรื่องมีความ
ไววางใจผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  23)  ทานเขากับคนอ่ืนไดงาย พบวา บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ในเร่ืองเขากับคน
อ่ืนไดงาย ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทน
ในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  24)  ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี พบวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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    25) ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน พบวา บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ในเรื่องมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การรูจักอารมณ 
ของผูอ่ืน และการรูจักอารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณโดยรวมกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก และดาน
จํานวนตัวแทนในทีมงาน โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product moment correlation coefficient) จากผลการวิจัยสรุปเปนรายดานและรายขอไดดังน้ี 
 1. ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
  ความฉลาดทางอารมณโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล ดานจํานวน
ผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายดานไดดังน้ี 
   ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
  ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผู อ่ืนโดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือ
กรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  1)  ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีนํ้าใจ
ชวยเหลือผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผู
ถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  2)  ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องรับรูความรูสึกของผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
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ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
ในเร่ืองรับรูความรูสึกของผูอ่ืน มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
   3)  ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  4)  ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดาน
การรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอมากขึ้น จะทํา
ใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  5)  ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเร่ืองมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
   ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
  ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผู
ถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  6) ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได พบวา ความฉลาดทางอารมณ 
ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
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และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดาน
การรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงไดมากขึ้น จะทําใหมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  7)  ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของ
ตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  8)  ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ในเร่ืองคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของ
ตนเอง ในเร่ืองคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  9)  ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
ตางๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
ตางๆมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม
เพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  10)  ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดาน
การรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของตนเอง ในเร่ืองสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรมเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
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 2.  ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
  ความฉลาดทางอารมณโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห
เปนรายดานไดดังน้ี 
   ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
  ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผู อ่ืนโดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  1)  ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเร่ืองมี
นํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดาน
จํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  2)  ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องรับรูความรูสึกของผูอ่ืน มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
ในเร่ืองรับรูความรูสึกของผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดบัต่ํา 
   3)  ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   4)  ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ มี
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ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ 
ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอมากขึ้น จะ
ทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก เพ่ิมขึ้น ใน
ระดับต่ํา 
  5)  ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
  ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
เบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  6)  ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได พบวา ความฉลาดทางอารมณ 
ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ 
ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงไดมากขึ้น จะทํา
ใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับ
ต่ํา 
  7)  ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของ
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ตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  8)  ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ในเร่ืองคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของ
ตนเอง ในเร่ืองคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  9)  ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
ตางๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันป
แรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
ตางๆมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันป
แรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
  10)  ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดาน
การรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของตนเอง ในเร่ืองสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรกเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา 
 3.  ดานจํานวนตัวแทนในทมีงาน  
  ความฉลาดทางอารมณโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหาร
งานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะห
เปนรายดานไดดังน้ี 
   ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
  ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผู อ่ืนโดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืนมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  1)  ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  2)  ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องรับรูความรูสึกของผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   3)  ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  4)  ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน ในเรื่องสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกันเสมอ
มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
เพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  5)  ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของผูอ่ืน ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของผูอ่ืน 
ในเรื่องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
   ดานการรูจักอารมณของตนเอง 
  ความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง โดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
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ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของตนเองมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวน
ตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
  6)  ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได พบวา ความฉลาดทางอารมณ 
ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงไดมาก
ขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น 
ในระดับต่ํา 
  7)  ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของ
ตนเอง ในเรื่องสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได มากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
  8)  ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  
  9)  ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
ตางๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ ดานการรูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
ตางๆมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
 10) ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี พบวา ความฉลาดทางอารมณ ดานการ
รูจักอารมณของตนเอง ในเรื่องสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปใน
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ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความฉลาดทางอารมณ ดานการรูจัก
อารมณของตนเอง ในเร่ืองสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดีมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงานเพ่ิมขึ้น ในระดับต่ํา 
 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง ปจจัยดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลมี
ประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลตามสมมติฐานไดดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน สถานภาพของตัวแทน แตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลแตกตางกัน สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
  เพศ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่มี
เพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เน่ืองจากในปจจุบันเพศหญิงและเพศชายมีสิทธิเทาเทียมกัน มีโอกาสและความสามารถ
ในการทํางานเหมือนกัน และในปจจุบันผูหญิงทํางานเกงไมแพผูชายเลย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พัชรินทร อุณหะนันท(2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางานของ
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บมจ.อยุธยา อลิอัลซ ซีพี ประกันชีวิต พบวา ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีเพศแตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน 
  อายุ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑลที่มี
อายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนทีมงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวาผูบริหาร
ตัวแทนประกันชีวิต อายุ 30 – 39 ป มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมโดยเฉลี่ยตอป นอยกวา 
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูที่มีอายุมากเปนผูที่มีความ
นาเชื่อถือ และประสบความสําเร็จแลว จึงสามารถดูแลทีมงานไดดีกวาหนุมสาว ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สนธิยา ชูขจร ( 2546) ศึกษาเรื่องปจจัยสูความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท 
อยุธยา อลิอันซ ซีพี ประกันชีวิต พบวาตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความสําเร็จในอาชีพแตกตางกัน  
  รายได ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล ที่มี
รายไดที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงผลทดสอบเปนรายคูพบวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 
บาท มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต นอยกวาผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มี
รายได 15,001 – 30,000 บาท , 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทขึ้นไป ตามลําดับ ทั้งน้ี
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เพราะการจายผลตอบแทนกับผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต จายตามผลงานเบี้ยประกันปแรกที่ทํา
ได จึงทําใหรายไดตอเดือนตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
มงคล ทศมงคลนิรมิต (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
การตลาด ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. พบวา รายไดที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน  
  สถานภาพ ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
ที่มีสถานภาพที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางเปนราย
คู พบวาผูบริหารตัวแทนที่โสด และหมาย / หยา / แยกกันอยู มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีม
โดยเฉลี่ยตอป นอยกวา ผูบริหารตัวแทนที่ สมรส / อยูดวยกัน เน่ืองจากผูที่สมรสแลวไมมีเวลาขาย
ประกันชีวิตมากนัก จึงใชวิธีสรางทีมงานมากกวาลงมือปฏิบัติเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ    
รณวีร ชอนตะวัน (2547) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต: 
กรณีศึกษาตัวแทนประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชั่นแนลแอส 
ชัวรันส จํากัด พบวาตัวแทนฯที่มีสถานภาพสมรสตางกัน จะประสบความสําเร็จตางกัน  
  ระดับการศึกษา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีประสิทธิผลการทํางานในดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เน่ืองจาก ความรูวัดกันที่การศึกษาแตการขายประกันชีวิตไมตองใชวุฒิการศึกษาที่สูง 
สามารถในการขายประกันชีวิตได เพราะเปนอาชีพเฉพาะทางตองมาอบรม เรียนรู และพัฒนาทักษะ
การขายพรอมกัน ไมมีใครรูมากอน และสิ่งสําคัญที่วุฒิการศึกษาไมไดการันตีความสามารถในงาน
ขายคือ ตองมีใจรักงานบริการ มีความขยัน มีความอดทนสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของพัชรินทร อุณหะนันท (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางานของ
ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บมจ.อยุธยา อลิอัลซ ซีพี ประกันชีวิต พบวา ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานในดานเงินเดือน คาบริหาร 
คาคอมมิชั่น ดานจํานวนตัวแทนในปจจุบัน และดานระดับความสําเร็จเม่ือเทียบกับผูบริหารตัวแทน
คนอ่ืนไมแตกตางกัน  
  สถานภาพตัวแทน ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล ที่มีสถานภาพตัวแทนที่แตกตางกันมีประสิทธิผลการทํางานในดานจํานวนผูถือกรมธรรม 
จํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานเต็มเวลามีประสิทธิผลในการ
ทํางานมากกวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานพารไทม เน่ืองจากมีเวลาเขาพบลูกคามากกวา 
สามารถทุมเทเวลาในการขาย ดูแลลูกคาและทีมงานไดตลอดเวลา ไมติดงานประจํา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย รณวีร ชอนตะวัน (2547). ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของตัวแทนประกัน
ชีวิต: กรณีศึกษาตัวแทนประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชั่นแนล
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แอสชัวรันส จํากัด พบวา ตัวแทนฯที่มีสถานภาพการทํางานตางกัน จะประสบความสําเร็จตางกัน คือ 
ตัวแทนฯฟูลไทมจะประสบความสําเร็จสูงกวาตัวแทนฯพารไทม 
  อายุงาน ของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานในดานจํานวนผูถือกรมธรรม และจํานวนเบี้ย
ประกันปแรกมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เน่ืองจากผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตยิ่งมีอายุงานนาน ยอมมีประสบการณในการ
ขายมากกวา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุงานนอย สามารถวิเคราะหลูกคาและแกไข
ปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร อุณหะนันท (2548) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางานของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บมจ.อยุธยา อลิอัลซ ซีพี 
ประกันชีวิต พบวา ผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพผูบริหารตัวแทนมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต 
 2.  ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพทั้ง 5 แบบ ประกอบดวยแบบ
เปดเผย แบบรอบคอบ ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอมกับ
ประสิทธิผลการทํางานของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขต
ปริมณฑล พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต ในดานจํานวนผูถือกรมธรรม และจํานวนเบี้ยประกันปแรก โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ที่กลาวไววาบุคลิกภาพมีผลอยางยิ่ง
ตอความสําเร็จและความลมเหลวของบุคคลทั้งสวนตน ครอบครัวและหนวยงาน และงานวิจัยของ
ภัทธียา กมลรัตนเวช (2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซไทล จํากัด พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 3.  ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ 2 ดานประกอบดวย
การรูจักอารมณของตนเองและการรูจักอารมณของผูอ่ืน กับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล พบวา ปจจัยดานความฉลาดทาง
อารมณโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ในดานจํานวนผู
ถือกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํา และไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและ
งานวิจัยของ มนัส บุญประกอบ (2543: 213-214) ไดกลาววา ความฉลาดทางอารมณวา ผูบริหาร
หรือผูนําเปนตัวจักรที่สําคัญยิ่งที่จะมีบทบาทในการควบคุม จัดการกับอารมณในลักษณะตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ตลอดจนสรางแรงจูงใจ ความพอใจ ขวัญกําลังใจ ใหแกผูรวมงานเพื่อจะ
ชวยสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน หากผูบริหารหรือผูนําไดคํานึงถึง
ความรูสึกอารมณของผูอ่ืนประกอบการปฏิบัติงานไปดวยก็จะเปนการดีอยางยิ่ง ดังมีนักจิตวิทยาบาง
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ทานกลาวไววา “งานก็ไดผล คนก็เปนสุข”ความฉลาดทางอารมณเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้งจําเปน
สําหรับผูบริหาร และการเปนผูนําอยางมาก  
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานบุคลิกภาพ ดานความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการใหบริการที่ดี สรางความนาเชื่อถือ และ
ความพึงพอใจใหกับลูกคาในการซื้อประกันชีวิต ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิงอายุ 40 - 49 ป 
มีรายได 15,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
เปนผูบริหารทํางานเต็มเวลา มีอายุงานประมาณ 7 ป ขอมูลดังกลาวนับวาเปนขอมูลสําคัญ ในการ
คัดเลือกบุคลากรมาพัฒนาบุคลิกภาพ และความฉลาดทางทางอารมณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใหกับ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
 2.  ทางบริษัทฯ ควรจัดอบรมใหความรู และเสริมทักษะในดานการชวนตัวแทนใหมใหกับผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต เชน การเปดใจแนะนําอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ความกาวหนาใน
อาชีพ รายไดที่ม่ันคงในอนาคต ดวยโครงการ “ประกันชีวิต ธุรกิจแสนลาน” หรือ โครงการ “ประกัน
ชีวิต ธุรกิจผูประกอบการ” ฯลฯ เปนแนวทางในการชวนเขาสูอาชพีตัวแทนประกันชีวิต เปนการสราง
ทีมงานใหม ชวยเพ่ิมประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตใหมากขึ้น 
  เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนทีมงานแตกตางกัน โดยผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมากที่สุด
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูที่มีอายุมากเปนผูที่มีความนาเชื่อถือ มีบุคลิกภาพดี มีประสบการณมากกวาคน
หนุมสาว สามารถกํากับดูแลปญหาตางๆ และอารมณความรูสึกของทีมงานไดเปนอยางดี จึงทําให
เกิดความรวมมือ รวมใจในการสรางผลงานใหกับองคกร 
 3.  ทางบริษัทฯควรออกแบบประกันใหมๆ ที่นาสนใจ เหมาะกับสภาวะการณในปจจุบันใน
เรื่องการคุมครองโรครายแรง มีคารักษาพยาบาลสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงในปจจุบันมีผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น
เร่ือยๆ และจัดอบรมเรื่องการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล การออมเพื่อการเกษียณอายุ การ
คุมครองชีวิตและทรัพยสิน ยามเสียชีวิตกอนวัยอันควร และการคํานวณภาษีเงินไดใหลูกคา ใหกับ
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต เพ่ือใหผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ
15,001 บาท ไดมีชองทางการขายและมีความรูความสามารถในการขายมากขึ้น ทําใหมีประสิทธิผล
ในการทํางานมากขึ้นดวย 
  เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายไดที่แตกตางกันมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตในดานจํานวนผูถือกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันป
แรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน โดยผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีรายได 
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45,000 บาทขึ้นไป มีประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตทีมี
รายไดมาก มาจากการขายลูกคาจํานวนมากราย มีประสบการณการขายมาก ทําใหเกิดความมั่นใจ
ในการขายมากขึ้น สามารถรับรูอารมณความรูสึก ความพึงพอใจของลูกคาและทีมงานไดเปนอยางดี  
 4. ทางบริษัทฯควรจัดสโมสรนักขายประจําสัปดาห มีการแชรประสบการณ ใหรางวัล
สําหรับผูที่มีเบี้ยสูงสุดประจําสัปดาห ใหคําแนะนําสําหรับตัวแทนที่ไมมีผลงาน เพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจใหทีมงานในการเพิ่มยอดขายตอไป 
   เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานภาพที่แตกตางกนัมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน โดย
ผูบริหารตัวแทนที่สมรส / อยูดวยกัน มีประสิทธิผลดานจํานวนตัวแทนในทีมงานมากที่สุด ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะผูที่สมรสแลวไมมีเวลาขายประกันชีวิตมากนัก ตองดูแลครอบครัว จึงใชวิธีสรางทีมงาน
มากกวาขายเอง เพราะคนหนึ่งคน มีเวลาหนึ่งชั่วโมง แตถามีสิบคน เราก็มีสิบชั่วโมง สามารถ
ผลิตผลงานไดมากกวาทําใหมีประสิทธิผลในการทํางานเพิ่มขึ้นดวย 
 5.  ประกันชีวิตเปนงานที่ใหบริการ ที่ตองสรางความพึงพอใจใหกับผูเอาประกันซึ่งเปน
ลูกคา ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานเต็มเวลา เปนกลุมที่มีเวลาดูแลลูกคาไดอยางเต็มที่ 
จึงควรไดรับสงเสริม และพัฒนาความรูทักษะการขายประกันชีวิต ในดานการบริการหลังการขาย 
และการการชวนทีมงานใหมอยูตลอดเวลา จัดทีมงานใหคําปรึกษาปญหาดานการขายประกันชีวิต 
แนะนําวิธีการขายตามเทศกาลตางๆ เชน กรมธรรมลูกกตัญูในวันพอ และวันแมแหงชาติ วัน
สงกรานต กรมธรรมสัญญาแหงรัก ในวันวาเลนไทล ฯลฯ 
  เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานภาพตัวแทนที่
แตกตางกันมีประสิทธิผลการทํางานในดานจํานวนผูถือกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันปแรก และ
จํานวนตัวแทนในทีมงาน แตกตางกัน โดยผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานเต็มเวลา มี
ประสิทธิผลดีกวาผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานพารไทม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานเต็มเวลา มีเวลาในการดูแลใหบริการลูกคาและทีมงานไดมากกวา 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่ทํางานพารไทม ซ่ึงติดงานประจํา 
 6.  ทางบริษัทฯควรจัดโครงการผูบริหารสัมพันธ เพ่ือรวมกลุมแบงปนประสบการณตางๆ 
ทุกเดือน โดยใหผูที่ประสบความสําเร็จและมีประสบการณมากกวาเปนผูแนะนําวิธีการขายใหกับกลุม
เชน การขายลูกคารายใหญ ขายเจาของธุรกิจ การแสวงหาผูมุงหวัง และปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการ
ขายประกันชีวิต จะทําใหเกิดความสามัคคีรวมมือรวมใจ สรางความสัมพันธที่ดีในองคกร มี
บุคลิกภาพความเปนมิตรที่ดี จะสงผลใหการทํางานของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมีประสิทธผิล
มากยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต อยูในระดับมาก 
และผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบเปดเผย ชอบเปนมิตรกับผูอ่ืนและ
ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ มากที่สุด โดยผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบ
เปดเผย ในดานจํานวนตัวแทนในทีมงานมากที่สุด เน่ืองจากบุคลิกภาพเปดเผยของผูบริหารงาน
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ตัวแทน ทําใหทีมงานมีความไววางใจในการทํางานรวมกันอยางรักใครสามัคคี ใหความรวมมือในการ
ทํางานเปนอยางดี และเชื่อใจในการนําพาสูทีมงานความสําเร็จในอาชีพ   
  ทางบริษัทฯ ควรจัดสัมมนาพาไปเที่ยวตางจังหวัดพักผอนประจําป เพ่ือผอนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน และมีกิจกรรมไปปฏิบัติธรรมตามวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมตางๆ ตาม
ความเหมาะสม พาไปทํากิจกรรมจิตอาสาในโครงการ CSR ของบริษัท จัดอบรมบุคลิกภาพดาน
ความมั่นคงทางอารมณ ใหสามารถรับสถานการณตางๆได ไมวาลูกคาจะเกิดปญหาอะไรพรอม
แกปญหาตางๆ ใหลุลวงไปไดดวยดี เพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพที่ม่ันคง จากผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่มีบุคลิกภาพแบบมั่นคง อยูในระดับมาก ผูบริหารงานตัวแทน
ประกันชีวิต ไมเปนคนเจาอารมณ ไมโมโหงาย และมีนิสัยใจเย็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด  
 7. บริษัทฯควรจัดอบรมอาสาวิทยากรเพื่อใหผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต เปนวิทยากร
ใหกับทีมงาน หนวยงาน ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด สลับสับเปลี่ยนกันเปนวิทยากร แบงปนความรู 
ประสบการณใหกับเพ่ือนรวมงาน และจัดงานมอบรางวัลใหกับผูที่ผลิตผลงานไดตามเปาหมายของ
บริษัทฯ รางวัลและโลเกียรติยศใหกับผูผลิตผลงานสูงสุด ใหรางวัลการทองเที่ยวสถานที่ตางๆ จาก
ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานการรูจักอารมณ
ของผูอ่ืน อยูในระดับมากที่สุด โดยผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมีความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบ
ความสําเร็จ มีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ และมีความเห็นใจผูอ่ืนเสมอ เปนสิ่งดีมีความสุขในการ
ทํางาน มีเปาหมายความสําเร็จรวมกัน จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้น 
   ทางบริษัทฯ ไมควรออกกฎระเบียบบังคับมากเกินไป จะทําใหเกิดการตอตานในการ
ทํางาน ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ในการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบของบริษัทฯในแตละครั้งที่มีผลกระทบตอผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต จะไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี และมีกําลังใจในสรางผลงานใหกับบริษัทฯ มีความภักดีกับองคกรตลอดไป จาก
ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานการรูจักอารมณ
ของตนเองอยูในระดับมาก โดยผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตสามารถทนตอความกดดันไดเปน
อยางดี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เพ่ือไมใหเกิดความกดดันจึงควรขอความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ ทําความ
เขาใจและใหมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
 8.สวนผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตที่เปนโสด อายุนอย รายไดนอย มีประสิทธิผลในการ
ทํางานคอนขางต่ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใหกับผูบริหารกลุมน้ี จึงควรจัดใหเขารวมฟงบรรยายใน
โครงการตางๆของบริษัทฯ ดังที่กลาวมาแลวขางตน เชน สโมสรนักขายขายประจําสัปดาห รับฟง
คําแนะนํา การแชรประสบการณจากผูที่มีประสิทธิผลในการทํางานมากกวา มีรางวัลสําหรับผูที่มีเบี้ย
สูงสุดประจําสัปดาห เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหทีมงานในการเพิ่มยอดขายตอไป 
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 ปจจัยดานบุคลิกภาพ 
 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพประกอบดวยแบบเปดเผย แบบรอบคอบ 
ระมัดระวัง แบบม่ันคง แบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนผูถือกรมธรรม และดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก 
โดยมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา ดังนั้นควรจัดอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพใหกับผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยจางวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส 
มาใหความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งเรื่องการแตงกาย การวางตัว การพูด กริยาทาทางตางๆที่
เหมาะสมในการเขาพบลูกคาและทีมงานของผูบริหารงานตัวแทน  
 สวนบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดานจํานวนตัวแทนในทีมงาน ซ่ึงพบวา บุคลิกภาพ
แบบม่ันคงแบบเปดเผยและใจกวาง แบบประนีประนอม ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผู
บริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ดังนั้นการสรางทีมงานควรใชแรงจูงใจในการสรางตัวแทนโดยให 
ผลตอบแทนเปนของรางวัล เชน การทองเที่ยว เงินรางวัล โบนัส จะทําใหเกิดประสิทธิผลมากกวา 
 
 ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณ 
  จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความฉลาดทางอารมณประกอบดวย การรูจักอารมณของ
ผูอ่ืน และการรูจักอารมณของตนเอง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกัน
ชีวิตดานจํานวนผูถือกรมธรรม ดานจํานวนเบี้ยประกันปแรก และจํานวนตัวแทนในทีมงาน โดยมี
ความสัมพันธอยูในระดับต่ํา ดังน้ัน บริษัทฯควรจัดกิจกรรมใหผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตมีสวน
รวมปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพ่ือใหเขาเปนสวนหนึ่งของกลุม จัดกีฬาสัมพันธในกลุม จัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธแบงปนประสบการณ เปดโอกาสใหแสดงความสามรถพรอมทั้งทําใหเกิดความภาคภูมิในใน
อาชีพตนเอง และมีความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมที่แข็งแกรงนําไปสูความสําเร็จของ
องคกร ควรจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกคา แนะนําการเลือกซื้อประกันชีวิตใหเหมาะสม รับฟงปญหา
ตางๆจากลูกคาเพื่อชี้แจงใหเขาใจและนําไปปรุงแกไขตอไป เปนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 
เพ่ือพัฒนาการรับรูอารมณของตนเองและผูอ่ืนในการมีสวนรวมทํากิจกรรมดังกลาว กอใหเกิด
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตเพ่ิมขึ้น จนประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายของ
องคกร 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลใหกับผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต 
ในบริษัทอ่ืนดวยเชนกัน ซ่ึงอาจจะเปนคูแขง หรือองคกรที่มีลักษณะธุรกิจคลายกัน หรือใกลเคียงกัน 
เปนตน เพ่ือใหทราบวาบริษัทที่ดําเนินกิจการอยางเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางไร มีอะไรที่ทํา
ใหพนักงานมีประสิทธิผล ในการทํางานแตกตางกันไป เพ่ือจะไดทราบถึงความแตกตาง และนํามา
เปรียบเทียบ แกไขใหเกิดการพัฒนาตอไป เพ่ือจะไดทราบจุดออน จุดแข็งของแตละบริษัท และนํา
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ขอมูลไปใชเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต สงผลให
พนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น อยางยั่งยืน 
 2. งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางเฉพาะ ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต ใน
สาขารัตนาธิเบศร ซ่ึงหากมีการทําการวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยเสนอแนะใหทําการวิจัยในกลุมตัวอยาง
ที่แตกตางกัน แตละสาขา เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยที่แตกตางกันมาศึกษาเปรียบเทียบกันไดอีก
แนวทางหนึ่ง อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯมากขึ้น 
 3. ควรศึกษาความตองการของพนักงานใหมีความละเอียดลึกซึ้ง ซ่ึงจะสามารถชวยให
ทราบถึงความตองการ และผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน เพ่ือใหตรงกับ  
ความตองการของผูบริหารงาน เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้น 
 4. ควรทําการวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือศึกษาและพัฒนากลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯใหมี
ความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถแขงขันกับคูแขง ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.  ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืน ไมวาจะเปนปจจัยภายในและภายนอก ความพึงพอใจในงาน 
หรือ ความตองการประสบความสําเร็จในงาน ซ่ึงอาจสงผลตอ ประสิทธิผลในการทํางานโดยรับ
ขอเสนอจากทีมงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสําเร็จในการทํางานของบริษัทตอไปใน
อนาคต 
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    แบบสอบถามการวิจัย 
 
  เร่ือง  ปจจัยดานบุคลิกภาพ  ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ 
ผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 
 
     
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปนขอมูลประกอบการทําสารนิพนธเร่ือง
ปจจัยดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ มีอิทธิตอประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทน 
ประกันชีวิต  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 
การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   
ขอมูลจาการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต ทางผูวิจัยขอ
ความกรุณาใหทาน  โปรดตอบคําถามทุกคําถามตามความเปนจริง โดยคําตอบของทาน  จะถูกเก็บ
เปนความลับ และขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลา กรอกแบบสอบถามนี้ 
 
แบบสอบถามชุดน้ี แบงออกเปน   4 ตอน   มีทั้งหมด  4 หนา ดังน้ี 
 
             ตอนที่ 1    ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของตัวแทนประกันชีวิตผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    ปจจัยทางดานบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิตผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3     ปจจัยทางดานความฉลาดทางอารมณ ตัวแทนประกันชีวิตผูตอบ    
                แบบสอบถาม 
ตอนที่ 4     ประสิทธิผลของผูบริหารงาน ตัวแทนประกันชีวิตผูตอบแบบสอบถาม  
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง 

ปจจัยดานบคุลิกภาพ  ความฉลาดทางอารมณ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของผูบริหารงาน
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากัด ในเขตปริมณฑล 

 
ตอนที่ 1 

ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของตวัแทนประกันชวีิตผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง    หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
      1.  เพศ   
    ชาย    หญิง    
 2.  อายุ 
        20 - 29   ป                    30 - 39   ป 
        40 - 49   ป                      50   ปขึ้นไป 
 3. รายได 
             ต่ํากวาหรือเทากับ  15,000 บาท             
    15,001 – 30,000   บาท 
             30,001 – 45,000   บาท                    
    45,001   บาทขึ้นไป 
 4.  สถานภาพ 
      โสด                            สมรส  /  อยูดวยกัน 
      หมาย / หยา / แยกกันอยู 
 5. ระดับการศึกษา 
       ต่ํากวาปริญญาตรี               ปริญญาตรีขึ้นไป 
 6. สถานภาพตัวแทน 
      ทํางานพารไทม                 ทํางานเต็มเวลา 
       7. อายุงาน ……………… ป  ( ตั้งแตเปนตัวแทนจนถึงปจจุบัน ) 
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ตอนที่ 2 
ปจจัยทางดานบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวติผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับ ความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
        

บุคลิกภาพแบบเปดเผย  ( Extraversion ) 

ไม
เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
แน

 ใจ
 

เห็
นด

วย
 

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

    (1) (2) (3) (4) (5) 
 1.  ทานชอบเขาสังคม      
 2.  ทานชอบเปนมิตรกับผูอ่ืน      
 3.  ทานชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ      
 4.  ทานชอบการแขงขัน      
 5.  ทานมีความมั่นใจในตนเอง      
    บุคลิกภาพแบบรอบคอบ ระมัดระวัง  ( Conscientiousness ) 
  6.  ทานมีความละเอียดถี่ถวน      
  7.  ทานมีความตั้งใจทํางาน      
  8.  ทานมีความขยันในการทํางาน      
  9.  ทานมีความสุขุม รอบคอบในการทํางาน      
 10.  ทานมีวินัยในตนเอง      
    บุคลิกภาพแบบมั่นคง  ( Emotional stability ) 
 11.  ทานมีนิสัยใจเย็น      
 12.  ทานชอบทําใหผูอ่ืนพอใจ      
 13.  ทานมีจิตใจที่เขมแข็ง      
 14.  ทานไมเปนคนเจาอารมณ  ไมโมโหงาย      
 15.  ทานเปนคนมีอารมณม่ันคง      
    บุคลิกภาพแบบเปดเผยและใจกวาง  ( Openness personality ) 
 16.  ทานมีความคิดสรางสรรค      
 17.  ทานมีความฉลาด มีไหวพริบ        
 18.  ทานมีจินตนาการประณีต      
 19.  ทานมีวิสัยทัศน   มองการณไกล      
 20.  ทานมีความสนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง      
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บุคลิกแบบประนีประนอม ( Agreeableness ) 

ไม
เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
แน

 ใจ
 

เห็
นด

วย
 

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

    (1) (2) (3) (4) (5) 
 21.  ทานชอบชวยเหลือผูอ่ืน      
 22.  ทานมีความไววางใจผูอ่ืน      
 23.  ทานเขากับคนอื่นไดงาย      
 24.  ทานใหความรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานเปนอยางดี      
 25.  ทานมีนิสัยอดทนและมีความยืดหยุนในการทํางาน      
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ตอนที่ 3 
ปจจัยทางดานความฉลาดทางอารมณ ของตัวแทนผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับ ความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

 

 
 
 

การรูจักอารมณของผูอ่ืน 
 ไม

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
แน

 ใจ
 

เห็
นด

วย
 

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 1.  ทานมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ         
 2.  ทานรับรูความรูสึกของผูอ่ืน จากสีหนาและแววตาของเขา        
 3.  ทานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ      
 4.  ทานสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืน ในขณะพูดคุยกัน      
 5.  ทานมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ      
   การรูจักอารมณของตนเอง 
 6.  ทานสามารถผอนคลาดความเครียดของตนเองลงได      
 7.  ทานสามารถสรางแรงจูงใจใหตนเองได      
 8.  ทานคิดสิ่งดีอยูเสมอ ทําใหทานอารมณดี      
 9.  ทานแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมตามสถานการณตางๆ      
10.  ทานสามารถทนตอความกดดันไดเปนอยางดี      
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ตอนที่ 4 
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวติ 

 
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตอไปน้ี  ตามความเปนจริงของทาน 
 
 ผลงานที่ผานมา  พ.ศ.  2551( โดยประมาณ ) 
 1.  จํานวนผูถือกรมธรรม               .............................................      รายตอป 
 2.  จํานวนเบี้ยประกันปแรก            .............................................      บาทตอป 
 
       จํานวนตัวแทนในทีมงานของทานในปจจุบัน 
  3.  จํานวนตัวแทนในทีมงาน             .............................................       คน 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามครบทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
  
   รายชื่อ       ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 
1.  รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา   ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธรุกิจ 
         ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        
2.  รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน   อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

หนังสือขอความรวมมือ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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                        ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล นางสาวนพรัตน  กองศิลป 
วันเดือนปเกิด 23  สิงหาคม  2512 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน 46  ซอยอุดมเกียรติ  ถนนสุทธิสาร  แขวงหวยขวาง 
  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10600 
สถานที่ทํางานปจจุบัน บริษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด สาขารัตนาธิเบศร 
  99/999 ถนนรัตนาธิเบศร  ตําบลบางกระสอ 
  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี 11000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ผูจัดการภาค สังกัดฝายขยายงานนครหลวง 8 
     
ประวัติการศึกษา   
          พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
  จาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2553 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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