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 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC โดยมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางาน คือ 
ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC และ สวน
ประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  (บัตรเครดิต)   ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) ปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ตัวแทนขายที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิต
ของ HSBC จํานวน 175 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใชวิธีการ
เลือกสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปนดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และวิธีสุมตัวอยางแบบอาศัยความ
สะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทาง
สถิติแบบที สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ถาผลการทดสอบมีความแตกตาง จะใชวิธีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด หรือ ดันเน็ตต ที 3 และวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ตัวแทนขายที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการเปนตวัขาย
ตรงตั้งแต 5 ปขึ้นไป และมีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 บาท ขึ้นไป 
 2. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต)  ดานชองทางจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร (ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) ดานกระบวนการ
ใหบริการ(กลยุทธในการขาย) และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับดี สวน
ดานราคา อยูในระดับปานกลาง 
 3. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลในการทํางานทุกดาน อยูในระดับมาก ซ่ึงประกอบดวย ดานคุณภาพของงานที่ได
ทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานมีการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย 
 
 
 



 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 1. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงแตกตางกันมีประสิทธิผลในการทํางาน ดานคุณภาพของงานไดทํา 
ปริมาณงานที่ทําได การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอ สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร
(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) และดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพงานที่ไดทํา อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน สวนดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน 
 3. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถาม                
มีความคิดเห็นตอ สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดิต)                           
ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย) และ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทํา
ได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน 
สวนดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในระดับต่ํา
และมีทิศทางเดียวกัน 
 4. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถาม               
มีความคิดเห็นตอ สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดิต)                     
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ(กล
ยุทธในการขาย) และ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิผลใน
การทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพันธ
ในระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน สวนดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ
ในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน 
 5. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ที่ตอบแบบสอบถาม                
มีความคิดเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตร
เครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย) และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน สวนดานผลิตภัณฑ
(บัตรเครดิต) ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธใน
ระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน 
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 The research aims to study factors influencing the effectiveness of successful credit card 
gency of the HongKong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). In addition it considered factors 
affecting HSBC credit card sales agents’ success, agents’ demographic data and marketing mix factors 
(credit card) consisting of product (credit card), price, distribution channel, marketing promotion, 
personal (credit card direct sales agent), selling process (sales strategy), and physical evidence.  
Sample size in this research is 175 successful credit card sales agents.  Data is gathered through 
questionnaires randomized by using probability sampling, stratified sampling and convenience 
sampling. Statistics for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test, and 
one-way analysis of variance. If there is difference with statistical significance, Least Significance 
Difference or Dunnett’ T3 is employed.  Relationship analysis is applied by using Pearson product 
moment correlation coefficient.  
 The results of this research are as follows: 
 1. Most successful credit card sales agents of HSBC are female, aging between 31 and 35 
years old, holding bachelor degree, working as direct sales agents for five years or more, and earning 
monthly income from direct sales at 30,001 baht or more. 
 2. Successful HSBC credit card sales agents have opinions toward marketing mix factors 
(credit card) in category of product(credit card), distribution channel, marketing promotion, personal 
(credit card direct sales agent), selling process (sales strategy), and physical evidence at good levels.  
Whereas, their opinions in category of price are at the moderate level.  
 3. Successful HSBC credit card sales agents have opinions toward work effectiveness in all 
categories at the high levels including quality of work, quantity of work, personal quality development, 
and improvement in performance of administration.  
  



 

 The hypotheses testing are as follows: 
 1. Successful HSBC credit card sales agents with difference monthly direct sales income 
influence work effectiveness in category of quality of work, quantity of work, and personal quality 
development differently with statistical significance of 0.05 levels. 
 2. Successful HSBC credit card sales agents’ opinions on marketing mix factors (credit 
card) in category of product (credit card), personal (credit card direct sales agent), selling process 
(sales strategy), and physical evidence have moderate positively related to work effectiveness in 
category of quality of work with statistical significance of 0.01 levels.  Whereas, their opinions on 
distribution channel and marketing promotion have low positively related to work effectiveness in 
category of quality of work. 
 3. Successful HSBC credit card sales agents’ opinions on marketing mix factors(credit card) 
in category of product(credit card), personal (credit card direct sales agent), selling process (sales 
strategy), and physical evidence have moderate positively related to work effectiveness in category of 
quantity of work with statistical significance of 0.01 levels.  Whereas, their opinions on distribution 
channel and marketing promotion have low positively related to work effectiveness in category of 
quantity of work. 
 4. Successful HSBC credit card sales agents’ opinions on marketing mix factors (credit 
card) in category of product(credit card), distribution channel, personal (credit card direct sales agent), 
selling process (sales strategy), and physical evidence have moderate positively related to work 
effectiveness in category of personal quality development with statistical significance of 0.01 levels.  
Whereas, their opinions on price and marketing promotion have low positively related to work 
effectiveness in category of personal quality development. 
 5. Successful HSBC credit card sales agents’ opinions on marketing mix factors (credit 
card) in category personal (credit card direct sales agent), selling process (sales strategy), and physical 
evidence have moderate positively related to work effectiveness in category of improvement in 
performance of administration with statistical significance of 0.01 levels.  Whereas, their opinions on 
price, distribution channel, and marketing promotion have low positively related to work effectiveness 
in category of improvement in performance of administration. 
 

 
 



 

ประกาศคณุูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา ความชวยเหลือ   ตลอดจน
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ และคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย           
ดร.ณักษ กุลิสร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน จนทําใหสารนิพนธ
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซ่ึงผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยศิริวรรณ เสรีรัตน และรองศาสตราจารยสุพาดา                 
สิริกุตตา ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม และใหความชวยเหลือ                
และคําแนะนําในการทําวิจัยฉบับนี้ดวย นับตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนสําเร็จเรียบรอยสมบูรณเปน                   
สารนิพนธฉบับนี้ รวมทั้งคณาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจ อาจารยพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจ                   
และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูที่เปน
ประโยชนอยางยิ่ง และใหความชวยเหลือดวยดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่ชวยประสานงานและ
อํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งขอบคุณเพื่อนๆ ทุกทานที่มอบมิตรภาพ ความชวยเหลือ และความ 
ทรงจําที่ดีตาง ๆ 
 

 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูมอบความรัก ความเมตตา ไดอบรมสั่งสอน 
ปลูกฝงคุณงามความดีและความมานะอดทน เปนกําลังใจ แรงผลักดัน และมอบโอกาสทางการศึกษา
อยางดียิ่งแกขาพเจาจนกระทั่งประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ คุณประโยชน และความดีอันพึงมี
จากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาทดแทนพระคุณ 
 
 
          อรพินท สิทธิเขต 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุก ๆ ธุรกิจตองมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน โดยเริ่มตั้งแตการ
แลกเปลี่ยนสินคา การซื้อขายโดยระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ทําใหฝายขายเปนฝายที่มี
ความสําคัญและจําเปนตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันทําใหทุก ๆ ธุรกิจมีการเดินหนาตอไปได ทั้งนี้ในทุก
องคกรจําเปนอยางยิ่งตองมีฝายขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี เพื่อผลงานหรือยอดขายรวมถึงการ
บริการ ช่ือเสียง ตามเปาหมายที่องคกรตั้งไว 
  ปจจุบันธนาคารพาณิชยหลายแหงไดนําระบบการบริหารงานแบบขายตรง มาใชในแผนก
บุคคลธนกิจ เพื่อใหทางธนาคารไดยอดขายตามเปาหมายที่ทางธนาคารตั้งไว แตทั้งนี้ในระบบดังกลาว
ไดประสบปญหาการขาดคุณภาพของตัวแทนฝายขาย รูปแบบและวิธีการขายที่ถูกตอง รวมถึงวิธีการ
สอนงานขาย การติดตามผล ที่สามารถทําใหตัวแทนขายสามารถทํางานเต็มศักยภาพสูงสุดและได
ผลสําเร็จตามยอดขายที่ตั้งไว 
 ในธุรกิจบัตรเครดิตนั้น การขายและการสงเสริมการขายผานตัวแทนขายบัตรเครดิต  มีบทบาท
สําคัญอยางมากในการสรางยอดขาย เนื่องจากสินคาประเภทบัตรเครดิตนั้นมีคูแขงขันจํานวนมากทําให
จะตองใชเวลามากในการนําเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ ตลอดจนตองใชความนาเชื่อถือและความ
นาไววางใจทั้งจากตัวสินคา ธนาคารเจาของผลิตภัณฑ และผูนําเสนอขอมูล ดังนั้นวิธีการขายบัตรเครดิต
โดยผานตัวแทนขายบัตรเครดิตจึงเปนที่นิยมของธนาคารตาง ๆ สงผลใหธนาคารมีการระดมผูที่สนใจ
เขามาเปนตัวแทนขายบัตรเครดิตเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีคนที่วางงานไดหันมาประกอบอาชีพตัวแทน
ขายตรงบัตรเครดิตเปนจํานวนมาก สงผลใหตัวแทนขายตรงของแตละธนาคาร หรือแมแตภายใน
ธนาคารเดียวกันมีการแขงขันอยางมากในการแสวงหาลูกคา  
 จากภาวะดังกลาว กอใหเกิดปญหาและความยากลําบากในการขายบัตรเครดิตของตัวแทนขาย
ทุกธนาคาร รวมถึงธนาคาร HSBC จํากัด ซ่ึงเปนธนาคารแหงแรกในประเทศไทย และเปนสถาบันทาง
การเงินที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนในประเทศไทยอยางตอเนื่องเปนเวลานาน โดยในชวงป 2547 
ทางธนาคาร HSBC ไดเปดรูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑบัตรเครดิตผานตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต ซ่ึง
ในอดีตยอดขายบัตรเครดิตของทางธนาคาร HSBC ไดมาจากพนักงานเคานเตอรซ่ึงไดยอดขายในจํานวน
ที่นอย และการจางบริษัทตัวแทนขายซึ่งในรูปแบบดังกลาวมีคาใชจายคอนขางสูง อีกทั้งลูกคาไดรับ
ขอมูลที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดปญหาลูกคาไมพึงพอใจในบริการดังกลาว โดยชองทางการหาลูกคาของทาง
ธนาคาร HSBC มีหลายชองทางที่เพิ่มขึ้น คือ ผานทางโทรศัพทจางผานบริษัทตัวแทนขายและผาน
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ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตของทางธนาคาร HSBC โดยตรง โดยมีสัดสวนของขายผานทางโทรศัพท 30 
เปอรเซ็นต สวนการจางผานบริษัทตัวแทนมีสัดสวน 40 เปอรเซ็นต และผานตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต 
30 เปอรเซ็นต แตทั้งนี้เปาหมายชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทนขายตรงของทางธนาคาร HSBC 
ตองการมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเปน 40เปอรเซ็นต และ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงการจางผานบริษัท
ตัวแทนขาย ไดประสบปญหาการขาดรูปแบบการขายและตัวแทนขายที่มีคุณภาพ มีตนทุนในการ
ดําเนินงานที่คอนขางสูง รวมถึงขาดคุณภาพของฝายขายในการใหบริการที่ถูกตอง ทําใหทางธนาคาร 
HSBC ไมไดยอดขายตามเปาหมายที่ทางธนาคาร HSBC ตั้งไวและประสบปญหาลูกคาไมพึงพอใจใน
การใหบริการ ทําใหแผนกบุคคลธนกิจฝายขายประสบปญหาคุณภาพและยอดขายที่ลดลง ในชวงป 2549 
ทางธนาคาร HSBC ไดกลับมาใหความสําคัญกับฝายขาย ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตอีกครั้ง โดยมีการ
ปรับรูปแบบการขายตรงที่มีประสิทธิภาพนํามาปรับใชกับทางธนาคาร HSBC ซ่ึงทําใหทางธนาคาร 
HSBC ไดยอดขายบัตรเครดิตตามที่ธนาคารตั้งไว โดยในชวง1 ปที่ผานมาทางธนาคาร HSBC ให
ความสําคัญกับแผนกบุคคลธนกิจ โดยเฉพาะตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตเนื่องจากเปนชองทางในการทํา
รายไดและชื่อเสียงที่ดีใหกับทางธนาคาร HSBC โดยสามารถควบคุมคุณภาพการบริการที่ดีใหกับลูกคา
ได  
 จากที่กลาวขางตนมาทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาในหัวขอเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ซ่ึงการศึกษาวิจัยในหัวขอนี้ 
ตองการที่จะทราบวา ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จของ 
HSBC  เพื่อจะไดนําไปใชในการปรับวิธีการทํางานที่เหมาะสมของตัวแทนขายบัตรเครดิตธนาคาร 
HSBC เดิม และแนวทางการทํางานที่ถูกตองใหกับตัวแทนขายบัตรเครดิตธนาคาร HSBC ใหม ที่เพิ่งจะ
เขามา ใหสามารถขายบัตรเครดิตใหประสบความสําเร็จ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเอง ซ่ึงจะชวย
เพิ่มพูนรายไดใหกับตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตแลว ยังเปนการลดปญหาการวางงาน ซ่ึงกอใหเกิดคุณคา
ตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงบรรลุเปาหมายของธนาคาร HSBC เพื่อใหธนาคาร HSBC 
สามารถกาวสูความเปนธนาคารผูนําที่สามารถครองสวนแบงการตลาดบัตรเครดิตตามเปาหมายที่ตั้งไว
ตอไปในอนาคต 
 

ความมุงหมายการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทน
ขายตรง และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
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 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการกับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตร
เครดิตของ HSBC เพื่อใหปจจัยใดบางที่อิทธิพลตอประสิทธิผลการขายบัตรเครดิตของ HSBC ให
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงจากขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะสามารถนําไปใชในการปรับวิธีการทํางานของ
ตัวแทนขายบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ของตัวแทนขายเดิม และแนวทางการทํางานที่ถูกตองใหกบั
ตัวแทนขายใหมที่เพิ่งจะเขามา เพื่อใหสามารถขายบัตรเครดิตใหประสบความสําเร็จได เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของตนเองและธนาคาร HSBC จํากัด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC เฉพาะกลุมที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิต ซ่ึง
มีรายไดจากการขายบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยมากกวา เดือนละ 20,000 บาท เนื่องจาก ธนาคาร HSBC จํากัด 
ใชเกณฑในการวัดผลงานของตัวแทนขายตรงโดยใชหลักเกณฑ ESAU เปนตัววัดความสําเร็จ ซ่ึง 
ESAU: E (Excellent) มีคาคะแนนที่ 20 points คิดเปนรายไดประมาณ เดือนละ 20,000 บาท 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรศึกษาเปนกลุมของตัวแทนขายตรงที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายของธนาคาร HSBC จํากัด จํานวน 265 คน (ที่มา: ฝายขายของธนาคาร HSBC 
จํากัด: ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2552) 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร 
HSBC จํากัด ซ่ึงทราบจํานวนประชากรที่แทจริง (Actual population) โดยกําหนดขนาดของกลุม
ประชากรตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 580-581) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 หรือ ระดับคาความเชื่อมั่น 95% 
สูตรดังกลาว คือ  

N 
n = 

1+Ne2 
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 ซ่ึงในที่นี ้ n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ควรสุม 
    N  แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 
    e  แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมหรือคาที่ยอมใหผิดพลาด 
 แทนคาในสูตรเพื่อคํานวณจาํนวนกลุมตัวอยาง  

265 
n = 

1+(265)(0.05)2 
             = 159.39 คน หรือ 160 คน 
 จากการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 160 คน และไดสํารองเผื่อแบบสอบถามไม
สมบูรณอีก 9% เทากับ 15 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 175 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) จากตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร HSBC จํากัด  
 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขั้นท่ี 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบงตาม ทีมของ
ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร HSBC จํากัด ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ทีม ตามเกณฑ
ดังนี ้
 ทีม ISF1 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 24 คน 
 ทีม ISF2 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 18 คน 
 ทีม ISF3 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 50 คน 
 ทีม ISF4 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 39 คน 
 ทีม ISF5 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 58 คน 
 ทีม ISF6 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 76 คน 
 จากจํานวนตัวแทนขายตรงทีป่ระสบความสําเร็จแตละทมี ใชวิธีสุมแบบสัดสวน (Proportional 
Sampling) โดยใชหลักเกณฑในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละทีม ดังนี้ 
 

ประชากรของแตละทีม x 175 ขนาดของกลุมตัวอยางแตละทีม 
= ประชากรทั้งหมด 

  
 จากสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละทีมดังกลาวขางตน สามารถคํานวณขนาด
กลุมตัวอยางในแตละทีม ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 คํานวณจํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางในแตละทีม 
 

ทีมตัวแทนขายตรง จํานวนประชากร 
กลุมตัวอยาง  

(สุมแบบ Proportional Sampling) 
ISF 1 24 16 
ISF 2 18 12 
ISF 3 50 33 
ISF 4 39 26 
ISF 5 58 38 
ISF 6 76 50 
รวม 265 175 

  
 ขั้นท่ี 2 วิธีสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เมื่อไดจํานวนกลุม
ตัวอยางจากขั้นที่ 1 แลว ทําการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามตามความสะดวกในแตละทีมตัวแทน
ขายตรง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี ้

 1.1  ขอมูลสวนบุคคล 
   1.1.1 เพศ 
    1) เพศชาย 
    2) เพศหญิง 
   1.1.2 อายุ 
    1) ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
    2) 21-25 ป 
    3) 26-30 ป 
    4) 31-35 ป 
    5) 36-40 ป 
    6) มากกวา 41 ป 
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   1.1.3 ระดับการศึกษา 
    1) มัธยมปลาย หรือ ปวช. 
    2) อนุปริญญา หรือ ปวส. 
    3) ปริญญาตรี 
    4) สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.4 ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง 
    1) 6 นอยกวา 1 ป 
    2) 1 ป แตไมถึง 3 ป 
    3) 3 ป แตไมถึง 5 ป 
    4) 5 ป แตไมถึง 7 ป 
    5) 7 ป ขึ้นไป 
   1.1.5 รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 
    1) 20,000 – 25,000 บาท 
    2) 25,001 – 30,000 บาท 
    3) 30,001 – 35,000 บาท 
    4) 35,001 – 40,000 บาท 
    5) 40,001 – 45,000 บาท 
    6) 45,001 บาท ขึ้นไป 
  1.2  สวนประสมทางการตลาดบริการ 
 2. ตัวแปรตาม คอื ประสิทธิผลของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายของHSBC  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บัตรเครดิต หมายถึง บัตรสมาชิกที่สถาบันการเงินหรือหนวยธุรกิจอื่นเปนผูออก ผูถือบัตร
สามารถซื้อสินคาหรือบริการไดโดยชําระเงินในภายหลัง  ตามปกติออกโดยธนาคารพาณิชย 
หางสรรพสินคาขนาดใหญ หรือองคการอื่นๆ ที่ไดรับความเชื่อถือในดานการเงินเปนอยางดี ผูขอมีบัตร
ดังกลาวจะเสียคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายปใหแกผูออกบัตร 
 2. ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต หมายถึง ตัวแทนของธนาคารที่ทําหนาที่ในการใหความรูใน
เร่ืองบัตรเครดิต สิทธิประโยชนที่จะไดจากบัตรเครดิต รวมถึงวิธีการสมัครบัตรเครดิต ตลอดจนเปนที่
ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับสินเชื่อบุคคล โดยจะทําหนาที่หลักในการขายบัตรเครดิตใหกับบุคคลทั่วไป 
 3. ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตท่ีประสบความสําเร็จในการขาย หมายถึง ตัวแทนขายบัตร
เครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่สามารถขายบัตรเครดิต ไดคะแนนที่ 20 points ขึ้นไป ตามเกณฑการ
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วัดผลงานของตัวแทนขายตรงโดยใชหลักเกณฑ ESAU หรือ มีรายไดตอเดือนประมาณ 20,000 บาทขึ้น
ไป 
 4. ธนาคาร HSBC จํากัด หมายถึง ช่ือยอของธนาคารฮองกงแอนดเซี่ยงไฮแบงคกิ้งคอรปอร
เรชั่น จํากัด (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 
 5. ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง 
และ รายไดตอเดือนของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต ธนาคาร HSBC จํากัด 
 6. สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) หมายถึง ปจจัยตางๆ ทางการตลาดบริการ 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการตลาด (หลัก 7Ps) หรือ ในที่นี้ คือ ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต ประกอบดวย  
  6.1 ดานผลิตภัณฑ 
  6.2 ดานราคา 
  6.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
  6.4 ดานการสงเสริมการตลาด 
  6.5 ดานบุคลากร 
  6.6 ดานกระบวนการใหบริการ 
  6.7 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 7. ประสิทธิผลของตัวแทนขายที่ประสบความสําเร็จในการขาย หมายถึง ความสัมฤทธิ์ผล
หรือความสําเร็จในการทํางาน (Success) ของผูทํางานขาย อันอาจพิจารณาได 4 ดาน ไดแก   คุณภาพของ
งานที่ไดทํา ปริมาณงานที่ทําได การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และ การพัฒนาการบริหารจุดขาย  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน
การขายบัตรเครดิตของ HSBC ”   มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ลักษณะสวนบุคคลของตัวแทนขายตรง   ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการเปน
ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงบัตรเครดิต แตกตางกันมีประสิทธิผล
ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC แตกตางกัน 
 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคาดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ชองทางการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีความ สัมพันธกับประสิทธิผลของตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ระยะเวลาการเปนตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต 
-  รายไดเฉลี่ยตอเดือนจากอาชีพขายตรงบัตรเครดิต 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานบุคลากร (ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) 
- ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย) 
- ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลของตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขาย

บัตรเครดิตของ HSBC  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน
การขายบัตรเครดิตของ HSBC ผูวิจัยไดศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้ 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 
 2. ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 
 3. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง 
 4. แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการขาย 
 5. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
 6. ประวัติของธนาคาร HSBC จํากัด 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. ทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 
 ประชากรศาสตร หมายถึง การศึกษาทางสถิติเกี่ยวกับกลุมประชากรหนึ่ง ๆ ในแงตางๆ เชน 
การเกิด การตาย การยายถ่ิน และการกระจาย เปนตน รวมทั้งผลกระทบที่มีตอสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  (ชินามุตม แกวรัตนกูล. 2550)  
 โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของตัวแทน
ขายบัตรเครดิต HSBC ที่ประสบความสําเร็จ ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระที่มีผลกอใหเกิดประสิทธิผลการทํางาน
ที่แตกตางกัน ซ่ึงในที่นี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาลักษณะประชากรศาสตร ดังนี้   (ชินามุตม แกวรัตนกูล.  2550)  
 อายุ (Age) มีความจําเปน (Needs) ความสนใจในสินคาหลายชนิดแปรผันตามอายุ เชน เด็ก
ตองการของเลน วัยรุนตองการเสื้อผาและของใชทําใหตนเองเปนที่ยอมรับของกลุมชอบฟงเพลง
สมัยใหม ทําตัวใหแตกตางจากวัยเด็ก ลองสินคาใหมเนื่องจากอยูในวัยลองผิดลองถูก และแสวงหาสิ่ง
ใหม ๆ คนที่อายุมากมักจะมีความกลาเสี่ยงลดลงมักจะยึดติดกับยี่หอสินคามากกวาวัยรุน รวมทั้งไม
สนใจที่จะทดลองสิ่งใหม ๆ บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน 
ตัวอยางของพัฒนาการของบุคคลในชวงอายุตาง ๆ ซ่ึงเปนชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
ของชีวิต 
 อายุ 18-20 ป ชวงวัยรุนตอนปลาย ทําตัวเหินหางจากครอบครัว แสวงหาเอกลักษณของตน 
เลือกอาชีพ 
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 อายุ 21-29 ป ชวงวัยรุนเริ่มทํางานตามวิชาชีพ แสวงหาความพอใจและลงตัวในอาชีพและชีวิต
ครอบครัว 
 อายุ 30-35 ป ผูใหญชวงตน เลือกคูครอง เร่ิมเขาสูสภาพคงตัวของชีวิตครอบครัว 
 อายุ 36-44 ป ผูใหญชวงกลาง แสวงหาคานิยมสวนตัว และประเมินความสัมพันธตาง ๆ 
 อายุ 45-49 ป ผูสูงอายุชวงตน แสวงหาความหมายของชีวิต ประเมินชีวิตการแตงงาน มักจะมี
ความสัมพันธที่ขมขื่น (ผิดหวัง) กับลูก ๆ ที่อยูในวัยรุน 
 อายุ 50-55 ป ผูสูงอายุชวงกลาง ปรัวตัวเขากับความเปนจริงของงาน ปรับตัวเขากับการที่บุตร
จะตองเตรียมตัวแตงงาน รวมทั้งการยายออกไปและการมีบุตร รวมงานชวยสังคมมากขึ้น 
 อายุ 65 ป ผูชราขึ้นไป ปรับตัวภายหลังเกษียณอายุ ประเมินสถานะทางการเงิน มีความหวงใย
ในสุขภาพของตนเองมากกวาทุกชวงอายุ 
 นอกจากการกระทําและความคิดของผูบริโภคมีความแตกตางตามวัยแลว การเปนคนรวมสมัย
เดียวกัน (Age Cohort) มักจะทําใหมีลักษณะคลายกันหลายเรื่อง เพราะอยูในสภาวะแวดลอมที่คลายกัน 
แตไมใชเพราะมีอายุใกลเคียงกัน 
 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวา ผูที่มีการศึกษาต่ํา 
 รายได (Income) การเลือกผลิตภัณฑของบุคคล ไดรับผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของ
บุคคลนั้นอยางมาก สถานะทางเศรษฐกิจประกอบดวย รายไดที่สามารถใชจายได (ระดับความมั่นคงและ
รูปแบบดานเวลา) การออมและทรัพยสิน (รวมทั้งอัตรารอยละของสินทรัพยที่มีสภาพคลอง) หนี้สิน 
อํานาจในการกูยืม และทัศนคติตอการใชจายและการออม 
 

2.  ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 
 สวนประสมการตลาด  เปนแนวคิดที่สําคัญอยางหนึ่งทางการตลาด  เนื่องจากการบริหาร
การตลาดเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคานั้น  นักการตลาดจะตองใชสวนประสมทางการตลาดเปน
เครื่องมือหลักสําคัญ  เพื่อกําหนดกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองกับตลาดเปาหมาย 
 เสรี  วงษมณฑา (2542) ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคาที่
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดี
จายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายและกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อ
ความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมซื้อหาเพื่อ
ความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 
 คอตเลอร (Kotler. 2000)  ไดใหนิยามของสวนประสมการตลาดไววา สวนประสมการตลาด 
หมายถึง ชุดของเครื่องมือตาง ๆ ทางการตลาด  ซ่ึงธุรกิจนํามาใชในการวางกลยุทธเพื่อใหบรรลุตาม
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วัตถุประสงคทางการตลาด ในตลาดเปาหมาย เครื่องมือ หรือองคประกอบหลักของสวนประสม
การตลาด  ประกอบดวย 4Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)ในปจจุบันนักวิชาการทางดานการตลาดหลายทานได
วิจารณสวนประสมทางการตลาดที่รูจักกันในชื่อ 4Ps วาเปนมุมมองที่แคบเกินไป และไมเหมาะสมที่จะ
ใชกับการบริการซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสินคาโดยทั่วไป จึงไดมีการเสนอแนวคิดใหมในเรื่อง
สวนประสมทางการตลาดสําหรับการบริการโดยเฉพาะ สวนประสมทางการตลาดสําหรับบริการ
ประกอบดวยหลัก 7Ps อันประกอบดวย                 (1)  ผลิตภัณฑบริการ (The Service Product)  (2) 
ราคา (Price)  (3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place )  (4)  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  (5)  บุคลากร 
(People)  (6)  กระบวนการใหบริการ (Process)  (7) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2547: อางจาก  Zeithaml & Bitner. 2000) 
 
 2.1  ผลิตภัณฑบริการ (The Service Product) 
 ผลิตภัณฑ ในที่นี้ หมายรวมถึงทั้งผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรมหรือจับตองได (Tangible) และการ
นําเสนอการบริการ ซ่ึงไมมีรูปธรรมที่ชัดเจนหรือจับตองได (Intangible) ในความเปนจริงเรามักพบวาตัว
สินคาที่เปนรูปธรรมจับตองไดนี้ เปนผลิตภัณฑเสริม (Supplementary Product) ที่ชวยในการใหบริการมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้นเสมอ สําหรับการบริการที่ไมมีตัวสินคาที่จับตองไดมาเปนองคประกอบนั้น มัก
อยูในรูปของการขายแรงงาน (ฤดี หลิมไพโรจน. 2548 อางจาก Christopher Lovelock. 2000) 
 ผลิตภัณฑทั้งหมด (The Total Product) คือ ขอเสนอทั้งหมดของผูขายที่มอบใหแกลูกคา จะ
ประกอบดวยองคประกอบ 5 ระดับ ดังตอไปนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2547: 80-81) 
 1. ผลประโยชนหลัก (Core Product) หมายถึงผลประโยชนหรือบริการพื้นฐานที่ลูกคา
ตองการอยางแทจริงจากการซื้อผลิตภัณฑ 
 2. ผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic Product) ผลิตภัณฑพื้นฐานเปนสิ่งที่นักการตลาดสรางขึ้น โดย
การเปลี่ยนผลประโยชนหลัก ใหมาอยูในลักษณะที่เปนรูปธรรมที่สามารถนําเสนอและสามารถ
ตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาได 
 3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง คือ ส่ิงที่ลูกคาโดยทั่วไปคาด
วาจะตองไดรับเมื่อซ้ือผลิตภัณฑ 
 4. ผลิตภัณฑเสริม (Augmented Product) ผลิตภัณฑเสริม คือ ส่ิงที่ทําใหการผลิตภัณฑของ
ผูขายรายหนึ่งมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของผูขายรายอื่น ๆ เปนการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑในรูป
ของคุณภาพที่เหนือกวา ซ่ึงโดยทั่วไปลูกคามักจะไมคาดหวังวาจะไดรับ 
 5. ผลิตภัณฑที่เปนไปได (The Potential Product) ผลิตภัณฑที่เปนไปได หมายถึง 
คุณประโยชนหรือคุณคาเพิ่มทั้งหมดที่นักการตลาดสามารถที่จะเพิ่มเติมเขาไปในผลิตภัณฑไดในอนาคต 
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เพื่อใหผลิตภัณฑที่นําเสนอใหกับลูกคาสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคาไดอยางดีเลิศในลักษณะ
ที่เกินความคาดหวังของลูกคา (exceed expectation) และเหนือกวาคูแขงขันเนื่องจากผลิตภัณฑที่เปนไป
ไดนี้โดยทั่วไปลูกคามักจะไมคาดหวังวาจะไดรับ ดังนั้นผลิตภัณฑที่เปนไปไดนี้จึงไมเพียงแตจะสามารถ
สรางความพึงพอใจ (satisfaction) ใหกับลูกคาเทานั้น แตยังสามารถสรางความประหลาดใจในแงที่ดี
ใหกับลูกคาดวย กลาวอีกนัยนึงก็คือ ผลิตภัณฑที่เปนไปไดนี่เปนองคประกอบของผลิตภัณฑขั้นสูงที่สุด
ที่สามารถสรางความพึงพอใจเปนพิเศษใหแกลูกคานั่นเองสําหรับระดับของผลิตภัณฑ 2 ระดับ คือ 
ผลิตภัณฑเสริม (Augmented Product) และผลิตภัณฑที่เปนไปได (The Potential Product ) สามารถทํา
ใหการบริการแตกตางจากคูแขงขัน และเปนการเพิ่มคุณคาในทัศนะของผูบริโภค ถึงแมวาในบางครั้ง
การเพิ่มคุณคานั้นเปนเพียงในแงของความพอใจในดานอารมณหรือจิตใจเทานั้น การเพิ่มคณุคาอยางหนึง่ 
คือ การสรางตราสินคาใหมีช่ือเสียงทําใหสามารถตั้งราคาในระดับสูงได และลูกคาเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพของการบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 2.2  ราคา (Price) 
 ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑที่ลูกคาแทนคาในรูปตัวเงิน  เนื่องจากราคาเปนทุน  (Cost) 
ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรีบยเทียบระหวางคุณคา ( Value ) ที่ไดรับจากผลิตภัณฑนั้น  ถาคุณคาสูงกวา
ราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ราคามีความสําคัญเปนอยางมากตอความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดบริการ ในการตั้งราคาจะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับกลยุทธการตลาด
ดานอื่น ๆ และการตัดสินใจในดานราคามีผลกระทบตอทุกสวนของสวนประสมการตลาดบริการ 
โดยเฉพาะการเลือกชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและพนักงานผใหบริการ ราคาเปน
เครื่องกําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาในราคาเดียวกัน การซื้อขายจะสําเร็จเมื่อผูซ้ือเต็มใจ
จายในราคาหนึ่ง และผูขายพอใจขายในราคาเดียวกัน  ปญหาการตั้งราคาไดเหมาะสม จึงตองพิจารณา
จากปจจัยหลายดาน ไดแก มูลเหตุจูงใจในการซื้อ พฤติกรรมของผูซ้ือ สภาพการแขงขัน ตัวบทกฎหมาย 
ตนทุนคาใชจายของสินคาและบริการ สภาพเศรษฐกิจ วัตถุประสงคโดยทั่ว ๆ ไปของธุรกิจจะตอง
แสวงหาผลกําไรตอบแทนจากการดําเนินงาน 
 1. วัตถุประสงคในการตั้งราคา โดยท่ัวไปการตั้งราคาควรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการตั้งราคาของบริษัท มีวัตถุประสงคในการตั้งราคา ดังตอไปนี้        (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.  2547: 
92 ) 
  1.1 เพื่อความอยูรอด (Survival) เปนการตั้งราคาที่คอนขางต่ํา เพื่อตองการใหกิจการมี
รายไดเพียงพอที่จะสามารถอยูรอดได มักเปนวัตถุประสงคในการตั้งราคาในภาวะที่ซบเซา เชน ในชวง
เศรษฐกิจที่ตกต่ํา เปนตน 
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  1.2 เพื่อกําไรสูงสุด (Profit Maximization) เปนการตั้งราคาสูงเพื่อคิดสวนตางจากตนทุน
ใหอยูในระดับที่สูงสุด เพื่อใหมั่นใจวากิจการจะทํากําไรสูงสุดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  1.3 เพื่อยอดขายสูงสุด (Sale Maximization) เปนการตั้งราคาต่ํา โดยการขายในราคาต่ํา
มาก หรือแมแตขายในราคาที่ขาดทุนชวงแรก เพื่อตองการเพิ่มยอดขายและสรางสวนครองตลาด 
  1.4 เพื่อสรางภาพลักษณ (Prestige) เปนการตั้งราคาสูง เพื่อตองการสรางภาพลักษณวาเปน
บริการที่พิเศษ มีระดับ เนื่องจากผูบริโภคมักเขาใจวาบริการที่มีราคาสูงนาจะมีคุณภาพสูงตามไปดวย 
ดังนั้นจึงตองวางตําแหนงบริการไวที่ระดับสูงเพื่อใหเกิดความเปนเอกลักษณที่มีความโดดเดนไมเหมือน
ใคร (Exclusive) 
  1.5 เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ดดยการตั้งราคาเพื่อใหไดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในอัตราที่ตองการ เชน รอยละ 10 ของเงินลงทุน เปนตน 
 
 2.3  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
 ในธุรกิจการใหบริการทั่วไปแลว การผลิตและบริโภคบริการสวนใหญมักจะเกิดขึ้นพรอม ๆ 
กัน เนื่องจากไมสามารถกักตุนบริการและขนสงบริการได ดังนั้นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องชองทางการ
จัดจําหนาย จึงเกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม ในการนําเสนอผลิตภัณฑการบริการแกลูกคา มีผลตอ
การรับรูของลูกคา ในคุณคาและประโยชนของบริการที่นําเสนอ 
 การตัดสินใจการใหบริการสวนแรก คือ การเลือกทําเลที่ตั้ง (Location) การเลือกทําเลที่ตั้งของ
ธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนตัวกําหนดขอบเขตสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ (Business 
Environment) ขององคกรทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนตัวกําหนดคูแขงขันและกลุมลูกคาธุรกิจบริการ
ที่มีการจัดสถานที่ใหลูกคาตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดให ทําเลที่ตั้งที่
เลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามารับการบริการ ดังนั้นสถานที่ใหบริการตองครอบคลุม
พื้นที่ใหบริการกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุดและยิ่งไปกวานั้นจะตองคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของคูแขงขัน เพื่อ
นํามาวิเคราะหและสรางแผนการตลาดใหสอดคลองกับสวนประสมการตลาดบริการสวนอื่น ๆ  
 1. ความสําคัญของแหลงที่ตั้งของสถานที่ใหบริการ จะขึ้นอยูกับประเภทของการบริการ 
ระหวางผูใหบริการกับกลุมลูกคาหลัก ซ่ึงแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 ผูบริโภคตองไปรับบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดเตรียมไว เชน การเลือกใชบริการ
ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล และการเลือกซื้อกรมธรรมประกันภัย ทําเลที่ตั้งมีความสําคัญมากเปน
อยางยิ่ง ผูประกอบการที่ใหบริการตองคํานึงถึงความสะดวกของลูกคาในการมารับบริการเปนหลัก 
สถานที่ในการใหบริการสะอาดปลอดภัย ตองเปรียบเทียบกับสถานที่ตั้งคูแขงดวย 
  1.2 ผูใหบริการเดินทางไปใหบริการแกลูกคาในสถานที่ของลูกคาเอง กรณีนี้ทําเลที่ตั้งมี
ความสําคัญนอยลง เพราะผูใหบริการไมจําเปนตองจัดสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นรองรับ 
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เชน บริการรักษาความปลอดภัย บริการทําความสะอาด และบริการสงมอบสินคาถึงบาน 
  1.3 ผูบริการและลูกคานัดพบกัน ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง เพื่อใหบริการและรับบริการ 
ณ สถานที่แหงนั้น ในกณรีนี้ทําเลที่ตั้งไมเกี่ยวของโดยตรง และมีความสําคัญนอยมาก เพราะผูใหบริการ
ไมจําเปนตองจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นรองรับ เชน บริการรักษาความปลอดภัย บริการ
ทําความสะอาด กลยุทธในการจัดจําหนายในการใหบริการลักษณะนี้ก็คือ พยายามนําเครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ มาประกอบเพื่อทําใหลูกคาไดใชบริการโดยสะดวก เชน การใหบริการธนาคารทาง
โทรศัพท (Phone Banking Service) การใหบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต (Internet Banking) และ
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร (ATM) 
 2. การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย (Channels) ประกอบดวย 3 สวน คือ ผูใหบริการ (The 
Service Providers) หรือลักษณะของการบริการ คนกลางในการจัดจําหนาย (Intermediaries) และ
ผูบริโภค (Customers) หรือกลุมลูกคาเปาหมาย ทางเลือกของชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจบริการ
สามารถแบงออกไดเปน 4 ชองทางดังนี้ 
  2.1 การใหบริการโดยตรง (Direct Sale) การใหบริการในลักษณะนี้จะเปนการใหบริการที่
ผูใหบริการใหบริการแกลูกคาโดยตรงไมผานคนกลาง 
  2.2 การใหบริการโดยผายตัวแทนหรือนายหนา (Agent or Broker) การใหบริการใน
ลักษณะนี้ จะเปนการใหบริการโดยผานคนกลาง ซ่ึงเปนตัวแทนของผูใหบริการหรือนายหนา ที่จะติดตอ
กับลูกคาตัวแทนหรือคนกลางของตัวเอง ทําหนาที่ติดตอแทน และคนกลางของทั้งสองฝายตกลงกันแทน 
  2.3 การใหบริการโดยผานตัวแทนของผูซ้ือและผูขาย (Seller’s and Buyer’s Agent or 
Broker) การใหบริการลักษณะนี้ จะเปนการใหบริการโดยทั้งผูใหบริการและลูกคาตางมีตัวแทนหรือคน
กลางของตัวเอง ทําหนาที่ติดตอแทน และคนกลางของทั้งสองฝายตกลงกันแทน 
  2.4 ระบบการขายสินคาหรือบริการการใหบริการลักษณะนี้เปนการใหบริการโดยผูให
ไดรับสัญญาบริการ หรือซ้ือสิทิ์ในการใหบริการจากบริษัทแม (Franchises and Contracted Service 
Deliverers) โดยลูกคาสามารถติดตอผานทางธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่ไดรับสิทธิและมีสัญญาใหบริการจาก
บริษัทแม 
 
 2.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
     การสงเสริมทางการตลาดจะชวยกระตุนใหลูกคาทําตามในสิ่งที่เราคาดหวัง ไดแกการรูจักและ
ตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ เกิดความตองการใช ตัดสินใจซื้อและซื้อกันมากขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือที่
แตกตางกัน ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงาน
ขาย และการตลาดทางตรง ที่มีคุณสมบัติ ขอดี และขอจํากัดที่แตกตางกัน จึงตองพิจารณาใหเหมาะสม
กับความตัองการใชงาน รวมถึงความแตกตางของผูบริโภคที่ไมเพียงแตมีความตองการในการบริโภค
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ผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกันแลว การบริโภคสื่อและแนวทางในการตัดสินใจของแตละบุคคลก็มีความ
แตกตางไปดวย ดังนั้นสิ่งที่สําคัญในการวางแผนการสงเสริมการตลาดธุรกิจตองพิจารณาถึงพฤติกรรม
และความตองการของลูกคา เพื่อที่จะเลือกวิธีที่ติดตอส่ือสาร (Communication) ที่สามารถเขาถึงและจูง
ใจลูกคาไดอยางเหมาะสม (ฉัตยาพร เสมอใจ.  2547: 53) 
 สวนประสมทางการติดตอส่ือสารทางการตลาดสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ การ
ติดตอส่ือสารโดยใชบุคคล (Personal Communication) เปนการติดตอส่ือสารแบบสองทาง (Two- way 
communication) ระหวางบุคคลตอบุคคลที่สามารถตอบโตไดทันที และการติดตอส่ือสารโดยไมใช
บุคคล (Impersonal Communication) หรือการติดตอส่ือสารโดยผานสื่อ (Medium Communication) เปน
การติดตอส่ือสารที่ใชส่ือเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารมีลักษณะเปนการสื่อสาร
แบบทางเดียว (One- way communication) ที่ผูรับสารไมสามารถตอบโตได เหมาะสําหรับการ
ติดตอส่ือสารของคนกลุมใหญ 
 เพื่อการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธุรกิจบริการจึงควรเลือกเครื่องมือที่จะ
ใชในการติดตอส่ือสารตามความเหมาะสมในดานวัตถุประสงค เปาหมาย และศักยภาพของตน ซ่ึง
เครื่องมือในการติดตอส่ือสารสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท ไดแกการติดตอส่ือสารโดยใชบุคคล การ
โฆษณา การใหขาวและการประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย เครื่องมือแนะนําการบริการ และ
รูปแบบเฉพาะของบริษัท (ฉัตยาพร เสมอใจ. 2547: 135-145) 
 1. การติดตอส่ือสารโดยใชบุคคล (Personal Communication) เปนสวนสําคัญในการ
ติดตอส่ือสารกับลูกคา ซ่ึงการใชสวนประสมการสงเสริมการตลาดมักจะมุงเนนที่การขายโดยใช
พนักงานขาย ซ่ึงหลายครั้งยากที่จะแยกการใชพนักงานออกจากผลิตภัณฑ เพราะเปนสวนหนึ่งของการ
บริการ เราสามารถใชการติดตอส่ือสารโดยใชบุคคลไดหลายวิธี ไดแก 
 2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารแบบสองทางระหวาง
พนักงานบริษัทกับลูกคากลุมเปาหมายโดยผานกระบวนการขายแบบเผชิญหนา (Face-to-face Selling) 
พนักงานขายอาจตองทําหนาที่เปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําชวยเหลือลูกคาใหเลือกและตัดสินใจได
เหมาะสมกับลูกคาแตละราย 
 3. การตลาดทางโทรศัพท (Telemarketing) เปนการขายโดยการใชบุคคลติดตอกับกลุมลูกคา
เปาหมายโดยผานทางโทรศัพท วิธีนี้เปนวิธีที่มีตนทุนต่ํา แตตองใชพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมเปน
อยางดีดานทักษะการเจรจาโดยใชโทรศัพท เนื่องจากการพูดผานโทรศัพทมีขอจํากัดทางดานเวลาที่
เหมาะสมในการเขาหาลูกคาและเวลาในการพูดคุย เพราะลูกคาไมรูจักวาเขากําลังคุยกับใคร พนักงาน
ตองมีความเปนมิตร พูดจาชัดถอยชัดคําและเขาใจในขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการอยางละเอียดและพรอม
ที่จะตอบคําถาม 
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 4. หนวยบริการลูกคา (Customer Service) เปนหนวยงานในบริษัทที่ไดรับมอบหมายใหทํา
การบริการลูกคาหลังการขาย เชน การขนสง การดูแลซอมบํารุง การใหขอมูลเพิ่มเติม การรับจอง การรับ
จายเงิน และการชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 5. การฝกอบรม (Customer Training) เปนหลักสูตรฝกอบรมที่เปดสอนใหแกลูกคาสําหรับ
การบริการที่มีความซับซอน ซ่ึงสวนใหญเปนบริการสําหรับลูกคาธุรกิจเพื่อแนะนําวิธีการใช การปฎิบัติ
ตัวขณะรับบริการ หรือเทคนิคการใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6. การติดตอส่ือสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth) เปนการแนะนําโดยตรงจากลูกคาราย
หนึ่งไปสูลูกคารายอื่น ๆ ซ่ึงเปนรูปแบบการติดตอส่ือสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคาสูง 
รูปแบบการบอกตอที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อลูกคารายหนึ่งเกิดความพึงพอใจในการบริการแลวบอกตอกับบุคคล
ที่ใกลเคียง ในทางตรงกันขาม เมื่อลูกคาเกิดความไมพึงพอใจขาวสารที่เขาสงผานไปยังบุคคลอื่นก็จะ
เปนในแงลบ และเปนการทําลายภาพลักษณและยอดขายของบริการและบริษัทไดเชนกัน ซ่ึงบริษัทไม
สามารถควบคุมการติดตอส่ือสารลักษณะนี้ได 
 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการใชจายในการใหขอมูลและเสนอขายผลิตภัณฑโดย
ไมใชบุคคล ซ่ึงเปนลักษณะของการโฆษณาประกอบดวย 
 1. การติดตอส่ือสารโดยใชส่ือ (Media) ซ่ึงสวนใหญเปนการติดตอกับกลุมผูรับขาวสาร
จํานวนมาก (Mass Selling) 
 2. เปนการเสนอขายความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปการแจงขาวสารการ
จูงใจใหเกิดความตองการ หรือการเตือนความทรงจํา 
 3. สามารถระบุผูอุปถัมภ (Sponsors) คือผูผลิตสินคาหรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑที่โฆษณา 
 4. ผูอุปถัมภตองเสียคาใชจายสําหรับสื่อโฆษณา การโฆษณามักเปนสื่อที่มีกถูกเลือกใชเปน
อันดับตน ๆ ในการติดตอส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคในการสรางความรูจัก 
แจงใหทราบ จูงใจใหเกิดพฤติกรรม หรือ เพื่อเตือนความจําก็ตาม การโฆษณาสามารถทําผานสื่อได
หลายประเภท ดังนี้ 
 หนังสือพิมพ (Newspaper) มีความยืดหยุนดานเวลา สถานที่ และความสามารถในการเขาถึง
ตลาดทองที่ไดดี มีการับรูและมีความนาเชื่อถือสูง แตอายุการใชงานของสื่อตามระยะเวลาของ
หนังสือพิมพ คุณภาพในการปรับปรุงขาวสารต่ํา และผูอานสวนใหญอานแบบผาน ๆ และไมสนใจ 
 นิตยสาร (Magazines) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมไดดี มีความหลากหลายในดาน
ประเภทของนิตยสารมาก อีกทั้งมีรูปแบบที่สวยงาม จึงสามารถสรางความเชื่อถือและความภูมิใจไดสูง 
อายุการใชงานของสื่อแตละครั้งนานกวาหนังสื่อพิมพและมีจํานวนตอหนวยผูอานปริมาณมากกวา แต
จํานวนการจําหนายต่ํา และเขาถึงกลุมเปาหมายไดแคบ เหมาะกับผลิตภัณฑที่ใชเฉพาะกลุม 
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 วิทยุ (Radio) มีอาณาเขตความตั้งใจฟงของผูฟงต่ํากวาทางโทรทัศน ทางภูมิศาสตรกวางกวา 
สามารถเลือกผูฟงตามอาณาเขตทางภูมิศาสตรและประชากรศาสรไดงาย ใชตนทุนต่ํา แตเปนการ
นําเสนอในรูปแบบการฟงอยางเดียว โครงสรางการใชจายทางการโฆษณาไมมีมาตรฐาน และแสดง
ขาวสารผานไปอยางรวดเร็ว 
 โทรทัศน (Television) เปนการรวมภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว สามารถดึงดูดความรูสึกได
ดี นาสนใจสูง แตใชตนทุนสูงและมีความสลับซับซอนมาก มีการแสดงผานอยางรวดเร็ว และการเลือก
ผูรับขาวสารไดนอย 
 ไปรษณีย (Mail)  เลือกผูรับขาวสารไดดี ยืดหยุนได มีลักษระเฉพาะบุคคล ตนทุนขึ้นอยูกับ
กลุมเปาหมาย ซ่ึงจะมีคาใชจายสูงหากมีกลุมเปาหมายมาก แตผูรับขาวสารอาจจะไมสนใจเลย ดังนั้น
เพื่อใหการติดตอส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรทํารูปแบบของเอกสารที่จัดสงถึงกลุมเปาหมาย
ใหมีความนาสนใจดวยรูปแบบสีสันและผลประโยชนที่คุมคาแกลูกคา 
 ปายโฆษณา (Billboard) ยืดหยุนได การแสดงซ้ําสูง ตนทุนต่ํา และมีคูแขงขันนอย แตไมมี
โอกาสเลือกผูรับสาร และมีขอจํากัดดานการสรางสรรค 
 สื่อเคล่ือนท่ี (Mobile) เปนการใชยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได ไดแก หลังรถตุกตุก ในรถ
แท็กซี่ ในรถเมล หลังรถเมล ขางรถเมล การใชส่ือเคลื่อนที่จะสามารถนําขอความไปยังหลายพื้นที่ได
อยางกวางขวาง การมีสีสันและการเคลื่อนไหวไดสามารถดึงดูดผูคนใหสนใจมองได 
 โรงภาพยนต  (Theatrical Films) เปนการโฆษณาภายในโรงภาพยนตในชวงเวลากอนฉาย
ภาพยนต ดวยระบบภาพและเสียงที่มีคุณภาพ ทําใหเกิดความตื่นตาตื่นใจมากกวาการรับชมทางโทรทัศน 
จึงสามารถสรางการจดจําที่ดีกวา ตลอดจนไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายตามพื้นที่ได เนื่องจากมี
โรงภาพยนตกระจายอยูตามพื้นที่ตาง ๆ แตเขาถึงกลุมเปาหมายไดนอยในแตละครั้ง 
 การโฆษณา ณ จุดขาย (Selling Point) เปนการจัดตกแตง ณ ที่ทําการขาย การตกแตงที่
สวยงามสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหเขาไปชมสินคาอันนําไปสูการซื้อตอไปได การใชโฆษณา ณ จุด
ขาย สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่แทจริงได ผูผลิตตองชวยใหคําแนะนําและจัดหาอุปกรณในการ
ตกแตงรานคาปลีก เพื่อชวยใหลูกคาสนใจผลิตภัณฑของตนมากยิ่งขึ้น 
 อินเทอรเน็ต (Internet) สะดวก มีตนทุนต่ํา สามารถเลือกขอมูลขาวสารที่ตองการได มี
ศักยภาพของการขายตรงและสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลได และเขาถึงเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงได 
ถึงแมปจจุบันจะไมสามารถเขาถึงเปาหมายไดอยางทั่วถึง เนื่งอจากขอจํากัดทางเทคโนโลยี ทําใหเขาถึง
ไดเฉพาะผูใชคอมพิวเตอรซ่ึงเปนกลุมนอย 
 
 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity And Public Relation) เปนเครื่องมือทาง
การตลาดที่กระตุนการเสนอซื้อสินคาและบริการโดยการสรางขาวเกี่ยวกับความสําคัญทางการคา โดยใช
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ส่ือวิทยุ โทรทัศน หรือหนังสือพิมพ โดยบริษัทเจาของผลิตภัณฑไมตองเสียคาใชจายในการใชส่ือเพื่อ
สรางการรูจักแกสินคา บริการ บุคคลอละองคกรในการสรางความนาเชื่อถือ เพราะสามารถสราง
ภาพลักษณไดดีกวาเครื่องมืออ่ืน กระตุนพนักงานขายและคนกลาง ลดตนทุนในการสงเสริมการตลาดที่
มีแนวโนมจะต่ํากวาการโฆษณาและการใชพนักงานขาย ซ่ึงการประชาสัมพันธจะทําหนาที่ 
 1. การสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชนทั่วไป 
 2. เผยแพรผลิตภัณฑในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและสถาบัน 
 3. เปนการติดตอส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท 
 4. คุมครองประชาชน เปนความพยายามที่จะตอตานสิ่งผิดกฎหมายและสงเสริมการกินดีอยูดี
ของประชาชน 
 5. ใหการแนะนํา เปนการจัดหาคําแนะนําทั่ว ๆ ไปแกบริษัทถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ส่ิงที่
บริษัทควรทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการปรับปรุงการติดตอส่ือสาร 
 
 2.5  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  
 เปนกิจกรรมทางการตลาดที่มีจุดมุงหมายในการเพิ่มความพยายามในการขายของพนักงานขาย 
ผูจําหนาย และผูขายปลีก ใหขายผลิตภัณฑหนึ่ง และเพื่อทําใหลูกคาตองการซื้อผลิตภัณฑตรานั้น ๆ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เพิ่มยอดขาย 
 2. สงเสริมใหเกิดการทดลอง 
 3. สงเสริมใหเกิดการใช 
 4. นําเสนอผลิตภัณฑใหม 
 5. ปรับความตองการซื้อ 
 6. สรางความตระหนัก 
 กลยุทธในการสงเสริมการขายสามารถแบงเปนกลยุทธที่สําคัญ 2 วิธี คือ 
 1.   กลยุทธผลัก (Push Strategy) คือการกระตุนคนกลางและพนักงานขายใหชวยผลักดันสินคา
ไปสูผูซ้ือหรือผูใช ซ่ึงจะเนนที่การสงเสริมการขายมุงที่คนกลางและพนักงาน 
 2.  กลยุทธการดึง (Pull Strategy) คือ การจัดกิจกรรมการตลาดที่ดึงผูซ้ือหรือผูซ้ือใหเกิดความ
สนใจ ความตองการซื้อ และเขามาหาผูขาย ซ่ึงจะเนนที่การสงเสริมการขายมุงที่ซ้ือคนสุดทาย 
 เครื่องมือในการแนะนําการบริการ เปนรูปแบบของเครื่องมือที่ใชในการแนะนําเกี่ยวกับ
บริการ สามารถใชในการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการตั้งแตการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริการ และขั้นตอนการใชบริการ เพื่อใหลูกคามีขอมูลสําหรับใชในการตัดสินใจ เกิดความเขาใจ เตรียม
ตัว และปฎิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อรับการบริการ เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให
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ความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังการรับบริการ เพื่อใหลูกคาสามารถดูแลรักษา ผลลัพธที่ไดใหอยูใน
สภาพที่ควรจะเปน รวมถึงสามารถใหขอมูลอ่ืน ๆ เชน วิธีการชําระเงิน ขอควรระวัง เทคนิคในการใช 
วิธีการดูแลรักษา เปนตน 
  นอกการใหขอมูลเกี่ยวกับบริการแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณและเตือนความจําผูบริโภค
ถึงธุรกิจนั้น ๆ ดวยเครื่องมือที่ใชในการแนะนําการบริการ ไดแก เว็บไซต คูมือ ใบปลิว โบรชัวร 
โปสเตอร วิดีโอ เทป ซอฟแวร ซีดี-รอม และเครื่องตอบรับอัตโนมัติ 
 รูปแบบเฉพาะของบริษัท รูปแบบที่แตละธุรกิจสรางขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใชเปนเอกลักษณ
ของบริษัทตน เชน เครื่องหมายของบริษัท วัสดุอุปกรณและและการตกแตงของบริษัท ยานพาหนะ 
เครื่องมือเครื่องใช เครื่องเขียน ละชุดฟอรมของบริษัท เปนตน รูปแบบเฉพาะของบริษัทนอกจากจะเปน
การโฆษณาชื่อบริษัทไปในตัวแลวยังชวยสรางการจดจํากลุมเปาหมายเกี่ยวกับบริษัทได โดยเฉพาะ
บริษัทที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ สัญลักษณตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะกลายเปนการรับประกันคุณภาพของ
บริการไปดวย 

 
 2.6  บุคลากร (People) 
 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา  อางจาก Zeitham and Bitner (2000) ไดอธิบายวาบุคคล (People) ใน
ที่นี้หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในการนําเสนอบริการใหกับลูกคา ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ซ่ึงบุคคลในที่นี้จะรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคาที่มาใชบริการและ
ลูกคาอื่น ๆ ที่รวมอยูในสิ่งแวดลอมของการบริการนั้นดวย 
 บุคคลกรเปนองคประกอบที่สําคัญทั้งในการผลิตบริการและการใหบริการ ในปจจุบันการ
แขงขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น บุคคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญที่สรางความแตกตางใหกับธุรกิจ โดยสามารถ
สรางมุลคาเพิ่มใหกับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยคุณภาพในการบริการตอง
อาศัยกระบวนการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขง ดั้งนั้นธุรกิจบริการจะตองใหความสําคัญตอการคัดเลือกพนักงานที่จะเขามาทํา
หนาที่นี้อยางพิถีพิถัน พนักงานบริการตองมีความรูความชํานาญในสายงาน มีทัศนะคติที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ มีบุคลิกภาพและการแตงกายที่ดีเพื่อสรางความนาเชื่อถือ มีความเสมอภาคในการใหบริการแก
ลูกคาเพื่อสรางความรูสึกประทับใจตอการใหความสัมพันธอยางทัดเทียม สามารถตอบสนองและแกไข
ปญหาใหแกลูกคาได และสามารถสรางคานิยมแกองคกร 
 เนื่องจากบุคลากรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด ในกลยุทธการสรางความแตกตาง
ในธุรกิจบริการ บุคลากรนี้หมายรวมถึงตั้งแตบุคคลที่ลูกคาจะพบเห็นเปนครั้งแรก ตั้งแต รปภ. พนักงาน
ตอนรับ พนักงานขาย  พนักงานใหบริการ เปนตน ผูประกอบการจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดจา
ปราศรัย การแตงกาย ฯลฯ ของบุคลากรแตละสวนนี้อยางละเอียดถ่ีถวน และกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกัน 
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ใหสอดคลองกับองคกร (Corporate Image) ระดับของกลุมลูกคา (Target Group) และการวางตําแหนง
การตลาด (Positioning) (ฤดี หลิมไพโรจน. 2548 อางจาก Christopher Lovelock. 2001) 
 ความสําคัญของบุคคลในตลาดบริการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2547: 124-125)  พนักงาน
หรือลูกคาภายในองคการ เปนทรัพยากรที่มีคุณคาของกิจการ โดยทั่วไปลุกคามักจะมองวาพนักงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานสวนหนา (Front stage Personal) เปนตัวแทนของกิจการ และเปนสวนหนึ่ง
ของบริการดวย    สําหรับการบริการบางประเภทที่พนักงานและลูกคามีการติดตอกันมาก (High contact 
service) พนักงานก็คือตัวบริการนั่นเอง การวิจัยที่ผานมาสรุปสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการ
บริการลมเหลว หรือ คุณภาพของการบริการไมเปนไปตามการคาดหวังของลูกคา ก็ คือ การนําเสนอ
บริการของพนักงานไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวาพนักงานมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอความสําเร็จของการใหบริการ 
 ยิ่งไปกวานั้นในปจจุบันกลาวกันวาเปนยุคที่ลูกคามีความคาดหวังเกี่ยวกับสินคาและบริการ
สูงขึ้น แตมีความภักดีตอตรายี่หอและกิจการนอยลง เนื่องจากมีขอมูลในการตัดสินใจและมีทางเลือกใน
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการมากขึ้น จึงทําใหลูกคาไมยอมรับสินคาที่ไมสามารถตอบสนองตอ
ความคาดหวังที่สูงของตนได ดังนั้นความสามารถของกิจการในการจัดการใหพนักงานสามารถ
ปฎิบัติงานไดตามมาตรฐานที่ลูกคาคาดหวังจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากพนักงานแลวลูกคาก็ยังเปนองคประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของบุคคลดวยเชนกัน 
ในบางครั้งที่การบริการเกิดขึ้น ตัวลูกคาก็เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอคุณภาพการบริการและความพึง
พอใจที่ตนเองไดรับใชการบริการ นอกจากนี้การที่ลูกคาไมเขาใจบทบาทของตนเอง/เดียวกันนั้นจะ
ไดรับอีกดวย เชน ลูกคาบางคนพูดคุยเสียงดังในโรงภาพยนต เปนตน ดวยสาเหตุนี้ทําใหกิจการบริการ
หลายแหงตองมีการใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมแกลูกคา 
 
 2.7  กระบวนการใหบริการ (Process)  
  กระบวนการใหบริการ หมายถึง กิจกรรมที่ใหบริการที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงตอกันอยางมีลําดับ
ขั้นตอนมีแบบแผนที่แนชัด อันเปนลักษณะพิเศษของบริการที่ตองบริโภคในระหวางขั้นตอนการผลิต 
(Processing) ทําใหกระบวนการใหบริการในแตละขั้นตอนนั้นเกี่ยวของกับคุณภาพและความพึงพอใจ
ของลูกคาอยางสูง ผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการในแตละขั้นตอนเปน
อยางยิ่ง โดยตองเริ่มตั้งแตการออกแบบกระบวนการ เสมือนหนึ่งการออกแบบเครื่องจักรที่ผลิตสินคา มี
การตรวจสอบคุณภาพบริการ ขอดีประการหนึ่งของการควบคุมคุณภาพในการใหบริการ คือ สามารถ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาไดขณะใชบริการในขณะที่สินคาชนิดอื่น การวัดความพอใจมัก
เกิดขึ้นภายหลังการใช กระบวนการใหบริการก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการสรางความแตกตาง 
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จากคูแขงขันที่แมจะใชผลิตภัณฑ หรือ องคประกอบอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มใน
กระบวนการนั้น ๆ ได (ฤดี หลิมไพโรจน. 2548; อางอิงจาก  Christopher Lovelock.  2001) 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) กลาววา กระบวนการใหบริการเปนการสรางสรรคและการสงมอบ
สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธที่สําคัญสําหรับการ
บริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้นกระบวนการใหบริการที่ดีจึงควรมีความรวด
เรวและมีประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึงตองงายตอการปฎิบัติการ เพื่อที่พนักงานจะไดไมเกิดความ
สับสน ทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวกันและงานที่ไดตองดีมีประสิทธิภาพ ความสําคัญตอ
กระบวนการ กระบวนการใหบริการที่ทีประสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกิจการบริการและ
ลูกคา ดังตอไปนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา . 2547: 144 – 145)  
 1. ความสําคัญของกระบวนการสําหรับกิจการ 
  1.1 ชวยใหตนทุนในการดําเนินงานของกิจการลดลง 
  1.2 ชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธในการบริการ 
  1.3 ชวยใหพนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
  1.4 ชวยใหกิจการมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
  1.5 ชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตามเปาหมาย 
 2. ความสําคัญของกระบวนการสําหรับลูกคา 
  2.1 โดยทั่วไปลูกคามักมองวากระบวนการเปนสวนหนึ่งของการบริการดวย 
  2.2 กระบวนการในการใหบริการที่ดีมีสวนชวยใหลูกคาไดรับการบริการที่มคีุณภาพ 
  2.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนการใหบริการใหมีความยืดหยุนมากขึ้นชวยใหลูกคามีความ
พึงพอใจมากขึ้น 
 
 2.8  การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
 หมายถึง ส่ิงแวดลอมที่ซ่ึงมีการใหบริการและปจจัยที่เกี่ยวของกับการจับตองไดอยางใดอยาง
หนึ่งที่อํานวยความสะดวกในการปฎิบัติการและการสงมอบบริการ เชน เครื่องแบบของเจาหนาที่ที่
ใหบริการ การตกแตงสถานที่ใหบริการ การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพจึงเปนการนําเสนอ
ส่ิงที่มีภาพลักษณ หรือเปนสิ่งที่ผูบริโภคสามารถสังเกตุเห็นไดงายทางกายภาพ และเปนสิ่งที่ส่ือให
ผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณของการบริการอยางชัดเจน เชนความมีระเบียบภายในสํานักงาน ความ
สะอาดของตัวอาคารสถานที่  ความนาเชื่อถือของตัวอาคารสถานที่ และการนําอุปกรณและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช 
  ฉัตยาพร  เสมอใจ (2547) กลาววาลักษณะทางกายภาพ เปนสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นไดที่เขามา
เกี่ยวของกับการบริการ เปนองคประกอบของธุรกิจบริการที่ลูกคาสามารถมองเห็นได และใชเปนเกณฑ
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พิจารณาและตัดสินใจซื้อบริการได ตัวอยางเชน อาคารสํานักงานของบริษัท ทําเลที่ตั้ง รถยนตของบริษัท 
การตกแตงสํานักงานของบริษัท เครื่องมือตาง ๆ ที่ใช พนักงาน สัญลักษณของบริษัท ส่ิงพิมพที่บริษัท
จัดทํา หรือเลือกใช และสิ่งที่มองเห็นไดตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้สะทอนรูปแบบคุณภาพของบริษัท ถึงแม
บางครั้งสิ่งที่มีตัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยใหการบริการมีประสิทธิภาพสูงมากนัก แตจะชวย
เสริมสรางความมั่นใจแกลูกคา และเปนการสะทอนรสนิยมลูกคาดวย ซ่ึงเปนสวนประกอบพิจารณา
ตัดสินใจเลือกใชบริการดังนั้นบริษัทจึงควรจัดการสิ่งเหลานี้ใหดี เพราะสามารถสรางความประทับใจแก
ลูกคาได 
 ภูมิทัศนบริการ (Service cape) หมายถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
สถานที่ในการใหบริการลูกคา แบงออกเปนสองประเภทยอย คือ 
 1.   สภาพแวดลอมภายนอก (Facility Exterior) เชนการออกแบบและรูปลักษณภายนอกของตัว
อาคาร ปายบอกทางเขาของสถานบริการ ปายชื่อของกิจการ และที่จอดรถเปนตน 
 2. สภาพแวดลอมภายใน (Facility Interior) เชนการออกแบบและตกแตงภายในอาคาร 
อุปกรณในการใหบริการ ปายบอกทางภายในอาคาร คุณภาพของอากาศภายในตัวสถานที่ใหบริการ เปน
ตน 
 

3.  แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง 
 3.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการขายตรง 
                ความหมายของการขายตรงจาก   การศึกษาคํานิยามและความหมายการขายตรง  (Direct 
Selling) พบวามีการใหคํานิยามและความหมายของการขายตรงแตกตางกันไป ดังนี้ 
 สมาคมการขายโดยตรง(ไทย) หรือ Thai Direct Selling Association (TDSA) ไดใหความหมาย
ไววา การขายตรง (Direct Selling) หมายถึง การทําตลาดสินคาอุปโภคบริโภคในไดลักษณะของการ
นําเสนอขายตอผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยของผูอ่ืน ณ ที่ทํางานของผูบริโภค หรือที่อ่ืน ๆ ซ่ึงหางจาก
ที่ตั้งรานคาปลีกถาวร  ทั้งนี้โดยผูขายตรงใชการอธิบายหรือสาธิตสินคาเปนกลยุทธหลักในการเสนอขาย 
 เสรี  วงษมณฑา (2542: 82) ไดใหความหมายไววา  การขายโดยตรงหมายถึงการขายโดยใช
พนักงานขายออกเสนอขายสินคาตามบาน หรือที่ทํางานของลูกคามี 2 แบบ ซ่ึงมีทั้งการขายตรงชั้นเดียว 
และการขายตรงหลายชั้น 
 อาภรณ  โชติเสถียร (2542: 11) ไดใหความหมายไววาการขายตรงหมายถึงการขายสินคาที่
ผูขายเปนผูเสนอขายใหกับผูซ้ือซ่ึงผูซ้ือในที่นี้หมายถึง ผูใชหรือผูบริโภคสินคานั้น ๆ โดยไมตองผานคน
กลางไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม คือจากผูผลิตไปยังผูบริโภคโดยตรงเลยซึ่งสินคาที่มีการจดใหการจดให
การขายตรงก็มีอยูหลายชนิดทั้งเคริ่องอุปโภค และบริโภค เชน หนังสือ เครื่องสําอาง เครื่องใชใน
ครัวเรือน เปนตน 
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 สมพงศ  วงศนิคม (2532:5) ไดใหความหมายไววา การขายโดยตรง หมายถึง การเสนอขาย
สินคาถึงตัวผูบริโภคโดยตรง โดยที่ผูบริโภคไมตองแสวงหาซื้อสินคาตามรานคา ทั่วไปหรือสินคาบาง
ชนิดที่มุงขายมักไมมีจําหนายตามรานคา 
 
 3.2  ลักษณะการขายตรง 
 ระบบการขายตรงนี้ เกิดขึ้นมาเปนเวลากวา   100 ป แลว  โดยเริ่มจากกลุมอาจารย ใน
สหรัฐอเมริกาที่มีความประสงค  จะทํางานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากชั่วโมงสอนในโรงเรียน  ไดออกแนะนํา
หนังสือใหกับลูกศิษยตัวเอง โดยใชเวลาชวงเย็น ๆ หลังเวลางานและวันหยุดไดมีโอกาสไดพูดคุย กับ
ผูปกครองของเด็กไปในตัวจนเปนที่แพรหลายอยางกวางขวาง 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจนถึงปจจุบันมีนักธุรกิจหลายแขนงอาชีพไดนําเอาระบบการขาย
สินคาโดยตรง มาใชกันจนเปนที่แพรหลายเปนอยางมาก สําหรับที่ไดพบเห็นในบานเรา ไดแก การ
จําหนายหนังสือชุด เครื่องสําอาง เครื่องครัว และภาชนะตางๆ เสื้อยกทรง เครื่องใชไฟฟา เชน เครื่องซัก
ผา เครื่องดูดฝุน โทรทัศน เปนตน 
 ลักษณะการขายตรง  สามารถแบงไดดังนี้ 
 1. สินคาของการขายสวนใหญพนักงานขายตองทําการสาธิตทุกครั้งพรอมทั้งอธิบายสวน
ตางๆ  
 2. การประชาสัมพันธการขายตรง มักจะใชพนักงานขายชวยประชาสัมพันธมากกวาการลง
โฆษณาสินคาทางสื่อตาง ๆ แตในปจจุบันมีการโฆษณาสินคาทางสื่อตาง ๆ ดวยเชนกัน 
 3. การตัดสินใจของลูกคาสวนใหญ เกิดขึ้นหลักจากไดมีการทดลองใช หรือทดสอบวามี
คุณภาพดีเปนสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานจริง 
 4. ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาพนักงานขายตรงจะทํางานขายเมื่อใดก็ไดเมื่อมีเวลาวางไมวาจะเปน
วันหยุดวันธรรมดา หรือตอนเย็นตอนค่ําก็ได 
 5. ลูกคาจะซื้อสินคาเพราะความสนิทสนมคุนเคยกับพนักงานเปนสวนตัวมากกวา 
 6. มีโอกาสกาวหนาในหลาย ๆ ทาง เชน ทางการเงิน ความกาวหนา ช่ือเสียงเกียรติยศ รางวัล
ชีวิต และความปรารถนาในชีวิตที่ตองการสูงสุด เปนตน 
  
 ประเภทของการขายตรง 
 ประเภทของการขายตรง สามารถแบงไดดังนี้ (สมชาติ กิจยรรยง.2538: 20) 
 1.  ประเภทของสินคา สินคาที่นํามาจําหนายสามารถแบงออกได 2 ประเภทดวยกันคือ 
  1.1  สินคาอุปโกค  เชน อาหารเสริม เครื่องสําอาง เครื่องใชไฟฟา 
  1.2 สินทรัพยถาวร เชน บาน ที่ดิน รถยนต 
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 2.  ประเภทบริการ เปนการใหบริการแกลูกคาก็สามารถนํามาเปนธุรกิจขายตรงไดเชน  บัตร
เครดิต การทองเที่ยว  การศึกษา 
 3.  ประเภทพิเศษ เปนการดําเนินธุรกิจขายตรงประเภทหนึ่ง เชน การประกันภัย ประกันชีวิต 
 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการขาย  
 4.1  ฐานคติเบื้องตนเกี่ยวกับงานขาย 
 การศึกษาถึงประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานขาย ( Effectiveness of sales performance) (Kate & 
Kahn,(1961):402-405) (กิตติพงศ พัฒพงศ 2539:39-44 ) ซ่ึงหมายถึงความสําเร็จในการปฏิบัตงานตาม
บทบาทของการเปน “ตัวแทนขาย” นั้นอยูบนธรรมชาติพื้นฐานขององคกรสําคัญ 3 ประการคือ 
 1. การดึงคนจํานวนหนึ่งใหอยูกับองคกร (Attracting & Holding People in the               
System ) ความตองการประการแรกของทุก ๆ องคกรคือ “การดึงคน (Attract) จํานวนหนึ่งใหอยูกับ
องคกร” และรวมหมายถึงการอยูรอดตลอดไปของสมาชิกองคกรการทํางานดวย (less turnover) อยาง
นอยภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง (ซ่ึงไมเหมือนกับองคการทหาร) หากองคกรใดมีความลมเหลวของการดงึ
คนใหเขารวมในองคกรอยางเพียงพอ ก็อาจนําไปสูการสิ้นชีพขององคกรธุรกิจนั้น ๆ ไดธรรมชาติใน
องคกรลักษณะนี้ จึงสะทอนใหเห็นความสัมพันธกัน และการพึ่งพิงกันระหวางผูทํางานขายกับองคกร
การขายวา หากผูทํางานขายดั้บการสนับสนุนเปนอยางดีจากองคกรการขายแลว องคกรการขายก็จะขาย
สินคาและบริการไดมาก  ทําใหตัวแทนขายมีรายไดจากคานายหนา(เงินเดือน) หรือไดรับรางวัลจากการ
ทํางานมากขึ้นดวย ผูทํางานขายก็จะลาออกนอยลง 
 2. การกระทําบทบาทในระดับที่ยอมรับได (Dependable Role Performance) เนื่องจากสมาชิก
ในองคกรหนึ่ง ๆ จะถูกกําหนดใหกระทําตามบทบาทของแตละคน ซ่ึงไมวาในองคกรระดับใดสมาชิก
จะตองประสบความสําเร็จในการทํางานอยางนอยในระดับหนึ่งที่พอจะยอมรับได หรือตามที่คาดหวังไว
ไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผูทํางานการขายถูกกําหนดใหรับทราบถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ
หลัก ๆตามความคาดหวังขององคกร ซ่ึงก็คือ การทําหนาที่ตามที่ในลักษณะงานกําหนดไว (job 
description) นั่นหมายความวาประสิทธิภาพขององคกรการขายจะเปนไปไดถาสามาชิกแตละคนใน
องคกรปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่เหมาะสม กับบรรลุเปาหมายทางการขายตามที่ไดรับมอบหมายเปน
อยางดี 
 3. พฤติกรรมในทางดีของสมาชิกรวมกัน (Spontaneous and innovative Behavior) ไมวา
องคกรใด ๆ ก็ตามตองการพฤติการที่ฝกใฝในทางดีของสมาชิกรวมกัน อันไดแกการชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Corporation) การหลีกเล่ียงหนทางที่กอใหเกิด
ผลทางลบหรือเกิดความขัดแยง (Protective act) การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตอการปรับปรุงองคกร 
(Constructive idea) การเขารวมการฝกอบรมเพื่อชวยปลุกกระตุนความตองการความสามารถ และสราง
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ลักษณะบุคลิกภาพที่ดี (Self-Training) การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีตอองคกรเพื่อนรวมงาน อาชีพ
ลูกคา สาธารณชน(Favorable attitudes)ฯลฯ องคกรการขายจึงมีลักษณะที่เสริมสรางพฤติกรรมทางดี
อยางเขมขนอยูเสมอ เพื่อบรรลุประสิทธิผลสูงสุดทางการขาย 
  
 แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการทํางาน (Organization Effectiveness) 
 ทฤษฏีองคกรไมไดเปนสิ่งที่รวบรวมความเปนจริง แตเปนเพียงแนวความคิดเกี่ยวกับองคกรที่
ชวยนําทางการพิจารณา วิเคราะหองคกรอยางถูกตอง และลึกซึ้งพอเพียง บนพื้นฐานของการทําความ
เขาใจถึงการสรางกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะหองคกรในลักษณะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรการขายที่
ศึกษาในครั้งนี้ คือ องคกรการขายตรงมีธรรมชาติพื้นฐานอยูที่ความเปนองคกรแบบ  Organic ซ่ึงนําไปสู
การวิเคราะหไดวา องคกรการขายตรงที่กําลังพิจารณาอยูมีความเปนอิสระและยืดหยุนในการดําเนินการ
อยางอิสระ (Free-flowing Management Approach, 1980s-1990s) อันถือเปนองคกรที่มีลักษณะตาง
ออกไปจากองคกรแบบราชการ (Richard L.Daft ,Organization Theory & Design, (1992),p. 19-22) 
 การใหความสําคัญกับทฤษฏี และตัวแบบจึงเปนสิ่งที่จําเปนในการศึกษาองคกรอยางหลีกเลี่ยง
ไมได เนื่องจากในขณะที่ทฤษฏีเปนขอความที่อธิบายถึงลักษณะหรือตัวแปรตาง ๆ ขององคกรที่
เชื่อมโยงกันอยางมีเหตุมีผลแตกตางกันออกไปตามแตละทฤษฏี สวนตัวแบบ (Model) ก็เปนสิ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงมิติสําคัญของสวนตาง ๆ ในองคกร อันดับแรกที่สุดของการศึกษาองคกรการขายทางสังคม
วิทยา อยูบนพื้นฐานของแนวความคิด “The Human Resource Frame” กับ Theory Y ที่ช้ีใหเห็น
ความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางองคกร กับธรรมชาติในความตองการ ความรูสึก และความมีอคติ
ของมนุษยในองคกรวา 
 1. มนุษยมีความสามารถใชแรงกาย แรงใจ เพื่อการทํางาน อันเปนธรรมชาติของการเปน
มนุษย 
 2. การกระทําของมนุษยจะชี้นําการกระทําของตนเอง (Self-direction) และควบคุมตนเองได 
(Self-control) ในการมุงสูเปาหมายที่เขาผูกพันที่จะทํา 
 3. มนุษยมีความสามารถอยางมากในการจินตนาการ การแกปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร 
 4. มนุษยเราในขณะที่ถูกควบคุม และถูกจัดการอยูภายในองคกร ยอมแสวงหาความพอใจกับ
การบรรลุถึงความตองการสูงสุดของตนอยูเสมอจากงานของเขาที่ทําอยูนั้น 
 แมคเกรเกอร (McGregor. 1960) จึงไดกลาวถึง “Y Ideal” ถาผูทํางานขี้เกียจ ไมตองการ
รับผิดชอบในงานที่ตนทํา ไมสรางสรรค ไมใหความรวมมือแลว นั่นหมายความวาสาเหตุของทาทีเชนนี้ 
เปนผลมาจากการบริหารงานที่ไมดีพอ ผูบริหารจึงมักสรางความสัมพันธกับลูกจางบนพื้นฐานของการ
ตอบสนองความตองการตามธรรมชาติเหลานั้น ระบบขององคกรที่ไดจึงปรากฏออกมาอยางนาดึงดูดใจ 
เอื้ออํานวนตอการสรางพันธะผูกพัน กับการจูงใจใหเกิดขึ้น และใหลูกจางมีอิสระในการทํางานของ
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ตนเองตามกําลังความสามารถ ซ่ึงในการพิจารณาลักษณะพื้นฐานของผูทํางานเชนนี้สอดคลองกับ
ลักษณะธรรมชาติของงานขายตรง ที่กลาวไวเบื้องตน 
 ดวยเหตุผลของการอยูรอดขององคกร (Survival or Existence) กับผลลัพธจากการดําเนินงาน
เปนตัวช้ีความสําเร็จของการอยูรอดนั้น เปาหมายของการดําเนินงานจึงถูกนิยามวาเปน ฐานะภาพใน
อนาคตที่องคกรปรารถนา ประสิทธิผลขององคกร (Organization Effectiveness)   จึงชี้ใหเห็นถึบงระดับ
การบรรลุเปาหมายดังกลาวขององคกร (Amitai Etzione,Modem Organization. 1964: 8; Gary D. 
Sandefur.  Efficiency in Social Service Organization Administration & Society 14.  1983: 449-468) 
 แตอยางไรก็ตามการวัดประสิทธิผลขององคกรเปนสิ่งที่วัดยาก มีกรอบแนวคิดหลาย ๆแบที่
พยายามวัดการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติองคกร (Performance) และมุงไปยัง “ประสิทธิผล” ที่แตกตาง
กันออกไป โดยสามารถแยกไดเปน 2 แนว คือ Tradition Effectiveness Approaches และ Contemporary 
Effectiveness Approach แนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาองคกรการขายที่จัดอยูในกลุมของ Traditional 
Effectiveness Approach ที่สําคัญคือ Goal Approach อันเปนแนวความคิดวาประสิทธิผลประกอบไปดวย
การกําหนดเปาหมายผลลัพธจากองคกร แลวดูวาองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวเพียงใด โดย Goal-
attainment Approach มีฐานคติในการพิจารณาองคกรวา องคกรเปนหนวยสังคมที่มีเหตุผล และมุงเขาสู
เปาหมาย เปาหมายที่วัดไดนั้นควรมีลักษณะ 4 ประการ (Stephan P.Robins,1990 p. 53-54 ) คือ 
 1. องคกรมีเปาหมายสุดทายที่ตองการ 
 2. เปาหมายนั้นตองถูกกํานด และนิยามใหเขาใจอยางเพียงพอ 
 3. เปาหมายนั้นตองสามารถจัดการไดในระดับหนึ่งเปนอยางนอย 
 4. ตองมีการตกลงรวมกันในเปาหมายนั้น 
  
 แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการทํางานขาย (Sales Performance Effectiveness) 
 ตามแนวความคิดของการวัดผลลัพธจากการดําเนินงานขององคกร “Goal Oriented” 
(Thompson,Organization in Actions.Richard L. Daft,Ibid.,p.59) หรือ Goal-attainment Approach นั้น
กลาววา ถางานในองคกรเปนงานแบบกิจวัตรแลว (routine) และการทํางานขององคกรไดอยางชัดเจน ถา
งานภายในองคกรวัดไดยาก โดยเฉพาะหากเปนงานที่ไมสามารถวัดความสําเร็จเปนขั้น ๆ ในระหวาง
กระบวนการได องคกรก็จะมุงความสนใจไปยังผลลัพธที่วัดไดเปนตัวช้ีประสิทธิผลในการดําเนินการ
ขององคกร ประสิทธิผลขององคกรตองถูกประเมินจากความสําเร็จสุดทายที่องคกรดําเนินการได
มากกวาสนใจเรื่องกระบวนการ เนื่องจากตามความเปนจริงแลวองคกรแตละองคกรยอมตองการผลการ
ดําเนินงานอยางนอยระดับหนึ่งหรือกําไร หรือสรางความพอใจใหลูกคาไดระดับหนึ่ง Goal Approach 
จึงมุงความสนใจไปยังการวัดประสิทธิผลจากผลงานที่ปรากฏออกมา ความสําคัญของเปาหมายดังที่
กลางนี้ถูกมองวาเปน เปาหมายเชิงปฏิบัติ (operative goals) จึงมีความพยายามที่จะวัดเปาหมายเชิงปฏิบัติ
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ไดจริง มากกวาเปาหมายที่ตั้งเอาไว (official goals) เพราะวาเปาหมายประการหลังนี้มีความเปน
นามธรรมมากเกินไป และยากตอการวัด โดย operative goals จะสามารถสะทอนใหเห็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจริงไดมากกวา ดังนั้น Goal Approach จึงมักถูกใชในการวิเคราะหองคกรธุรกิจถึงผลลัพธจากการ
ดําเนินงานสามารถวัดได แนวความคิด Goal –attainment Approach นี้มักถูกนําไปใชในการศึกษาเปน
พิเศษในประเด็นของ การทํากําไรสูงสุด หรือการเอาชนะคูแขงขัน หรือการรักษาผูเจ็บปวยใหหาย
หรือไม เปนตน 
 ในการศึกษาอาชีพขายตรง ในระยะที่ผานมามักเปนการศึกษาในประเด็นที่วา ตัวผูทํางานขาย
มองตนเอง มองงานขายที่ทําอยู หรือมองบุคคลอื่นที่เปนลูกคาของเขาอยางไร ลูกคาตอบสนองตอตัว
ผูขายอยางไร หรือใหความสนใจในการสรางบรรยากาศในระหวางปฎิสัมพันธเพื่อใหขายได ดวยการใช
องคประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ รวมทั้งบุคลิกภาพของตัวแทนขายแตละคน แนวทาง
การศึกษาอาชีพที่ไรเกียรติ ต่ําตอย รายไดนอย ไมมั่นคง ฯลฯ เปนงานที่ “มุงเงิน มากกวามุงงาน” ไมมี
ขอกําหนดที่แนนอน และไมมีรูปแบบพฤติกรรมที่แนนอน เชนเดียวกับปจจุบันที่อาชีพการขายไดมุงไป
ที่การใหความสําคัญกับเปาหมายทางการขาย (Goal-oriented) ทั้งในระยะสั้น ระยะยาวเพื่อนํามราซึ่ง
รายไดมากยิ่งขึ้น (Frankin B.Evans. 1962 Goal-oriented in Sales Today, lbid., p.174) จากการเรียงลําดับ
เกียรติภูมิทางอาชีพของสหรัฐอเมริกา พบวาอาชีพการขายอยูในระดับกลาง ๆ เทานั้น 
 เอเวนส (Evans. 1962) ไดทําการวิจัยในทัศนะของสังคมวิทยาเกี่ยวกับผูอาชีพการขาย 
(Salesman) และลูกคาเปาหมายของอาชีพการขายประกันชีวิต ซ่ึงอาชีพการขายประกันชีวิตนี้ถูกพิจารณา
วาเปน “higher type of creative selling” ที่ลูกคาไมตองแสวงหาตัวแทนขายของบริษัทเลย เนื่องจาก
ตัวแทนขายมีอยูเปนจํานวนมากและแทรกซึมไปทุกหนทุกแหง ในการศึกษาของ Evans คร้ังนี้ ไดศึกษา
ครอบคลุมถึงทัศนะของตัวแทนขายประกันชีวิตที่มีบทบาทของเขาเอง ความรูสึกของ role involvement , 
ความมั่นใจในตนเอง และการตระเตรียมสิ่งตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายทางบทบาท (role fulfillment) 
ทัศนะของลูกคาที่มีบทบาทตอตัวแทนขายประกันชีวิต ลักษณะบุคลิกภาพของตัวแทนขายกับลูกคาที่มี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เทคนิคในการในมีปฏิสัมพันธ อิทธิพลจากบุคคลที่ 3 ตอสถานการการขาย 
ลักษณะทางกายภาพของตัวแทนขาย เชน อายุ เพศ ความสูง ฯลฯ รวมถึงความรูในการขายประกันชีวิต 
และการโฆษณาของพวกตัวแทนขายดวย 
 ชรินทร (Charington. 1977) ใหความหมายถึง “ประสิทธิผลการทํางาน” ไววา หมายถึง 
สัมฤทธิ์ผลหรือความสําเร็จในการทํางาน (Success) ของผูทํางานขาย อันอาจพิจารณาได 4 ดาน ไดแก 
 1. คุณภาพของงานที่ไดทํา (quantity of work) 
  ไดแก ความสําเร็จในการทํางานจากการปรับปรุงการบริการลูกคา ความสามารถในการพูด
ชักจูงลูกคาการเสนอการขาย การปดการขาย 
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 2. ปริมาณงานที่ทําได  (quantity of work) 
  ไดแก ความสําเร็จในการทํางานจากจํานวนขายรวมทั้งหมดที่ขายได หรือจํานวนขานที่
เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แลว จํานวนลูกคาฯลฯ 
 3. การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล (personal  quality development) 
  ไดแก การมีความรับผิดชอบ การมีความคิดริเร่ิม มีความรู มีสติปญญา ความเฉลียวฉลาด 
การพัฒนาความสามารถ ทักษะ ประสบการณในการขาย มีบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการ
พูดคุย 
 4. การพัฒนาการบริหารจุดขาย (improvement in performance of administration) 
  ไดแก การเปนผูนําที่ดีของกลุมของตนเอง ความใสใจในการดําเนินงานของผูรวมทีมงาน
ขายการสนับสนุน การชวยแกปญหา ฯลฯ  เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกลุมโดยรวม 
 อินแกรม และลาฟอง (Ingram; & LaForge. 1998) ใหความหมายประสิทธิภาพในการทํางาน
ขายวาประสิทธิผลในการทํางานขาย หมายถึง สัมฤทธิผลหรือความสําเร็จในการทํางานของตัวแทนขาย
ใน 2 สวนคือ 
 สวนของ Behavior-based effectiveness อันประกอบดวยสัมฤทธิผลของการพัฒนา 
 - ทางดานพฤติกรรมของตัวแทนขาย (Behavior development) 
 - ทางดานความเปนอาชีพ (Profissional development) 
 กับสวนของ Outcome-based effectiveness อันเปนสวนของการสรางรายได ประกอบดวย 
 - ผลการทํางาน เชิงปริมาณ (Result of sales volume) 
 - ความสามารถในการทํากําไร (Profitability หรือ Cost-benefits) 
 ประสิทธิผลในการทํางานขายในมิติของ “สัมฤทธิผลของการพัฒนาทางดานพฤติกรรมของ
ตัวแทนขาย” (Behavioral development) เปนมิติของการพัฒนาพฤติกรรมดานความสามารถ (Aptitude) 
และบุคลิกาภพทางสังคม ที่ประกอบดวยพฤติกรรมตาง ๆ อันสงผลตอกิจกรรมการขายของแตละบุคคล 
ซ่ึงนอกจากจะเปนมิติที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในกิจการในระยะสั้นแลว ยังรวมถึงกิจกรรมที่ไม
เกี่ยวของกับการขายดวย อันสงผลใหเกิดความพอใจของลูกคา กับองคกรการขายในระยะยาว 
 ประสิทธิผลในการทํางานขายในมิติของ “สัมฤทธิผลการพัฒนาทางอาชีพการขายของตัวแทน
ขาย” (Professional Development) เปนสัมฤทธิผลของการพัฒนาปรับปรุงลักษณะบางประการ
(Characteristics) ของตัวแทนขายที่เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในการทํางานขายเปนกระบวนการระยะ
ยาวของการเพิ่มศักยภาพ และความสําเร็จในการทํางานขาย 
 ประสิทธิผลในการทํางานขายในมิติของ “ผลการทํางานการขาย” (Results of sales volume) 
เปนประสิทธิผลเชิงผลงาน (Outcome-based dffectiveness) ซ่ึงพิจารณาจากผลการทํางานจากการขายที่
วัดเปนเชิงปริมาณเปนหลัก โดยวัดจากปริมาณการขายที่ตัวแทนขายไดในแตละชวงเวลา ในอาชีพการ
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ขายประกันประสิทธิผลในการทํางานขายคือ ยอดขายสินคาของตัวแทนแตละคนที่ขายไดตอเดือน 
(Sales volume per month) 
 ในภาพรวมแลวประสิทธิผลในการทํางานขายมีทั้งลักษณะที่เปนมาตรฐานเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 
 1. การศึกษาประสิทธิผลขององคกรการขายเชิงปริมาณ (Quantitative Performance 
Effectiveness) 
  การศึกษาประสิทธิผลของการทํางานขายเชิงปริมาณขององคกรการขาย อันถือวาเปน
ความสําเร็จในการทํางานในสวนของ Output-based effictiveness (Ingram & LaForge.1998) นั้น เปน
ประสิทธิผลที่สะทอนมาจากการเปรียบเทียบยอดขายที่ขายไดกับยอดขายที่ควรจะเปน ดวยเหตุที่
จําหนายหนวยของสินคาและบริการที่ขายโดยปกติจะเปนเปาหมายสําคัญกอนเปาหมายอื่น ๆ เชน 
เปาหมายที่เกี่ยวกับกําไรเพราะกวาที่จะถึงเปาหมายอื่นไดตัวแทนขายตองขายสินคาหรือ บริการที่ขายได
จึงเปนประเด็นสําคัญของการศึกษาประสิทธิผลขององคกรขายใด ๆ นอกเหนือไปจากการศึกษา
ประสิทธิผลในประเด็นของการทํางานในแงของกําไร ซ่ึงเปนการศึกษารายไดขององคกรที่สัมพันธกับ
ตนทุนการดําเนินงาน เชน คาใชจายในการขาย คาใชจายในการเยี่ยมลูกคาแตละครั้ง ตลอดจนขนาดของ
คําสั่งซื้อ ประสิทธิผลเหลานี้อาจเรียกไดวาเปน Organization productivity  
 2. การศึกษาประสิทธิผลขององคกรการขายเชิงคุณภาพ (Quanlitative Performance 
Effectiveness) 
  การดําเนินงานบางอยางของพนักงานขายไมสามารถประเมินหรือวัดไดจากมาตรฐานเชิง
ปริมาณ เชน ประสิทธิภาพในการติดตอกับลูกคา ความสามารถในการวางแผนงาน และแกปญหาตาง ๆ 
ความสามารถในการเสนอขาย ความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการที่จําหนาย ผูบริหารองคกรจึงจําเปนตอง
ใชมาตรฐานการประเมินผลเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจใชการตัดสินใจของผูบริหารงานเปนหลักสําคัญ 
ประกอบกับวิธีการวัดผลโดยใหคะแนนแบบ “Rating system” ซ่ึงกําหนดขึ้นโดยพิจารณาคําบรรยายงาน 
(Job Description) ของธุรกิจนั้น ๆ เปนสําคัญ การศึกษาประสิทธิผลเชิงคุณภาพของการทํางานขาย ถือวา
เปนความสําเร็จในการทํางาน ในสวนของ Behavior-based effectiveness 
  จากการทบทวนแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคกรตามแนวความคิดของ Goal-
oriented Approach กับแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการทํางานขาย ที่กลาวมาขางตน จะพบวา 
ประสิทธิผลในการขาย (ยอดขาย) ในสวนของ “ปริมาณผลงานหรือที่เรียกวา ยอดขายของตัวแทนขายแต
ละคนที่ขายไดตอเดือน” (Sale volume per month) เปนประสิทธิผลที่ชัดเจนในเรื่องการวัด หรือประเมิน
ความสําเร็จหรือสัมฤทธิผลขององคกรการขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประสิทธิผลเชิงองคกรที่สําคัญ
ที่สุดกวาประเมินผลสวนอื่น ๆในการศึกษาประสิทธิผลเชิงองคกรขาย และเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิผลในกาทํางานขายในขณะเดียวกันดวย  
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5.  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
 ความหมายของบัตรเครดิต 
 บัตรเครดิต (Credit Card) สามารถแยกพิจารณาไดเปนสองคํา คือคําวา เครดิต และ บัตรซึ่งคํา
วา เครดิต เปนคําภาษาอังกฤษ ที่มีรากศัพทมาจากคําภาษาลาตินวา Credo (เครโด) หมายความวา ขาพเจา
ไววางใจ ซ่ึงก็คือความนาเชื่อถือในการชําระหนี้ คําวา บัตร หมายถึง แผนเอกสารปก (สมบัติ   จําปาเงิน 
2537: 138)  หรือส่ิงที่ใชสําหรับการเขียนหรือการพิมพขอความลงไป เพื่อส่ือความหมาย หรือบันทึก
ขอมูล หรือขอความ 
 ดังนั้นบัตรเครดิต ก็คือ เครื่องมือในการชําระสินคาที่ทําใหผูถือบัตรสามารถไดรับสินคาหรือ
บริการจากรานคา อันเนื่องมาจากการเตรียมการของผูออกบัตร ซ่ึงตกลงรับชําระคาสินคาหรือบริการ
ใหแกลูกคา โดยผูถือบัตรนี้มีหนาที่ในการชําระเงินแกผูออกบัตรตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว และบางกรณี
บัตรเครดิตยังสามารถนําไปใชเบิกเงินสดไดดวย 
 ในป พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีไดผานรางพระราชบัญญัติบัตรเครดิต ใหนิยามคําวา บัตรเครดิต 
หมายความวา บัตร หรือเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงผูออกบัตรออกใหแกผูถือบัตรโดยบันทึกขอมูลบัตร
เครดิตหรือรหัสบัตรเครดิตไวดวยกรรมวิธีการอยางอื่นใหปรากฏความหมายตัวอักษร ตัวเลข รหัส หรือ 
สัญลักษณอ่ืนใด ทั้งที่สามารถมองเห็นหรือมองไมเห็นดวยตาเปลา เพื่อใหผูถือบัตรใชประโยชนในการ
ชําระราคาคาสินคา หรือบริการหรือเบิกถอนเงินสด ทั้งนี้ จะมีกําหนดระยะเวลาการใชบัตรไวดวย
หรือไมก็ตาม 
 ความหมายบัตรเครดิตตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ซ่ึงสถาบัน
การเงินหรือธุรกิจออกใหแกผูบริโภคซึ่งเปนสมาชิกเพื่อใหชําระคาสินคาและบริการจากสถานการคา
หรือธุรกิจที่รับบัตรนั้นแทนการชําระดวยเงินสด 
  
 ประวัติความเปนมาของบัตรเครดิต 
  ประเทศที่คิดคนและนําบัตรเครดิตมาใชเปนประเทศแรกคือ  สหรัฐอเมริกา  ในป ค.ศ.1914 
(พ.ศ. 2457) โดยบริษัท เยนเนอรัลปโตรเลียม คอรปอเรชั่น ออฟ แคลิฟอรเนีย (ปจจุบัน คือ บริษัท โมบลิ 
ออยล) ไดออกบัตรเครดิตชนิดหนึ่งใหกับพนักงานวิจัยของบริษัท และลูกคาของตนบางรายที่ได
เลือกสรรแลว ใหใชบัตรดังกลาวแทนเงินสดได โดยสามารถนําไปใชชําระคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชได
เฉพาะกลุมตนเองเทานั้น นําไปใชกับกลุมบุคคลอื่นไมได และบัตรเครดิตใบแรกนี้มีลักษณะเปนเหรียญ
โลหะ    
  ตอมาป ค.ศ.1920 (พ.ศ. 2463) บริษัทจําหนายน้ํามัน ก็ไดออกบัตรในลักษณะเชนเดียวกัน
ใหแกลูกคาเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก (Courtsy card ) แตก็ปรากฎวาเปนที่ยอมรับและเชื่อถือใน
วงจํากัดแคบริษัทที่จําหนายน้ํามันเทานั้น และยังจํากัดอยูในทองถ่ินนั้นดวย หลังจากนั้นไดมีการตกลง
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ระหวางบริษัทวาจะมีการยอมรับและใหความเชื่อถือบัตรที่ออกโดยบริษัทที่เปนคูสัญญากัน  จาก
ขอตกลงนี้ทําใหลูกคาสามารถซื้อสินคาและบริการตามหนวยบริการน้ํามันไดอยางกวางขวางขึ้น แตก็
ยังคงจํากัดตามหนวยบริการน้ํามันของบริษัทคูสัญญาเทานั้นหลังจากนั้นก็เกิดปญหา เนื่องจากบริษัท
จําหนายบริษัทน้ํามันมีจํานวนมาก ลูกคาก็ตองพกบัตรติดตัวเปนจํานวนมากขึ้น  ทําใหเกิดความไม
สะดวกในการใชบริการ จึงทําใหเกิดความคิดในเรื่องที่จะตองตั้งหนวยงานกลางขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทน
ในการติดตามเก็บเงินจากลูกคาใหกับบริษัทน้ํามันทุกบริษัท และเปนผูออกบัตรที่จะใชในธุรกิจการ
จําหนายน้ํามัน 
  ในป ค.ศ.1950 (พ.ศ. 2493)  นายแฟรงค  แมคนามารา  (Frank  Namara) นักธุรกิจชาวนิวยอรก 
ไดรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารแหงหนึ่ง แลวลืมพกกระเปาเงินติดตัวไป  จึงไมมีเงินชําระคาอาหาร 
ตองโทรศัพทใหภรรยานําเงินไปให จากเหตุการณนี้เองทําใหเขาคิดวานาจะมีบัตรพิเศษที่ใชแทนเงินสด
ได เขาจึงนําความคิดนี้ไปปรึกษานายราลฟ  ชไนเดอร(Ralph Schneider) ทนายความที่ปรึกษาของเขาวา 
วิธีการดังกลาวจะมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  และในทีสุดทั้งสองคนจึงไดจัดตั้ง บริษัท ไดเนอรส 
คลับ (Diners Clup) ออกบัตราเครดิต Diners Clup เพื่อใชในการซื้อสินคาและบริการ ฯลฯ แทนการชําระ
เงินสด ซ่ึงคําวา Diner นั้นมาจากคําวา Dinner ที่แปลวาอาหารมื้อเย็นนั่นเอง 
 บัตรเครดิต Diners นี้ไดแพรหลายทั่วไป ผูถือบัตรสามารถนําไปใชกับโรงแรมและภัตตาคาร
ในนิวยอรกได  ในระยะแรกเริ่มมีภัตตาคารเพียง 40 แหงที่ยอมรับ และใหความนาเชื่อถือในบัตร ได
เนอรส  คลับ แตในปจจุบันการใชและการยอมรับบัตรนี้แพรหลายไปทั่วโลก และนับวาเปนบัตรเครดิต
บัตรแรกที่แตกตางไปจาก บริษัท โมบิล ออยล   เพราะ บริษัท Diners Clup  ไมไดเปนผูจําหนายสินคา
เอง เพียงแตมีขอตกลงกับสมาชิกผูรับบัตรวา Diners Clup จะเปนผูชําระเงินให เมื่อสมาชิกบัตรหรือผูถือ
บัตร ไดใชบัตรนั้นซื้อสินคาและบริการ จากนั้น ซ้ือสินคาหรือบริการ  จากนั้นเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตร 
ทุกวันนี้ปรากฏวาบัตรดังกลาวไดรับความนิยมแพรหลายเปนที่รูจักในรูปแบบของ  บัตรเครดิต
อเนกประสงค (All Purposes Credit Card)  
 ป ค.ศ.1951 (พ.ศ.2594) ธนาคารแฟรงคลิน เนชั่นแนล (Franklin National Bank) ซ่ึงถือวาเปน
ธนาคารแหงแรกที่ไดเขามาดําเนินธุรกิจบัตรเครดิต แตตองประสบปญหาการถูกบัตรปลอม ทําให
ธนาคารไดรับความเสียหาย 
 ในป ค.ศ.1958 (พ.ศ. 2501) บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส มีการเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือบัตร
เปนรายป และเก็บคาธรรมเนียมจากรานคารับบัตรเครดิตในอัตราสวนตามราคาสินคาและบริการ บัตรนี้
ไดมีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ จนปจจุบันแพรหลายไปทั่วทวีปยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 
 ป ค.ศ.1959 (พ.ศ. 2502) ธนาคารแหง อเมริกา (Bank  of America ) รัฐแคลิฟอรเนียไดออก
บัตรเครดิตของตนชื่อ แบงค อเมริกา  (Bank  America) ซ่ึงไดรับความนิยมจากประชาชนมาก ถึง 1 ลาน
คนใน 2 ป  และขยายเพิ่มขึ้นเกือบ 3 ลานคนในป 2510  ตอมาธนาคารไดจัดตั้ง แบงค  ออฟ อเมริกา
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เซอรวิส  คอรปอเรชั่น (Bank  of  America  Service Corporation) เพื่อทําหนาที่ออกบัตรใหความสะดวก
แกผูถือบัตรและดูแลเก็บคาบริการตางๆตลอดจนขยายความรวมมือกับสถาบันการเงินตางๆในการออก
บัตรเครดิต ในป ค.ศ.1970(พ.ศ. 2513)  มีสถาบันการเงินตางๆเขารวมมากกวา 3,000 แหง บัตรเครดิต
ตางๆไดรับความนิยมเรื่อยๆไ ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา จนตองตั้งองคกรระหวางประเทศชื่อ 
IBANCO เพื่อดูแลและขยายบัตรเครดิตไปทั่วโลก ซ่ึงตอมาองคกร IBANCO ไดเปลี่ยนชื่อเปน วีซา 
อินเตอรเนชั่นแนล(VISA International) ออกบัตร วีซา (VISA) ซ่ึงเปนที่นิยมทั่วโลกในขณะนี้ 
  ในป ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) ธนาคารหลายแหงไดรวมกันทําธุรกิจบัตรโดยใชช่ือวา มาสเตอร
ชารจ (Master Charge) ซ่ึงตอมาในป ค.ศ.1983 (พ.ศ. 2526) เปลี่ยนชื่อเรียกเปน มาสเตอรการด (Master 
Card) และไดใชช่ือนี้มาตลอดจนถึงทุกวัน  
  
 ความเปนมาของบัตรเครดิตในประเทศไทย 
  บัตรเครดิตในประเทศไทยไดมีการนําเขามาใชในประเทศตั้งแตชวงป ค.ศ.1969 (พ.ศ. 2512) 
แตไมเปนที่รูจักมากนัก จุดเริ่มตนที่แทจริงเริ่มมาจากธนาคารสแตนดารดชารเตอร(Stand Charter)ซ่ึงถือ
หุนในไดเนอร คลับ (Diners Club) เอเชียที่ฮองกง และธนาคาร Stand Charter ตองการที่จะนําบัตร ได
เนอร คลับ เขามาสูตลาดเมืองไทย จึงไดชักชวนคุณชาตรี โสภณพานิช กรรมการผูจักการใหญธนาคาร
กรุงเทพ มาดําเนินธุรกิจบัตรไดเนอร คลับ ในประเทศไทย โดยไดมีการรวมกับกลุมธุรกิจสําคัญ ซ่ึงชวง
นั้นตระกูลหวั่งหลีไดเขามารวมดวย ในชวงแรกการที่จะชักชวนรานคาใหมารับบัตรเครดิตนั้นยากมาก 
แตถาเปนรานคาที่มีชาวตางประเทศมาใชบริการบอยๆก็อาจชักชวนไดงายกวา 
 สําหรับทางดานผูถือบัตรเครดิต  ทางบริษัท ฯ ไดใชกลยุทธในการเจาะตลาดลูกคายุคนั้นดวย
การสงพนักงานขายเขาไปหาผูใหญ หรือ นักธุรกิจทีมีช่ือเสียงในวงสังคม  พรอมกับตองมีสมาชิกเกา
รองรับสมาชิกใหมดวย อยางไรก็ตามแมการรณรงคหาสมาชิกในยุคบุกเบิกนั้นจะไดแรงหนุนที่ดีแตก็
เปนของใหมและยังไมที่รูจักจึงไมงายนักในการที่จะเจาะตลาดดานนี้ได 
 

 บัตรเครดิตไทยในชวงยุคบุกเบิก (พ.ศ.2516-2530) 
 ธนาคารกสิกรไทยเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกที่ริเร่ิมการใหบริการบัตรเครดิต  โดยเริ่มตั้งแต 
พ.ศ. 2516 เปนตนมา ซ่ึงครั้งนั้นไดรวมกับธนาคารศรีนคร ออกบัตรเครดิตชื่อ บัตรเครดิตเอนกประสงค 
แตทั้งสองธนาคารก็ประสบปญหาดานการบริหารและความขัดแยงในการพิจารณาคุณสมบัติของผูถือ
บัตร ทําใหตองแยกตัวออกจากกันในที่สุด 
 ชวงป  พ.ศ.2517 เมื่อธนาคารกสิกรไทยไดแยกตัวออกจากธนาคารศรีนครแลวก็ไดมาติดตอ
กับตัวแทนของมาสเตอรการดในตางประเทศ และขอเปนตัวแทนในประเทศไทย ดังนั้นธนาคารกสิกร
ไทยจึงไดเร่ิมบุกเบิกตลาดบัตรเครดิตเรื่อยมา ซ่ึงสามารถสรุปเรียงตามรายปตามวิวัฒนาการของธุรกิจ
บัตรเครดิต ไดดังนี้  
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 ในป  2520 ตลาดบัตรเครดิตในประเทศไทยตองคึกคัดดวยการที่บริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสเริ่ม
เขามาในประเทศไทย โดยการเซ็นสัญญากับบริษัท ซีทัวร จํากัด เพื่อเปนสถานธุรกิจที่รับบัตร
อเมริกันเอ็กซเพรส และเปนตัวแทนสํานักงานทองเที่ยวในประเทศไทย 
 ในป  2521  ประเทศไทยเริ่มมีบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศ ซ่ึงธนาคารที่เปนผู
ริเร่ิมทําธุรกิจดานบัตรเครดิตอยางจริงจังกาคือ ธนาคารกสิกรไทย ดวยนโยบายที่ตองการหาตลาดบัตร
เครดิตในประเทศไทยประสบผลสําเร็จ  จึงไดออกบัตรเครดิตของธนาคารออกมาใชช่ือวา  บัตรเครดิต
กสิกรไทย  ถือไดวาเปนบัตรเครดิตใบแรกของแรกของประเทศไทย  โดยในชวงแรกนั้นธนาคารกสิกร
ไทยธนาคารกสิกรไทยไดกําหนดใหผูสมัครเปนสมาชิกตองเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อเปนการค้ํา
ประกันการใชบัตร  ตอมาไดเพิ่มเงื่อนไขในการพิจารณารับสมาชิกผูถือบัตรซึ่งจัดไดวาคอนขางจะ
เครงครัดและมีความระมัดระวังเปนอยางมาก เพื่อใหไดผูถือบัตรทีมีคุณภาพมากกวาที่ขยายฐานขอมูล
ลูกคาแตเพียงอยางเดียว 
  ในป  2524 ธนาคารไทยพาณิชย เร่ิมมามีสวนเกี่ยวของในตลาดบัตรเครดิต โดยการออกบัตรวี
ซา และบัตรมาสเตอร็การด 
  ในป  2527 ธนาคารกสิกรไทยพยายามพัฒนาระบบงานบัตรเครดิตใหเขาสูสากลและพยายาม
ใหมีผูถือบัตรมากขึ้น โดยการนําเอาบัตรวีซาเขามาใหบริการ เพื่อเปนทางเลือกใหผูถือบัตรสามารถ
เลือกใชบริการไดกวางขวางมากขึ้น 
  ในป  2528 ธนาคารทหารไทยไดเร่ิมเปดใหบริการบัตรเครดิต โดยรวมกับวีซา ออกบัตรเครดิต
ตางประเทศใชช่ือวา บัตรเครดิตทหารไทย-วีซา 
  ในป  2530 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เร่ิมออกบัตรเครดิตของธนาคารโดยใหลูกคาเงินฝากของ
ธนาคารเปนกลุมเปาหมาย โดยออกบัตรรวมกับ วีซาอินเตอรเนชั่นแนล ใชช่ือวา บัตรวีซาธนาคารกรุงศรี
อยุธยา 
 
 ธุรกิจบัตรเครดิตกับการแขงขันในชวงตน (พ.ศ.2531 – 2535) 
 ในป  2531  มีการเปลี่ยนแปลงในวงการบัตรเครดิตอยางมากเมื่อธนาคารขนาดเล็กหลาย
ธนาคาร  ไดเขารวมกับวีซาอินเตอรเนชั่นแนล  เพื่อออกบัตรวีซา  ไดแก  ธนาคารนครหลวงไทยออก
บัตรวีซาชฎาทอง  ธนาคารสหธนาคารออกบัตรวีซาของธนาคารสหธนาคาร  ธนาคารมหานครออกบัตร
วีซาของธนาคารมหานคร  ซ่ึงทั้ง  3 ธนาคารไดใหธนาคารกสิกรไทยเปนสื่อกลางกับวีซาอินเตอรเนชั่น
แนลในการถายทอดขอมูลซ่ึงกันและกัน ในชางปลายป  2531  เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2531 ธนาคาร
กรุงเทพไดเปดตัว  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ  โดยธนาคารกรุงเทพมุงเจาะตลาดบัตรเครดิต
ภายในประเทศ  โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  มีการสงเสริมการขายโดยใหโควตาแก 
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สาขา  เพื่อเชิญลูกคารายใหญมาเปนสมาชิกบัตรโดยไมเสียคาธรรมเนียม  ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารกรุงเทพ
ไดเล็งเห็นวาลูกคากลุมดังกลาวมีแนวโนมที่จะถือบัตรได 
  ในป  2532 ธนาคารไทยพาณิชยไดออกบัตร เจ.ซี.บี. การด  อีกบัตรหนึ่งซึ่งเปนบัตรที่มาจาก
ประเทศญี่ปุน  แตยังไมแพรหลายมากนัก  เนื่องจากวาบัตรเครดิตดังกลาวนิยมใชกันเฉพาะผูถือบัตรชาว
ญ่ีปุนและผูถือบัตรที่ติดตอคาขายกับชาวญี่ปุนเทานั้น 
ในป  2533 ธนาคารกรุงไทยไดเขามามีสวนรวมในธุรกิจบัตรเครดิต โดยใชกลยุทธในการเสนอบัตร
ใหกับบุคคลที่มีช่ือเสียง โดยทําบัตรใหฟรีไมเสียคาธรรมเนียม เพื่อหวังใหตัวบุคคลเหลานั้นสราง
ภาพพจนที่ดีใหกับเครดิตของธนาคาร 
 ธนาคารกสิกรไทยไดขยายขอบขายและพัฒนาระบบบัตรเครดิต โดยการซื้อซอฟตแวรการด
แพค (Card Pac) มาจากประเทศสิงคโปร เพื่อใชในการพัฒนาระบบบัตรเครดิตและรองรับการขยายฐาน
ผูถือบัตรของธนาคาร อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูถือบัตรใหไดรับความสะดวก
รวดเร็วแบะถูกตองแมนยํามากขึ้น 
 ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารทหารไทย ธนาคารสหธนาคาร ธนาคารมหานคร  ธนาคารศรี
นคร และธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ  ไดรวมมือกันออกบัตรเครดิตขวัญนคร  ซ่ึงไดถือกําเนิดเกิดขึ้น
เมื่อเดือนกันยายน ป 2533 โดยที่ทั้ง 6 ธนาคารไดรวมกันจัดตั้งบริษัทกลาง  คือ  บริษัท ทุนรวมการ  
จํากัด  ทําหนาที่ในการประมวลผลขอมูลตาง ๆ ของบัตรเครดิตขวัญนครและคอยประสานงานระหวาง
ธนาคารทั้ง  6  ธนาคาร  ตลอดจนโฆษณาประชาสัมพันธดวย 
  ธนาคารซิตี้แบงกไดเขามาสูตลาดบัตรเครดิตในประเทศไทย  โดยอาศัยสาขาในกรุงเทพฯเปน
ศูนยกลางในการออกบัตรวีซา – ซิตี้แบงก ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการใหบริการมากขึ้นและเปนผูนําทางดาน
บัตรเครดิตในประเทศไทย โดยที่ไมหวังเพียงจํานวนสมาชิกผูถือบัตรเครดิตที่มากขึ้นเทานั้น ยังหวังผูนํา
ทางดานการใหบริการและสิทธิประโยชนแกสมาชิกอีกดวยแผนการตลาดที่ผานมาจะใชวิธีแจกของ
สมนาคุณตาง ๆ ใหแกสมาชิกใหม หลักเกณฑในการเขาเปนสมาชิกนั้นไมเขมงวดมากนัก เพื่อให
สามารถขยายฐานผูถือบัตรไดกวางมากยิ่งขึ้น 
 ธนาคารไทยพาณิชย  ไดนํากลยุทธใหมของบัตรเครดิตออกมาใช  โดยการออกบัตรเครดิต
รวมกับธุรกิจอื่น ๆ ซ่ึงเรียกบัตรที่ออกมานี้วา บัตรรวม (Affinity  Card) มาใชเปนรายแรกในแระเทศไทย  
บัตรดังกลาวเปนความรวมมือกันระหวางธนาคารผูออกบัตรเครดิตและสถาบันธุรกิจตาง ๆ เพื่ออออก
บัตรเครดิตรวมกัน  ทั้งนี้นอกจากลูกคาจะไดรับสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขการใหบริการของธุรกิจนั้น 
ๆ และยังสามารถใชชําระคาสินคาและบริการแทนเงินสดไดอีกดวย  เชนเดียวกับผูถือบัตรเครดิตทั่วไป
ของธนาคาร ธุรกิจแรกที่เขามารวมกับธนาคารไทยพาณิชยคือ  บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย  โดยได
ออกบัตรเครดิตจิมทอมปสัน  และไดขยายความรวมมือไปยังตางประเทศโดยการออกบัตรเครดิต กอลฟ
การฺด จากลิโปแบงก (Lipo  Bank) ของประเทศอินโดนีเซีย มาลายาน  แบงกิ้งเบอรฮาด (Malayan 
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Banking  Berhad) ของประเทศมาเลเซีย และยูไนเต็ด โอเวอรซี แบงก (United Oversea Bank) ของ
ประเทศสิงคโปร หลังจากนั้นไดมีกลุมธุรกิจไดเขามารวมออกบัตรเครดิตอีกหลายกลุม  อาทิเชน  กลุม
ชินวัตรคอมพิวเตอร  กลุมสหวิริยา โอเอ   บริษัท  สวีเดนมอเตอร  หางสรรพสินคาโรบินสัน  หางฟนิกซ
ชลบุรี  หางสรรพสินคาอิมพิเรียล  และบริษัทคาน้ํามันคาลเท็กซไทย จากจุดเริ่มตนนี้ทําใหบัตรเครดิต
ของอีกหลายธนาคารหันมาสนใจในกลยุทธนี้ในการขยายฐานผูถือบัตร จนถือไดวาเปนแนวทางการ
แขงขันในตลาดบัตรเครดิตในปจจุบัน 
 ในป  2534 ธนาคารกสิกรไทยไดนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชในการรับบัตรเครดิตอัตโนมัติคือ 
เครื่องรูดบัตรเพื่อขออนุมัติวงเงินและเรียกเก็บ (Electronic Data Capture หรือเครื่อง E.D.C.) มาติดตั้ง
ใหแกรานคาที่เปนสมาชิดของธนาคารโดยที่เครื่องนี้สามารถอนุมัติวงเงินและสามารถติดตอกับธนาคาร
ผูออกบัตร ไดทันทีโดยไมตองใชโทรศัพทไปยังธนาคารเพื่อขออนุมัติวงเงิน         
 ในป  2535 ธนาคารกรุงเทพ ไดออกรวมบัตรรวม (Affinity Card) เพื่อขยายฐานผูถือบัตรเชน 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โรบินสัน ธนาคารกรุงไทยไดรวมมือกับทางมาสเตอรการด ออกบัตร
ตางประเทศ ซ่ึงบัตรดังกลาวสามารถใชเปนบัตรเอทีเอ็มเบิกถอนเงินจากตูเอทีเอ็มไดอีกดวย 
  
 ธุรกิจบัตรเครดิตกับการแขงขันทางเทคโนโลยี (พ.ศ. 2536-ปจจุบัน)  
 ธนาคารกลุมขวัญนครไดพยายามขยายฐานผูถือบัตรออกไปใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยการออก
บัตรเครดิตรวมกับกลุมธุรกิจอื่น ๆ ธนาคารกสิกรไทยไดเปดตัวบัตรเครดิตกสิกรไทยอัจฉริยะ (Thai 
Farmer” BanK Smart Card) ซ่ึงบรรจุคอมพิวเตอรและหนวยความจําอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก (ไมโคร
ชิป) อยูดานซายของตัวบัตรเครดิตเพื่อใชบันทึกขอมูลตาง ๆ เชนดานสุขภาพ เบื้องตน ขอมูลลับเฉพาะ
และรหัสลับ เพื่อเปนบริการทางการเงินอื่น ๆ หรือเพื่อเปนการบันทึกคะแนนสะสมจากการใชบัตร
เครดิตของธนาคาร 
  ชวงตนป  2537  ธนาคารไทยพาณิชยไดมีนโยบายชัดเจนที่จะบุกตลาดบัตรเครดิตอยางจริงจัง  
โดยเมื่อวันที่  4  มกราคม  2537  ธนาคารไทยพาณิชยไดจัดตั้งองคกรอิสระแยกจาก ธนาคารชื่อวา  
บริษัทไทยพาณิชยธนพันธ จํากัด  มีจุดประสงคเพื่อบริหารงานบัตรเครดิตอยางเดียวและเปนแหงแรก
ของธนาคารในประเทศไทย  ที่ฝายบริการบัตรเครดิตไดแยกตัวออกมาเปนองคกรอิสระจากธนาคาร 
สาเหตุที่ตองแยกตัวออกมานี้เพื่อจะเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน สามารถใหบริการไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถดํารงไวซ่ึงความสมารถพิเศษของนักบริหารมืออาชีพในสาขาบัตรเครดิต โดย
บริษัทดังกลาวจะทําหนาที่บริหารบัตรเครดิตทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย และทําหนาที่ออกบัตร
เครดิตที่เปนของบริษัทเอง หรือรับจางองคกรอื่น ๆ ออกบัตรเครดิตให รวมทั้งพัฒนาการดําเนินงานให
เปนผูเชี่ยวชาญดูแลความเสี่ยงใหกับผูออกบัตรเครดิต ในชวงครึ่งปแรกของป 2537 ซิตี้แบงคไดปรับปรุง
ระบบใหสามารถใหบริการขอมูลขาวสารและสอบถามขอมูลไดทางโทรศัพท  โดยใชระบบตอบรับ
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อัตโนมัติบริการตลอด 24 ช่ัวโมง และยังไดออกแบบบัตรเครดิตที่มีรูปถายของผูถือบัตรบนบัตรเพื่อ
ปองกันการทุจริตปลอมแปลงบัตรและการที่บุคคลอื่นนําไปใชในกรณีที่บัตรสูญหาย 
  ในป 2538 ธุรกิจบัตรเครดิตมีดการแขงขันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังพยายามที่จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการเงินของภูมิภาคนี้ 
ชวงตนป 2538 ธนาคารกสิกรไทย ประสบความสําเร็จในการทํารีเอ็นจิเนียร่ิง  (Re- Engineering) ซ่ึงทํา
ใหธนาคารมีกําไรเกิน 10,000 ลานบาท ดังนั้นจึงไดนําแนวความคิดการรีเอ็นจิเนียร่ิงมาใชในธุรกิจบัตร
เครดิตดวย โดยวาจางใหบริษัท Bozze allen จากสหรัฐอเมริกามาเปนที่ปรึกษาและทางธนาคารกสิการ
ไทยเชื่อวาสามารถลดตนทุนในการบริหารลงไดรวมทั้งการบริการผูถือบัตรก็จะมีประสิทธิภาพมากกวา
เดิมดวย ส่ิงที่จะทําการปรับปรุงนั้นก็มีทางดานการตลาด การออกบัตรใหรวดเร็วขึ้น วิธีการเก็บเงิน การ
ชําระเงิน รวมไปถึงการปรับปรุงโครงสรางของกลุมผูถือบัตรเครดิต 
  ภายหลังภาวะเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหขนาดธุรกิจบัตรเครดิตโดยรวมลดลง ทั้งในดาน
ปริมาณบัตรเครดิตและปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิต และไดเกิดการสงเสริมการขายโดยการชําระ
เงินในการซื้อสินคาเงินผอนจากหางสรรพสินคาและรานคาทั่วไปผานทางบัตรเครดิต ตอมาอัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศลดลงทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู เกิดการกระตุนการบริโภค
ภายในประเทศ ทําใหธุรกิจบัตรเครดิตกลับมาเติบโตอีกครั้งโดยมุงเนนการขยายฐานผูถือบัตรเครดิต การ
ใหบริการหลากหลายรูปแบบ เชนการสงเสริมการขายรวมกับรานคาผูรับบัตร ในรูปแบบของสิทธิพิเศษ 
สวนลด การผอนชําระเปนงวด และการมีคะแนนสะสมเมื่อมีการใชผานบัตรเครดิต เปนตน การให
สินเชื่อสวนบุคคล การออกบัตรของหางสรรพสินคาตาง ๆ เพิ่มขึ้นโดยการรวมกับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
ดานบัตรเครดิต เชน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย ( ไทยแลนด ) จํากัด ( มหาชน ) บริหารรวมกับ 
หางสรรพสินคาสยามจัสโก เดอะมอลล ตั้งฮั่วเส็ง บริษัทจีอีแคปปตอล รวมกับเทสโกโลตัสเซ็นทรัลและ
บริษัทในเครือ เชน พาวเวอรบาย ฯลฯ และบริษัทแซทเทอเลม รวมกับบิ๊กซี คารฟู เปนตน ประกอบกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ถึงธนาคารพาณิชยทุกธนาคาร เร่ือง
การใหบริการบัตรเครดิต ทําใหเกิดการขยายตัวของบัตรเครดิตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไมไดกําหนดวงเงิน
รายไดขั้นต่ําของผูถือบัตร ( ปรวีร หัตกรรม. 2541: 6-10 )  
  
 ลักษณะของบัตรเครดิต 
 บัตรเครดิตจะเปนสี่เหล่ียมผืนผา ขอบทั้งสี่มนโคงเล็กนอย มีขนาดเทากัน คือ กวาง 5.5 ซม. 
ยาว 8.5 ซม. และหนาประมาณ 1 มม. ดานหนาของบัตรจะมีช่ือ สัญลักษณของทางธนาคาร หรือสถาบัน
ที่ออกบัตร พิมพอยูในเนื้อเดียวกัน ขูดออกไมไดและตัวบัตรจะมีการเคลือบดวยกรรมวิธีพิเศษทั้ง
ดานหนาและดานหลัง ดานหนาบัตรจะมีตัวเอกและตัวอักษรรวม 3 บรรทัด บรรทัดแรกจะมีตัวเลข 4 
กลุม กลุมละ 4 ตัว รวมเปน 16 ตัว ยกเวนบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส จะมีตัวเลข 3 กลุม กลุมแรก 3 ตัว กลุม
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ที่สอง 6 ตัว และกลุมที่สาม 4 ตัว รวมเปน 14 ตัว ซ่ึงก็หมายถึงบัตรเครดิต ถัดลงมาเปนตัวเลขที่บอก
เดือนปที่ใชบัตรได เชน 10/97 หมายถึงบัตรนี้ใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2540 เปนตนไป และตัวเลขที่บอก
เดือนปที่หมดอายุ เชน 10/98 หมายถึงบัตรใชไดถึงเดือนตุลาคม 2541  จากนั้นถัดลงมาบรรทัดสุดทาย
เปนชื่อผูถือบัตร ตัวอักษรทั้งสามบรรทัดเปนตัวพิมพนูน ( Embossing ) นอกจากนี้บางบัตรยังปรากฏ
แถบเรืองแสง ( Hologram ) หรือบางบัตรจะมีรูปถายของผูถือบัตรพิมพลงที่ดานหนาของบัตรดวยเพื่อ
ปองกันการปลอมบัตรเครดิตดานหลังบัตรเครดิตจะมีแถบแมเหล็ก (Magnetic Strip) ซ่ึงเปนแถบสีดํา
คาดอยูสวนบนของดานหลังของบัตร แถบแมเหล็กจะมีความกวางประมาณ 1 ซม. และมีการบรรจุขอมูล 
(Encoding) ประเภทเดียวกันกับที่พิมพนูนดานหนาบัตรไว ถัดลงมาเปนแถบลายมือช่ือผูถือบัตร 
(Signature Panel) ซ่ึงเมื่อผูเปนเจาของบัตรไดรับบัตรเครดิตแลว จะตองเซ็นชื่อตนเองลงในบัตรดังกลาว
ทันที กอนจะนําไปใช  
 ประเภทของบัตรเครดิตการจําแนกประเภทของบัตรเครดิตสามารถไดหลายวิธี  หากแบงตาม
ลักษณะการใชงาน จะสามารถแบงได 5 ประเภทดังนี้ 

1. ประเภทของบัตรเครดิตแบงตามอาณาเขตการใช 
  บัตรเครดิตในประเทศ (Local Cradit Card) เปนบัตรเครดิตที่ผูออกบัตรออกใหเพื่อผูถือ
บัตรใชซ้ือสินคาและบริการในประเทศ กลาวคือบัตรเครดิตในประเทศนี้สามารถใชไดเฉพาะในประเทศ
เทานั้น ไมสามารถนําไปใชในตางประเทศได เชน บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิต ธนาคาร
กสิกรไทย เปนตน 
  บัตรเครดิตตางประเทศ( Internal Cradit Card ) เปนบัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย หรือ
สถาบันการเงินเปนตัวแทนออกใหกับลูกคา เชน บัตรวีซา มาสเตอรการด เปนตน  หรือบริษัทเจาของ
บัตรจะเปนผูออกบัตรโดยตรง เชน บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส และบัตรไดเนอรสคลับ  เปนตนบัตร
ประเภทนี้สามารถนําไปใชไดทั้งในประเทศและประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
 2. ประเภทของบัตรเครดิตตามประเภทของผูออกบัตร 
  2.1 บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินของประเทศ  เชนบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย  บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย  เปนตน 
  2.2 บัตรเครดิตของธนาคารหรือสถาบันการเงินของในประเทศตางประเทศ  แตธนาคาร
ไทยเปนผูรวมออกบัตร  กลาวคือ เปฌนบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินที่เกิดจากการรวมกลุม
ธนาคาร  โดยจะเปดโอกาสใหธนาคารหรือหรือสถาบันการเงินของตางประเทศเขารวมดําเนินการออก
บัตรเครดิตดวย  เชน บัตรวีซา  มาสเตอรการด เปนตน 
  2.3 บัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัท บัตรเครดิตที่มาตั้งบริษัทในเครือ หรือสาขาใน
ตางประเทศ  เชน บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส และบัตรไดเนอรสคลับ  เปนตน 
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  2.4 บัตรรวม (Affinity Card) เปนความรวมมือของธนาคารหรือสถาบันการเงินกับหนวย
ราชการตาง ๆ เพื่อออกบัตรรวมกัน ทั้งนี้นอกจากลูกคาจะไดรับสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขการ
ใหบริการของหนวยธุรกิจนั้น ๆ แลวยังสามารถชําระคาสินคาและบริการตาง ๆ จากรานคาที่รับเครดิต
ของธนาคารผูออกบัตรนั้นดวย เชน บัตรเครดิตที่ธนาคารกสิกรไทยออกรวมกับหางสรรพสินคาโรบิน
สันเปนตน 
  2.5 บัตรเครดิตที่ออกโดยรานคาหรือหางสรรพสินคา ซ่ึงสามารถ ซ่ึงสามารถใชไดเพียง
ในรานคาหรือหางสรรพสินคาที่ออกบัตรเทานั้น เชน  บัตรเครดิตของหางสรรพสินคาโรบินสันเปนตน 
 3. ประเภทของบัตรเครดิตแบงตามประโยชนใชสอย 
  3.1 บัตรเครดิต(Charge-itหรือ Charge  Card)คือ บัตรเครดิตที่ใชจายแทนเงินสดเมื่อซ้ือ
สินคาหรือบริการ  และจะมีการเรียกเก็บเงินในภายหลังตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม ประโยชนที่ผูออกบัตรจะไดรับคือ สวนลดจากรานคา และคาธรรมเนียมตาง ๆ จากผูใช
บัตร 
  3.2 บัตรเงินสด (Cash card ) คือบัตรเครดิตที่สามารถเบิกเงินสดได ซ่ึงอาจเบิกผานเครื่อง
เอทีเอ็ม หรือเคานเตอรของธนาคารพาณิชย โดยไมจําเปนตองมีเงินฝากในบัญชีถือเปนการเบิกเงินสด
ลวงหนา (Overdraft) ผุออกบัตรจะเรียกเก็บเงินที่เบิกลวงหนาในภายหลังพรอมดอกเบี้ยตามที่กําหนดไว 
 4. ประเภทบัตรเครดิตแบงตามวัตถุประสงคการใชไดแก 
  4.1 บัตรเครดิตอเนกประสงค(Limited-purpose credit card) เปนบัตรเครดิตสําหรับใชซ้ือ
สินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือจํากัดประเภทสินคาและบริการที่ใชหรืออาจจะใชซ้ือสินคาหรือ
บริการจากบริษัทแหงเดียวหรือกลุมเดียวเทานั้น เชนบัตรเครดิตที่ออกโดยหางสรรพสินคาหรือ
รานอาหาร เปนตน 
  4.2 บัตรอเนกประสงค (Muti-pupose  of universal credit card ) ซ่ึงจําแนกเปน 2 รูปแบบ 
ไดแก 
   4.2.1 บัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทผุใหบริการบัตรเครดิต (Company Card หรือ 
Charge Card) เปนบัตรเครดิตที่มุงเนนดานการเดินทางและความบันเทิง (Travel and Entertainment 
Card) หรือเรียกโดยยอวา T&E Card เชน บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส และบัตรไดเนอรคลับ เปนตน 
   4.2.2 บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (Bank Card ) เชน บัตรเครดิตของของ
ธนาคารกรุงเทพ เปนตน บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยของตางประเทศมี 2 ลักษณะคือ การใช
วงเงิน (Credit Line) เพื่อผอนชําระ และการใหความสะดวก แตของประเทศไทยนั้นการชําระหนี้จะถูก
ออกไปจากบัญชีผุถือบัตรเครดิตทันทีหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการปลอดหนี้ที่ไดตกลงกันไว
ระยะเวลาการปลอดหนี้นี้เองที่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยถือวาเปนการใหสินเชื่อ (Cradit) แกผูถือ
บัตร จึงเรียกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารวา เครดิตการด  
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 5. ประเภทของบัตรเครดิตแบงตามรูปแบบของสัญญาบัตรเครดิต  
  โดยขึ้นอยูกับจํานวนคูสัญญาที่เขามาเกี่ยวของ ไดแก 
  5.1 บัตรเครดิตที่มีสัญญา 2ฝาย เชน บัตรเครดิตที่ใชเฉพาะรานคาที่เปนผูออกบัตรหรือ
สาขารานที่ออกบัตรเทานั้น คูสัญญาทั้งสองฝายในระบบบัตรเครดิตจะมีลัษณะเปนสัญญาซื้อขายเงินเชื่อ 
ซึ่งเปนสัญญาที่ใหความสะดวกแกลูกคาในการที่จะชําระคาสินคาในภายหลังได โดยสิทธิและหนาที่ของ
คูสัญญาจะอยูภายใตขอบังคับของกฎหมายลักษณะซื้อขายตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 
  5.2 บัตรเครดิตที่มีคูสัญญา 3 ฝาย ไดแก ผูออกบัตร (Issuer) ซ่ึงปกติแลวจะไดแกธนาคาร 
หรือบริษัทเอกชนตาง ๆ ผูถือบัตร (Cardholder) และรานคาที่ยอมรับบัตรเครดิต(Creditor of Merchant) 
เชนบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส บัตรวีซา และบัตรไดเนอรคลับ เปนตน 
  5.3 บัตรเครดิตที่มีคูสัญญา 4 ฝายคือ นอกจากจะประกอบดวยผูออกบัตร ผูถือบัตร และ
รานคาเชนเดียวกับบัตรเครดิตที่มีคูสัญญา 3 ฝาย แลวยังมีบุคคลที่ 4 ซ่ึงปกติจะไดแกธนาคาร โดยทํา
หนาที่ในเสมือนเปนตัวแทนของผูออกบัตร ในการเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรและชําระเงินแกรานคา 
รายไดของบุคคลที่ 4 ไดแก คาธรรมเนียมที่ผูออกบัตรจายใหตามปริมาณหลักฐานใบซื้อขาย (Sale slip) 
และตามจํานวนเงิน  
 6. ความสําคัญและประโยชนของบัตรเครดิต (Credit Card Benefit) 
  เดิมบัตรเครดิตเปนบริการเสริมที่สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชยเสนอใหกับลูกคาใน
กลุมของตนเอง ตอมาไดกลายเปนบริการหลักและเกิดการแขงขันกันมากขึ้นของกลุมผูออกบัตรเครดิต
อันเนื่องมาจากผลประโยชนจากธุรกรรมที่มีมากขึ้น สวนผูที่ใชบริการเองนอกจากจะไดรับผลประโยชน
จากการแขงขันดวย สําหรับรานคาที่ใหบริการรับบัตรเครดิตก็จะไดรับผลประโยชนดวยเชนกัน 
  6.1 ประโยชนของผูออกบัตร 
   6.1.1 เปนการเพิ่มรายได ไดแก คาธรรมเนียมและดอกเบี้ยจากผูถือบัตรเครดิต 
คาธรรมเนียมจากรานคา เปนตน 
   6.1.2 เปนการเพิ่มธุรกิจใหแกสถาบันการเงิน ทั้งดานเงินฝากและเงินกู 
   6.1.3 เปนเครื่องมือสําหรับการติดตามขอมูล และดูความเคลื่อนไหวทางการเงินของ
ลูกคาจากลักษณะพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิต รวมทั้งหลักฐานและคุณสมบัติตาง ๆ ที่สมาชิกบัตรได
ใหขอมูลไว 
   6.1.4 เปนการสรางจุดเดนในดานการบริการของสถาบันการเงิน เพราะยอกจากจะ
เปนการนําเสนอบริการที่สะดวกปลอดภัยแกลูกคาเพิ่มขึ้นอีกบริการหนึ่งแลวยังเปนการสรางภาพพจน
ใหมใหแกธนาคารอีกดวย 
   6.1.6 เปนเครื่องมืทางการเงินใชสําหรับเปนกลยุทธในการแขงขันของสถาบันการเงิน 
  6.2 ประโยชนของผูถือบัตรเครดิต 
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   6.2.1 เพิ่มความสะดวกสบาย ความคลองตัวในการจับจายใชสอยซ้ือสินคาและบริการ
ตาง ๆ โดยไมตองพกเงินสดเปนจํานวนมาก 
   6.2.2 ไดรับวงเงินจากบัตรเครดิต เพื่อเปนขีดจํากัดในการจับจายใชสอย และเปน
จํานวนวงเงินสูงสุดที่ทั้งผูออกบัตรและผูถือบัตรตางมีหนาที่จะตองรับผิดชอบซึ่งกันและกันในการ
ใหบริการหรือรับบริการดานบัตรเครดิต  กลาวคือ ในกรณีที่ผูถือบัตรเครดิตไมสามารถชําระหนี้อันเกิด
จากการใชจายผานบัตรเครดิต ผูออกบัตรเครดิตก็จะเกิดความเสียหายสูงสุดไมเกินวงเงินที่ใหสินเชื่อ 
   6.2.3 ไดรับอํานาจทางการใชจายทางออม คือ ผูถือบัตรเครดิตสามารถซื้อสินคาและ
บริการไดโดยมิตองจายเงินสดทันที เนื่องจากผุออกบัตรเครดิตจะใหเครดิตแกผุถือบัตรเครดิต โดยไม
ตองชําระเงินคืนทันทีและไมเกิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว 
   6.2.4 ชวยแกปญหาหรือบรรเทาในยามฉุกเฉิน เรงดวน หรือเฉพาะหนา โดยที่มิไดมี
การคาดการไวกอน 
   6.2.5 ไดรับสวนลดหรือรางวัลพิเศษ 
   6.2.6 ไดรับความปลอดภัยในการที่ไมตองพกเงินสดติดตัวระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยว 
   6.2.7 ชวยเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางประวัติความนาเชื่อถือทางบุคคล 
 

6.  ประวัติของธนาคาร HSBC จํากัด 
 HSBC เปนกลุมสถาบันการเงินชั้นนําแหงหนึ่งของโลก กอตั้งขึ้นในฮองกงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2408 (ค.ศ. 1865) โดยกลุมพอคาชาวยุโรปและนักธุรกิจทองถ่ินชาวจีน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินธุรกิจการคาระหวางกันในฮองกง ประเทศจีน และประเทศญี่ปุน ตอมาในปเดียวกันไดขยาย
สํานักงานสาขาออกไปที่เมืองเซี่ยงไฮ และที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษตามลําดับ จากนั้นในป พ.ศ. 
2422 ไดขยายสาขาไปที่นิวยอรค สหรัฐอเมริกา และป พ.ศ. 2431 ขยายสาขามาที่กรุงเทพฯ และไดเปด
สาขาเพิ่มขึ้นตามเมืองใหญ ๆ ในประเทศตาง ๆ 
 ธนาคาร HSBC เปนธนาคารที่ใหญที่สุดในเขตปกครองพิเศษฮองกง (Hong Kong Special 
Administrative Region) กอตั้งในป พ.ศ. 2408 และเปนหนึ่งในสามธนาคารผูออกธนบัตรที่ใชอยูในเขต
ปกครองพิเศษฮองกงในปจจุบัน และใน 3 ธนาคารนี้ ธนาคาร HSBCเ ปนผูออกธนบัตรดังกลาวมากถึง 
65.2% 
 ธนาคาร HSBC และบริษัทในเครือ ใหบริการดานการเงินและการธนาคารที่หลากหลาย อาทิ 
สินเชื่อธุรกิจ พาณิชยธนกิจ บริการดานการคาระหวางประเทศ บริการดานบริหารเงินสด บริการดาน
ตลาดเงินและตลาดทุน บริการดูแลและรับฝากหลักทรัพย บุคคลธนกิจ ธุรกิจบัตรเครดิต และบริการดาน
การประกันภัย  
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 บริษัทแม  
 ธนาคาร HSBC เปนบริษัทหนึ่งในกลุม HSBCโดยมีบริษัท HSBC โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 
เปนบริษัทผูถือหุนทั้งหมด  
 HSBC โฮลดิ้งส มีสํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงลอนดอน และมีเครือขายสาขาใหบริการ
ประมาณ 9,500 แหงใน 76 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ครอบคลุมทั่วภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก ยุโรป 
อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีพนักงานกวา 280,000 คน หุนของกลุมHSBCจดทะเบียน ณ 
ตลาดหลักทรัพยในกรุงลอนดอน ฮองกง นิวยอรก และปารีส มีผูถือหุนรวมประมาณ 200,000 ราย กลุม
HSBCมีสินทรัพยรวมกวา 1,738,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549)  
  ดวยเครือขายที่กวางขวางทั่วโลกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลุมHSBCจึงเปนสถาบันที่
ใหบริการทางการเงินอยางครบถวนหลากหลาย อาทิ บริการดานเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ พาณิชยธนกิจ 
บริการดานการคาระหวางประเทศ บริการดานการชําระเงินและบริหารเงินสด บริการธุรกรรมตลาดเงิน
และตลาดทุน บริการดูแลและรับฝากหลักทรัพย บุคคลธนกิจ ธุรกิจบัตรเครดิต และบริการดานการ
ประกันภัย  
   
 เครือขายของธนาคาร 
 ธนาคาร HSBC และบริษัทในเครือ มีสํานักงานและเครือขายสาขาใหบริการจํานวนกวา 600 
แหงใน 25 ประเทศและเขตปกครองตาง ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารมีสินทรัพยรวม 2,897,825 
ลานดอลลารฮองกง และมีพนักงานรวมประมาณ 54,724 คน 
  
 สํานักงานใหญของธนาคารHSBC   
 เลขที่ 1 Queen’s Road Central, Hong Kong. 
 โทรศัพท:  (852) 2822-1111   
 เทเล็กซ:   73201 HKBG HX  
 โทรสาร:    (852) 2810-1112 
 เว็บไซต: www.hsbc.com  
  
 สโลแกนของธนาคาร HSBC: The world’s local bank  ธนาคารระดับโลกที่เขาใจคุณ 
 ธนาคาร HSBC ประเทศไทย 
 ธนาคาร HSBC: ธนาคารแหงแรกในประเทศไทย เปนผูออกธนบัตรใชในประเทศเปนครั้งแรก 
เปนตัวแทนในการออกพันธบัตรรัฐบาลสยามและการอนุมัติเงินกูตางประเทศเพื่อการกอสรางทางรถไฟ
ในประเทศ 
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 ธนาคารแหงแรกในประเทศไทย 
 ธนาคาร HSBC เร่ิมเปดทําการในประเทศไทยครั้งแรก ณ อาคารสํานักงานเกาของสถานกงสุลเบล
เยี่ยม ถนนเจริญกรุง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2431 นับไดวาเปนธนาคารแหงแรกในประเทศไทย ตอมาใน
ป พ.ศ. 2433 ธนาคารไดยายที่ทําการไปยังอาคารคอนกรีตทรงโรมันโดยมีกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซ่ึง
ทรงดํารงตําแหนง      รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้นเสด็จมาเปนประธานในพิธีเปดอาคาร
อยางเปนทางการ อาคารแหงนี้ตั้งอยูใกลปากคลองขุดใหม ริมฝงแมน้ําเจาพระยาซึ่งปจจุบันเปนบริเวณที่ตั้ง
ของโรงแรมรอยัลออรคิด เชอราตัน ทาน้ําสี่พระยา อาคารทรงโรมันนี้นับเปนอาคารประวัติศาสตรของ
ธนาคารเพราะใชเปนที่ทําการนานถึง 87 ป   
   
 ธนาคารและราชวงศจักรี 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ธนาคารเก็บรักษาไวยืนยันวาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเปดบัญชีสวนพระองคไวกับธนาคาร ดวยเงินฝากจํานวนหนึ่งเมื่อป พ.ศ. 
2432 
  
 ธนาคารผูออกธนบัตรใชในประเทศไทยเปนครั้งแรก 
 ธนาคารมีบทบาทสําคัญในการจัดพิมพธนบัตรขึ้นใชในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลใหจัดพิมพธนบัตรของธนาคารออกใชเปนการทดลองกอนในป พ.ศ. 2432 และไดรับ
อนุญาตใหจัดพิมพธนบัตรของธนาคารออกใชจริงเปนครั้งแรกในประเทศไทยในปเดียวกัน โดยพิมพ
เปนธนบัตรราคาใบละ 1 บาท 5 บาท และ 10 บาท ตอมาไดออกธนบัตรราคา 80 บาท 90 บาท และ 100 
บาท เพิ่มเติมอีก และเปนที่ยอมรับในการชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ใชชําระคาอากรและคาธรรมเนียม
ตางๆ ในหนวยงานราชการตางๆ เปนอยางมากในสมัยนั้น ตอมาเมื่อรัฐบาลออกธนบัตรใชเองในป พ.ศ. 
2445 การพิมพธนบัตรของธนาคารจึงเริ่มลดลงตามลําดับ 
  
 สนับสนุนรัฐบาลไทยในการกูเงินจากตางประเทศเปนครั้งแรก 
 ประเทศไทยไดเร่ิมกูเงินตางประเทศเปนครั้งแรกในปลายป พ.ศ. 2445 โดยเอกอัครราชทูตไทย
ประจํากรุงปารีส คือ พระยาสุริยานุวัตร ไดเปนผูดําเนินการกูเงิน และไดมอบหมายใหธนาคารฮองกงฯ 
(ช่ือในขณะนั้นของธนาคารHSBC) และธนาคารแหงอินโดจีนเปนผูจัดจําหนายพันธบัตรของไทยจํานวน 1 
ลานปอนด สเตอลิงในตลาดการเงิน ณ กรุงลอนดอนและปารีส เพื่อนําเงินมาสรางทางรถไฟจากลพบุรี
ไปอุตรดิตถและการสาธารณูปโภคตางๆ ในประเทศ 
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 ยายท่ีทําการใหม 
 ธนาคารใชสํานักงานที่ทาน้ําสี่พระยาเปนเวลา 87 ปจนกระทั่งป พ.ศ. 2520 จึงยายที่ทําการไป
ยังศูนยการคาสยามเซ็นเตอร เขตปทุมวัน หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2525 ธนาคารไดยายสํานักงานมาที่
อาคารHSBC เลขที่ 64 ถนนสีลม โดยใชสํานักงานแหงนี้เปนเวลานานประมาณ 20 ป จนถึงวันที่ 9 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2544   จึงไดยายมายังอาคารHSBC เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 และเปดใหบริการ ณ 
อาคารแหงนี้ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 เปนตนมา 
  
 ผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร HSBC ในประเทศไทย 
 บริการสินเชื่อธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน (Corporate & Commercial and Institutional 
Banking Services) ธนาคารHSBC ใหบริการทางดานสินเชื่ออยางครบวงจรโดยมุงหวังที่จะสนองความ
ตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด โดยลูกคาของธนาคารจะไดรับการดูแลเปนอยางดีจากเจาหนาที่ที่มี
ประสบการณและความสามารถ 
 - เงินกู (Loan) ธนาคารใหเงินกูระยะยาวทั้งที่เปนสกุลเงินบาท เงินดอลลารสหรัฐ และเงิน
สกุลหลักอื่นๆ เพื่อบริการลูกคาของธนาคาร 
 -   เงินเบิกเกินบัญชี (Overdrafts) บริการเงินเบิกเกินบัญชีโดยมุงหวังเพื่อใหลูกคาใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับกิจการ 
 - การออกหนังสือค้ําประกัน (Guarantees) ออกหนังสือค้ําประกันและหนังสือประกันผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อค้ําประกันภาระตามสัญญาและผลการปฏิบัติงานสาํหรับใชทั้งภายในประเทศและทั่วโลก 
 -   การใหบริการดานการคาระหวางประเทศ (Trade Finance Services) เครือขายของธนาคาร
ทั่วโลกสามารถใหบริการดานขาวสารการเงินและการลงทุนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังชวย
ปกปองผลประโยชนของลูกคาที่ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ บริการดังกลาวประกอบดวย 
 -   การนําเขา (Import Services) ธนาคารสามารถออกหนังสือยืนยันการจายเงิน (Letter of 
Credit) ทุกชนิด เชน ชนิดที่บอกเลิกไมได ชนิดโอนตอได การออกแอลซีค้ําประกันตั๋วสงไปเรียกเก็บเงิน 
สินเชื่อเพื่อการนําเขา และออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการสงสินคา   
 - การสงออก (Export Services) ธนาคารสามารถใหบริการเพื่อการสงออกโดยการแจงการ
ออกแอลซี การยืนยันการออก L/C  การเรียกเก็บเงินตาม L/C   การสงตั๋วไปเรียกเก็บเงิน และสินเชื่อเพื่อ
การสงออกสินคา 
 -    บริการธุรกรรมตลาดเงินและตลาดทุน (Global Markets) ธนาคารใหบริการดานบริหารเงิน
ที่หลากหลายเพื่อชวยลูกคาลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย บริการเหลานี้รวมถึง
การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot) และการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward) และสัญญา
สิทธิ์เลือกซื้อขายลวงหนา (Option) สิทธิเลือกซื้อขายสกุลเงิน การแลกและขายสกุลเงิน (Currency 
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Swap) การแลกและขายอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swaps) สิทธิเลือกซื้อขายอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Option) สัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ยลวงหนา (Forward Rate Agreements) และตั๋วแลกเงิน (Bills of 
Exchange) 
 -    บริการดูแลและรับฝากหลักทรัพย (Custody and Clearing) ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพยของ
ธนาคารใหบริการดานหลักทรัพยแกลูกคาสถาบันที่หลากหลาย อาทิ การชําระเงินคาซื้อขายหุน การเก็บ
รายไดจากเงินปนผล การซื้อหุนใหมตามสิทธิของผูถือหุนเดิม การจองหุนออกใหม บริการเปนตัวแทน
ผูรับมอบฉันทะของลูกคาในการเขาประชุมใหญผูถือหุนและลงคะแนนเสียง รวมถึงการบริการลูกคา
ดวยขาวหุนทั่วไป 
 -    บริการดานการชําระเงินและบริหารเงินสด (Global Payments and Cash Management) เปน
บริการที่จะชวยลูกคาบริหารการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มประโยชนสูงสุดใหลูกคาของ
ธนาคารHSBC ซ่ึงเปนหนึ่งในผูนําอื่น ๆ ของโลกในการใหบริการดานบริหารการเงิน สําหรับใน
ประเทศไทย ธนาคารHSBCเปนหนึ่งในบรรดาธนาคารชั้นนําที่ใหบริการทางดานการชําระเงินผาน
ระบบมีเดียเคลียร่ิง (Media Clearing) และมีเปาหมายที่จะใหบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก ดวยบริการดานการชําระเงิน การเรียกเก็บเช็คและ
นําเขาบัญชี และการบริหารสภาพคลองทางการเงินที่เอื้ออํานวยตอธุรกิจของลูกคา 
               -    บริการโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Remittance Services and Foreign 
Exchange) ธนาคารสามารถจัดการเรื่องโอนเงินไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกสกุลเงิน โดย
ผานสาขาและเครือขายที่มีอยูทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารHSBCยังใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศในสกุลดอลลารสหรัฐฯ เงินปอนดสเตอลิง ดอลลารฮองกง ดอลลารออสเตรเลีย และ
ดอลลารสิงคโปร 
 - บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสหรือเฮกซากอน (Electronic Banking Services or Hexagon) 
เปนบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสอีกประเภทหนึ่งที่ธนาคารHSBCใหบริการแกลูกคาทั่วโลก รวมทั้ง
สาขาประเทศไทย ดวยระบบดังกลาวลูกคาสามารถใชรับขอมูลดานบัญชีและนํามาบริหารเงิน (Cash 
Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังจากบานหรือจากที่ทํางาน รวมทั้งใชเปนเครื่องมือรับทราบ
ขอมูลการตลาด (Market Information) บริการดานหลักทรัพย (Securities Services) บริการดานการคา
ตางประเทศ (Trade Services) และบริการดานหลักทรัพย (Stock Services) ทั่วโลก 
  
 บริการดานบุคคลธนกิจ (Personal Financial Services) 
 -    HSBC พรีเมียร (HSBC Premier) เปนบริการธนาคารชั้นเลิศที่ออกแบบมาใหเหมาะสมกับ
การจัดการทางการเงินสวนบุคคลและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของลูกคาผูทรงเกียรติ HSBC พรีเมียร เนน
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การใหบริการที่เปนเลิศดวยความใกลชิดและเขาใจถึงความตองการดานการเงินของลูกคาอยางแทจริง 
และพรั่งพรอมดวยสิทธิประโยชนและเอกสิทธิ์สําหรับลูกคาผูทรงเกียรติ 
 -    บัตรเครดิต (Credit Cards) ธนาคาร HSBC ใหบริการบัตรเครดิตวีซาและมาสเตอรการดทั้ง
บัตรคลาสสิกและบัตรทอง เพื่อใหบริการแกลูกคาบุคคล และไดนําเสนอโครงการบัตรเครดิตใหกับ
บริษัทและองคกรตาง ๆ หรือ Corporate Card อีกดวย 
 -   บริการเงินฝาก (Deposit Services) ธนาคารใหบริการทางดานการเปดบัญชีกระแสรายวนั
ออมทรัพย และฝากประจําในสกุลเงินบาท และสกุลเงินอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบบัญชีบริษัทและบญัชีสวน
บุคคล 
 -    สินเชื่อบุคคล (Consumer Credit) ประกอบดวยสินเชื่อเคหะ บริการเบิกเงินเกินบัญชี                   
สินเชื่อสวนบคุคลแบบผอนชําระ และสินเชื่ออ่ืน ๆ    
 -  บริการธนาคารทางโทรศัพทสวนบุคคล (Personal Telephone Banking-PTB) บริการ
ธนาคารทางโทรศัพทสวนบคุคลเปดบรกิารสําหรับลูกคา HSBC พรีเมียร โดยผูใชบริการสามารถทํา
ธุรกรรมประเภทตางๆ ผานพนักงานทีไ่ดรับการฝกฝนและมีประสบการณ หรือเลือกการบริการทาง
โทรศัพทอัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมงไมเวนวันหยุดราชการ    
 บริการหนวยลงทุน (Unit Trusts) เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสําหรับลูกคาเพื่อที่จะได
ประโยชนจากโอกาสทางการเงินอยางเต็มที่ หนวยลงทุนเปนการรวมเงินของนักลงทุนเขาดวยกันเปน
กองทุนขนาดใหญหนึ่งกองทุน ซ่ึงกองทุนนี้จะถูกแบงเปนหนวย และจัดการลงทุนโดยบริษัทจัดการ
กองทุนมืออาชีพ แตละกองทุนมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนทําใหสามารถกระจายเงินเพื่อการลงทุนได
หลากหลาย เชน หุน พันธบัตร และตลาดเงิน ประเภทของกองทุนที่มีอยูนี้ทําใหลูกคาเลือกระดับความ
เสี่ยงไดตามความตองการ 
 -    การประกันภัย (Non-Life Insurance Services) เปนอีกหนึง่บริการที่ธนาคารHSBC 
และบริษัท โรยัลแอนดซันอลัลายแอนซ ประกันภัย จํากดั (อารเอสเอ) ไดตกลงรวมกันเสนอบริการดาน
การใหขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัยตาง ๆ อาทิ ประกันภัยรถยนต ประกันภัยบานและทรัพยสิน ประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคล แผนประกันภัยการเดินทาง และแผนประกันคาชดเชยการรกัษาพยาบาลแกลูกคา
ธนาคาร โดยมีบริษัทอารเอสเอ เปนผูรับประกันภัยดังกลาว 
 -  การประกันชวีติ (Life Insurance Services) ดวยความรวมมือกับบรษิัทอเมริกันอนิเตอร
แนชชัน่แนลแอสชัวรันส จํากัด (เอไอเอ) ธนาคารHSBCไดเสนอบรกิารใหขอมูลเกีย่วกับกรมธรรมประกัน
ชีวิตแกลูกคาของธนาคารในประเทศไทย โดยบริษัทเอไอเอเปนผูรับประกันภัย   
 -   บริการอื่นๆ (Other Services) ประกอบดวยการออกเช็คเดินทาง การออกแคชเชียรเช็ค การ
โอนเงินทางโทรเลข ใบสั่งจายเงินเมื่อทวงถาม และบริการตูนิรภัย 
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  ประวัติบัตรเครดิต HSBC 
 ธนาคาร HSBC จํากัด ขยายฐานธุรกิจโดยเริ่มขยายตลาดบุคคลธนกิจ และเริ่มดําเนินการธุรกิจ
บัตรเครดิต ตั้งแต ป 2538 โดยธนาคารไดเร่ิมทําการออกบัตรใบแรกสูตลาดตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2538 
บัตรประเภทแรกที่ออก คือ บัตรวีซา คลาสสิก และ วีซาทอง เนื่องดวยตลาดบัตรเครดิตในเมืองไทยมี
การเติบโตและมีการแขงขันกันอยางรุนแรง จากทั้งธนาคารไทยและธนาคารที่เปนสาขาของธนาคาร
ตางชาติ ธนาคาร HSBC จํากัด จึงไดขยายทางเลือกแกลูกคามากขึ้นโดยการออกบัตรเครดิตของมาสเตอร
การด ในเดือนพฤศจิกายน 2545 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง ไมเพียงแตการ
ขยายประเภทบัตรใหมีความหลากหลายธนาคารไดเพิ่มชองทางการขายเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาและเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคามากยิ่งขึ้น โดยขยายชองทางการขายผานตัวแทนพนักงานขาย พนักงานขาย
ทางโทรศัพท และการจัดกิจกรรมพิเศษตามงานสําคัญ ๆ และอื่น ๆในป 2550 ธนาคาร HSBC จํากัด ได
เปดตัวบัตรเครดิต HSBC วีซา แพลทินัม เพื่อเปนการตอบสนองในทุก ๆ กลุมลูกคา นอกจากนี้ ธนาคาร
ไดตอบแทนลูกคาดวยสิทธิพิเศษที่คัดสรรใหตรงตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่องและครบวงจร 
นอกจากนี้ธนาคารไดมอบสิทธิพิเศษแกกลุมลูกคาพรีเมียร ดวยบัตรเครดิต HSBC พรีเมียร มาสเตอร
การด บัตรที่มอบสิทธิพิเศษที่เหนือกวาบัตรประเภทอื่น ๆ และนําเสนอสําหรับลูกคาพรีเมียรเทานั้น 
  
 สถานที่ติดตอธนาคารในประเทศไทย 
 ธนาคารHSBC  
 อาคารอื้อจื้อเลียง 968 ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท   : +66 (0) 2614-4000    โทรสาร    :  +66 (0) 2632-4818   
 เทเล็กซ      :      82932/81019 HSBCBKH TH  
 สวิฟต        :      HSBCTHBK  
 เว็บไซต     :     www.hsbc.co.th    
 

7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 วัชระ พิมพประเสริฐ (2545) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบัตร
เครดิต ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบัตรเครดิตมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานราคา 
และดานกระบวนการ ตามลําดับ โดยประเภทของสินคาที่ลูกคาซื้อผานบัตรเครดิตมากที่สุด คือ สินคาที่
ใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต คือ ความสะดวกในการ
ชําระเงินและแหลงขอมูลขาวสารที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตไดมากที่สุด คือ พนักงานของ
ธนาคาร (บุคลากร) 
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 จักรกฤษ เกาทัณฑ (2546) ทําการศึกษา เร่ือง เทคนิคการเขาพบลูกคาที่สงผลตอประสิทธิผล
ในการขายของนักธุรกิจอิสระแอมเวย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคลของนักธุรกิจอิสระ
แอมเวยที่มีผลตอประสิทธิผลการขาย(ยอดขาย) ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีอายุในวัยกลางคนมีหนาที่การงาน
ที่สูง มีประสบการณในการบริหารงานและบุคคลที่มากกวาสามารถทํายอดขายไดมากวา ดังนั้น บริษัท 
แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ควรพิจารณาคุณสมบัตินักธุรกิจอิสระดีกวาการเพิ่มจํานวนยอดของนัก
ธุรกิจอิสระ  โดยควรมีการจัดฝกอบรมใหนักธุรกิจอิสระแอมเวยทุกคนไดทราบถึงเทคนิคการเขาพบ
ลูกคาโดยการเขาพบดวยความคิด การเขาพบดวยการยกยองหรือชมเชย จะสงผลตอยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น 
และควรแนะนําใหนักธุรกิจอิสระใหหลีกเลี่ยงการใชเทคนิคการเขาพบลูกคาดวยการใหของแจก (หรือ
ของขวัญ) เพราะการเขาพบดวยการใหผลประโยชนจะสงผลตอยอดขายที่ลดลง  
 พิภัทรา ขาวสําอางค (2551) ทําการศึกษา เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในอาชีพการ
ขายของพนักงานขาย บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี จํากัด ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ สถานภาพ และรายได
ไมมีผลตอความสําเร็จในอาชีพการขาย ในขณะที่ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน มีผลตอ
ความสําเร็จในอาชีพการขาย สําหรับปจจัยดานคุณสมบัติของพนักงานขาย และ ปจจัยดานกลยุทธในการ
ขาย มีความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพการขายของพนักงานขาย สวนปจจัยดานความรูความเขาใจ
ในผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอความสําเร็จในอาชีพการขายของพนักงานขาย 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด สามารถสรุปไดวา 
ลักษณะประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาดบริการดานตาง ๆ มีความสําคัญและมีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ดังนั้น จากการวิจัย
คร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดศึกษาขางตนมาใชเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
กลาวคือ ดานลักษณะประชากรศาสตร ใชแนวคิด ชินามุตม แกวรัตนกูล (2550) เกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร  เพื่อใชแบงแยกลักษณะสวนบุคคลของแตละตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตตรงที่ประสบ
ความสําเร็จของธนาคาร HSBC ซ่ึงประกอบดวย เพศ , ระดับการศึกษา , ประสบการณทํางาน และ 
รายได  เพื่อใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันในแตละตัวแทนขายตรงที่ประสบ
ความสําเร็จของธนาคาร HSBC มีผลตอความสําเร็จในการขายแตกตางกัน ซ่ึงจะไดนํามาใชในการ
คัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรที่เหมาะสมมารวมงานตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต ธนาคาร HSBC  ในดาน
ของสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดใชแนวคิด Zeithaml & Bitner (2000) เกี่ยวกับทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (หลัก 7 Ps) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย, ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด, ปจจัยดานบุคลากร, ปจจัยดานกระบวนใหบริการ 
และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เพื่อใหทราบถึงปจจัยใดบางที่มีอิทธิผลตอการ
ทํางานตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ ของธนาคาร HSBC และสามารถนํามาปรับใชกลยุทธใน
การวางแผนในเรื่องการนําเสนอบัตรเครดิตและสวนประสมทางการตลาดบริการที่ตรงกับความตองการ
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ของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม และใชแนวคิด Charington (1977) เกี่ยวกับความสําเร็จในการทํางาน 
(Success) พิจารณาได 4 ดาน คือ คุณภาพของงานที่ไดทํา (Quality of work), ปริมาณงานที่ทําได 
(Quantity of work) , การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล (Personal quality development) และ การพัฒนาการ
บริหารจุดขาย (Improvement in performance of administration) เพื่อใหทราบถึงความสัมฤทธิผลหรือ
ความสําเร็จในการทํางานของผูขาย หรือ ทราบแนวทางในการวัดผลงานของตัวแทนขายตรงที่ประสบ
ความสําเร็จ ของธนาคาร HSBC  นั่นเอง ซ่ึงจากแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวมานั้น ทําใหผูวิจัยสามารถนํามา
กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย  

 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการ
ขายบัตรเครดิตของ HSBC โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชการวิจัย (Population) 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของ
ธนาคาร HSBC จํากัด จํานวน 265 คน (ฝายขายของธนาคาร HSBC จํากัด: ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2552) 
  
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั คือ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร 
HSBC จํากัด ซ่ึงทราบจํานวนประชากรทีแ่ทจริง (Actual population) โดยกําหนดขนาดของกลุม
ประชากรตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 580-581) ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 
0.05 หรือ ระดบัคาความเชื่อมั่น 95% 
สูตรดังกลาว คือ  

N 
n = 

1+Ne2 
  
 ซ่ึงในที่นี ้ n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ควรสุม 
    N  แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 
    e  แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมหรือคาที่ยอมใหผิดพลาด 
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 แทนคาในสูตรเพื่อคํานวณจาํนวนกลุมตัวอยาง  
265 

n = 
1+(265)(0.05)2 

         = 159.39 คน หรือ 160 คน 
 
 จากการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 160 คน และไดสํารองเผื่อแบบสอบถามไม
สมบูรณอีก 9% เทากับ 15 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 175 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) จากตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร HSBC จํากัด  
  
 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขั้นท่ี 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบงตาม ทีมของ
ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร HSBC จํากัด ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ทีม ตามเกณฑ
ดังนี้ 
 ทีม ISF1 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 24 คน 
 ทีม ISF2 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 18 คน 
 ทีม ISF3 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 50 คน 
 ทีม ISF4 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 39 คน 
 ทีม ISF5 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 58 คน 
 ทีม ISF6 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 76 คน 
 
 จากจํานวนตัวแทนขายตรงทีป่ระสบความสําเร็จแตละทมี ใชวิธีสุมแบบสัดสวน (Proportional 
Sampling) โดยใชหลักเกณฑในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละทีม ดังนี้ 

ประชากรของแตละทีม x 175 
ขนาดของกลุมตัวอยางแตละทีม = 

ประชากรทั้งหมด 
 
 จากสูตรการกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละทีมดังกลาวขางตน สามารถคํานวณขนาด
กลุมตัวอยางในแตละทีม ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงการคํานวณจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในแตละทมี 
 

ทีมตัวแทนขายตรง จํานวนประชากร 
กลุมตัวอยาง 

(สุมแบบ Proportional Sampling) 

ISF 1 24 16 
ISF 2 18 12 
ISF 3 50 33 
ISF 4 39 26 
ISF 5 58 38 
ISF 6 76 50 

รวม 265 175 

  
 ขั้นท่ี 2 วิธีสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เมื่อไดจํานวนกลุม
ตัวอยางจากขั้นที่ 1 แลว ทําการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามตามความสะดวก 
 

2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ที่ไดมาจากการศึกษาจากเอกสารตางๆ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา ซ่ึงแบงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ออกเปน 3 สวน  ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง  รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง  มีจํานวน
ทั้งหมด  5  ขอ  โดยคําถามจะเปนลักษณะใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว  ซ่ึงใชหลักเกณฑในการแบง
ในแตละขอมูลสวนบุคคลตามขอมูลฝายขายของธนาคาร HSBC จํากัด ดังนี้ 
 ขอท่ี 1   เพศ เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
   1)  ชาย 
   2)  หญิง 
 ขอท่ี 2   อายุ  ใชวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) (ที่มา: ขอมูลฝายขายธนาคาร 
HSBC จํากัด) 
   1)  ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
   2)  21-25 ป 
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   3)  26-30 ป 
   4)  31-35 ป 
   5)  36-40 ป 
   6)  มากกวา 41 ป 
 ขอท่ี 3  ระดับการศึกษา ใชวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
   1)  มัธยมปลาย หรือ ปวช. 
   2)  อนุปริญญา หรือ ปวส. 
   3)  ปริญญาตรี 
   4)  สูงกวาปรญิญาตรี 
 ขอท่ี 4  ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง ใชวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
(ที่มา: ขอมูลฝายขายธนาคาร HSBC จํากัด) 
   1)  นอยกวา 1 ป 
   2)  1 ป แตไมถึง 3 ป 
   3)  3 ป แตไมถึง 5 ป 
   4)  5 ป แตไมถึง 7 ป 
   5)  7 ป ขึ้นไป 
 ขอท่ี 5 รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง ใชวัดขอมูลประเภทเรียงลําดบั (Ordinal Scale) 
(ที่มา: ขอมูลฝายขายธนาคาร HSBC จํากัด) 
   1)  20,000 – 25,000 บาท 
   2)  25,001 – 30,000 บาท 
   3)  30,001 – 35,000 บาท 
   4)  35,001 – 40,000 บาท 
   5)  40,001 – 45,000 บาท 
   6)  45,001 บาท ขึ้นไป 
 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาดบริการ จํานวน 29 ขอ แบงเปน 
7 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานผลิตภัณฑ   จํานวน  3  ขอ 
 2. ดานราคา    จํานวน  3  ขอ 
 3. ดานชองทางจัดจําหนาย จํานวน  3  ขอ 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด จํานวน  4  ขอ 
 5. ดานบุคลากร   จํานวน  6  ขอ 
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 6. ดานกระบวนการใหบริการ    จํานวน  7  ขอ 
 7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จํานวน  3  ขอ 
 
 ระดับคะแนนที่วัดแบงได ดังนี้ 
 ระดับดีมาก   =   5 คะแนน 
 ระดับดี    =   4 คะแนน 
 ระดับปานกลาง  =   3 คะแนน 
 ระดับไมดี   =   2 คะแนน 
 ระดับไมดีอยางมาก =   1 คะแนน 
 
 การกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการ  แบงเปน  
5 ระดับ โดยใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น ดังนี้ 

Range (R) 
Interval = 

Class (C) 
 ดังนั้น  เกณฑในการหาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น สามารถกําหนดได  ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก  
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับดี 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับไมดี 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับไมดีอยางมาก 
 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขาย
ตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 15 ขอ แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
 1.   คุณภาพของงานที่ไดทํา  จํานวน 4  ขอ  
 2.   ปริมาณงานที่ทําได   จํานวน 3  ขอ  
 3.   การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล จํานวน 5  ขอ  
 4.   การพัฒนาการบริหารจุดขาย  จํานวน 3  ขอ 
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 ระดับคะแนนที่วัดแบงได  ดังนี้ 
 ระดับเปนไปตามที่คาดไวอยางยิ่ง =   5 คะแนน 
 ระดับเปนไปตามที่คาดไว  =   4 คะแนน 
 ระดับไมแนใจ     =   3 คะแนน 
 ระดับไมเปนไปตามที่คาดไว  =   2 คะแนน 
 ระดับไมเปนไปตามที่คาดไวอยางยิ่ง =   1 คะแนน 
 
 การกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับประสิทธิผลที่คาดไว  แบงเปน  5 ระดับ โดยใชสูตรการ
คํานวณชวงกวางของชั้น  ดังนี้ 
  

Range (R) 
Interval = 

Class (C) 
 
 ดังนั้น  เกณฑในการหาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น สามารถกําหนดได  ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  4.21 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรง
บัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ในระดับมากที่สุด 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.41 – 4.20 หมายถึง มีประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรง
บัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ในระดับมาก 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.61 – 3.40 หมายถึง มีประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรง
บัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ในระดับปานกลาง 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.81 – 2.60 หมายถึง   มีประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขาย
ตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ในระดับนอย 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.80 หมายถึง มีประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรง
บัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ในระดับนอยที่สุด 
 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะของตัวแทนขายตรง บุคลิกภาพของ
ตัวแทนขายตรง ความสามารถทางเชาวอารมณ และปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของ
ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต 
 2.   สรางแบบสอบถามทั้ง 3  สวน  คือ 
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  สวนท่ี 1  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
  สวนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 
  สวนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขาย
ตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบความสําเร็จ 
 3.  นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมตรวจ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ตามความมุงหมายในการวิจัยเพื่อความเที่ยงตรงของขอมูล 
 4.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และนํามา
ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช 
 5.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหคณะกรรมการ  ตรวจสอบความถูกตองและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
จากนั้นนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช 
 7.   นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปหาคุณภาพ  โดยไปทดลองใช (Try Out)  กับหนวยงาน
ใกลเคียงกันกับหนวยงานที่เปนประชากรของการวิจัย  จํานวน  30  คน  เพื่อนําไปหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability of the test)  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Coefficient)  ของครอนบัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449)  ซ่ึงคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม  โดยจะมีคาระหวาง  0 < α < 1  คาที่ใกลเคียงกับ  1  มาก  แสดงวามีความเชื่อถือไดมาก 
และ เมื่อพิจารณาพบวา  

 แบบสอบถามประสิทธิผลในการทํางาน ทั้งชุด ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.91  

 ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา  ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.74  

 ดานปริมาณงานที่ทําได     ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.83  

 ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล   ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.80 

 ดานการพัฒนาการบริหารจดุขาย  ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.81  

 แบบสอบถามสวนประสมการตลาดบริการ ทั้งชุด ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.93 

 ดานผลิตภัณฑ    ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.78 

 ดานราคา     ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.75 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย  ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.88 

 ดานการสงเสริมการตลาด  ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.80 

 ดานบุคคล     ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.87 

 ดานกระบวนการใหบริการ  ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.88 

 ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.72 
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 8.   นําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบนําไปเกบ็รวบรวมขอมูลในการวจิัยกับกลุมตัวอยางจริง 
 

3.  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย       2 
สวน คือ   
 1. ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary data)  เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง  175  คน  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.1 ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของธนาคาร HSBC จํากัด 
  1.2 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  พรอมอธิบาย
วิธีการตอบ 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  เปนการคนควาขอมูลจากเอกสาร  วารสารที่สามารถอางอิง
ได  ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ  รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เพื่อประกอบการสราง
แบบสอบถาม 
 3. ทําการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบและตรวจดูรองรอยการตั้งใจตอบแบบสอบถาม
แลวคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปใชในการวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยไดคัดเลือก
แบบสอบถามไวจํานวน 175 ฉบับ 
 

4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 
 1.  การจัดกระทําขอมูล 
  1.1   นําแบบสอบถามทีแ่กไขขอบกพรองเรยีบรอยแลวออกเกบ็ขอมูลจริง 
  1.2   รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการ  ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและ
สมบูรณของแบบสอบถาม 
  1.3   นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding)  ในแบบลงรหัส  
สําหรับการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
  1.4   นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร  และทําการวิเคราะหขอมูล  โดย
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  SPSS  (Statistical package for social sciences for 
windows)   
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 2.   การวิเคราะหขอมูล 
  2.1   การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใชสถิติ  ดังนี้ 
   แบบสอบถามสวนท่ี 1  เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง  รายไดตอเดือน
จากอาชีพขายตรง  โดยแจกแจงเปนความถี่คาเปอรเซ็นตหรือรอยละ  (Percentage) 
   แบบสอบถามสวนท่ี 2  เปนคําถามที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ โดยนํา
คาที่ไดมาหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   แบบสอบถามสวนท่ี 3  เปนคําถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางาน
ของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบความสําเร็จ  โดยนําคาที่ไดมาหาคา
คะแนนเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ใชสถิติ  ดังนี้ 
   2.1.1 ใชสถิติการทดสอบคาที  เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอ 1  (เพศ)  (Independent 
Sample t – test)  เพื่อใชทดสอบสมมติฐานที่วา  เพศที่แตกตางกันมีประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบผลสําเร็จ แตกตางกัน 
    - ใชสถิติการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว  เพื่อการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา  2  กลุม  โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
way analysis of variance: One Way ANOVA)  
    -  ใชทดสอบสมมติฐานขอ 1  (อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขาย
ตรง และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง)  เพื่อใชทดสอบสมมติฐานที่วา  อายุ การศึกษา ระยะเวลาใน
การเปนตัวแทนขายตรง และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงที่แตกตางกันมีประสิทธิผลในการทํางาน
ของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบผลสําเร็จ แตกตางกัน 
   2.1.2  ใชสถิติการทดสอบคาความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิตสหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson Correlation) 
    -  ใชทดสอบสมมติฐานขอ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานบุคลากร) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการและปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC 
จํากัด ที่ประสบผลสําเร็จ 
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5.  สถิติในการวิเคราะหขอมูล  
 1. คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   ประกอบดวย   
  1.1   คารอยละ  (Percentage)  (กัลยา  วาณิชยบัญชา.  2546) 

f 
P = 

n 
  X   100 

   เมื่อ P  แทน คารอยละ 
    f  แทน ความถี่ของคะแนน 
    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  
  1.2  คาคะแนนเฉลี่ย  (X )  (กัลยา  วาณิชยบัญชา.  2546) 

 

    = ∑ xX
n

 

 
   เมื่อ X    แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
    ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (S.D.)  (กัลยา  วาณิชยบัญชา.  2546) 
  

    
( )

( )

−
=

−

∑ ∑
2

2n x x
S.D.

n n 1
 

 
   เมื่อ S.D.   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ 2x    แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    ( )∑ 2

x   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง 
    n     แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2.   การหาความเชือ่ม่ันของเครื่องมือ  (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา  (Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449)   
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     α = 
k covariance /variance

1+ (k - 1) covariance /variance
 

 

  เมื่อ  α  =  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
    k  =  จํานวนคําถาม 
      =  คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
      =  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.   สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  มีดังนี ้
  3.1   สถิติ Independent  t – test  ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม  2  กลุม  
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา  เพศที่แตกตางกันมีประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต
ธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบผลสําเร็จ แตกตางกัน 
  กรณีความแปรปรวนของทั้ง  2  กลุม  ไมเทากัน  ≠2 2

1 2S S  

    
−

=
+

1 2

2 2

1 2

1 2

X X
t

S S

n n

 

    
+

=
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦+
− −

2 2

1 2

1 2
2 2

2 2

1 2

1 2

1 2

S S

n n
df

S S

n n

n 1 n 1

 

 
  กรณีความแปรปรวนของทั้ง  2  กลุม  เทากัน  =2 2

1 2S S  

 

    
( ) ( )

−
=

− − ⎡ ⎤
+⎢ ⎥+ − ⎣ ⎦

1 2

2 2

1 1 2 2

1 2 1 2

X X
t

n 1 S n 1 S 1 1

n n 2 n n

 

 
    = + −

1 2
df n n 2  

 
 

variance 

covariance 
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   เมื่อ t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
    1X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
    2X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
    2

1
S   แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2

2
S   แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

    
1
n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

    
2
n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

    df  แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ  (
1 2
n n 2+ − ) 

 
  3.2  สถิติ One-Way Analysis of variance วิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ใชใน
กรณีความแปรปรวนตางกันหรือไมเทากัน  (Hartung.  2001: 300)  โดยดูจากความแปรปรวนจากตาราง 
Homogeneity of Variances  และจะใชสถิติวิเคราะหจากคา ANOVA (F)  หรือคา  Brown Forsythe (B) 
   สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ใชในกรณีความแปรปรวนตางกันหรือไม
เทากัน Brown Forsythe (B) (Hartung.  2001: 300)  สามารถเขียนได  ดังนี้ 
 

    
'

MSB
B

MSW
=  

     

   โดยคา  MSW’  =     ( )K
2i

i
i 1

n
1 S
N=

−∑  

   
   เมื่อ  B    แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  Brown Forsythe 
    MSB แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSW’  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ  Brown Forsythe 
    K    แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
    n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N    แทน  ขนาดของประชากร 
    2

i
S     แทน  ความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
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สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว  กรณีความแปรปรวนเทากนั  ใช 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม (B) k - 1 SS(B) ( )

( )B

B

SS
MS

k 1
=

−
 

ภายในกลุม (W) n – k SS(W) ( )

( )W

W

SS
MS

n k
=

−
 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

รวม (T) n – 1 SS(T)   

 
 เมื่อ 

2
N  แทน  ขนาดของกลุมทั้งหมดที่ 2 

   df แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ  1

2

N N

N 2

⎛ ⎞+
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

 

    ( )

( )

B

W

MS
F

MS
=  

  
 เมื่อ F แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  F – distribution 
   df แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ  ไดแก  ระหวางกลุม  (k – 1)  และภายในกลุม  (n – k ) 
   k แทน  จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
   n แทน  จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
   SS(B) แทน  ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม  (Between Sum of Squares) 
   SS(W) แทน  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม  (Within Sum of Squares) 
   SS(T) แทน  ผลรวมของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square between groups) 
   MS(W) แทน  คาประมาณความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square Within groups) 
 
 และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว  ตองทําการทดสอบเปน
รายคูตอไป  เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน  โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
หรือ  Dunnett T3 (กัลยา  วาณิชยบัญชา.  2545: 332 - 333) 
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( )( ) ( )( )∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑−∑
=

2Y2YN2X2XN

YXXYN
r xy

 สูตรการวิเคราะหคาเฉลี่ยรายคู  LSD  (กัลยา  วาณิชยบัญชา.  2545: 332 - 333) 
 

    
1

2
i j

1 1
LSD t ;n k MSE

n n−α

⎡ ⎤
= − +⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

 
  เมื่อ  

1

2

t ;n k
−α

−  แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t – test ที่ระดับความ 

       เชื่อมั่น 95%  และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม 
    MSE แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม  (MSW) 
    ni  แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 
    nj  แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
 
  สูตรการวิเคราะหผลตางเฉลี่ยรายคู Dunnett  T3 (Keppel.  1982: 153 – 155)   
   

    
( )SD

A
D

q 2 MS
d

s
=  

 
  เมื่อ  Dd   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett test 
   qD  แทน  คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test 
   S

A

MS   แทน  ความแปรปรวนภายในกลุม 

   S  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 3.3  สถิติวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรดานตาง ๆ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2546: 314)  ซ่ึงใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)   มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 
 
     

          
 

n 

n n 
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เมื่อ rxy แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ X 
 ∑Y  แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ Y 
 2X∑  แทน  ผลรวมของคะแนน X แตละตวัยกกาํลังสอง 
 ∑ 2Y  แทน  ผลรวมของคะแนน Y แตละตวัยกกาํลังสอง 
 YX∑  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y 
 n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

   
 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ในการพิจารณาวาตัวแปร 2 ตัวนั้น        
มีความสัมพันธกันหรือไม ระดับใด จะพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดดังตอไปนี้ (ชูศรี        
วงศรัตนะ.   2546:  316)) 
 คาสัมประสิทธิ์  การแปลความหมาย 
 0.90 - 1.00   ความสัมพันธระดับสูงมาก 
 0.70 - 0.90   ความสัมพันธระดับสูง 
 0.30 - 0.70   ความสัมพันธระดับปานกลาง 
 0.01 - 0.30   ความสัมพันธระดับต่ํา 
 0.00    ไมมีความสัมพันธกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 ผลการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะหออกเปน 4 ตอน และเพื่อให
เกิดความเขาใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 Χ    แทน   คาเฉลี่ยหรือคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t         แทน    คาที่ใชพิจารณาใน t-test 
 SS      แทน   ผลบวกกําลังสองของคะแนน   (Sum of Square)  
 MS     แทน    คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square)  
 F  แทน คาที่ใชพิจารณาใน F – distribution  
 df      แทน    องศาความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 H0  แทน    สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน    สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)  
 *  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **   แทน    ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตร
เครดิตของ HSBC 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
 สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของตัวแทนขายตรง   ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 
ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงบัตรเครดิต 
แตกตางกัน มีประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ                   
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง โดยแจกแจงจํานวน และคา
รอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
ตาราง  2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ  
       ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน   รอยละ 
เพศ   
       ชาย 33 18.90 
  หญิง 142 81.10 

รวม 175 100.00 
อายุ   
       21-25 ป 31 17.70 
       26-30 ป 30 17.10 
       31-35 ป 68 38.90 
       36-40 ป 46 26.30 

รวม 175 100.00 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน   รอยละ 
ระดับการศึกษา   
 มัธยมปลายหรือปวช. 15 8.57 
      อนุปริญญาหรือปวส. 10 5.70 
      ปริญญาตรี 130 74.29 
      สูงกวาปริญญาตรี 20 11.44 

รวม 175 100.00 
ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง   
       นอยกวา 1 ป 43 24.57 
       1 ป แตไมถึง 3 ป 36 20.57 
       3 ป แตไมถึง 5 ป 41 23.43 
    5 ป แตไมถึง 7 ป 35 20.00 
       7 ปขึ้นไป 20 11.43 

รวม 175 100.00 
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง   
        20,000 – 25,000 บาท 67 38.28 
       25,001 – 30,000 บาท 29 16.57 
        30,001 – 35,000 บาท 32 18.29 
        35,001 – 40,000 บาท 12 6.86 
              40,001 – 45,000 บาท 35 20.00 

รวม 175 100.00 

 
 จากตาราง  2 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ที่เปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 175 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้  
 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 81.10 และเพศ
ชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 18.90 
 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 38.90 
รองลงมาคือ ชวงอายุ  36 - 40 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 26.30 ชวงอายุ  21-25 ป จํานวน 31 คน 
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คิดรอยละ 17.70 และ ชวงอายุ 26-30 ป จํานวน 30 คน คิดรอยละ 17.10 ตามลําดับ โดยไมมีกลุมตัวอยาง
ที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และ กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 41 ปขึ้นไป  
 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 74.29 รองลงมา คือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.44 ระดับ
มัธยมปลายหรือ ปวช. จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.57 และระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 5.70 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาเปนตัวตัวแทน
ขายตรงนอยกวา 1 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 24.57 รองลงมา คือ ระยะเวลาเปนตัวตัวแทนขายตรง
ตั้งแต 3 ป แตไมถึง 5 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.43   ระยะเวลาเปนตัวตัวแทนขายตรงตั้งแต 1 ป 
แตไมถึง 3 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 20.57  ระยะเวลาเปนตัวตัวแทนขายตรงตั้งแต 5  ป แตไมถึง 
7 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และ ระยะเวลาเปนตัวตัวแทนขายตรงตั้งแต 7 ปขึ้นไป จํานวน 
20 คน คิดเปนรอยละ 11.43 ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขาย
ตรงระหวาง 20,000 – 25,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 38.28 รองลงมาคือ   มีรายไดตอเดือน
จากอาชีพขายตรงระหวาง 40,001 – 45,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 20.00  มีรายไดตอเดือน
จากอาชีพขายตรงระหวาง 30,001 – 35,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.29  มีรายไดตอเดือน
จากอาชีพขายตรงระหวาง 25,001 – 30,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเปน รอยละ 16.57 และมีรายไดตอ
เดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 35,001 – 40,000 บาท มีจํานวน        นอยที่สุด คือ 12 คน คิดเปนรอยละ 
6.86 ตามลําดับ โดยไมมีกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 45,001 บาทขึ้นไป 
 เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลในดานระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง และ
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง มีความถี่ของขอมูล และการกระจายตัวของขอมูลไมสม่ําเสมอบางกลุม
มีจํานวนความถี่นอยเกินไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงจัดกระทําขอมูลโดยแบงกลุมของขอมูลใหม เพื่อที่จะ
สามารถนําผลไปทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสามารถแสดงผลการจัดกลุมขอมูลสวนบุคคลใหม ในรูปของ
จํานวน และรอยละ ดังนี้ 
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ตาราง  3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน 
       การเปนตัวแทนขายตรง และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง หลังจากนําขอมูลมาแบงชั้น 
       ความถี่ใหม  
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน   รอยละ 
ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 25 14.29 
 ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 150 85.71 

รวม 175 100.00 
ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง   
       นอยกวา 1 ป 43 24.57 
       1 ป แตไมถึง 3 ป 36 20.57 
       3 ป แตไมถึง 5 ป 41 23.43 
       ตั้งแต  5  ปขึ้นไป 55 31.43 

รวม 175 100.00 
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง   
       20,000 – 25,000 บาท 67 38.28 
       25,001 – 30,000 บาท 29 16.57 
       30,001 บาท ขึ้นไป 79 45.15 

รวม 175 100.00 

  
 จากตาราง  3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่จัดกลุมใหม จําแนก
ตามตัวแปรไดดังนี้ 
 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 
150 คน คิดเปนรอยละ 85.71 และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.29 
 ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาเปนตัวตัวแทน
ขายตรง มีระยะเวลาเปนตัวแทนขายตรง ตั้งแต 5 ปขึ้นไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 31.43 รองลงมา 
คือ ระยะเวลาเปนตัวแทนขายตรง นอยกวา 1 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ  24.57  ระยะเวลาเปน
ตัวแทนขายตรงตั้งแต 3 ป แตไมถึง 5 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.43 และกลุมตัวอยางที่มี
ระยะเวลาเปนตัวแทนขายตรง ตั้งแต 1 ป แตไมถึง 3 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 20.57 ตามลําดับ 
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 รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขาย
ตรง 30,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 79 คน รอยละ 45.15  รองลงมา คือ  รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง
ระหวาง 20,000 – 25,000 บาท  จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 38.28 และกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน
จากอาชีพขายตรงระหวาง 25,001 – 30,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 16.57 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต)  
 การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) จะทําโดยการแจกแจง
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตาราง  4   แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ       

(บัตรเครดิต) โดยรวมและรายดาน 
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ดานผลิตภณัฑ (บัตรเครดิต) 3.60 0.55 ดี 
2. ดานราคา   3.17 0.73 ปานกลาง 
3. ดานชองทางจัดจําหนาย   3.68 0.74 ดี 
4. ดานการสงเสริมการตลาด   3.91 0.68 ดี 
5. ดานบุคลากร(ตัวแทนขายบัตรเครดิต) 3.82 0.53 ดี 
6. ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย) 3.84 0.49 ดี 
7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.61 0.63 ดี 
ความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดบริการ(บัตรเครดติ)โดยรวม 3.71 0.45 ดี 

  
 จากตาราง  3 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (บัตรเครดิต) โดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71  
 เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ความคิดเห็นกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ตอดานการ
สงเสริมการตลาด อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.91 รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานกระบวนการ
ใหบริการ อยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.84 รองลงมาอันดับ 3 คือ ดานบุคลากร (ตัวแทนขายบัตรเครดิต) อยู
ในระดับดี คาเฉลี่ย 3.82 รองลงมาอันดับ 4 คือ ดานชองทางจัดจําหนาย อยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.68 
รองลงมาอันดับ 5 คือ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.62 ดาน
ผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.60 และดานราคา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด เทากับ 3.17 ตามลําดับ 
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ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) 
 
ตาราง  5   แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ  
       (บัตรเครดิต): ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) 
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดติ) Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. รูปแบบมีความสวยงามทันสมัย 3.82 0.75 ดี 
2. ประเภทบัตรมีใหเลือกหลากหลายตาม Lifestyle 3.52 0.85 ดี 
3. จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติสอดคลองกับความตองการ 
    ของทาน 

3.48 0.75 ดี 

ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดติ) โดยรวม 3.60 0.55 ดี 

  
 จากตาราง  5  พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (บัตรเครดิต)  ดานผลิตภัณฑโดยรวม อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.60  
 เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นทุกขออยูใน
ระดับดี โดยความคิดเห็นในขอ รูปแบบความสวยงามทันสมัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.82  รองลงมา 
คือ ประเภทบัตรมีใหเลือกหลากหลายตาม Lifestyle มีคาเฉล่ีย 3.52  และ จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
อนุมัติสอดคลองกับความตองการตองการของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.48 ตามลําดับ 
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ดานราคา 
 
ตาราง  6   แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ  
       (บัตรเครดิต): ดานราคา  
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานราคา Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. คาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา / รายป มีความเหมาะสม 3.12 0.98 ปานกลาง 
2. อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมในกรณีชําระลาชากวากําหนดม ี
    ความเหมาะสม 

3.23 0.86 ปานกลาง 

3. คาธรรมเนียมในการเบกิเงนิสดลวงหนาดีกวาบตัรเครดิตอื่น 3.17 0.77 ปานกลาง 
ดานราคาโดยรวม 3.17 0.73 ปานกลาง 

  
 จากตาราง  6 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานราคาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.17  
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับ
ปานกลาง โดยความคิดเห็นในขออัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมในกรณีชําระลาชากวากําหนดมีความ
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.23 รองลงมา คือ คาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนาดีกวา
บัตรเครดิตอื่น มีคาเฉลี่ย 3.17 และ คาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา / รายป มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.12 
ตามลําดับ 
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ดานชองทางจัดจําหนาย 
 
ตาราง  7   แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ  
       (บัตรเครดิต): ดานชองทางจัดจําหนาย  
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานชองทางจัดจําหนาย 

Χ  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. จํานวนรานคาที่รับบัตรเครดิตมีจํานวนมาก 3.81 0.82 ดี 
2. มีพนักงานมาใหบริการรบัสมัครบัตรเครดิตที่บานหรอืที่ทํางาน 3.66 0.88 ดี 
3. มีชองทางการสมัครหลายชองทาง เชน ผานอินเตอรเนต หรือ 
     ไปรษณยี 

3.57 1.11 ดี 

ดานชองทางจัดจําหนายโดยรวม 3.68 0.74  ดี 

  
 จากตาราง  7  พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานชองทางจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68  
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับดี 
โดยความคิดเห็นในขอจํานวนรานคาที่รับบัตรเครดิตมีจํานวนมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.81 
รองลงมา คือ มีพนักงานมาใหบริการรับสมัครบัตรเครดิตที่บานหรือที่ทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.66 และ มี
ชองทางการสมัครหลายชองทาง เชน ผานอินเตอรเนต หรือไปรษณีย มีคาเฉลี่ย 3.57 ตามลําดับ 
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ดานการสงเสริมการตลาด 
 
ตาราง  8   แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ  
        (บัตรเครดิต): ดานการสงเสริมการตลาด  
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 
ดานการสงเสริมการตลาด Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา รายป / ฟรีตลอดชีพ 4.06 0.99 ดี 
2. มีการโฆษณามากมายโดยผานทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
ส่ิงพิมพ เปนตน 

3.97 0.85 ดี 

3. มีการจัดกจิกรรมจํานวนมากรวมกับพันธมิตร เชน หางสรรพสินคา 
และสถานที่รวมออกบัตร 

3.87 0.77 ดี 

4. มีการจัดรายการสงเสริมการขายสอดคลองกับนโยบายธนาคาร เชน 
MGM (Member Get Member) โดยลูกคาที่แนะนําจะไดรับ credit 
เงินเขาบัญชีบตัรเครดิต และธนาคารก็ไดขยายฐานลูกคามากขึ้น 
เปนตน 

3.75 0.91 ด ี

ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม 3.91 0.68 ดี 

  
 จากตาราง  8  พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับดี 
โดยความคิดเห็นในขอการยกเวนคาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา รายป / ฟรีตลอดชีพ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
เทากับ 4.06 รองลงมา คือ การโฆษณามากมายโดยผานทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ เปนตน 
มีคาเฉลี่ย 3.97 การจัดกิจกรรมจํานวนมากรวมกับพันธมิตร เชน หางสรรพสินคา และสถานที่รวมออก
บัตร มีคาเฉล่ีย 3.87 และการจัดรายการสงเสริมการขายสอดคลองกับนโยบายธนาคาร เชน MGM 
(Member Get Member) โดยลูกคาที่แนะนําจะไดรับ credit เงินเขาบัญชีบัตรเครดิต และธนาคารก็ได
ขยายฐานลูกคามากขึ้น เปนตน มีคาเฉลี่ย 3.75 ตามลําดับ 
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ดานบุคลากร (ตัวแทนขายบตัรเครดิต) 
 
ตาราง  9   แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(บัตรเครดิต): ดานบุคลากร (ตัวแทนขายบัตรเครดิต)  
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานบุคลากร (ตัวแทนขายบตัรเครดิต) 

Χ  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1. ความเปนมอือาชีพของพนักงานตวัแทนขาย 3.83 0.74 ดี 
2. การใหบริการหลังการขายของพนักงานตัวแทนขาย 3.67 0.63 ดี 
3. ความสามารถในการแกปญหาของลูกคาได อยางรวดเร็ว 3.57 0.73 ดี 
4. มีความรูเร่ืองบัตรเครดิต สามารถใหขอมูล คําแนะนําไดอยาง
ถูกตอง 

3.89 0.72 ดี 

5. การสื่อสารที่แสดงออกถึงความจริงใจในการขายไดอยางชัดเจน 3.97 0.59 ดี 
6. ประทับใจในการบริการการขายของตัวแทนขาย 3.96 0.68 ดี 

ดานบุคลากร(ตัวแทนขายบตัรเครดิต)โดยรวม 3.82 0.53 ดี 

  
 จากตาราง  9  พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาด(บัตรเครดิต) ดานบุคลากรโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.82  
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับ
ดี โดยความคิดเห็นในขอการสื่อสารที่แสดงออกถึงความจริงใจในการขายไดอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด เทากับ 3.97 รองลงมา คือ ประทับใจในการบริการการขายของตัวแทนขาย มีคาเฉลี่ย 3.96  มี
ความรูเร่ืองบัตรเครดิต สามารถใหขอมูล คําแนะนําไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ย 3.89  ความเปนมืออาชีพ
ของพนักงานตัวแทนขาย มีคาเฉลี่ย 3.83 การใหบริการหลังการขายของพนักงานตัวแทนขาย มีคาเฉลี่ย  
3.67 และความสามารถในการแกปญหาของลูกคาได อยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 3.57 ตามลําดับ 
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ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย) 
 
ตาราง  10  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ  
        (บัตรเครดิต): ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย)  
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย) 

Χ  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1. มีความเขาใจในผลิตภณัฑและแมนยําในการนําเสนอ 3.88 0.59 ดี 
2. มีการวางแผนการทํางานและทํางานอยางมีระบบ เชน การนัดหมาย
ลูกคาลวงหนา มีวินัยในการทํางาน มีเปาหมายในการทํางาน      
เปนตน 

3.80 0.66 ดี 

3. มีความพึงพอใจในการบรกิารที่จริงใจและซื่อสัตย 3.95 0.58 ดี 
4. พนักงานสามารถวิเคราะหและนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงตามความ
ตองการของลูกคาเปนอยางดี 

3.89 0.65 ดี 

5. พนักงานสามารถจัดการกบัขอโตแยงอนัเนื่องจากขอจํากัดของบัตร
เครดิตได เชน คาธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ย สิทธิประโยชนจากใช
บัตรเครดิต เปนตน 

3.74 0.63 ดี 

6. พนักงานมคีวามสามารถในการขายโดยการกระตุนใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อ 

3.91 0.60 ดี 

7. มีการติดตามผลการขายอยางใกลชิด เชน แจงผลเมื่อลูกคาไดรับ
อนุมัติ เสนอผลิตภัณฑอ่ืนที่เหมาะสมกับลูกคาและสามารถสมัคร
เพิ่มได เปนตน 

3.70 0.79 ดี 

ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย)โดยรวม 3.84 0.49 ดี 

  
 จากตาราง  10  พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาด(บัตรเครดิต)  ดานกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84 
  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับ
ดี โดยความคิดเห็นในขอมีความพึงพอใจในการบริการที่จริงใจและซื่อสัตย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 
3.95 รองลงมา คือ พนักงานมีความสามารถในการขายโดยการกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ย 
3.91 พนักงานสามารถวิเคราะหและนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการของลูกคาเปนอยางดี มี
คาเฉล่ีย 3.89 มีความเขาใจในผลิตภัณฑและแมนยําในการนําเสนอ มีคาเฉลี่ย 3.88 มีการวางแผนการ
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ทํางานและทํางานอยางมีระบบ มีคาเฉลี่ย 3.80 พนักงานสามารถจัดการกับขอโตแยงอันเนื่องจาก
ขอจํากัดของบัตรเครดิตได มีคาเฉลี่ย 3.74 และมีการติดตามผลการขายอยางใกลชิด มีคาเฉลี่ย 3.70 
ตามลําดับ 
 
 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
 
ตาราง  11  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมลูสวนประสมทางการตลาดบริการ  
       (บัตรเครดิต): ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ระยะเวลาการสงมอบบัตรเครดิต รวดเรว็ ปลอดภยั และสามารถ
ตรวจสอบได 

3.57 0.77 ดี 

2. การบริการที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบขอมูล ผานชองทาง 
HSBC Phone Banking 1590 และ Internet 

3.74 0.77 ดี 

3. เครื่องแบบพนักงานธนาคาร HSBC เหมาะสม สอดคลองกับ 
Slogan ของธนาคาร “ The world’s local bank  ธนาคารระดับ
โลกที่เขาใจคณุ” 

3.54 0.83 ดี 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวม 3.61 0.63 ดี 

  
 จากตาราง  11  พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาด(บัตรเครดิต) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.61  
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับดี 
โดยความคิดเห็นในขอการบริการที่ทันสมัย สามารถตรวจ สอบขอมูล ผานชองทาง HSBC Phone 
Banking 1590 และ Internet มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.74 รองลงมา คือ ระยะเวลาการสงมอบบัตร
เครดิต รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได มีคาเฉลี่ย 3.57 และเครื่องแบบพนักงานธนาคาร 
HSBC เหมาะสม สอดคลองกับ Slogan ของธนาคาร “The world’s local bank  ธนาคารระดับโลกที่
เขาใจคุณ” มีคาเฉลี่ย 3.54 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตร
เครดิตของ HSBC 
 ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต HSBC จะวิเคราะหไดจาก
องคประกอบทั้งหมด 4 ดานไดแก ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานการพัฒนา
คุณภาพสวนบุคคล และดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย ซ่ึงผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง  12 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน 
       ที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
 

ประสิทธิผลของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขาย Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.  คุณภาพของงานที่ไดทํา  3.73 0.57 มาก 
2.  ปริมาณงานที่ทําได 3.72 0.59 มาก 
3.  การพัฒนาคุณภาพสวนบคุคล 3.89 0.43 มาก 
4.  การพัฒนาการบริหารจุดขาย 3.97 0.52 มาก 

ประสิทธิผลในการทํางานโดยรวม 3.83 0.42 มาก 

  
 จากตาราง 12 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางาน โดยรวม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83  
 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางาน ทุก
ดานอยูในระดับมาก โดยมีประสิทธิผลในการทํางานในดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด เทากับ 3.97 รองลงมา คือ ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล มีคาเฉลี่ย 3.89 ดานคุณภาพของงานที่
ไดทํา มีคาเฉลี่ย 3.73 และดานปริมาณงานที่ทําได มีคาเฉลี่ย 3.72 ตามลําดับ 
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ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา 
 
ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน 
       ที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC: ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา 
 

ประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 
ดานคณุภาพของงานที่ไดทํา 

Χ  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

- อัตราการอนุมัติบัตรเครดิต (Approval rate) สูงกวาเกณฑเฉลี่ย
ของธนาคาร 

3.26 0.95 ปานกลาง 

-  ทานสามารถรักษาผลงานตามหลักเกณฑ ESAU ไดไมต่ํากวา 
20 Points ทุกเดือน  

3.81 0.74 มาก 

- ทานสามารถตอบขอโตแยงและคําถามเกี่ยวกับบัตรเครดิต
ธนาคารไดอยางมืออาชีพ 

3.98 0.59 มาก 

- ทานสามารถปดการขายบัตรเครดิตธนาคารไดอยางรวดเร็ว 3.86 0.66 มาก 
ดานคณุภาพของงานที่ไดทําโดยรวม 3.73 0.57 มาก 

 
 จากตาราง 13 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางานดาน
คุณภาพของงานที่ไดทําโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางาน
ในขอทานสามารถตอบขอโตแยงและคําถามเกี่ยวกับบัตรเครดิตธนาคารไดอยางมืออาชีพ อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.98 รองลงมา คือ ทานสามารถปดการขายบัตรเครดิตธนาคารได
อยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 ทานสามารถรักษาผลงานตามหลักเกณฑ ESAU ไดไมต่ํา
กวา 20 Points ทุกเดือน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 และอัตราการอนุมัติบัตรเครดิต (Approval rate) 
สูงกวาเกณฑเฉลี่ยของธนาคาร มีประสิทธิผล อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.26 ตามลําดับ 
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ดานปริมาณงานที่ทําได 
 
ตาราง 14 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดติของ HSBC: ดานปริมาณงานที่ทําได 
 

ประสิทธิผลของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขาย 
ดานปริมาณงานที่ทําได Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

-  ทานขายบัตรเครดิตไดยอดขายรวมตามเปาหมาย 3.70 0.67 มาก 
- ทานขายบัตรเครดิตในแตละประเภทบัตรเครติดไดยอดขายตาม
เปาหมาย 

3.68 0.71 มาก 

- ทานสามารถขายบัตรเครดิตในแตละกลุมลูกคาที่ธนาคารตองการได
ตามเปาหมาย 

3.79 0.64 มาก 

ดานปริมาณงานที่ทําไดโดยรวม 3.72 0.59 มาก 

  
 ตาราง 14 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงาน
ที่ทําไดโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72  
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางาน ดาน
ปริมาณงานที่ทําไดทุกขอ อยูในระดับมาก โดยในขอทานสามารถขายบัตรเครดิตในแตละกลุมลูกคาที่
ธนาคารตองการไดตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.79 รองลงมา คือ ทานขายบัตรเครดิตได
ยอดขายรวมตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ย 3.70 และทานสามารถขายบัตรเครดิตในแตละกลุมลูกคาที่ธนาคาร
ตองการไดตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ย 3.68 ตามลําดับ 
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 ดานการพฒันาคุณภาพสวนบุคคล 
ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน  
      ที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC: ดานการพฒันาคุณภาพสวนบุคคล 
 

ประสิทธิผลของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขาย 
ดานการพฒันาคุณภาพสวนบุคคล Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

- ทานหาความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับเทคนิคการขายตลอดเวลา 3.90 0.63 มาก 
- ทานหาขอมลูบัตรเครดิตคูแขง เพื่อปรับปรุงการขายและบริการ

อยูตลอดเวลา 
3.90 0.52 มาก 

- ทานจัดกลุมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการพฒันาการ
ขายใหดีขึ้น 

3.72 0.64 มาก 

- ทานพัฒนาทศันคติที่ดีตองานขายของทานอยูเสมอ 3.95 0.58 มาก 
- ทานมีการสรางแรงจูงใจ หรือ Motivate ใหกับตนเองและ

ผูรวมงานตลอดเวลา 
4.01 0.58 มาก 

ดานการพฒันาคุณภาพสวนบุคคลโดยรวม 3.89 0.43 มาก 

  
 ตาราง 15 พบวา ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC มีผลรวมการ
พัฒนาคุณภาพสวนบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางาน ดาน
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคลทุกขอ อยูในระดับมาก โดยในขอทานมีการสรางแรงจูงใจ หรือ Motivate 
ใหกับตนเองและผูรวมงานตลอดเวลา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.01 รองลงมา คือ ทานพัฒนาทัศนคติ
ที่ดีตองานขายอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.95 ทานหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการขายตลอดเวลา มีคาเฉลี่ย 
3.90 ทานหาขอมูลบัตรเครดิตคูแขง เพื่อปรับปรุงการขายและบริการอยูตลอดเวลา มีคาเฉลี่ย 3.90 และ
ทานจัดกลุมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาการขายใหดีขึ้น มีคาเฉลี่ย 3.72 ตามลําดับ 
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ดานการพฒันาการบริหารจุดขาย 
 

ตาราง  16 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน 
       ที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC: ดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย 
 

ประสิทธิผลของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขาย 
ดานการพฒันาการบริหารจุดขาย Χ  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

- ทานมีความคิดริเร่ิมที่ดี เพื่อเพิ่มยอดขายใหกับตนเองและทีม 3.90 0.59 มาก 
- ทานมีความตองการกาวหนาและเติบโตในสายงาน 4.09 0.63 มาก 
- ทานมีสวนรวมในการผลักดันและสนับสนุนผูรวมทีมงานขายทาน
ไดเปนอยางดี 

3.92 0.59 มาก 

ดานการพฒันาการบริหารจุดขายโดยรวม 3.97 0.52 มาก 

  
 ตาราง 16 พบวา ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC มีผลรวมการ
พัฒนาการบริหารจุดขายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97  
 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีประสิทธิผลในการทํางาน ดาน
การพัฒนาการบริหารจุดขายทุกขอ อยูในระดับมาก โดยในทานมีความตองการกาวหนาและเติบโตใน
สายงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.09 รองลงมา คือ ทานมีสวนรวมในการผลักดันและสนับสนุนผูรวม
ทีมงานขายทานไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย 3.92 และทานมีความคิดริเร่ิมที่ดี เพื่อเพิ่มยอดขายใหกับตนเอง
และทีม มีคาเฉลี่ย 3.90 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของตัวแทนขายตรง   ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 
ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงบัตรเครดิต 
แตกตางกัน มีประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC แตกตางกัน แยกเปน
สมมติฐานไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1.1 ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย ที่มีเพศแตกตางกันมี
ประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานสถิติ ไดดังนี้ 
 H0: ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย ที่มีเพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการ
ทํางานไมแตกตางกัน 
 H1: ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีเพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการ
ทํางานแตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบคา t (Independent Sample t-test) เพื่อใชทดสอบ
กลุมตัวอยางลูกคา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho ) ก็ตอเมื่อ 2-tailed มีคานอยกวา 0.05  
 โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 
 Ho: คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน 
 
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางาน โดยจําแนกตามเพศ โดยใช  
       Levene’s test 
 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรงที่
ประสบความสําเร็จในการขาย 

Levene Statistic df Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  .009 173 .926 
ปริมาณงานทีท่ําได 4.078 173 .055 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล .200 173 .655 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย .014 173 .906 
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  จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่
ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย จําแนก 
ตามเพศ มีคา Sig. เทากับ 0.926, 0.055, 0.655, 0.906 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศชายและ
เพศหญิงไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใชการทดสอบคา t กรณีคาความแปร 
ปรวนเทากัน (Equal variences assumed) ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จใน 
       การขาย โดยจําแนกตามเพศ 
 

t-test for Equality of Means ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย เพศ Χ  S.D. t df Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  ชาย 3.81 0.57 .922 173 .358 
 หญิง 3.71 0.55    

ปริมาณงานทีท่ําได ชาย 3.63 0.69 -1.951 173 .053 
 หญิง 3.77 0.56    

การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล ชาย 3.93 0.40 .422 173 .674 
 หญิง 3.89 0.44    

การพัฒนาการบริหารจุดขาย ชาย 3.95 0.44 -.244 173 .807 
 หญิง 3.97 0.54    

  

 จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ในการขายที่มีเพศแตกตางกัน โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา  
 ประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได  ดานการ
พัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย มีคา Sig. เทากับ 0.358, 0.053, 0.674 และ 0.807 
ตามลําดับซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นจึง
สรุปไดวา ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีเพศแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.2 ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีอายุแตกตางกันมี
ประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน   
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 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีอายแุตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานไม
แตกตางกัน 
 H1: ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีอายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางาน
แตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
เร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความ
แตกตางดวย: One Way ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตาง
ดวย Brown-Forsythe เมื่อใดถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูแตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้  
 โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 19   แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางาน โดยจําแนกตามอายุ โดย 
       ใช Levene’s test 
 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  3.465* 3 171 .018 
ปริมาณงานทีท่ําได 3.781* 3 171 .012 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 11.895** 3 171 .000 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย 11.650** 3 171 .000 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 



 85 

 จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่
ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย จําแนกตาม
อายุ มีคา Sig. เทากับ 0.018, 0.012, 0.000 และ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา มีกลุมมีคาความแปรปรวนตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตาง โดยใชสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง  20 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 
       จําแนกตามอายุ 
 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

แหลงความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  Brown-Forsythe .410 3 124.273 .746 
ปริมาณงานทีท่ําได Brown-Forsythe 3.737 3 121.740 .054 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล Brown-Forsythe 1.692 3 102.763 .173 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย Brown-Forsythe 2.483 3 136.990 .064 

  
 จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ในการขายที่มีอายุแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe จากการวิเคราะหขอมูล พบวา  
 ประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได  ดานการ
พัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย มีคา Sig. เทากับ 0.746, 0.054, .173 และ 0.064 ซ่ึง
มีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตัว
แทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีอายุแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.3 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีประสิทธิผลใน
การทํางานไมแตกตางกัน 
 H1: ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลใน
การทํางานแตกตางกัน 
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 สถิติที่ใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบคา t (Independent Sample t-test) เพื่อใชทดสอบ
กลุมตัวอยางลูกคา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob. มีคานอยกวา 0.05 
 โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางาน โดยจําแนกตามระดับ 
       การศึกษา โดยใช Levene’s test 
 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

Levene Statistic df Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  .627 173 .430 
ปริมาณงานทีท่ําได .018 173 .893 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล .401 173 .528 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย .464 173 .497 

     

 จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่
ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย จําแนกตาม
ระดับการศึกษา มีคา Sig. เทากับ 0.430, 0.893, 0.528และ 0.497 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใชการทดสอบคา t กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (Equal 
variances assumed) ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
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ตาราง  22  แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย  
       จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

t-test for Equality of Means ประสิทธิผลในการทํางาน 
ของตัวแทนขายตรงที่ประสบ

ความสําเร็จในการขาย 
การศึกษา Χ S.D. t df p 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  ต่ํากวาปริญญาตรี 3.69 -0.49 .133 173 .895 
 ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 3.78     
ปริมาณงานทีท่ําได ต่ํากวาปริญญาตรี 3.66 0.55 -.761 173 .450 
 ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 3.73 0.60    
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล ต่ํากวาปริญญาตรี 3.85 0.42 -.690 173 .491 

 ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 3.91 0.44    
การพัฒนาการบริหารจุดขาย ต่ํากวาปริญญาตรี 3.98 0.43 .115 173 .908 

 ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 3.97 0.54    

 
 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ในการขายที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน โดยใชสถิติ Independent t-test พบวา 
 ประสิทธิผลในการทํ างานดานคุณภาพของงานที่ ไดทํ า  ดานปริมาณางานที่ทํ าได                 
ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Sig. 
เทากับ 0.895, 0.450, 0.491 และ 0.908 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น จึงสรุปไดวา ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานที่ 1.4 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระยะเวลาในการเปนตัว แทนขาย
ตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน   
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี ้
 H0: ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรงแตกตาง
กัน มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน 
 H1: ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรงแตกตาง
กัน มีประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
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เร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความ
แตกตางดวย: One Way ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตาง
ดวย Brown-Forsythe เมื่อใดถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูแตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้  
 โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 23   แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางาน โดยจําแนกตามระยะเวลา
ในการเปนตัวแทนขายตรง โดยใช Levene’s test 
 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรง 
ท่ีประสบความสําเร็จในการขาย 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  3.171* 3 171 .026 
ปริมาณงานทีท่ําได 5.560** 3 171 .001 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 3.414* 3 171 .019 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย 3.330* 3 171 .021 

  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

  
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่
ไดทํา ดานปริมาณางานที่ทําได ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย จําแนก
ตามระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง มีคา Sig. เทากับ 0.026, 0.001, 0.019 และ 0.021 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา มีคาความ
แปรปรวนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตาง โดย
ใชสถิติ Brown-Forsythe  
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ตาราง  24 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย  
       จําแนกตามระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง 
 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขาย
ตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

แหลงความ
แปรปรวน 

Statisti
c 

df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  Brown-Forsythe 2.596 3 158.448 .054 
ปริมาณงานทีท่ําได Brown-Forsythe 2.725 3 149.833 .052 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล Brown-Forsythe 2.885 3 147.161 .051 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย Brown-Forsythe 1.919 3 124.197 .130 

  
 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ในการขายที่มีระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรงแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe 
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา  
 ประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณางานที่ทําได  ดานการ
พัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย มีคา Sig. เทากับ 0.054, 0.052, 0.051 ซ่ึงมีคา
มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นจึงสรุปไดวา      ตัว
แทนที่ประสบความสํา เร็จในการขายที่มีระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรงแตกตางกัน                       
มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที ่1.5 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชพีขายตรง
แตกตางกัน มปีระสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน   
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี ้
 H0: ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน 
 H1: ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
เร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความ
แตกตางดวย  One Way ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตาง
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ดวย Brown-Forsythe เมื่อใดถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูแตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังนี้ 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 24   แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางานโดยจําแนกตามรายไดตอ 
       เดือนจากอาชีพขายตรงโดยใช Levene’s test  

 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  3.144** 2 172 .003 
ปริมาณงานทีท่ําได 4.370** 2 172 .005 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 5.101** 2 172 .008 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย 4.059** 2 172 .008 

  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแปรปรวนประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่
ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และดานการบริหารจุดขาย จําแนกตาม
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงมีคา Sig. เทากับ 0.03, 0.005, 0.008 และ 0.008 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดง
วา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา มีคาความแปรปรวน
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตาง โดยใชสถิติ Brown-
Forsythe   
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ตาราง  25 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 
      จําแนกตามรายไดตอเดอืนจากอาชีพขายตรง 
 

ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

แหลงความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงานที่ไดทํา  Brown-Forsythe 6.161** 2 155.949 .003 
ปริมาณงานทีท่ําได Brown-Forsythe 5.555** 2 120.411 .005 
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล Brown-Forsythe 5.002** 2 146.414 .008 
การพัฒนาการบริหารจุดขาย Brown-Forsythe 2.024 2 96.415 .138 

  
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe จาก
การวิเคราะหขอมูล พบวา  
 ประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณางานที่ทําได  และ ดานการ
พัฒนาคุณภาพสวนบุคคล มีคา Sig. เทากับ 0.003, 0.005 และ 0.008 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของ
งานที่ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานการพัฒนา และ คุณภาพสวนบุคคล แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปทดสอบดวยวิธีเปรียบ เทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ในการทดสอบตอไป 
 สําหรับประสิทธิผลในการทํางานดานการบริหารจุดขาย มีคา Sig. เทากับ 0.138 ซ่ึงมีคา
มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น สรุปไดว ตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงแตกตางกันมีประสิทธิผลในการ
ทํางานดานการบริหารจุดขายไมแตกตางกัน 
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ตาราง  26   แสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูประสิทธิผลในการทํางาน ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา  
       ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย จําแนกตามรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 
 

20,000 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
30,000 บาท 

30,001 บาท ขึ้นไป 
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 

 

Χ  3.59 3.64 3.88 
20,000 – 25,000 บาท 3.59  -.05 

(0.935) 
-.29** 
(0.008) 

25,001 – 30,000 บาท 3.64   -.23 
(0.070) 

30,001 บาท ขึ้นไป 3.88    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

   
 จากตาราง 26 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา  
 ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ในกลุมที่มีรายไดตอ
เดือนตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 20,000 – 25,000 บาท มีคา Sig. = .008 < .01 หมายความวา กลุม
ที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 20,000 – 25,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน ดาน
คุณภาพของงานที่ไดทํา  แตกตางรายคูกับ กลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 บาท ขึ้นไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยกลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง ระหวาง 20,000 – 
25,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา นอยกวา กลุมที่มีรายไดตอเดือน
จากอาชีพขายตรง 30,001 บาท ขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.29  
  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง  27   แสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูประสิทธิผลในการทํางาน ดานปริมาณงานที่ทําไดของ 
       ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย จําแนกตามรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 
 

20,000 – 
25,000 บาท 

25,001 – 30,000 
บาท 

30,001 บาท ขึ้น
ไป รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 

 

Χ  3.59 3.64 3.88 
20,000 – 25,000 บาท 3.59  -.06 

(0.987) 
-.30** 
(0.007) 

25,001 – 30,000 บาท 3.64   -.24 
(0.095) 

30,001 บาท ขึ้นไป 3.88    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 27 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา   
 ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ในกลุมที่มีรายไดตอ
เดือนตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 20,000 – 25,000 บาท มีคา Sig. = .007 < .01 หมายความวา กลุม
ที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 20,000 – 25,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน ดาน
ปริมาณงานที่ทําได  แตกตางรายคูกับ กลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 บาทขึ้นไป อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยกลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง ระหวาง 20,000 – 25,000 
บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน ดานปริมาณงานที่ทําได นอยกวา กลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขาย
ตรง  30,001 บาท ขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.30  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง  28   แสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูประสิทธิผลในการทํางาน ดานการพัฒนาคุณภาพสวน 
       บุคคล ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย จําแนกตามรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 
 

20,000 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

รายไดตอเดือนจากอาชีพขาย
ตรง Χ  

3.81 3.82 4.00 
20,000 – 25,000 บาท 3.81  -.01 

(0.988) 
-.19 * 

(0.041) 
25,001 – 30,000 บาท 3.82   -.18 * 

(0.024) 
30,001 บาท ขึ้นไป 4.00    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 28 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา  
 ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ในกลุมที่มีรายไดตอ
เดือนตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 20,000 – 25,000 บาท มีคา Sig. = .0041 < .05 หมายความวา 
กลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 20,000 – 25,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน 
ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล  แตกตางรายคูกับ กลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 
บาท ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยกลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง ระหวาง 
20,000 – 25,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล นอยกวา กลุมที่มี
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 บาท ขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.19  
 ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ในกลุมที่มีรายไดตอ
เดือนตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 25,001 – 30,000 บาท มีคา Sig. = .0024 < .05 หมายความวา 
กลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงระหวาง 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน 
ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล  แตกตางรายคูกับ กลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 
บาท ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยกลุมที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง ระหวาง 
25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางาน ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล นอยกวา กลุมที่มี
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 บาท ขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.18  
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐานขอท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ                   
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของตวัแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ไมมคีวามสัมพันธ กับประสิทธิผลในการ
ทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 
 H1: สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) มีความสัมพันธ กับประสิทธิผลในการ
ทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
ทั้งสองตัวถามีคา Sig.(2-tailed) นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง  29 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) กับ 
       ประสิทธิผลในการทํางาน ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 
       เปนรายดาน 
 

ประสิทธิผลในการทํางาน: ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา สวนประสมทางการตลาด 
บริการ (บัตรเครดิต) Pearson 

Correlation  
(r) 

Sig.  
(2-tailed) 

ระดับ 
ความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

1. ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) .39** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
2. ดานราคา   .14 .058 ไมมีความสัมพันธ - 
3. ดานชองทางจัดจําหนาย   .27** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 

4. ดานการสงเสริมการตลาด   .26** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 

5. ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) .51** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

6. ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) .44** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ .43** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตร
เครดิต) กับประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน
การขาย โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Product Moment Coefficient Correlation พบวา  
 1.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.39 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาด
บริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ได
ทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานราคา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .058 
ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานราคา ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา Sig.         
(2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานชองทางการจัดจําหนาย  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสาํเรจ็
ในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.27 
แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวน
ประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลใน
การทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
  4.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig.            
(2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสาํเรจ็
ในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.26 
แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวน
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ประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการ
ทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย    
 5.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานบุคลากร  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.51 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาด
บริการ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ได
ทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
 6.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานกระบวนการใหบริการ  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสาํเรจ็
ในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.44 แสดง
วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสม
ทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางาน
ดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
 7.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่
ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.43 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา
ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
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ตาราง  30 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) กับ 
       ประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําได ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเปน 
       รายดาน 
 

ประสิทธิผลในการทํางาน: ดานปริมาณงานที่ทําได สวนประสมทางการตลาด 
บริการ (บัตรเครดิต) Pearson 

Correlation (r) 
Sig.  

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) .45* .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
2. ดานราคา   .22** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
3. ดานชองทางจัดจําหนาย   .30** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
4. ดานการสงเสริมการตลาด   .25** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
5. ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) .48** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
6. ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) .46* .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 39** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

 
**ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ    (บัตร
เครดิต) กับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําได ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการ
ขาย โดยใชสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment Coefficient Correlation พบวา  
 1.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานผลิตภัณฑ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.45 แสดงวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
 
 
 



 99 

 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานราคา  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 
ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานราคา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน
ดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.22 แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดาน
ราคา เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย    
 3.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานชองทางการจัดจําหนาย  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน
การขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.30 
แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวน
ประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลใน
การทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย    
 4.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig.               
(2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน
การขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.25 
แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวน
ประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการ
ทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย    
 5.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานบุคลากร  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.48 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
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ดานบุคลากร เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
 6.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ มีคา Sig.  (2-
tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานกระบวนการใหบริการ  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน
การขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.46 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสม
ทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการเพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางาน
ดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
 7. สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําได
ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.39 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ  เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําไดของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
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ตาราง  31 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) กับ 
       ประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน 
       การขายเปนรายดาน 
 

ประสิทธิผลในการทํางาน: ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 
สวนประสมทางการตลาด 

บริการ (บัตรเครดิต) 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) .46** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
2. ดานราคา   24** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
3. ดานชองทางจัดจําหนาย   .34** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
4. ดานการสงเสริมการตลาด   .24** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
5. ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) .50** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
6. ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) .50** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ .45** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

 
**ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ    (บัตร
เครดิต) กับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล ของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขาย โดยใชสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment Coefficient 
Correlation พบวา  
 1.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานผลิตภัณฑ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.46 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาด
บริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพ
สวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานราคา  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 
ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานราคา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน
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ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.24 แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานราคา เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย    
 3.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา Sig.                 
(2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานชองทางการจัดจําหนาย  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากบั 
0.34 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผล
ในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง    
 4.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig.              
(2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.24 แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ 
ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธผิล
ในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้น
เล็กนอย    
 5.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานบุคลากร  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.50 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาด
บริการ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวน
บุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
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 6.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานกระบวนการใหบริการ  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากบั 
0.50 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผล
ในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง    
 7.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพ
สวนบุคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.45 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุ
คลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    



 104 

ตาราง  32 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) กับ 
       ประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน 
       การขายเปนรายดาน 
 

ประสิทธิผลในการทํางาน: ดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย 
สวนประสมทางการตลาด 

บริการ (บัตรเครดิต) 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) .19** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
2. ดานราคา   26** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
3. ดานชองทางจัดจําหนาย   .24** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
4. ดานการสงเสริมการตลาด   .26** .000 ระดับต่ํา เดียวกัน 
5. ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) .52** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
6. ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) .51** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 
7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ .43** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

 
**ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  
 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ     (บัตร
เครดิต) กับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ในการขาย โดยใชสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment Coefficient Correlation 
พบวา  
 1. สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานผลิตภัณฑ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.19 แสดงวา  มีความสัมพันธที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ
(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย
ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย       
 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานราคา  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 
ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานราคา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน
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ดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.26 แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) 
ดานราคา เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย    
 3.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานชองทางจัดจําหนาย  มีคา Sig.              
(2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานชองทางการจัดจําหนาย  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.24 แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ 
ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานชองทางจัดจําหนาย เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผล
ในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้น
เล็กนอย       
 4.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.26 แสดงวา  มีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ 
ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสงเสริมการตลาด เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธผิล
ในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้น
เล็กนอย    
 5.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานบุคลากร  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.52 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาด
บริการ(บัตรเครดิต) ดานบุคลากร เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหาร
จุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
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 6.  สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานกระบวนการใหบริการ  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากบั 
0.51 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผล
ในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง    
 7.  สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)ดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการ
บริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.43 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  เพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุด
ขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง    
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 33  แสดงสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ผลการทดสอบ 
1. ลักษณะสวนบุคคลของตัวแทนขายตรง   ไดแก เพศ 

อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง
บัตรเครดิต และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงบัตร
เครดิต แตกตางกัน มีประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายของ HSBC แตกตางกัน 

  

1.1 ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีเพศแตกตาง
กัน มีประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกนั   

t – test 
 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

1.2 ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีอายแุตกตาง
กันมีประสิทธผิลในการทํางานแตกตางกัน   

Brown-Forsythe ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

1.3 ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานแตกตาง
กัน  

t – test 
 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

1.4 ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีระยะเวลาใน
การเปนตวัแทนขายตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการ
ทํางานแตกตางกัน 

Brown-Forsythe  ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

1.5 ตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอ
เดือนจากอาชพีขายตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการ
ทํางานแตกตางกัน   

  

1.5.1 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอ
เดือนจากอาชพีขายตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการ
ทํางานดานคณุภาพของงานไดทํา ปริมาณงานที่ทําได การ
พัฒนาคุณภาพสวบุคคลแตกตางกัน   

Brown-Forsythe สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

1.5.2 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอ
เดือนจากอาชพีขายตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการ
ทํางานดานการพัฒนาบริหารจุดขายแตกตางกัน   

Brown-Forsythe ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 
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ตาราง 33 (ตอ)  
 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ผลการทดสอบ 
2. สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ปจจยัดาน
ผลิตภณัฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ชอง
ทางการสงเสรมิการตลาด ดานบุคคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC 

  

2.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)                   
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบคุลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานคณุภาพงานที่
ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

  

2.1.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บตัรเครดิต)                   
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

Pearson 
correlation 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

2.1.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บตัรเครดิต)                   
ดานราคา 

Pearson 
correlation 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

2.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)                   
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย        
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร  ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่
ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

Pearson 
correlation 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
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ตาราง 33 (ตอ)  
 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ผลการทดสอบ 
 2.3 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)  ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร   ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ
กับประสิทธิผลในการทํางานดานมกีารพฒันาคุณภาพสวน
บุคคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย 

Pearson 
correlation 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

2.4 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต)  ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร   ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ
กับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย
ของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขาย 

Pearson 
correlation 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จใน
การขายบัตรเครดิตของ HSBC เพื่อจะไดนําไปใชในการปรับวิธีการทํางานที่เหมาะสมของตัวแทนขาย
บัตรเครดิตของ HSBC เดิม และแนวทางการทํางานที่ถูกตองใหกับตัวแทนขายบัตรเครดิตของ HSBC 
ใหม ที่เพิ่งจะเขามา ใหสามารถขายบัตรเครดิตใหประสบความสําเร็จ 
 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ความมุงหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทน
ขายตรง และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการกับ
ประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
  
 ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตร
เครดิตของ HSBC เพื่อใหปจจัยใดบางที่อิทธิพลตอประสิทธิผลการขายบัตรเครดิตของ HSBC ให
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงจากขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะสามารถนําไปใชในการปรับวิธีการทํางานของ
ตัวแทนขายบัตรเครดิตของ HSBC ของตัวแทนขายเดิม และแนวทางการทํางานที่ถูกตองใหกับตัวแทน
ขายใหมที่เพิ่งจะเขามา เพื่อใหสามารถขายบัตรเครดิตใหประสบความสําเร็จได เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของตนเองและของ HSBC  
  
 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเรจ็
ในการขายบัตรเครดิตของ HSBC เฉพาะกลุมที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิต ซ่ึงมีรายไดจาก
การขายบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยมากกวา เดือนละ 20,000 บาท เนื่องจาก ธนาคาร HSBC จํากัด ใชเกณฑใน
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การวัดผลงานของตัวแทนขายตรงโดยใชหลักเกณฑ ESAU เปนตัววัดความสําเร็จ ซ่ึง ESAU: E 
(Excellent) มีคาคะแนนที่ 20 points คิดเปนรายไดประมาณ เดือนละ 20,000 บาท 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรศึกษาเปนกลุมของตัวแทนขายตรงที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายของธนาคาร HSBC จํากัด จํานวน 265 คน (ที่มา: ฝายขายของธนาคาร HSBC 
จํากัด: ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2552) 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร 
HSBC จํากัด ซ่ึงทราบจํานวนประชากรที่แทจริง (Actual population) โดยกําหนดขนาดของกลุม
ประชากรตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 580-581) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 หรือ ระดับคาความเชื่อมั่น 95% 
 จากการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 160 คน และไดสํารองเผื่อแบบสอบถามไม
สมบูรณอีก 9% เทากับ 15 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 175 คน  
 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขั้นท่ี 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบงตาม ทีมของ
ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของธนาคาร HSBC จํากัด ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ทีม ตามเกณฑ
ดังนี ้
 ทีม ISF1 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 24 คน 
 ทีม ISF2 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 18 คน 
 ทีม ISF3 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 50 คน 
 ทีม ISF4 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 39 คน 
 ทีม ISF5 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 58 คน 
 ทีม ISF6 จํานวน 1 ผูจัดการ ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 76 คน 
 จากจํานวนตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จแตละทีม ใชวิธีสุมแบบสัดสวน (Proportional 
Sampling) โดยใชหลักเกณฑในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละทีม สามารถคํานวณขนาด
กลุมตัวอยางในแตละทีม ดังตาราง 1 
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ตารางจํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางในแตละทีม ของตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จใน 
        การขายของ HSBC คํานวณจํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางในแตละทีม 
 

ทีมตัวแทนขายตรง จํานวนประชากร (คน) 
กลุมตัวอยาง (คน) 

(สุมแบบ Proportional Sampling) 

ISF 1 24 16 
ISF 2 18 12 
ISF 3 50 33 
ISF 4 39 26 
ISF 5 58 38 
ISF 6 76 50 

รวม 265 175 

  
 ขั้นท่ี 2 วิธีสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เมื่อไดจํานวนกลุม
ตัวอยางจากขั้นที่ 1 แลว ทําการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามตามความสะดวกในแตละทีมตัวแทน
ขายตรง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC ที่มีเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาใน
การเปนตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงบัตรเครดิต แตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน 
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวน การใหบริการ 
และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน
ของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC 
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ที่ไดมาจากการศึกษาจากเอกสารตางๆ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา ซ่ึงแบงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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 สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง  รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง  มีจํานวน
ทั้งหมด  5  ขอ  โดยคําถามทั้งหมดจะเปนลักษณะใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว  
 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) แบงเปน 7 
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดิต)  ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตรลาด 
ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต)  ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) และดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จํานวนทั้งหมด 29 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด 
(Close – Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตรภาค (Interval scale) แบบ Likert scale โดย
มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับปาน
กลาง ระดับไมดี และระดับไมดีมาก โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียว 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขาย
ตรงบัตรเครดิตของ HSBC  แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได 
ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคลและดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย จํานวนทั้งหมด 15 ขอ มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามปลายปด (Close – Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตรภาค (Interval 
scale) แบบ Likert scale โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ตามความคิดเห็นตอผลงานของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ ระดับเปนไปตามที่คาดไวอยางยิ่ง ระดับเปนไปตามที่คาดไว ระดับไมแนใจ ระดับไม
เปนไปตามที่คาดไว ระดับไมเปนไปตามที่คาดไวอยางยิ่ง โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบ
เดียว 

 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
                 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC มีดังนี้ 
 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะของตัวแทนขายตรง บุคลิกภาพของ
ตัวแทนขายตรง ความสามารถทางเชาวอารมณ และปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของ
ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต 
 2.  สรางแบบสอบถามทั้ง 3 สวน คือ 
  สวนท่ี 1  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
  สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 
  สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขาย
ตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่ประสบความสําเร็จ 
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 3.  นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมตรวจ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ตามความมุงหมายในการวิจัยเพื่อความเที่ยงตรงของขอมูล 
                      
 4.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และนํามา
ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช                      
 5.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหคณะกรรมการ  ตรวจสอบความถูกตองและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 6  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
จากนั้นนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช 
 7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปหาคุณภาพ โดยไปทดลองใช (Try Out)   กับหนวยงาน
ใกลเคียงกันกับหนวยงานที่เปนประชากรของการวิจัย จํานวน  30  คน  เพื่อนําไปหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟ (α-Coefficient)  ของครอนบัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449)  ซ่ึงคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม  โดยจะมีคาระหวาง  0 < α < 1  คาที่ใกลเคียงกับ  1  มาก  แสดงวามีความเชื่อถือไดมาก 
และ เมื่อพิจารณาพบวา  

  แบบสอบถามประสิทธิผลในการทํางาน ทั้งชุด ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.91  

  ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา  ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.74  

  ดานปริมาณงานที่ทําได     ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.83  

  ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล   ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.80 

  ดานการพัฒนาการบริหารจดุขาย  ไดคา α - Coefficient เทากับ  0.81  

  แบบสอบถามสวนประสมการตลาดบริการ ทั้งชุด ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.93 

  ดานผลิตภัณฑ    ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.78 

  ดานราคา     ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.75 

  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.88 

  ดานการสงเสริมการตลาด  ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.80 

  ดานบุคคล     ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.87 

  ดานกระบวนการใหบริการ  ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.88 

  ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดคา  α - Coefficient เทากับ  0.72 
 8.  นําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกับกลุมตัวอยางจริง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย  2 สวน คือ 
               1.  ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 175 คน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังนี้ 
  -  ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของ HSBC 
  -  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  พรอมอธิบายวิธีการ
ตอบ 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการคนควาขอมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอางอิง
ได  ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ  รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอร เน็ต  เพื่อประกอบการสราง
แบบสอบถาม 
  หลังจากนั้นทําการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบและตรวจดูรองรอยการตั้งใจตอบ
แบบสอบถามแลวคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปใชในการวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยได
คัดเลือกแบบสอบถามไวจํานวน 175 ฉบับ 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล 
 1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยจะตองตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 2.   การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามกําหนดไว
ลวงหนาสําหรับประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 3.  การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลว นํามาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการ
ประมวลผลขอมูล ซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป Statistic Package for the Social Sciences หรือ SPSS 
for Window Version 11.5 เพื่อวิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานตามสมมุติฐาน    ที่ตั้งไว 
 4.   นําแบบสอบถามสวนที่ 1 ซ่ึงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบ 
ถาม จํานวน 5 ขอ มาหาความถี่ของคําตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เสนอผล
เปนรอยละ (Percentage) 
 5.  นําแบบสอบถามสวนที่ 2 ซ่ึงเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 
แบงเปน 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตรลาด ดานบุคลากร (ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย) 
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และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ที่กําหนดไว เสนอผล
เปนคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 6.  นําแบบสอบถามสวนที่ 3 ซ่ึงเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทน
ขายตรงบัตรเครดิตของ HSBC แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา   ดานปริมาณงานทีท่าํ
ไดดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคลและดานการพัฒนาการบริหารจุดขายมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
ที่กําหนดไว เสนอผลเปนคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จัดเปนหมวดหมูและเพื่อทราบลักษณะพื้นฐาน
ทั่วไปของประชากรไดทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)   และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.  ทดสอบสมมติฐานใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะหเพื่อทดสอบ
สมมติฐานดังนี้ 
  2.1  สถิติวิเคราะห Independent t-test สําหรับตัวแปร ที่แบงเปนสองกลุม ใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ดานเพศ และ ระดับการศึกษา  
  2.2  สถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มากกวา 2 กลุม สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ กําหนด
ไวที่  0.05 ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ดานอายุ ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง 
และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง   
  2.3  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน  เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐานขอ 2  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษางานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่
ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC สามารถสรุปผลการศึกษาการวิจัยไดดังนี้ 

  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 81.10  มีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 38.90 มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ74.29  ฃ  มีระยะเวลาเปนตัวแทนขาย
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ตรงนอยกวา 1 ป จํานวน 43 คนคิดเปนรอยละ 24.57 มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 20,000 – 
25,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 38.28  
  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต)                
ของตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC  
 ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC                    
มีความคิดเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 
เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด                 อยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.91 รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธในการขาย) อยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ดาน
ชองทางจัดจําหนาย อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.68 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดิต) อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.61 ดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ ดานราคา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 
  
 ตอนที่ 3 การวิ เคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
 ผลการวิเคราะหพบวา ประสิทธิผลในการทํางานโดยรวมของตัวแทนขายตรงที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายของ HSBC อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
การพัฒนาการบริหารจุดขายมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมาไดแก ดานมี
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคลอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89   ดานคุณภาพของงานที่ไดทําอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.73 และดานปริมาณงานที่ทําไดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ตามลําดับ 
  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1  
 สมมติฐานที่ 1.1 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีเพศแตกตางกัน                           
มีประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน   
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีเพศแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานท่ี 1.2 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีอายุแตกตางกันมีประสิทธิผลใน
การทํางานแตกตางกัน   
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 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีอายุแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.3 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน   
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มี                 ระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานที่ 1.4 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระยะเวลาในการเปนตัวแทนขาย
ตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน   
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระยะเวลาในการ
เปนตัวแทนขายตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.5 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง
แตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานแตกตางกัน   
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา  ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือน
จากอาชีพขายตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ปริมาณงานที่ทํา
ได และการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย 
 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ในกลุมที่มีรายไดตอเดือนจาก
อาชีพขายตรง 20,000 – 25,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา นอยกวา
กลุมที่มีรายไดตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ในกลุมที่มีรายไดตอเดือนจาก
อาชีพขายตรง 20,000 – 25,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่ทําได นอยกวากลุมที่
มีรายไดตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC ในกลุมที่มีรายไดตอเดือนจาก
อาชีพขายตรง 20,000 – 25,000 บาท และ 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิผลในการทํางานดานการ
พัฒนาคุณภาพสวนบุคคล นอยกวากลุมที่มีรายไดตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
 สําหรับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขายนั้น จากการวิเคราะหขอมูล
สรุปไดวา  ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย ไมแตกตางกัน 
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 สมมติฐานขอท่ี 2  
 สมมติฐานที่ 2.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ                       
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน ดานคุณภาพ
งานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .39, .27, .26, .57, .44 และ.43 ตามลําดับ หมายความวา สวนประสม
ทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความ 
สัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิผลในการทํางาน  ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ในระดับปานกลาง 
ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง และระดับปานกลาง  ตามลําดับ  
 โดยสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานราคา  ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน ดานปริมาณงานที่
ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .45, .22, .30, .25, .48, .46 และ.39 ตามลําดับ หมายความวา สวน
ประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิผลในการทํางาน  ดานปริมาณงานที่ทําได ในระดับปานกลาง 
ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง และระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 สมมติฐานที่ 2.3 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน ดานการพัฒนา
คุณภาพสวนบุคคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .46, .24, .34, .24, .50, .50 และ.45 ตามลําดับ หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิผลในการทํางาน ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 
ในระดับปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง     ปานกลาง และระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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 สมมติฐานที่ 2.4 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานการพัฒนาการ
บริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .19, .26, .24, .26, .52, .51 และ.43 ตามลําดับ หมายความวา สวน
ประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิผลในการทํางาน ดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย 
ในระดับต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง  และระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการ
ขายบัตรเครดิตของธนาคาร HSBC จํากัด สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของตัวแทนขายตรง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาใน
การเปนตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต และรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงบัตรเครดิต แตกตางกัน มี
ประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีเพศแตกตางกัน                  
มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของพิภัทรา ขาวสําอางค (2551) ที่ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในอาชีพการขายของ
พนักงานขาย บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี จํากัด ผลการวิจัยพบวา เพศ ไมมีผลตอความสําเร็จในอาชีพการ
ขาย นั่นหมายความวา ปจจัยดานเพศไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จในงานหรือประสิทธิผลในการทํางาน 
 สมมติฐานที่ 1.2  ตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีอายุแตกตางกัน  มี
ประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของพิภัทรา ขาวสําอางค (2551) ที่ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในอาชีพการขายของ
พนักงานขาย บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี จํากัด ผลการวิจัยพบวา อายุ ไมมีผลตอความสําเร็จในอาชีพการ
ขาย นั่นหมายความวา ไมวาจะอายุมากหรือนอยสามารถที่จะสรางประสิทธิผลของงานไดไมตางกัน ซ่ึง
อาภรณ  ภูวิทยพันธ (2543) ไดกลาววา การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานตองพัฒนา
ตนเองอยูเสมอทั้งในดานความคิด ความรู จิตใจ และการกระทําของตัวคุณ ซ่ึงจะสงผลใหคุณมี
ความกาวหนาและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานอยางที่ตั้งใจและมุงหวังไว 
 สมมติฐานที่ 1.3 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัย
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ของมัลลิกา นกแยม (2546) ที่ทําวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในอาชีพการขายของพนักงาน
ขายบริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา พนักงานขายที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีความสําเร็จในอาชีพการขายคือ รายไดจากการขายโดยเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน นั่นคือ
การที่จะประสบความสําเร็จในการขายไดนั้น ไมไดขึ้นอยูกับการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1.4 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีระยะเวลาในการเปนตัว แทนขาย
ตรงแตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของชัยวิวัฒน ทองทวีชัยกิจ (2552) ที่ทําวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางาน ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานชิดลม ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลา
ในการทํางานของพนักงานแตกตางกันมีประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตางกัน นั่นคือ ระยะเวลาในการ
ทํางานของพนักงานไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 สมมติฐานที่ 1.5 ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง
แตกตางกัน มีประสิทธิผลในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได  และดาน
การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือ ตัวแทนขายที่มี
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป จะมีประสิทธิผลในการทํางานทุกดาน
มากกวาตัวแทนขายกลุมที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัย   จักรกฤษ เกาทัณฑ (2546) 
ที่ศึกษาเทคนิคการเขาพบลูกคาที่สงผลตอประสิทธิผลในการขายของนักธุรกิจอิสระแอมเวย พบวา 
ระดับรายไดงานประจําที่ตําแหนงแตกตางกันจะสงผลประสิทธิผลในการขายที่แตกตางกัน โดยผูที่มี
รายไดประจําสูงกวาจะมีประสิทธิภาพผลในการขายสูงกวาผูที่มีรายไดงานประจําต่ํากวา 
 สมมติฐานที่ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ                  
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายของ HSBC 
 สมมติฐานที่ 2.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน  ดานคุณภาพงานที่ไดทําของ
ตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง และระดับปานกลาง ตามลําดับ 
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดทั้ง 6 ดานดังกลาว สามารถทําใหลูกคาเห็นวาบัตร
เครดิต HSBC เปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ลูกคาสามารถ
เขาถึงการบริการไดงาย หลายชองทาง มีการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่องที่ทําใหลูกคาไดประโยชน 
เชน มีการยกเวนคาธรรมเนียมฟรีแรกเขา และฟรีตลอดสําหรับลูกคาชั้นดี มีพนักงานที่พรอมใหบริการ
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ลูกคาอยางมืออาชีพ มีกลยุทธในการขายที่ดี และมีการนําเสนอที่แสดงความเปนธนาคารชั้นนําของโลก 
เมื่อลูกคารับรูส่ิงเหลานี้ยอมเกิดทัศนคตีที่ดีตอบัตรเครดิต HSBC สงผลใหตัวแทนขายสามารถเสนอการ
ขายและปดการขายบัตรเครดิตได ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2541) อธิบายไววา สวนประสม
การตลาดที่ดีสามารถทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จในการขายสินคาและบริการไดนั้น ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 
ชองทางการจัดจําหนายตองสามารถทําใหลูกคาเขาถึงสินคาและบริการไดงาย มีการสงเสริมการตลาดที่
จูงใจลูกคา มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ มีการบริการที่สรางความประทับใจความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา และมีลักษณะทางกายภาพมีสนับสนุนการขายได 
 แตสวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานราคา ไมความสัมพันธกับประสิทธิผล
ในการทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤษฎา หาญศุภลักษณ (2545) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือกรมธรรมประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในจังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานราคา เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินซื้อกรมธรรมประกันภัยในจังหวัด
เชียงราย มีความสําคัญในระดับปานกลาง ในขณะที่ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพ และดานสถานที่ใหบริการและชองทางการจัด
จําหนาย มีความสําคัญในระดับมาก ดังนั้นจากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา อาจเปนเพราะปจจุบันอัตรา
คาธรรมเนียมและดอกเบี้ยของบัตรเครดิต HSBC ไมแตกตางจากธนาคารอื่นจึงไมใชปจจัยที่จะดึงดูดให
ลูกคาตัดสินใจใชบัตรเครดิต HSBC ดังนั้นปจจัยดานราคาจึงไมมีผลเกี่ยวของกับประสิทธิผลในการ
ทํางานดานคุณภาพของงานที่ไดทําของตัวแทนขายตรง 
 สมมติฐานที่ 2.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานปริมาณงานที่
ทําไดของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานปานกลาง และ
ระดับปานกลาง ตามลําดับ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา สวนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานสามารถเปน
เครื่องมือที่ดีที่ชวยใหตัวแทนขายสามารถขายบัตรเครดิตไดในปริมาณมาก ดังที่ เสรี วงษมณฑา (2542) 
สวนประสมทางการตลาด ที่มีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่
ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายและกระจายสินคาให
สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบใน
สินคา  และเกิดพฤติกรรมซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา  ถือเปนเครื่องมือทางการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจกลาวไดวา ตัวแทนขายบัตรเครดิตมีเครื่องมือในการชวยขายที่ดี จึงทําใหตัวแทน
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ขายบัตรเครดิตมีขวัญกําลังใจในการขายหรือทําหนาที่ของตนไดดียิ่งขึ้น สงผลใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผลมากขึ้น 
 สมมติฐานที่ 2.3 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานดานมีการพัฒนา
คุณภาพสวนบุคคลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
และระดับปานกลาง ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของดนัยย ประดิษฐสุวรรรณ (2542) ที่ศึกษาปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จของระบบการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น ผลิตภัณฑนูสกิน จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จของธุรกิจ คือ ดานผลิตภัณฑ 
ไดแก สินคาที่มีการรับประกันคุณภาพ ปจจัยดานสงเสริมการขาย ไดแก การลด แลก แจก แถม (Sale 
promotion) ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาขายสง มากกวาดานอื่นๆ  และ ปจจัยดานคุณสมบัติของผูแทนจํา
นายที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ  ตองมีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ มีทัศนคติตอธุรกิจ  มีความ
กระตือรือรนที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีจุดมุงหมาย รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับตนเองในดําเนินธุรกิจ 
งานและหนาที่ของผูแทนจําหนายที่ควรปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจนูสกิน ไดแก หมั่น
ฝกฝนและหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะการทํางานอยูตลอดเวลา ปจจัยดานวิธีการทํางานที่มีอิทธิพล
ในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ คือ การจัดประชุมยอยและการจัดฝกอบรมผูแทนจําหนายทั้งใหม
และเกาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นจากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา สวนผสมทางการตลาดทั้ง 7 
ดาน มีคุณสมบัติที่สงเสริมใหสามารถจําหนายบัตรเครดิต HSBC ไดงาย สําหรับตัวแทนขายจะหมั่น
ฝกฝนหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพการขายของตนเอง ใหสอดคลองกับที่สวน
ประสมทางการตลาดที่เอื้อประโยชนให 
 สมมติฐานที่ 2.4 สวนประสมทางการตลาดบริการ(บัตรเครดิต) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางาน   ดานการ
พัฒนาการบริหารจุดขายของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา  ปานกลาง  ปานกลาง และ
ระดับปานกลาง ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพา  หิรัญกิตติ (2545) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริหารการตลาดขายตรงแบบหลายชั้นของนักธุรกิจอิสระของบริษัทแอมเวย ผลการวิจัย
พบวา ส่ิงที่ทําใหนักธุรกิจอิสระมีแรงจูงใจในการหาลูกคาใหม ขยายทีมงาน และสรางทีมงาน เพราะ
เชื่อมั่นวาผลิตภัณฑของแอมเวยเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีโดดเดนกวาสินคายี่หออ่ืน มีราคาถูกเมื่อ
เทียบกับคุณภาพของสินคาและปริมาณที่ใช มีชองทางการจัดจําหนายที่เปนเอกลักษณของตนเอง  มีการ
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สงเสริมการขายที่ทําใหสามารถขายสินคาไดงายขึ้น  มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทําใหสมาชิก
ที่เขามารวมทีมใหมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มีระบบการบริการลูกคาที่ทันสมัยสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของสังคมปจจุบัน เชน                  การบริการสงสินคาถึงบาน และสภาพแวดลอมทั้งภายใน
ภายนอกสํานักงานหรือศูนยอบรมหรือคลังสินคาแสดงถึงความสมัย ความเปนเอกลักษณของแอมเวย ทํา
ใหทีมงานหรือลูกคาใหมมีความมั่นใจในตัวสินคาและบริษัท ดังนั้นสามารถสรุปไดวา สวนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดานของบัตรเครดิต HSBC ชวยเอื้อใหบัตรเครดิตขายไดงาย จนมีศักยภาพใหตัวแทนขาย
มีแรงจูงใจในการพัฒนาการบริหารจุดขายหรือสรางทีมงานขายใหมีศักยภาพในการขายเปนอยางดี 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขาย
บัตรเครดิตของ HSBC ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการทํางานของ
ตัวแทนขายบัตรเครดิตของ HSBC ดังนี้  
 1. ผูบริหาร HSBC ควรพิจารณาใหน้ําหนักกับคุณสมบัติของผูสมัครมารวมงานตัวแทน ขาย
ตรงบัตรเครดิตของ HSBC ดานอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง และรายได
จากอาชีพขายตรง มากกวาคุณสมบัติดานอื่น โดยเฉพาะผูสมัครที่มีอายุระหวาง 31-35 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีระยะเวลาในการเปนตัวขายตรงตั้งแต 5 ปขึ้นไป และมีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 
30,001 บาท ขึ้นไป ซ่ึงถือไดวาเปนกลุมเปาหมายหลักที่ HSBC ที่ตองการคัดเลือกมารวมงาน เนื่องจาก
เปนคุณสมบัติสวนใหญของตัวแทนขายตรงที่ประสบความสําเร็จที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อใหสามารถ
คัดเลือกไดบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงาน 
 2. ผูบริหาร HSBC ควรมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมในกรณีชําระลาชากวา
กําหนด คาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนา และ คาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา/รายป ที่ดีกวาบัตร
เครดิตอื่น โดยยังอยูในเกณฑที่ HSBC ยังสามารถแขงขันได เพื่อใหสามารถดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ
บัตรเครดิต HSBC เพิ่มขึ้นได เนื่องจากผลการวิจัยของความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการ 
(บัตรเครดิต) ดานราคา โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สําหรับดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดิต) ดานชองทาง
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) ดานกระบวนการ
ใหบริการ(กลยุทธในการขาย) และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เปนจุดแข็งของ 
HSBC ดังนั้น ผูบริหาร HSBC ควรคงไว หรือ อาจมีปรับเปลี่ยนบางตามความเหมาะสมของภาวะตลาด 
เนื่องจากผลการวิจัยของความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) ของทั้ง 6 ดาน
ดังกลาว โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 
 3. ผูบริหาร HSBC ควรใหตัวแทนขายมุงเนนนําเสนอบัตรเครดิตไปที่กลุมบริษัทที่มีช่ือเสียง
และมีฐานะทางการเงินมั่นคง ซ่ึงอยูในกลุมรายชื่อของบริษัทฯ ที่ HSBC คัดเลือกไว  (Top 2,000 



 125 

company) หรือกลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีอัตราการอนุมัติบัตรเครดิต(Approval rate) สําหรับลูกคา
กลุมนี้สูง เพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติบัตรเครดิต เนื่องจากผลการวิจัยของความคิดเห็นตอประสิทธิผลใน
การทํางาน: ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ในเรื่องอัตราการอนุมัติบัตรเครดิต (Approval rate) สูงกวา
เกณฑเฉลี่ยของธนาคาร อยูในระดับปานกลาง   
 4. ผูบริหาร HSBC ควรคงแนวทางการวัดผลประสิทธิผลการทํางานของตัวแทนขายตรงทั้ง 4 
ดานไว ไดแก ดานคุณภาพของงานที่ไดทํา ดานปริมาณงานที่ทําได ดานมีการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 
และดานการพัฒนาการบริหารจุดขาย เนื่องจากผลการวิจัยของความคิดเห็นตอประสิทธิผลในการทํางาน
ทุกดานอยูในระดับมาก  
 5. ผูบริหาร HSBC ควรเอาใจใสถึงพนักงานที่มีรายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงที่ต่ํากวา  
30,000 บาท โดยการจัดฝกอบรมใหกับตัวแทนขายตรงใหเกิดความเชี่ยวชาญในขายมากขึ้น ซ่ึงจะทําให
ตัวแทนขายตรงสามารถเพิ่มประสิทธิผลการทํางานไดมากขึ้น สงผลตอรายไดตอเดือนที่ไดรับเพิ่มมาก
ขึ้น รวมถึง HSBC อาจมีการพิจารณาระบบการจายผลตอบแทนใหกับตัวแทนขายใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและอัตราการจายผลตอบแทนของธนาคารตางชาติที่ดําเนินธุรกิจซึ่งเนนผลิตภัณฑบัตรเครดิต
คลายกัน เชน Citibank  หรือ Standard chartered เปนตน เพื่อเหมาะสมกับคุณคาของงานที่ตัวแทนขาย
ตรงทําได เพื่อชวยสรางแรงจูงใจใหตัวแทนขายตรงมีความตองการเพิ่มประสิทธิผลในการทํางานของ
ตัวแทนขายไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย ขอมูลสมมติฐานดานประชากรศาสตร พบวาตัวแทนขายมี
รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 30,001 บาท ขึ้นไป                  มีประสิทธิผลการทํางานมากที่สุด ซ่ึงจะ
เห็นไดวา รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรงเปนตัวแปรสําคัญอยางหนึ่งตอประสิทธิผลการทํางาน 
 6. จากผลการวิจัยที่พบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ(บัตรเครดิต)  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสง เสริมการตลาด  ดานบุคลากร (ตัวแทนขายบัตรเครดิต )                     
ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลในการทํางานทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตน ดังนั้น ผูบริหาร HSBC จึงควรพัฒนาปรับปรุงกล
ยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ดังนี้  
  - ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดิต) ผูบริหาร HSBC ควรมีการพัฒนารูปแบบบัตรเครดิตใหมี
ความสวยงามทันสมัย มีประเภทบัตรเครดิตใหเลือกหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เชน บัตรเครดิตสําหรับผูเลน
กอลฟ ผูชอบการทองเที่ยว เปนตน รวมถึงจํานวนวงเงินบัตรเครดิตที่ไดรับใหสอดคลองกับรายไดและ
ความตองการของลูกคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายในแตละ Life style 
ของลูกคา และคานิยมสําหรับบัตรเครดิตที่แสดงถึงฐานะการเงินของผูถือบัตรเครดิต สําหรับผูถือบัตร
ทอง หรือ บัตรแพลททินั่ม 
  -  ดานราคา ผูบริหาร HSBC ควรมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมในกรณี
ชําระลาชากวากําหนด คาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนา และ คาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา/รายป                 
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ที่ดีกวาบัตรเครดิตอื่น โดยยังอยูในเกณฑที่ HSBC ยังสามารถแขงขันได เพื่อใหสามารถดึงดูดลูกคาให
มาใชบริการบัตรเครดิต HSBC เพิ่มขึ้นได  
  - ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริหาร HSBC ควรเพิ่มชองทางการสมัครบัตรเครดิตเพื่อ
ขยายฐานลูกคา เชน สมัครผานทาง internet เพื่อใหสอดคลอง การใชชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกคาที่ตองการ
ความสะดวกสบายที่มักจะซื้อขายสินคาผาน internet แทนการไปซื้อเองที่รานคา 
  - ดานบุคลากร(ตัวแทนขายตรงบัตรเครดิต) และ ดานกระบวนการใหบริการ(กลยุทธใน
การขาย) ผูบริหาร HSBC ควรมีการจัดประชุมยอยในแตละทีม และการจัดฝกอบรมใหกับผูตัวแทนขาย
ตรงทั้งใหมและเกา ในการแลกเปลี่ยนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากประสบการณในการทํางานของ
แตละคน เพื่อเปนประโยชนตอผูตัวแทนขายตรงทั้งใหมและเกาใหสามารถนําไปใชงานใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการปลูกฝงทัศนคติในการหมั่นฝกฝนและหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะ
การทํางานอยูตลอดเวลา มีความกระตือรือรนในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
  -  ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริหาร HSBC ควรมีการเพิ่มการสงเสริมการตลาดใหมาก
ขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม และการขยายฐานลูกคาใหม เชน การยกเวนคาธรรมเนียมรายปเมื่อลูกคาใช
จายบัตรเครดิตไดตามยอดที่ตั้งไว คะแนนสะสมเพื่อแลกสินคาหรือบริหาร ลดพิเศษจากรานคาพันธมิตร 
การเพิ่มความถี่และเพิ่มชองทางของสื่อในการโฆษณาในทางโทรทัศน ส่ิงพิมพ  เปนตน  
  - ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูบริหาร HSBC ควรมีการพัฒนา ระบบ 
call center 1590 ใหเพียงพอตอความตองการลูกคา โดยตองมีระบบตอบรับและสามารถติดตอถึง
พนักงานไดภายในระยะเวลาไมเกิน 1 นาที ซ่ึงจะตองมีสํารวจความคิดเห็นของลูกคาเพื่อพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงรูปแบบของ website และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกับความตองการของลูกคาอยูเสมอ  
 

ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบัตร
เครดิต โดยเปรียบเทียบระหวางตัวแทนขายบัตรเครดิตของธนาคารตางชาติที่ดําเนินธุรกิจซึ่งเนน
ผลิตภัณฑบัตรเครดิตคลายกัน เชน Citibank หรือ Standard chartered เปนตน รวมดวย เพื่อนํามา
เปรียบเทียบแลวนํามาประยุกตใชเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ HSBC 
 2. การศึกษาครั้ งนี้  เปนการศึกษาเฉพาะเกี่ ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เทานั้น ดังนั้น จึง
ควรศึกษาในเรื่องของ แนวทางการสรางแรงจูงใจในการทํางาน รวมถึงการบริหารทรัพยากรมุษย 
เพิ่มเติม ซ่ึงนาจะปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลของตัวแทนขายบัตรเครดิตของ HSBC เชนกัน  เพื่อ
ประโยชนในการปรับแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทํางานใหมากขึ้น   
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 3. การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ดังนั้น จึง
ควรศึกษาในเรื่องของปจจัยทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานรวมดวย เชน การศึกษา
ความเครียดในการทํางานที่สงผลกระทบกับประสิทธิผลในการทํางาน เพื่อชวยวิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเพิ่มประสิทธิผลการทํางานไดครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในการขายบตัรเครดิตของ HSBC        
           
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบ
ความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของHSBC โดยนําขอมูลการตอบแบบสอบถามมาวัดผลใหทราบวา
ปจจัยใดบางที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของตัวแทนขายตรงบัตรเครดิตธนาคาร HSBC จํากัด ที่
ประสบความสําเร็จ คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางมาก โดยขอมูลของทานจะนําไปใชเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการเทานั้น ซ่ึงขอมูลบงชี้ความเปนตัวตนของทานจะถูกเก็บรักษาเปนความลับขาพเจา
จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดเต็มใจชวยเหลือและสละเวลาอันมีคาของทานในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1. ขอมูลสวนบุคคล 
 สวนที ่2. สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 

 สวนที่ 3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายบัตร
เครดิตของ HSBC 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง โปรดใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน โดยเขียนเครื่องหมาย  ลง [   ] 
1.1 เพศ 
 [   ] 1. ชาย     [   ] 2. หญิง 
1.2 อายุ 
 [   ] 1. ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป [   ] 2. 21-25 ป 
 [   ] 3. 26-30 ป    [   ] 4. 31-35 ป  
 [   ] 5. 36-40 ป                           [   ] 6. มากกวา 41 ป 
1.3 ระดับการศึกษา 
 [   ] 1. มัธยมปลาย หรือ ปวช. [   ] 2. อนุปริญญา หรือ ปวส. 
 [   ] 3. ปริญญาตรี   [   ] 4. สูงกวาปริญญาตรี 
1.4 ระยะเวลาในการเปนตัวแทนขายตรง 
 [   ] 1. นอยกวา 1 ป  [   ] 2. 1 ป แตไมถึง 3 ป 
 [   ] 3. 3 ป แตไมถึง 5 ป  [   ] 4. 5 ป แตไมถึง 7 ป  
 [   ] 5. 7 ป ขึ้นไป 
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1.5 รายไดตอเดือนจากอาชีพขายตรง 
 [   ] 1. 20,000 – 25,000 บาท [   ] 2. 25,001 – 30,000 บาท 
 [   ] 3. 30,001 – 35,000 บาท [   ] 4. 35,001 – 40,000 บาท 
 [   ] 5. 40,001 – 45,000 บาท [   ] 6. 45,001 บาท ขึ้นไป 
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สวนท่ี 2: สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดติ) 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 

ไม
ดีอ

ยา
งม
าก

 (1
) 

ไม
ดี 

(2)
 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

ดี 
(4)

 

ดีม
าก

 (5
) 

2.1 ดานผลิตภัณฑ (บัตรเครดติ)      

1. รูปแบบมีความสวยงามทนัสมัย      
2. ประเภทบัตรมีใหเลือกหลากหลายตาม Lifestyle      
3. จํานวนวงเงนิสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติสอดคลองกับความตองการของทาน      
2.2 ดานราคา      

1. คาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา / รายป มีความเหมาะสม      
2. อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมในกรณีชําระลาชากวากําหนดมีความเหมาะสม      
3. คาธรรมเนียมในการเบกิเงนิสดลวงหนาดีกวาบตัรเครดิตอื่น      
2.3 ดานชองทางจัดจําหนาย      

1. จํานวนรานคาที่รับบัตรเครดิตมีจํานวนมาก      
2. มีพนักงานมาใหบริการรบัสมัครบัตรเครดิตที่บานหรอืที่ทํางาน      
3. มีชองทางการสมัครหลายชองทาง เชน ผานอินเตอรเนต หรือไปรษณีย      
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด      

1. ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา รายป / ฟรีตลอดชีพ      
2. มีการโฆษณามากมายโดยผานทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ 
เปนตน 

     

3. มีการจัดกจิกรรมจํานวนมากรวมกับพันธมิตร เชน หางสรรพสินคา และ
สถานที่รวมออกบัตร 

     

4. มีการจัดรายการสงเสริมการขายสอดคลองกับนโยบายธนาคาร เชน MGM 
(Member Get Member) โดยลูกคาที่แนะนาํจะไดรับ credit เงินเขาบัญชบีัตร
เครดิต และธนาคารก็ไดขยายฐานลูกคามากขึ้น เปนตน 
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สวนท่ี 2: สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดติ) (ตอ) 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 

ไม
ดีอ

ยา
งม
าก

 (1
) 

ไม
ดี 

(2)
 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

ดี 
(4)

 

ดีม
าก
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) 

2.5 ดานบุคลากร (ตัวแทนขายบตัรเครดิต)      

1. ความเปนมอือาชีพของพนักงานตวัแทนขาย      
2. การใหบริการหลังการขายของพนักงานตัวแทนขาย        
3. ความสามารถในการแกปญหาของลูกคาได อยางรวดเร็ว       
4. มีความรูเร่ืองบัตรเครดิต สามารถใหขอมูล คําแนะนําไดอยางถูกตอง      
5. การสื่อสารที่แสดงออกถึงความจริงใจในการขายไดอยางชัดเจน      
6. ประทับใจในการบริการการขายของตัวแทนขาย      
2.6 ดานกระบวนการใหบริการ (กลยุทธในการขาย)      

1. มีความเขาใจในผลิตภณัฑและแมนยําในการนําเสนอ      
2. มีการวางแผนการทํางานและทํางานอยางมีระบบ เชน การนัดหมายลูกคา
ลวงหนา มวีินยัในการทํางาน มีเปาหมายในการทํางาน เปนตน 

     

3. มีความพึงพอใจในการบรกิารที่จริงใจและซื่อสัตย      
4. พนักงานสามารถวิเคราะหและนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการ
ของลูกคาเปนอยางด ี

     

5. พนักงานสามารถจัดการกบัขอโตแยงอนัเนื่องจากขอจํากัดของบัตรเครดิต
ได เชน คาธรรมเนียม  อัตราดอกเบี้ย สิทธิประโยชนจากใชบัตรเครดติ เปนตน 

     

6. พนักงานมคีวามสามารถในการขายโดยการกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อ      
7. มีการติดตามผลการขายอยางใกลชิด เชน แจงผลเมื่อลูกคาไดรับอนมุัติ 
เสนอผลิตภัณฑอ่ืนที่เหมาะสมกับลูกคาและสามารถสมัครเพิ่มได เปนตน 
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สวนท่ี 2: สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดติ) (ตอ) 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

สวนประสมทางการตลาดบริการ (บัตรเครดิต) 

ไม
ดีอ
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งม
าก

 (1
) 

ไม
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2.7 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ      

1. ระยะเวลาการสงมอบบัตรเครดิต รวดเรว็ ปลอดภยั และสามารถตรวจสอบ
ได 

     

2. การบริการที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบขอมูล ผานชองทาง HSBC Phone 
Banking 1590 และ Internet 

     

3. เครื่องแบบพนักงานธนาคาร HSBC เหมาะสม สอดคลองกับ Slogan ของ
ธนาคาร           “ The world’s local bank  ธนาคารระดับโลกที่เขาใจคุณ” 
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สวนท่ี 3: ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนทีป่ระสบความสําเร็จในการขายบัตรเครดิตของ HSBC                    
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดในแตละคําถาม 

ระดับความคดิเห็นตอผลงาน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ 
ในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
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3.1 คุณภาพของงานที่ไดทํา (Quality of work)      

อัตราการอนุมัติบัตรเครดิต (Approval rate) สูงกวาเกณฑเฉลี่ยของธนาคาร      
ทานสามารถรักษาผลงานตามหลักเกณฑ ESAU ไดไมต่าํกวา 20 Points ทุก
เดือน  

     

ทานสามารถตอบขอโตแยงและคําถามเกี่ยวกับบัตรเครดิตธนาคารไดอยาง
มืออาชีพ 

     

ทานสามารถปดการขายบัตรเครดิตธนาคารไดอยางรวดเรว็      

3.2 ปริมาณงานทีทํ่าได (Quantity of work)      

ทานขายบัตรเครดิตไดยอดขายรวมตามเปาหมาย      
ทานขายบัตรเครดิตในแตละประเภทบัตรเครติดไดยอดขายตามเปาหมาย      
ทานสามารถขายบัตรเครดิตในแตละกลุมลูกคาที่ธนาคารตองการไดตาม
เปาหมาย 

     

3.3 การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล (Personal quality development)      

ทานหาความรูเพิ่มเติมเกีย่วกบัเทคนิคการขายตลอดเวลา      
ทานหาขอมูลบัตรเครดิตคูแขง เพื่อปรับปรุงการขายและบริการอยู
ตลอดเวลา 

     

ทานจัดกลุมประชุมแลกเปลีย่นประสบการณในการพัฒนาการขายใหดีขึ้น      
ทานพัฒนาทัศนคติที่ดีตองานขายของทานอยูเสมอ      
ทานมีการสรางแรงจูงใจ หรือ Motivate ใหกับตนเองและผูรวมงาน
ตลอดเวลา 
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ระดับความคดิเห็นตอผลงาน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ 
ในการขายบัตรเครดิตของ HSBC 
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3.4 การพัฒนาการบริหารจุดขาย (Improvement in performance of 
administration) 

     

ทานมีความคดิริเร่ิมที่ดี เพื่อเพิ่มยอดขายใหกับตนเองและทีม      
ทานมีความตองการกาวหนาและเติบโตในสายงาน      
ทานมีสวนรวมในการผลักดนัและสนับสนุนผูรวมทีมงานขายทานไดเปน
อยางด ี

     

 
 

*****  ขอขอบพระคุณทกุทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ***** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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