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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
ภาษาเป็ นเครื่ องมื อที่ ม นุ ษ ย์ใ ช้ใ นระบบการสื่ อสาร เพื่อสื่ อความหมายซึ่ ง ใช้ถ่ า ยทอด
ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนให้ผอู้ ื่นรับทราบ ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ภาษาเป็ นตัวนา
สาร ซึ่ งการใช้ภาษาเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการสื่ อสารนั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์กบั กลวิธีต่าง ๆ ในการสื่ อสาร เช่น การใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพในการสื่ อสารเพื่อทาให้
การใช้ภ าษาในการสื่ อสารเหมาะสมกับโอกาส สถานการณ์ สัม พันธภาพระหว่า งบุค คล และ
เหมาะสมกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม หรื อการใช้ภาษาในลักษณะของการโน้มน้าว
ใจเพื่อทาให้คู่สนทนาตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ภาษาทาให้การใช้ภาษาในการสื่ อสารบรรลุ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ กลวิ ธี เ หล่ า นี้ ถื อ เป็ นกระบวนการส าคัญ ในการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ภาษายังมีบทบาทสาคัญในการประกอบวิชาชีพในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายซึ่ งต้องใช้วาทศิลป์ ในการสร้างศิลปะการขาย
ศิลปะการขาย (สิ นีนาถ วิกรมประสิ ทธิ 2550-2551 : 2) หมายถึง “ทักษะในการขายของ
ผูข้ ายที่สามารถใช้วธิ ีการหรื อหลักการใด ๆ ในการสื่ อสารและโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า
ซื้ อสิ นค้าที่ ผขู ้ ายเสนอขายโดยมี แรงจูงใจและการใช้โฆษณารู ปแบบต่าง ๆ ผูข้ ายจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การมากพอที่จะให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน” ดังนั้นสามารถกล่าว
ได้วา่ ศิลปะการขายคือการที่ผขู้ ายรู้จกั ใช้วาทศิลป์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการเอาชนะใจลูกค้า
โดยการโน้มน้าวจิตใจของลูกค้าให้เกิดแรงจูงใจในการคล้อยตามที่จะเห็นชอบตามคาพูดของนักขาย
อันนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ จะซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การของผูข้ าย ซึ่ งนักขายที่เอาชนะใจลู กค้าได้น้ ัน
คาพูด หรื อวาทศิลป์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด และการที่จะใช้คาพูดได้ดีน้ นั จะต้องรู้จกั การใช้ให้เหมาะสม
กับกาลเทศะ และบริ บทในการสนทนาว่า อะไร ที่ไหน และเมื่อไรควรใช้คาพูดอย่างไร
“การขายประกันชี วิ ต” เป็ นอาชี พ หนึ่ ง ที่ ต้องใช้ภาษาผนวกกับ ศิ ล ปะการขายเข้า มามี
บทบาทสาคัญในการประกอบวิชาชีพ ตัวแทนขายประกันชี วิตต้องใช้ศิลปะในการใช้ภาษาสื่ อสาร
เพื่อโน้มน้าวและจูงใจลูกค้า ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา วารุ ณี สุ วรรณนาพิสิทธิ์ (2545 : 38)
กล่ า วว่า “ธุ ร กิ จ ประกัน ชิ วิ ต เป็ นธุ ร กิ จ ที่ จ ะต้อ งการสื่ อ สารเป็ นอย่า งมาก เพื่ อ ท าให้เ กิ ด ความ
น่าเชื่อถือความมัน่ ใจและความประทับใจในการบริ การที่มีให้แก่ลูกค้า บริ ษทั ประกันชีวิต รวมไป
ถึ งตัวแทนประกันชี วิต ต้องท าการสื่ อสารไปยังประชาชนเพื่อให้เกิ ดภาพลัก ษณ์ ความเชื่ อมัน่
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ความมัน่ ใจในตัวแทนประกันชี วิต อันทาให้เกิ ดการทาประกันชี วิตนั่นเอง” ดังนั้น ตัวแทนขาย
ประกันชี วิตจาเป็ นต้องมี กลวิธีในการใช้ภาษาเพื่อนาเสนอการขาย นาไปสู่ การเพิ่มยอดจาหน่ าย
ให้แก่องค์กร และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ภาษาจึงถือเป็ นส่ วนสาคัญยิง่ และเป็ นกลวิธีหนึ่ งที่ใช้ใน
การส่ งเสริ มการขาย ตัวแทนฯ จะต้องใช้ความสามารถส่ วนตัวหรื อใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อ
เอาชนะใจลูกค้า โดยให้ความรู ้ สึกว่าลูกค้านั้นประหนึ่ งเป็ นเสมือนบุคคลสาคัญ ตัวแทนที่ประสบ
ความสาเร็ จในสาขาอาชีพนี้จะมีกลวิธีในการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นอาชีพตัวแทนขายประกัน
ชีวติ จึงเป็ นอาชีพหนึ่งที่จาเป็ นต้องใช้ศิลปะการใช้ภาษาผสมผสานกับกลวิธีในการสื่ อสาร เพื่อการ
สื่ อสารต่อผูม้ ุ่งหวังบรรลุวตั ถุประสงค์ประสงค์การขายในทุกขั้นตอนของการขาย และช่วงชิงความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันส่ วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุด เพราะธุ รกิจทุกประเภทจะดาเนินอยูไ่ ด้
ต้องได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็ นสาคัญ
ในการขายประกันชี วิตให้ประสบความสาเร็ จ และบรรลุ ต่อวัตถุ ประสงค์ขององค์ก ร
จะต้องอาศัยหลักการของ “วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ” (pragmatics) ซึ่งหมายถึงศาสตร์ที่วา่ ด้วยภาษากับการ
สื่ อสาร หรื อกล่ าวอีกนัยหนึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาความหมายที่เกิ ดจากการใช้ภาษา (กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์, ธี รนุช โชคสุ วณิ ช 2551 : 1) ในการขายประกันชีวิตนั้นตัวแทนขายประกันที่ประสบ
ความสาเร็ จจะต้องใช้ท กั ษะในการใช้ภาษา หรื อการใช้ความหมายของค า สานวน รู ปประโยค
จะต้องมีความเข้าใจถึ งสถานการณ์ ความเหมาะสมในบริ บทต่าง ๆ ในการใช้ภาษาในการสื่ อสาร
จะต้องพูดอะไรและพูดอย่างอย่างไรจึงจะน่าสนใจ ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็ นกลวิธีในการสื่ อสาร
ให้บรรลุจุดประสงค์
ในการศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพ
และขั้นตอนการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตผูห้ ญิงในการบริ บทการขายประกัน
ชีวติ เนื่ องจากยังไม่พบงานวิจยั ที่นากลวิธีภาษาสุ ภาพ และการใช้ภาษาโน้มน้าวใจมาทาการศึกษา
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพจากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมกับตัวแทนประกันชี วิตเพศ
หญิงระดับผูจ้ ดั การในสังกัด บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด จานวน 4 คน และกลุ่มผูม้ ุ่งหวัง
จานวน 8 คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มผูม้ ุ่งหวังแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ ผูม้ ุ่งหวังที่มี
ความคุน้ เคยกับแทนฯจานวน 4 คน และผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคยกับตัวแทน จานวน 4 คน ใน
งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงถือเป็ นการนาเรื่ องที่เป็ นหัวใจสาคัญในการขายประกันชีวิต คือกลวิธีการใช้ภาษา
สุ ภาพและภาษาโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชี วิตในการนาเสนอขายประกันชีวิตในแบบต่าง ๆ
ต่อผูม้ ุ่งหวัง
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะกลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพของตัวแทนประกันชีวติ ในการเสนอขาย
ประกันชีวติ กับผูม้ ุ่งหวัง
2.2 เพื่อศึกษาความถี่และลาดับในการใช้ข้ นั ตอนการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวติ
เพศหญิงในการเสนอขายประกันชีวติ กับผูห้ วัง
3. ปัญหานาการวิจัย
3.1 ตัวแทนประกันชีวติ เพศหญิงมีกลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพกับผูม้ ุ่งหวังอย่างไร
3.2 ตัวแทนประกันชีวติ เพศหญิงมีลกั ษณะการใช้ข้ นั ตอนโน้มน้าวใจผูม้ ุ่งหวังอย่างไร
4. สมมติฐานการวิจัย
ตัวแทนประกันชี วิตเพศหญิงมีกลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพ และลักษณะการใช้ข้ นั ตอนโน้ม
น้าวใจที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย และกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย
5. ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาวิจยั นี้ เลื อกศึ ก ษาเฉพาะตัวแทนประกันชี วิตระดับผูจ้ ดั การที่เป็ นเพศหญิงใน
สังกัด บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต จากัด เนื่องจากตัวแทนฯ เพศหญิงมีจานวนมากกว่าตัวแทนฯ
เพศชายมากจึงถือเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ขององค์กร
6. นิยามคาศัพท์ เฉพาะ
6.1 การประกันชี วิต (Life Insurance or Assurance) หมายถึงการรวมกลุ่มของบุคคล
จานวนมากเพื่อเฉลี่ ยความเสี่ ยงภัยโดยเสมอภาคกัน อันเนื่ องมาจากการเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ
พิการ(ทุพพลภาพ) ค่ารักษาพยาบาล และการสู ญเสี ยรายได้ในยามชรา ผูเ้ อาประกันที่ชาระเบี้ ย
ประกันภัยแล้วเมื่อได้รับประสบภัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะได้รับเงินชดเชยจานวนหนึ่ งเพื่อบรรเทาความ
เดื อดร้ อนแก่ ตนเอง และครอบครั ว โดยมีบริ ษทั ประกันชี วิตเป็ นตัวกลาง ในการนาเงิ นชดเชย
ดังกล่าวไปจ่ายให้กบั ผูท้ ี่ประสบภัย
6.2 ตัวแทนประกันชีวติ ผูห้ ญิง หมายถึง ผูห้ ญิงที่ทาหน้าที่เสมือนตัวแทนขายประกันชี วิต
ของ บริ ษ ทั เมืองไทยประกันชี วิต จากัด โดยใช้ก ลวิธีก ารใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจผูม้ ุ่ง หวัง
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการขาย ตัว แทนฯ จะได้รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ นค่ า นายหน้ า
(Commission) ตามอัตราส่ วนของเบี้ยประกันที่ขายได้ภายใต้ขอ้ ตกลงของบริ ษทั ฯ
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6.3 ตัวแทนประกันชี วิตผูห้ ญิงระดับผูจ้ ดั การ : Manager (M) หมายถึง ตัวแทนที่จะต้อง
รักษาค่าเบี้ยประกัน FYP (First year Premium) 500,000 บาท ทั้งทีมงาน ภายในระยะเวลา 6 – 12
เดือน โดย ผูจ้ ดั การ 1 คนจะต้องมีบุคคลระดับผูช้ ่ วยในสังกัด 1 คน, หัวหน้าหน่ วยในสังกัด 1 คน
และตัวแทนฯ 6 คน ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างในระดับผูจ้ ดั การ
6.4 First Year Premium (FYP) หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่ตวั แทนประกันชีวิตมีหน้าที่ตอ้ ง
รักษาไว้ ภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด ได้กาหนดไว้
6.5 ผูม้ ุ่ ง หวัง หรื อ ลู ก ค้า หมายถึ ง บุ ค คลที่ ตวั แทนประกันชี วิต เข้า ไปเสนอขายแบบ
ประกันชีวติ ต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะบุคคลเหล่านั้นจะเป็ นผูเ้ อาประกัน
6.6 กลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ หมายถึง วิธีปฏิบตั ิอนั แยบยลในการใช้ภาษาเพื่อ โน้ม
น้าวใจให้ผรู ้ ับสารเกิดความคล้อยตามผูส้ ่ งสาร โดยใช้การอ้างอิงขั้นตอนการโน้มน้าวใจจากทฤษฎี
The Motivated Sequence วิธีโน้มน้าวใจผูร้ ับสารโดยลาดับขั้นตอนการจูงใจ 5 ขั้นตอน ของอลัน
มอนโร (Alan H. Monroe, 1930) ได้แก่ การสร้างความต้องการ (Attention step) การสร้างความ
ต้องการ (Need step) การตอบสนองความต้องการ (Satisfaction step) การสร้างภาพให้ผรู้ ับสารนึก
เห็นผลที่จะเกิดขึ้น (Visualization step) การลงมือปฏิบตั ิ (Action step)
6.7 กลวิธี ภาษาสุ ภาพ หมายถึ ง ทฤษฎี ก ารใช้ภาษาสุ ภาพของบราวน์ และ เลวินสั น
(Brown & Levinson, 1987) โดยกล่าวถึงกลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพด้านบวก ได้แก่ การแสดงความ
สนใจ หรื อใส่ ใจในตัวผูฟ้ ั ง การแสดงความรู้สึกอารมณ์เกินจริ ง การเน้นหรื อว่าผูพ้ ูดมีความสนใจ
หรื อห่ วงใยผูฟ้ ั ง การใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม การแสดงการเห็นด้วย/กล่าวซ้ าเพื่อ
เลี่ยงการขัดแย้ง การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน การพูดตลก การแสดง
ให้เห็ นว่าผูพ้ ูดรู ้ ว่าความปรารถนาผูฟ้ ั งต้องการอะไร การเสนอหรื อสัญญาว่าจะทาอะไร การมอง
โลกในแง่ ดี การเน้ น ว่ า ผู ้พู ด และผู้ฟั ง ท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน การให้ เ หตุ ผ ล การแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์กนั และการให้ของขวัญหรื อแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน เช่น การ สวมกอด จับมือ
หรื อตบไหล่ ส่ วนกลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพด้านลบ ได้แก่ การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน
การมองโลกในแง่ร้าย การลดอัตราล่วงละเมิดโดยใช้คาที่แสดงว่าการคุกคามเป็ นเรื่ องเล็กน้อย การ
ใช้รูปภาษาแสดงการนับถือโดยผูพ้ ูดถ่อมตัวและยกย่องผูฟ้ ัง การขอโทษ การทาให้ผพู้ ูดผูฟ้ ังเป็ น
บุคคลที่สาม การแสดงว่าการกระทาคุกคามหน้าเป็ นเสมือนกฎ การทาให้เป็ นนามวลี และการ
ขอบคุณ
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7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าน่ าจะได้ รับ
7.1 เพื่อทราบลักษณะกลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพของตัวแทนประกันชี วิตในการเสนอขาย
ประกันชีวติ กับผูม้ ุ่งหวัง
7.2 เพื่อทราบลักษณะการใช้ข้ นั ตอนการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงใน
การเสนอขายประกันชีวติ กับผูห้ วัง

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
บทนี้จะเป็ นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจยั ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและ
สามารถนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกัน
ชี วิต โดยตัว แทนประกัน ชี วิ ตเพศหญิ ง บริ ษ ัท เมื อ งไทยประกัน ชี วิต จ ากัด โดยจะแบ่ ง หัว ข้อ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
1. ทฤษฎีภาษาสุ ภาพ
2. ทฤษฎี The Motivated Sequence
3. งานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทฤษฎีภาษาสุ ภาพ
โดยปกติคนทัว่ ๆ ไปจะเข้าใจว่าการใช้ภาษาสุ ภาพคือการให้คาพูด หรื อคาศัพท์ในการ
สื่ อสารด้วยคาที่ เป็ นคาราชาศัพ ท์ คากริ ยาที่สุ ภาพ เช่ น รั บประทาน หรื อ ทาน การใช้ค าลงท้า ย
ประโยค เช่น “ครับ” “ค่ะ” คาสรรพนามแสดงการยกย่องที่ใช้เรี ยกผูพ้ ูด คู่สนทนา หรื อบุคคลที่สาม
เช่น “คุณ” “ผม” “ท่าน” หรื อรู ปภาษาที่แสดงการยกย่อง (honorifics; deference markers) เช่น คาว่า
“แก” เป็ นต้น คาศัพท์และรู ปแบบการใช้ภาษาเหล่ านี้ พบได้ในคลังศัพท์ ในโครงสร้ า งประโยค
ประโยคที่ แ สดงความสุ ภ าพ หรื อในระบบไวยากรณ์ ใ นภาษาต่ า ง ๆ ซึ่ งในประเด็ น นี้ ได้มี
นักภาษาศาสตร์ หลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสุ ภาพไว้ อาทิ
วัตต์ (Watts 1992 อ้างจาก กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธีรนุช โชคสุ วณิ ช 2551 : 117)
กล่าวว่าความสุ ภาพในความหมายของคนทัว่ ไปที่ปรากฏในหลักฐานภาษาอังกฤษหมายถึงการใช้
ภาษาของชนชั้นสู ง ภาษาสุ ภาพจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้มีในทุกคน ในภาษาอังกฤษมีผมู้ องความสุ ภาพว่า
เป็ นสิ่ งที่ “ปลูกฝัง” (cultivate) ได้ ความสุ ภาพในบริ บทสังคมไทยเรี ยกว่า “มารยาทของผูด้ ี” วัตต์
กล่าวถึงความสุ ภาพในทรรศนะนี้อย่างน่าสนใจว่า “ความสุ ภาพคือสัญลักษณ์ของการมีพ้นื ฐานทาง
ครอบครัวที่ดีและเป็ นลักษณะการใช้ภาษาของชนชั้นสู ง แต่ไม่ได้แปลว่าการใช้ภาษาแบบนี้แสดงว่า
ผูพ้ ดู กาลังคานึงถึงผูฟ้ ังหรื อยกย่องผูอ้ ื่น”
โทมัส (Thomas, Jenny 1995 : 155) กล่าวว่า ความสุ ภาพไม่ใช่เพียงแค่พฤติกรรมที่ทาเป็ น
นิสัย แต่ผทู ้ ี่ใช้ภาษามีเหตุผลที่จะเลือกใช้กลวิธีใดก็ตามเพื่อบรรลุเป้ าหมายในการสื่ อสารของตน
6
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เลคอฟ (Lakoff 1973 : 292-305) เลคอฟให้ความสาคัญกับความสุ ภาพเป็ นอย่างมากโดย
มองว่ า ความสุ ภ าพเป็ นหลัก การที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ งที่ ใ ช้ ภ าษาอย่ า งเหมาะสมในการสนทนา
นอกเหนื อจากหลักการที่มีเนื้ อหาสั้น ๆ ว่าพูดจาให้ชดั เจน ความสุ ภาพไม่ใช่แค่เพียงแค่การอธิ บาย
ว่าเพราะเหตุใ ดผูท้ ี่ ใช้ภ าษาถึ ง ไม่ป ฏิ บตั ิ ตามหลักการในการสนทนา แต่ความสุ ภาพคือหลัก การ
สาคัญที่ทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพและสัมฤทธิผล ผูใ้ ช้ภาษาที่ปฏิบตั ิตามหรื อใช้ภาษาได้อย่าง
เหมาะสมไม่ขดั แย้งกับธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทางสังคมจะได้รับการยอมรับ แต่หากผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตาม
อาจถูกสังคมมองว่าไม่ดี เลคอฟได้เสนอหลักซึ่ งประกอบด้วยกฎ 3 ประการ ได้แก่ การไม่บีบ
บังคับผูฟ้ ัง การให้ทางเลือกแก่ผฟู ้ ัง การทาให้ผฟู้ ังรู้สึกดี
ริ ชาร์ ด เจ. วัตส์ (Richard J. Watts 2004 : 39) ได้กล่าวว่า “ความสุ ภาพนั้นเป็ นสิ่ งที่
แสดงออกถึ ง คุ ณลัก ษณะที่ ดี ซึ่ ง ความสุ ภาพเป็ นสิ่ งที่ ส ามารถท าให้เกิ ดความพึง พอใจผ่า นการ
แสดงออก เช่น การแสดงความสุ ภาพผ่านการใช้ภาษา และเป็ นพฤติกรรมที่สังคมให้การยอมรับ”
การใช้ภาษาจึงไม่ใช่แค่เพียงการส่ งสารหรื อข้อมูลไปยังผูร้ ับสารเท่านั้น ภาษายังสะท้อนวัฒนธรรม
ของผูส้ ่ งสารออกมาด้วย ดังนั้นในบริ บทการใช้ภาษาในการสื่ อสารจึงต้องคานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่ องสนทนา การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะความสนิทสนมคุน้ เคยระหว่าง
ผูพ้ ดู ผูฟ้ ัง และสถานที่ในการสนทนา จึงสามารถทาให้การสื่ อสารนั้นสัมฤทธิ์ ผล
เจฟฟรี ลีช (Leech 1983 อ้างจาก ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม 2549 : 14) ในการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลนั้น หลักของความร่ วมมือในการสนทนาของไกรซ์ (Grice, 1975) อย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอ แต่ตอ้ งมีหลักความสุ ภาพ (Politeness Principle) ประกอบด้วย ซึ่ งหลักความร่ วมมือในการ
สนทนาและหลักความสุ ภาพมีความสัมพันธ์กนั การที่ขาดการตระหนักถึงหลักความสุ ภาพ อาจทา
ให้การตี ความหรื อการคาดหมายเกิ ดความผิดพลาดได้ เพราะในบางกรณี หลักความสุ ภาพจะช่ วย
ตอบคาถาม “ทาไม (why)” และบางครั้ งคนก็ไม่ พูดความจริ ง หรื อพูดสิ่ งที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
ทั้งนี้ เพื่อความสุ ภาพ วัตถุ ประสงค์หลักของหลักความสุ ภาพของลีซคือการสร้างความรู้สึกและการ
คงไว้ซ่ ึ งการมีไมตรี จิตภายในกลุ่มสังคม หลักความสุ ภาพของลีซจึงสัมพันธ์กบั การลดความเสี ยหาย
และการเพิ่มผลดี ให้กบั ผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง หลักความสุ ภาพของลีซประกอบด้วย กฎ 6 ประการ ได้แก่ กฎ
การเพิ่มประโยชน์ให้กบั ผูฟ้ ั ง (Tact Maxim), กฎการเอื้อเฟื้ อ (Generosity Maxim), กฎการชื่นชม
ยินดี (Approbation Maxim), กฎการถ่อมตน (Modesty Maxim), กฎการคล้อยตาม (Agreement
Maxim), กฎการเห็นใจ (Sympathy Maxim) นอกจากนี้ ลีซยังได้กล่าวถึงระดับปริ มาณของตัวแปร
ต่า ง ๆ ที่ ส่ง ผลต่ อความสุ ภาพอันได้แก่ การให้น้ า หนัก กับปริ ม าณความเสี ย หายของตนเองและ
ปริ มาณผลประโยชน์ต่อผูฟ้ ั งอย่างไร ระดับความมากน้อยที่ผฟู้ ังจะได้เลือก ปริ มาณของงานที่ถูกทา
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ให้เสี ยหาย โดยผูฟ้ ั งในการตีความวัจนกรรมซึ่ งผูพ้ ูดสร้างขึ้น และระดับของความคุน้ เคยระหว่างผู้
พูดและผูฟ้ ัง
ส่ วนในประเทศไทยนั้นพบว่ามีผทู้ าการศึกษาค้นคว้าด้านความสุ ภาพในภาษาไทยอยูบ่ า้ ง
อาทิ เช่ น งานวิจยั ของเยาวลักษณ์ กระแสร์ สินธุ์ (2529) ได้ทาการวิจยั เรื่ องกลวิธีการทาภาษาให้
สุ ภาพในภาษาไทย หรื องานของวิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2529) ดังมีรายละเอียดดังนี้
วิไลวรรณ ขนิ ษฐานันท์ (2529 : 51-52) ได้กล่าวลักษณะสาคัญ 4 ประการของภาษา
สุ ภาพในภาษาไทยกรุ งเทพฯ คือ การยกย่องผูฟ้ ัง การถ่อมตัวของผูพ้ ูด การใช้ภาษาทางการ และ
การใช้ถอ้ ยคายาว ๆ ที่แสดงความสุ ภาพนอบน้อม การแสดงความสุ ภาพนั้นสามารถแบ่งได้เป็ น 2
วิธี คือ การใช้น้ าเสี ยงและการแสดงออกโดยใช้คา การใช้น้ าเสี ยง เช่น การพูดสั้น ๆ ห้วน ๆ ถือ
ว่า เป็ นการไม่สุ ภ าพ แต่ก ารพูดเบาและลากน้ า เสี ย งให้ย าวขึ้ นจะมีล ักษณะสุ ภาพกว่า ส่ วนการ
แสดงออกโดยการใช้คาที่สุภาพโดยตรงได้แกคาลงท้ายต่าง ๆ เช่ น คาว่า “ครับ” “ค่ะ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีคาที่ใช้ในภาษาราชการ เช่น บิดา มารดา รับประทาน ถือได้วา่ เป็ นคาที่สุภาพกว่า
คาว่า พ่อ แม่ และ กิน เป็ นต้น
เยาวลักษณ์ กระแสร์ สินธุ์ (2529 : 198-204) เป็ นผูห้ นึ่งที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องความสุ ภาพ
ในภาษาไทย ได้กล่าวว่า สาเหตุของการใช้ภาษาสุ ภาพ คือ การใช้เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ เพื่อให้
เกิ ดการยอมรั บ ตามค่ า นิ ย มของสั ง คมและเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวัฒ นธรรม ภาษาสุ ภาพจึ งเป็ นการ
เลือกใช้ถอ้ ยคาที่ไพเราะ ถ้อยคาที่ฟังแล้วรื่ นหู และต้องมีการกลัน่ กรองทาให้ผฟู้ ังเกิดความพอใจ
และพร้ อมที่จะตอบสนองตามที่ผพู้ ูดต้องการ การใช้ภาษาสุ ภาพสามารถแสดงออกได้โดยการใช้
น้ าเสี ยงในการสื่ อสาร การแสดงออกโดยการเลือกใช้คาในภาษา การเปลี่ยนรู ปประโยค หรื อการ
ใช้ภาษาท่าทาง ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้โดยเฉพาะเรื่ องของน้ าเสี ยงควรจะเกิดร่ วมกับ
การเลือกใช้ถอ้ ยคาภาษาที่สุภาพ การใช้ภาษาสุ ภาพจึงเป็ นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็ นถ้อยคาที่แสดง
ความสุ ภาพและสามารถทาให้ผพู้ ูดบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ เช่น คาลงท้าย และคาที่แสดงความ
สุ ภ าพ จ๋ า จ๊ะ ครั บ คุ ณ ท่ า น เป็ นต้น นอกจากนี้ ภาษาสุ ภาพยัง ต้อ งเลื อกใช้ใ ห้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และเหมาะสมกับบุคคล กล่าวคือ ต้องคานึงว่าผูพ้ ูดและผูฟ้ ังมีระดับความแตกต่างทาง
อายุและฐานะทางสังคมเพียงใด เช่น คาพูดที่ใช้แสดงการของคุณ ถ้าผูพ้ ูดมีอายุนอ้ ยกว่าจะใช้คาว่า
“ขอบคุ ณ” หรื อ “ขอบพระคุ ณ ” แต่ถ้าผูฟ้ ั ง มีอายุหรื อฐานะทางสัง คมที่ต่ ากว่า ผูพ้ ูดจะใช้ค าว่า
“ขอบใจ” เป็ นต้น
ดังนั้นความสุ ภาพในภาษาจึงเป็ นการใช้ภาษาให้เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ผคู้ น
ส่ วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับและถือว่าการแสดงออกด้านวาจาแบบหนึ่ งเป็ นแบบที่เหมาะสม
อย่างถูกต้องกับบริ บทและกาลเทศะของวัฒนธรรมต่างๆ เป็ นเสมือนกลวิธีลดความขัดแย้งและ
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อุปสรรคในการสื่ อสารเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูร้ ่ วมสนทนาและบุคคลรอบข้าง
หากเห็ นว่า ถ้อ ยค าใดที่ ไ ม่ เหมาะสมควรละเว้น การกล่ า วถ้อยค านั้น การใช้ภาษาสุ ภ าพจึ งเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการสื่ อสารให้สัมฤทธิ์ และยังทาให้ผใู้ ช้ภาษารู้สึกพึงพอใจว่าได้ประพฤติตน
ในกรอบที่สังคมกาหนดและสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ตนเองได้น่าจะได้รับความสุ ภาพในลักษณะ
เดียวกันกลับคืนจากผูฟ้ ั งด้วย ผูว้ ิจยั ได้นากลวิธีภาษาสุ ภาพของบราวน์ และเลวินสัน (Brown &
Levinson, 1987) มาเป็ นแนวคิดในการศึกษาเนื่ องจากเป็ นทฤษฎีที่ ผลการศึกษาเป็ นที่ยอมรับ และ
เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย
1. กลวิธีภาษาสุ ภาพ ของ บราวน์ และ เลวินสั น, 1987
จากการศึกษาของนักภาษาศาสตร์ ที่ผา่ นมามีงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับความสุ ภาพในการใช้
ภาษา (linguistic politeness) เป็ นจานวนมาก บราวน์ และ เลวินสัน (Brown & Levinson 1978) เป็ น
ทฤษฎี หนึ่ ง ที่ นาเสนอแนวคิ ดเรื่ องความสุ ภาพโดยเน้นว่า เป็ นหลัก สากลในการใช้ภาษาในการ
สื่ อสารให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและสัมฤทธิ์ ผล และยังสะท้อนถึ งวัฒนธรรมทางภาษาของประเทศ
เจ้าของภาษาต่าง ๆ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับบริ บทของการเสนอขายประกันชีวิตเนื่ องจากในการ
นาเสนอขายประกันนั้นเป็ นการสื่ อสารระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยและไม่คุน้ เคยที่มีการ
คุกคามเรื่ องของ “หน้า” ของคู่สนทนาอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพจึงเป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญในการลดระดับความรุ นแรงในการคุกคามคู่สนทนาและทาให้การสื่ อสารบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
บราวน์ และ เลวินสัน (Brown and Levinson) ได้นาเสนอทฤษฎี “ความสุ ภาพ” ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดเรื่ องหน้า เช่น การรักษาหน้า การเสี ยหน้า การไม่ไว้หน้ามาศึกษาในเรื่ องการสื่ อสารเพื่อ
โน้มน้าวใจ โดยมองว่าความสุ ภาพเป็ นการลดความคุกคามหน้าของผูฟ้ ั ง เนื่องจากในบริ บทของการ
สื่ อสารผูพ้ ดู และผูฟ้ ังอาจมีการใช้รูปภาษา หรื อถ้อยคาที่ทาให้อีกฝ่ ายต้องเสี ยหน้า ซึ่งในการสื่ อสารผู้
พูดและผูฟ้ ั งต่างพยามยามรักษาหน้าของตนเอง ในขณะเดียวกันก็พยายามไม่ให้อีกฝ่ ายเสี ยหน้า จึง
ต้องคิดถ้อยคาเพื่อใช้ในการสนทนาอย่างรอบคอบ แนวคิดนี้ มีผใู้ ห้คานิ ยามมุมมองการรักษาหน้า
(face-saving-view) หรื อมุมมองการจัดการหน้า (face-managing view) ในการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพ
ผูใ้ ช้ภาษาจะต้องคานึงถึงบริ บท และความเหมาะสม
ทฤษฎี “ความสุ ภาพ” ของ บราวน์ และ เลวินสัน (Brown and Levinson) เป็ นกลยุทธ์หรื อ
พฤติ ก รรมที่ จงใจของผูพ้ ูดเพื่ อท าให้ตนเองพอใจ รั ก ษาหน้าในกรณี ที่ มี ก ารท าให้เสี ย หน้าและ
พยายามแก้ไขโดยวิธีเชิงบวกหรื อเชิงลบ การรักษาหน้ามี 2 มิติ มิติทางบวก (Positive face) เป็ นมิติที่
คน ๆ หนึ่ งต้องการให้คนอื่น ๆ คิดแง่ดีเกี่ ยวกับตนเอง เอาใจเขามาใส่ ใจเรา ในเวลาเดียวกัน แต่ละ

10

คนก็ รู้สึก ว่า ตนเองควรมี อิสระพอสมควรที่ จะทาสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดที่ ต้องการ อิ ส รภาพในรู ป แบบนี้
เรี ยกว่ามิติทางลบของการรักษาหน้า (Negative face) เป็ นมิติที่ไม่ตอ้ งการให้ใครมาบังคับจิตใจหรื อ
รุ กล้ า หรื อลิดรอนสิ ทธิ์ ในบริ บทการสื่ อสาร “หน้า” จะถูกคุกคามตลอดเวลา ในบางครั้งการสื่ อสาร
แบบพูดตรง ๆ จะทาให้ขาดอิสระในการกระทาหรื อตัดสิ นใจเป็ นมิติทางลบของหน้า เป็ นต้น กลวิธี
ความสุ ภาพคือวิธีการที่ผสู ้ ื่ อสารพยายามแก้ไขตนเองจากมิติเรื่ องหน้า บราวน์ และ เลวินสัน จาแนก
กลวิธีความสุ ภาพออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ กลวิธีตรงประเด็น (on record) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น
ตรงประเด็นแบบมีการตกแต่งคาพูด (redressive on record) และตรงประเด็นแบบไม่มีการตกแต่
คาพูด (bald on record) กลวิธีแบบตกแต่งคาพูดแบ่งเป็ น 2 ประเภทย่อยคือ กลวิธีความสุ ภาพด้าน
บวก (positive politeness strategies) และกลวิธีความสุ ภาพด้านลบ (negative politeness strategies)
กลวิธีความสุ ภาพด้านบวก (positive politeness strategies)
เพเนโลเป บราวน์และสตีเฟน เลวินสัน (Brown and Levinson 1978, 1987 : 101) ได้เสนอ
ทฤษฎีความสุ ภาพด้านบวกว่า กลวิธีความสุ ภาพด้านบวกคือการกระทาที่มีแนวโน้มแสดงความเป็ น
มิตร เป็ นพวกเดียวกันเน้นที่ความต้องการสิ่ งเดียวกันของผูพ้ ดู และผูร้ ับสาร
กลวิธีความสุ ภาพด้านบวก เป็ นการเพิ่มพูนมิติทางบวกแก่ “หน้า” ของคู่สนทนา ได้แก่
วิธีการฟั งอย่างตั้งใจ การพูดตอบกลับโดยแสดงการเห็นด้วย การมองโลกในแง่ดี การใช้สะแลง ชื่อ
เล่ น ปกติ ผูส้ ื่ อสารจะพู ดสุ ภ าพนาก่ อ นที่ จ ะพูดขอความช่ ว ยเหลื อ หรื อขอสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง กลวิธี
ลักษณะนี้เป็ นการใช้คาพูดเป็ นสื่ อในการแสดงพฤติกรรม ความเป็ นมิตรรวมทั้งการแสดงความตลก
ขบขัน (friendly and joking behavior) กลวิธีน้ ี แบ่งออกเป็ นกลวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงความ
สนใจหรื อใส่ ใจในตัวผูฟ้ ัง, การแสดงอารมณ์ความรู้สึกเกินจริ ง (เพื่อแสดงว่าสนใจหรื อห่ วงใยผูฟ้ ัง),
การเน้นว่า ผูพ้ ูดมี ความสนใจหรื อห่ วงใยผูฟ้ ั ง , การใช้รูป ภาษาแสดงอัตลัก ษณ์ ภายในกลุ่ ม , การ
หลี กเลี่ ยงการไม่เห็ นด้วย, การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน, การพูดตลก, การแสดงให้เห็นว่าผูพ้ ูดรู ้ถึง
ความปรารถนาของผูฟ้ ั งหรื อเข้าใจว่าผูฟ้ ั งต้องการอะไร, การเสนอหรื อสัญญาว่าจะทาอะไร, การ
มองโลกในแง่ ดี, การเน้นว่า ผูพ้ ูด และผูฟ้ ั ง ท ากิ จกรรมร่ วมกัน, การให้เหตุ ผล, การแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์กนั , การให้ของขวัญหรื อแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผูฟ้ ัง
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบ (negative politeness strategies)
เพเนโลเป บราวน์และสตีเฟน เลวินสัน (Brown and Levinson 1978, 1987 : 129) ได้
กล่าวถึ งความสุ ภาพด้านลบว่า กลวิธีความสุ ภาพด้านลบเป็ นกลวิธีเพื่อแก้ปัญหากรณี คุกคาม หรื อ
ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและรักษาไว้ซ่ ึ งความสุ ภาพในการสื่ อสาร โดยการกระทาที่มีแนวโน้มแสดง
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ความยกย่องนับถื อและเน้นที่ความสาคัญของผูอ้ ื่น รวมถึงการแสดงการขอโทษผูอ้ ื่นในการทาให้
ผูอ้ ื่นลาบากใจก่อให้เกิดภาระแก่ผอู ้ ื่น หรื อขอโทษเมื่อมีการขัดจังหวะผูอ้ ื่น
กลวิธีความสุ ภาพเชิงลบ (negative politeness strategies) คือกลวิธีการพูดที่ให้อิสระแก่คู่
สนทนาในการที่จะไม่ทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ฝืนใจเขา ให้อิสระในการที่เขาจะมองโลกในแง่ร้ายบ้าง พูด
ปกป้ องตนเองบ้าง หรื อการพูดขอร้องอ้อม ๆ เช่น “ช่วยปิ ดประตูให้หน่อยได้ไหม” หรื อ “ไม่ทราบ
ว่า คุ ณ จะช่ ว ยปิ ดหน้า ต่ า งให้ ไ ด้ไ หม” ความสุ ภาพในด้า นนี้ เ ป็ นพฤติ ก รรมที่ แ สดงความนับ ถื อ
(respective behavior) ซึ่ งตรงกันข้ามกับความสุ ภาพด้านบวก บราวน์ และเลวินสันให้ขอ้ คิดที่
น่าสนใจว่า (อ้างจาก กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธี รนุช โชคสุ วณิ ช 2551 : 139) “เมื่อเรานึกถึง
ความสุ ภาพในวัฒนธรรมตะวันตก เราก็จะนึกถึงก่อนอื่นคือสิ่ งที่เรี ยกว่าความสุ ภาพด้านลบ...ซึ่ งเป็ น
ชุ ดกลวิธีที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปเพื่อลดการคุ กคามหน้า เป็ นสิ่ งที่ เรามักพบในคู่มือการวงตน” นัน่ คื อ
หัวใจของความสุ ภาพด้านลบอยูท่ ี่การไม่บีบบังคับผูฟ้ ัง (“Don’t coerce H”)
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบจึงเป็ นกลวิธีที่ผสู้ ื่ อสารตกแต่งคาพูดเพื่อเป็ นการรักษามิติของ
หน้าด้านลบของคู่สนทนา เพื่อทาให้ผฟู้ ังไม่รู้สึกถึงการถูกคุกคาม ขาดอิสรภาพ และการถูกลิดรอน
สิ ทธิ์ ทาให้ผฟู ้ ัง หรื อคู่สนทนาเกิดความรู้สึกที่ดีในระหว่างการสนทนา กลวิธีน้ ีสามารถจาแนกเป็ น
ประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี้ การใช้รูปภาษาแบบอ้อมค้อมแต่เป็ นที่เข้าใจกัน (conventionally indirect),
การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน (hedge), การมองโลกในแง่ร้าย, การลดอัตราล่วงละเมิดโดย
การใช้คาที่แสดงว่าการคุกคามนั้นเป็ นเพียงการรบกวนเพียงเล็กน้อย, การใช้รูปแสดงการนับถือโดย
ผูพ้ ดู ถ่อมตัวและยกย่องผูฟ้ ัง, การขอโทษ, การทาให้ผพู้ ดู ผูฟ้ ังเป็ นบุคคลที่สาม, การแสดงว่าการ
กระทาคุกคามหน้าเป็ นเสมือนกฎ, การทาให้เป็ นนามวลี, การขอบคุณ
2. ทฤษฎี The Motivated Sequence ของอลัน มอนโร, 1930
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2538) (อ้างจาก ปราณี นุ่มไทย 2543 : 12) กล่าวว่าในขณะที่เรา
ที่เราดาเนินการขาย เราต้องพยายามโน้มน้าวใจให้ผทู้ ี่เราสื่ อสารด้วยเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และ
การกระทา ฉะนั้นศิลปะการขาย (Salesmanship) คือการเข้าใจความปรารถนาของมนุษย์ และชี้แนะ
แนวทางที่จะทาให้ความปรารถนานั้นบรรลุผล
ศิลปะการขายประกันชีวติ นั้นการโน้มน้าวใจ เป็ นหลักการพื้นฐานที่สุดในการที่ตวั แทนฯ
ใช้ส่งข้อความถึ งผูม้ ุ่งหวังในการเสนอขายประกันแบบต่าง ๆ ตัวแทนฯ การนาเสนอขายประกันฯ
ให้ ก ับ ผู ้มุ่ ง หวัง มี ล ัก ษณะของการประชาสั ม พัน ธ์ เพราะฉะนั้น การเผยแพร่ ข ้อ มู ล หรื อการ
ประชาสัมพันธ์จาเป็ นต้องอาศัยขั้นตอนและเทคนิ คการโน้มน้าวใจ เพื่อก่อให้เกิ ดความคล้อยตาม
ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งจะใช้วธิ ีการโน้มน้าวใจตามหลักวิธีการจูงใจของอลัน มอนโร (เสรี วงศ์มณฑาและ
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คณะ 2540 : 133) ศาสตราจารย์ ด้านจิตวิทยา แห่ ง Purdue University ในปี 1930 ได้คิดค้น Monroe's
motivated sequence ซึ่ งเป็ นโครงสร้างการจูงใจ ภายใต้หลักจิตวิทยาการจูงใจ เป็ นวิธีโน้มน้าวใจ
ผูร้ ับสารโดยลาดับขั้นตอนการจูงใจ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. สร้ างความสนใจ (Attention step) เป็ นขั้นแรกที่สร้างความสนใจหรื อเรี ยกร้องความ
สนใจให้เกิดขึ้นในตัวผูฟ้ ั ง อาจกระตุน้ ด้วยการนาเสนอด้วยวิธีแปลกใหม่ ตลอดจนการสร้างความ
น่าเชื่ อถื อ หรื อความศรัทธา ตัวแทนฯ จะต้องเริ่ มต้นการสนทนากับผูม้ ุ่งหวังด้วยเรื่ องทัว่ ไป เช่ น
เรื่ องสภาพอากาศ เรื่ องสุ ขภาพ เรื่ องลักษะการทางานของผูม้ ุ่งหวัง หรื อแม้กระทัง่ เรื่ องของอาหาร
การกิ น เพื่อเป็ นการสร้ างความคุ น้ เคยและสร้ างสัมพันธภาพที่ ดี โดยตัวแทนฯ จะต้องวิเคราะห์
ลักษณะ และอารมณ์ของผูม้ ุ่งหวังว่าผูม้ ุ่งหวังแต่ละคนมีลกั ษณะแบบใด
2. สร้ างความต้ องการ (Need Step) แสดงให้ผฟู้ ัง หรื อผูร้ ับสารเห็นถึงความต้องการ
(showing the need) อาจใช้วธิ ีนาเสนออธิบายปัญหา (describing the problem) ในรู ปลักษณ์ที่ผรู้ ับ
สารต้องการ ตัวแทนฯ ต้องตระหนักถึงความต้องการของผูม้ ุ่งหวังเป็ นอันดับแรก ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้
ตัวแทนฯ สามารถค้นพบได้ในขั้นตอนการสร้างความสนใจ (Attention step) เมื่อทราบข้อมูล
ดังกล่าวแล้วจึงสามารถนามาผนวกกับ ผลิตภัณฑ์ (product) ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้
มุ่งหวัง แต่ในศิลปะการขายนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเสมอไป บางครั้งตัวแทนฯ สามารถนาเอา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการนาเสนอไปสร้างแรงจูงใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์ต่อผูม้ ุ่งหวังได้
3. ตอบสนองความต้ องการ (Satisfaction Step) เป็ นการตอบสนองความต้องการและ
ความพอใจแก่ผรู ้ ับสาร (satisfying the need) โดยการชี้แนะชี้นา หรื อเสนอแนวทางและวิธีแก้ปัญหา
แก่ผรู ้ ับสาร ขั้นตอนนี้ตวั แทนฯ ต้องนาเสนอข้อดี หรื อประโยชน์ที่ผมู้ ุ่งหวังจะได้รับในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอว่าสามารถตอบสนองความต้องของผูม้ ุ่งหวังได้อย่างไร
4. สร้ างภาพให้ ผ้ ฟู ังนึกเห็นถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ (Visualization Step) นาเสนอความคิดเห็น
แนวทาง ให้ผฟู ้ ังมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น (visualizing the results) หรื อเกิดภาพขึ้นในใจ
เช่น หากเชื่ อในสิ่ งที่ตวั แทนฯแนะนาก็จะเกิดผลดีในอนาคตต่อตัวผูม้ ุ่งหวังเอง และครอบครัว
5. ลงมือปฏิบัติ (Action Step) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่ผรู้ ับสารที่เชื่อฟังหรื อลงมือปฏิบตั ิ
(action) ตามสิ่ งที่ได้ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งอาจใช้วธิ ีกระตุน้ เรี ยกร้องให้กระทาหรื อลงมือปฏิบตั ิทนั ที
(requesting action) โดยปราศจากความลังเล ในขั้นตอนนี้จะมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนการปิ ดการ
ขาย (Closing) ตัวแทนฯ ควรจะใช้คาถามย้าเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าผูม้ ุ่งหวังจะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่
ตัวแทนฯ ได้นาเสนอ เช่น “สะดวกทาวันนี้เลยไหมคะ ถ้าอย่างนั้นรบกวนกรอกแบบฟอร์มนี้ และ
ขอบัตรประชาชนด้วยค่ะ” หรื อ “ตกลงจะชาระเงินสด หรื อหักบัญชีธนาคารดีคะ”
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S.1
Attention

S.2
Need

S.3
Satisfaction

S.4
Visualization

S.5
Action

แบบจาลองที่ 2.1 ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจ (The Motivated Sequence Model)
3. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม (2549) เสนองานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความสุ ภาพในการขอร้อง
และการปฎิ เสธในการติดต่อธุ รกิ จทางจดหมายในภาษาไทยตามแนววัจนปฎิบตั ิศาสตร์ ” พบว่าใน
การใช้กลวิธีความสุ ภาพในการขอร้อง 6 กลวิธี ได้แก่ การยกย่อง การใช้วจั นกรรมที่ทาให้ผฟู้ ังพึง
พอใจ การให้เหตุผล การเสนอทางเลือก การแสดงความหวัง และการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมทางธุ รกิ จ
ส่ วนกลวิธีความสุ ภาพในการปฏิเสธประกอบด้วย 5 กลวิธี ได้แก่ การยกย่อง การใช้วจั นกรรมที่ทา
ให้ผูฟ้ ั งพึงพอใจ การให้เหตุผล การแสดงความหวัง และการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมทางธุ รกิ จ สรุ ป
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีความสุ ภาพในการขอร้อง และการปฏิเสธในการติดต่อธุ รกิ จทาง
จดหมายในภาษาไทย ประกอบด้วย อานาจ ระยะห่ างทางสังคม ภาระหน้าที่ และวัฒนธรรม ซึ่ งใน
ส่ วนของภาระหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรุ นแรงของการขอร้องและการปฏิเสธ กล่าวคือ
หากเป็ นการขอร้องให้ผฟู ้ ั งกระทาในสิ่ งที่อยูน่ อกเหนือภาระหน้าที่ และหากเป็ นการปฏิเสธในสิ่ งที่
เป็ นภาระหน้าที่ของผูพ้ ูดจะเป็ นการรบกวนผูฟ้ ั งมากกว่าการปฏิเสธสิ่ งที่อยู่นอกเหนื อภาระหน้าที่
ของผูป้ ฏิ เสธ ส่ วนปั จจัย ด้า นวัฒนธรรมนั้นพบว่า วัฒนธรรมที่ มี ผลต่ อการเลื อกใช้ค วามสุ ภาพ
ได้แก่ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทางธุ รกิจ ส่ วนปั จจัยด้านตาแหน่ งหน้าที่ของผูร้ ่ วมการติดต่อ
ทางธุ รกิจพบว่า ไม่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีความสุ ภาพในการขอร้องและการปฏิเสธในการติดต่อ
ธุ รกิ จทางจดหมายในภาษาไทย เนื่ องจากวัฒนธรรมทางธุ รกิ จส่ วนใหญ่มีการแสดงการยกย่องให้
เกี ยรติ กบั ผูร้ ่ วมติ ดต่อทางธุ รกิ จไม่ว่าผูต้ ิดต่อนั้นจะมีตาแหน่ งหน้าที่อย่างไร นอกจากนี้ ลกั ษณะ
รู ปแบบความเป็ นทางการของจดหมายธุ รกิจเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ส่งผลทาให้ตาแหน่ งหน้าที่ของผู้
ร่ วมติดต่อธุ รกิจ ไม่มีผลต่อการเลือกให้กลวิธีความสุ ภาพ
จากงานวิจยั ท าให้ท ราบว่า ปั จจัย ทางสัง คมประกอบด้วย อานาจ ระยะห่ า งทางสัง คม
ภาระหน้าที่ และวัฒนธรรม มี ผลทาให้เกิ ดการใช้กลวิธีในการขอร้ อง และปฏิเสธในการติดต่อ
ธุ รกิ จทางจดหมายในภาษาไทยที่ แตกต่างกัน โดยในส่ วนของปั จจัยทางวัฒนธรรมนั้นจะแสดง
ออกมาในรู ปแบบของกลวิธีการขอโทษ และกลวิธีการขอบคุณ
ธิ ดารัตน์ น้อมมนัส (2546) เสนองานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการตอบปฏิ เสธของคนไทย”
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษารู ป แบบและหน้าที่ ของการสื่ อสารในการตอบปฏิ เสธของคนไทย การ
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เลื อกใช้กลวิธีตอบปฏิ เสธในแต่ละบริ บท และศึกษาปั จจัยด้านเพศ ลาดับเกี ยรติของอาชี พ และ
สภาพทางสังคมระหว่างคู่สนทนามีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้กลวิธีตอบปฏิเสธหรื อไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูลจากบทสนทนาโทรทัศน์ 2 เรื่ อง และเก็บข้อมูลโดยการทาแบบสอบถามเพื่อสารวจกลวิธี
การตอบปฏิ เสธ ผลการวิจยั พบว่า รู ปประโยคบอกเล่ าหรื อปฏิ เสธเป็ นประเภทที่พ บมากที่ สุ ด
รองลงมาคือประโยคคาสัง่ และประโยคคาถาม ส่ วนกลวิธีการตอบปฏิเสธสามารถจาแนกตามกลุ่ม
ความหมายได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ การให้เหตุผล การพูดเป็ นนัย การแบ่งรับแบ่งสู้ การตอบรับใน
อนาคต การไม่ยอมรับข้อเสนอ และการหยัง่ ความคิดของคู่สนทนา พบการให้เหตุผลมากที่สุดใน
การตอบปฏิเสธ ส่ วนปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการตอบปฏิเสธมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสถานภาพทาง
สังคมของคู่สนทนา
งานวิจยั ในเรื่ องนี้ แสดงให้เห็นว่าปั จจัยทางด้านสถานภาพทางสังคมระหว่างคู่สนทนา
เป็ นตัวแปรที่ทาให้มีผลกระทบต่อการตอบปฏิเสธมากที่สุด
จะเห็ นได้ว่าสิ่ งที่พบจากงานวิจยั ทั้ง 2 ชิ้ น ทาให้ทราบว่าปั จจัยทางด้านสังคมเป็ นตัว
แปรที่ทาให้เกิ ดใช้กลวิธีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ได้แก่ อานาจ ระยะห่ างทางสังคม ภาระหน้าที่
และวัฒนธรรมไทย และสถานภาพทางสัง คมของคู่สนทนา แต่ ปัจจัยที่ ทาให้เกิ ดการใช้ภาษาที่
แตกต่างกันนั้นยังมีปัจจัยด้านวัฒนธรรมตามแนวคิดมิติความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Dimensions
of Cultural Variability) ของฮอฟสตีท (Geert Hofstede 1980, 1983) ทาให้ในสังคมไทยจึงใช้วจั
นกรรมที่แตกต่างกันในการติดต่อสื่ อสาร
ปราณี นุ่ มไทย (2543) เสนองานวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของ
ตัวแทนประกันชี วิตผูห้ ญิงที่มีการนาเสนอประกันชี วิตให้กบั เจ้าของธุ รกิ จขนาดย่อม” โดยศึกษา
เกี่ ยวกับกิ จกรรมการสื่ อสารของตัวแทนประกันชี วิตเพศหญิงที่ใช้ในขั้นตอนการขายประกันชี วิต
ได้แก่ กิ จกรรมที่เป็ นวัจนภาษา กิ จกรรมที่เป็ นอวัจนภาษา และกิ จกรรมการสื่ อสารแบบไม่เป็ น
ทางการ โดยท าการศึ กษาคุ ณลักษณะของสารในเส้ นทางหลัก และเส้ นทางริ ม โดยแบ่งกลุ่ ม ผู้
มุ่งหวังออกเป็ น 3 กลุ่มตามระดับความสัมพันธ์ ได้แก่ ผูม้ ุ่งหวัง และตัวแทนฯ ที่เป็ นคนคุน้ เคยกัน
ผูม้ ุ่งหวัง และตัวแทนฯ ที่เป็ นคนรู ้จกั กัน ผูม้ ุ่ง และตัวแทนฯที่เป็ นคนแปลกหน้า สรุ ปผลการวิจยั ใน
การเปลี่ ยนแปลงระดับความสัม พันธ์ ของผูม้ ุ่ งหวังทั้ง 3 กลุ่ ม พบว่า 1.กิ จกรรมที่เป็ นวัจนภาษา
(Verbal) แบบเป็ นทางการ (formal) และไม่เป็ นทางการ (informal) 2. กิ จกรรมที่เป็ นอวัจนภาษา
(Non-verbal) 3. กิจกรรมการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ (informal) ซึ่ งผลของกิจกรรมการสื่ อสาร
ระหว่างผูม้ ุ่งหวังจากฐานะคนรู ้ จกั กับตัวแทนฯ ได้แก่ ตัวแทนฯ ใช้การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
โดยใช้การอ้างอิงบุคคลที่รู้จกั เพื่อความน่าเชื่อถือ ใช้เอกสาร แบบสอบถาม ในการสรุ ปกรมธรรม์
เพื่อเปลี่ยนแปลง อ้างอิงบุคคลที่รู้จกั เพื่อความน่าเชื่อถือ เพราะตัวแทนฯ สามารถเข้าเรื่ องที่ตอ้ งการ
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คุ ยได้ทนั ที เพราะมีเอกสารเป็ นใบเบิกทางที่เตรี ยมมาด้วย ผลของกิ จกรรมการสื่ อสารระหว่างผู้
มุ่งหวังจากฐานะคนแปลกหน้ากับตัวแทนฯ ได้แก่ ตัวแทนฯ สามารถสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการพู
คุ ยเรื่ องทัว่ ๆ ไป และการหาข้อมูลที่ เกี่ ย วข้องกับตัวของผูม้ ุ่ งหวัง (information seeking) เพื่อที่
ตัวแทนฯ จะพยายามรู้จกั ความเป็ นตัวตนของลูกค้าให้มากที่สุด ส่ วนผลของกิ จกรรมการสื่ อสาร
ระหว่างผูม้ ุ่งหวังจากฐานะคนคุ น้ เคยกับตัวแทนฯ ได้แก่ ตัวแทนฯ จะใช้วิธีพูดเรื่ องทัว่ ๆ ไป โดย
ตัวแทนฯ จะเป็ นผูถ้ ามคาถามที่สามารถสื่ อได้ถึงสิ่ งที่ผมู้ ุ่งหวังเป็ นห่ วงมากที่สุด, ใช้เอกสารเพื่อการ
สัมภาษณ์การขาย รวมทั้งการใช้เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบกรมธรรม์ ในการเลือกตัดสิ นใจนั้นผู้
มุ่งหวังจะเลื อกเส้ นทางใดเส้ นทางหนึ่ ง เพียงอย่างเดี ยว และไม่จาเป็ นต้องมี แบบแผนที่แน่ นอน
ตายตัวต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิต จากการศึกษาทาให้ทราบว่ากิจกรรมการสื่ อสารมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวัง
จากการค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นผูว้ ิจยั ยังไม่พบการใช้ทฤษฎีกลวิธี
ภาษาสุ ภาพ (politeness strategies) ของบราวน์ และ เลวินสัน (Brown & Levinson, 1987) และการ
ใช้ข้ นั ตอนการโน้มน้าวใจตามทฤษฎี The Motivated Sequence ของอลัน มอนโร (Alan H.
Monroe, 1930) ในเชิงธุ รกิจการขายประกันชีวติ ระหว่างตัวแทนประกันชีวติ และผูม้ ุ่งหวัง ผูว้ ิจยั จึง
เลื อกทฤษฎี ท้ งั 2 อย่า งเพื่ อทาการศึ ก ษาในเรื่ องกลวิธี การใช้ภาษาเพื่ อโน้มน้าวใจของตัวแทน
ประกันชี วิตเพศหญิ ง เนื่ องจากในการศึ กษาการสนทนาในบริ บ ทการขายประกันชี วิตเป็ นการ
สื่ อสารในลักษณะโต้ตอบกันระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวัง (Two way communication) ตัวแทนฯ
เริ่ มต้นโดยการผูกมิตร และสร้างความคุน้ เคยเพื่อเข้าสู่ วตั ถุประสงค์ที่แท้จริ งคือการเสนอขายประกัน
ดังนั้นกลวิธีความสุ ภาพ และทฤษฎี The Motivated Sequence จึงเป็ นแนวคิดที่เหมาะสมใน
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์ทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจศึกษา
ต่อไป

16

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ กษาเรื่ องกลวิธี ก ารใช้ภาษาเพื่อโน้ม น้า วใจของตัวแทนประกันชี วิตเพศหญิ ง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย
และกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยกับการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพ และการใช้ข้ นั ตอนการโน้มน้าวใจดังนี้

คนคุน้ เคย

กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก
และด้านลบ

คนไม่คุน้ เคย

ขั้นตอนการโน้มน้าวใจ
1. สร้างความสนใจ
2. สร้างความต้องการ
3. ตอบสนองความต้องการ
4. สร้างภาพให้ผฟู้ ังนึกเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้น
5. ลงมือปฏิบตั ิ

แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่ องกลวิธีภาษาสุ ภาพ และขั้นตอนการโน้มน้าวใจ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวติ ” การศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพและภาษา
โน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชี วิตในการเสนอขายประกัน โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. การเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 การเลือกตัวแทนประกันชี วต
ิ
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีคดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยคัดเลือก ตัว
แทนฯ เพศหญิ ง จ านวน 4 คน ที่ มี ก ารน าเสนอขายประกัน ชี วิ ต ต่ อ ผู้มุ่ ง หวัง ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 8 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างตัวแทนประกันชี วิตทั้ง 4 คนนี้ ได้คดั เลื อกจาก
ตัวแทนฯ ที่ มีป ระสบการณ์ การขายและความสามารถในการโน้มน้าวใจลูก ค้าสู ง โดยผูว้ ิจยั ได้
คัดเลือกจากเกณฑ์การจาแนกระดับขั้นของตัวแทนฯ ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จาแนกไว้ 7 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 ที่ปรึ กษาประกันชีวิต (NFA / FA) จะจาแนกได้ 2 ลักษณะดังต่อไปนี้ (อบรม
ตัวแทนฯ 2554 : 4)
- FA (Finance Agent) หมายถึง ตัวแทนขายประกันชี วิตที่ได้รับเงิ นเดือน
รวมทั้งค่านายหน้า (Commission)
- NFA (Non Finance Agent) หมายถึง ตัวแทนที่ไม่ได้รับเงินเดือน จะได้รับ
แต่เพียงค่านายหน้า (Commission) ตามอัตราส่ วนของเบี้ยประกันที่ขายได้ภายใต้เงื่อนไขของบริ ษทั
ฯ ซึ่ งทั้ง 2 ประเภทจัดอยู่ในกลุ่ มเดี ยวกัน มีหน้าที่ตอ้ งรักษาค่ าเบี้ยประกัน FYP (First year
Premium) 36,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน
ระดับที่ 2 ตัวแทนมาตรฐาน : Standard Agent (SA) มีหน้าที่ตอ้ งรักษาค่าเบี้ยประกัน FYP
(First year Premium) 100,000 บาท ภายในระยะเวลา 3- 6 เดือน
ระดับที่ 3 หัวหน้าหน่ วย : Unit Manager (UM) มีหน้าที่ตอ้ งรักษาค่าเบี้ยประกัน FYP
(First year Premium) 200,000 บาท ภายในระยะเวลา 3- 6 เดือน โดย หัวหน้าหน่วย 1 คนจะต้องมี
ตัวแทนฯ ในสังกัด 4 คน
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ระดับที่ 4 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ : Assistant Manager (AM) มีหน้าที่ตอ้ งรักษาค่าเบี้ยประกัน
FYP (First year Premium) 200,000 บาท ทั้งทีมงาน ภายในระยะเวลา 6 – 12 เดือน
ระดับที่ 5 ผูจ้ ดั การ : Manager (M) มีหน้าที่ตอ้ งรักษาค่าเบี้ยประกัน FYP (First year
Premium) 500,000 บาท ทั้งทีมงาน ภายในระยะเวลา 6 – 12 เดือน โดย ผูจ้ ดั การ 1 คนจะต้องมี
บุคคลระดับผูช้ ่วยในสังกัด 1 คน, หัวหน้าหน่วยในสังกัด 1 คน และตัวแทนฯ 6 คน
ระดับที่ 6 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ : Assistant Vice President (AVP) บุคลากรตามโครงสร้าง
ในระดับนี้จะต้องมีอายุงานไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จะต้องสร้างบุคลากรในระดับผูจ้ ดั การ 5 คน ในระดับนี้
มีหน้าที่ตอ้ งรักษาค่าเบี้ยประกัน FYP (First year Premium) 6,000,000 บาท 3 ปี สุ ดท้ายอัตราต่ออายุ
ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ที่วางไว้
ระดับที่ 7 ผูอ้ านวยการ : Vice President (VP) จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
จะต้องสร้างบุคลากรในระดับ ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการ 3 คน และมีหน้าที่ตอ้ งรักษาค่าเบี้ยประกัน FYP
(First year Premium) ในปี สุ ดท้าย 20 ล้านบาท
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเฉพาะตัวแทนเพศหญิงระดับผูจ้ ดั การ
Manager (M) ซึ่ งหมายถึง ตัวแทนที่จะต้องรักษาค่าเบี้ยประกัน FYP (First year Premium) 500,000
บาท ทั้งทีมงาน ภายในระยะเวลา 6 – 12 เดือน โดย ผูจ้ ดั การ 1 คนจะต้องมีบุคคลระดับผูช้ ่วยใน
สังกัด 1 คน, หัวหน้าหน่วยในสังกัด 1 คน และตัวแทนฯ 6 คน ผูว้ จิ ยั คัดเลือกเฉพาะตัวแทนในระดับ
นี้เนื่องจากเป็ นตัวแทนฯ ที่อยูใ่ นระดับที่ 5 ซึ่งมียอดขายสู งเนื่องจากมีหน้าที่ใ นการรักษาเบี้ยประกัน
ชี วิตสู งตามระยะเวลาที่กาหนด และการพัฒนาด้านความสามารถของตัวแทนฯ ในระดับนี้ จะต้อง
ผ่านการฝึ กฝนทักษะการขายตั้งแต่ระดับที่ 1 ซึ่ งในแต่ละขั้นตัวแทนฯ จะมีเบี้ยประกันชีวิตที่จะต้อง
รั ก ษาตามเงื่ อ นไขของบริ ษ ัท ฯ จึ ง แสดงถึ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งของตัว แทนที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
ความสามารถในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ทาประกันชีวติ
1.2 การเลือกกลุ่มผูม้ ุ่งหวัง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มผูม้ ุ่งหวังทั้งหมดจานวน 8 คน โดยจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ไม่มีความคุ น้ เคยกับตัวแทนจานวน 4 คน และกลุ่มที่มีความคุ น้ เคยกับตัวแทนจานวน 4 คน
เนื่ องจากระดับความสัมพันธ์ ของผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ม เป็ นตัวแปรสาคัญทาให้ตวั แทนฯ ใช้กลวิธี
การโน้มน้าวใจที่แตกต่างกัน
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ุ่งหวัง และตัวแทนฯ ที่ไม่คุน้ เคย หมายถึ ง บุคคลทั้งสอง
ฝ่ าย ไม่มีความรู ้จกั กันมาก่อนเลย หรื อ อาจเป็ นคนที่ได้รับการแนะนาจากบุคคลอื่น
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กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ หมายถึง การที่ตวั แทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังได้เคยรู้จกั
กันมาก่ อนโดยความสัมพันธ์อาจรวมถึ งการ เป็ นเพื่อนร่ วมสถาบันการศึกษา คนรู้จกั เพื่อนของ
เพื่ อ น รวมทั้ง เป็ นบุ ค คลที่ อ าศัย อยู่ใ นพื้ น ที่ ล ะแวกใกล้เ คี ย งกันมี ก ารพบหน้า กัน อยู่เป็ นประจ า
ความสัมพันธ์ของคนคุ น้ เคยคือคนที่สามารถคุยกันได้อย่างถูกคอ มีความสนิ ทกันเป็ นการส่ วนตัว
โดยไม่มีเรื่ องของธุ รกิจการค้าใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
2. แหล่ งข้ อมูลในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ
2.1 แหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลประเภทเอกสาร และวารสารใน
การประกอบการขายประกันชี วิต รวมทั้งงานวิจยั ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันชีวิต ซึ่ ง
ข้อมูลประเภทเอกสารได้รวบรวมจากห้องสมุดและศูนย์ขอ้ มูลต่าง ๆ
2.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) เป็ นการศึกษาข้อมูลประเภทบุคคลโดยใช้
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participation observation) จากการออกภาคสนามกับตัวแทนประกัน
ชีวติ เพศหญิง บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด ที่มีการนาเสนอขายประกันชีวติ ต่อผูม้ ุ่งหวัง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่ วม (Participation observation) จากการออกภาคสนามกับตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง
ด้วยการเข้าร่ วมฟั งการนาเสนอขายประกันชีวิต และบันทึกเทปการสนทนาระหว่างตัวแทนฯ กับผู้
มุ่งหวัง และมีการถอดเทปบทสนทนาที่ได้จากการออกภาคสนาม จานวน 8 บทสนทนา โดยออก
ภาคสนามกับตัวแทนประกันชีวติ จานวน 4 ราย
3.2 ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลประเภทเอกสาร และวารสารในการประกอบการขายประกันชี วิต
รวมทั้งงานวิจยั ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันชีวติ เพื่อนามาใช้ประกอบการศึกษาวิจยั
3.3 ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสี ยง ในระหว่าง
สังเกตการณ์ การนาเสนอขายประกันชี วิตของตัวแทนฯ ให้กบั ผูม้ ุ่ งหวัง และท าการถอดเทปบท
สนทนาด้วยการบันทึกลงเครื่ องคอมพิวเตอร์
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4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการขายประกันชีวิต เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบการวิเคราะห์
ในการทาการศึกษา ซึ่ งมีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1 การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร วารสารที่เกี่ ยวข้องกับการขายประกันชี วิตจากฝ่ ายอบรม
ตัวแทนฯ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการมีส่วนร่ วมในการรับฟั งบทสนทนาระหว่างการขาย
ของตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวัง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ใช้ก ารจดบัน ทึ ก แบบมี ส่ ว นรวมในการเก็ บ ข้อ มูล และบรรยากาศในการพูด คุ ย
ระหว่างตัวแทนประกันชี วิตและผูม้ ุ่งหวัง โดยผูว้ ิจยั ได้สร้างตารางบันทึกความถี่ ในการใช้กลวิธี
ภาษาสุ ภาพของตัวแทนฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบการการจดบันทึกและการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม โดยการอ้างอิงจากทฤษฎีกลวิธีภาษาสุ ภาพ (Politeness strategies) ของบราวน์ และ เลวิน
สัน (Brown & Levinson, 1987) แต่เนื่องจากกลวิธีภาษาสุ ภาพนี้ มีกลวิธีการใช้รูปภาษาอ้อมค้อมแต่
เป็ นที่เข้าใจกัน ซึ่งเป็ นกลวิธีที่ใช้ในภาษาอังกฤษผูว้ จิ ยั จึงปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยการตัด
กลวิธีน้ ี ออกจากการศึกษาเนื่ องจากไม่พบการใช้กลวิธีน้ ี ในภาษาไทย และการใช้ข้ นั ตอนการโน้ม
น้าวใจตามทฤษฎี The Motivated Sequence ของมอนโร (Monroe, 1930) มาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การสร้างเครื่ องมือวิจยั นี้โดยสามารถดูเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้จากตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงความถี่ในการใช้ภาษาโน้มน้าวใจของตัวแทนขายประกันชีวิตเพศหญิง
ตารางแสดงความถี่ในการใช้ ภาษาโน้ มน้ าวใจของตัวแทนขายประกันชีวติ เพศหญิง
ขั้นตอนการสร้ างแรงจูงใจ
ขั้นตอนการโน้ มน้ าวใจ (The Motivated Sequence)
1 2 3 4 5
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านบวก
- การแสดงความสนใจ,ใส่ ใจในตัวผูฟ้ ัง
- การแสดงความรู ้สึกอารมณ์เกินจริ ง
- การเน้นหรื อว่าผูพ้ ดู มีความสนใจหรื อห่วงใยผูฟ้ ัง
- การใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม
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- การแสดงการเห็นด้วย/กล่าวซ้ าเพื่อเลี่ยงการขัดแย้ง
- การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย
- การแสดงว่ามีความรู ้ร่วมกัน
- การพูดตลก
- การแสดงให้เห็นว่าผูพ้ ูดรู ้วา่ ความปรารถนาผูฟ้ ังต้องการอะไร
- การเสนอหรื อสัญญาว่าจะทาอะไร
- การมองโลกในแง่ดี
- การเน้นว่าผูพ้ ดู และผูฟ้ ังทากิจกรรมร่ วมกัน
- การให้เหตุผล
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั
- การให้ของขวัญหรื อแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน
เช่น การ สวมกอด จับมือ หรื อตบไหล่
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านลบ
- การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน
- การมองโลกในแง่ร้าย
-การลดอัตราล่วงละเมิดโดยใช้คาที่แสดงว่าการคุกคามเป็ น
เรื่ องเล็กน้อย
-การใช้รูปภาษาแสดงการนับถือโดยผูพ้ ดู ถ่อมตัวและยกย่อง
ผูฟ้ ัง
- การขอโทษ
- การทาให้ผพู้ ดู ผูฟ้ ังเป็ นบุคคลที่สาม
- การแสดงว่าการกระทาคุกคามหน้าเป็ นเสมือนกฎ
- การทาให้เป็ นนามวลี
- การขอบคุณ
หมายเหตุ : คาอธิ บายของขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจ ดูรายละเอียดที่หน้า 12
ในการจดบันทึกข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดเรื่ องกลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก และกลวิธี
ภาษาสุ ภาพด้านลบของกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (2551 : 135-143) (ดูคานิยามกลวิธีภาษาสุ ภาพ
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ต่ า ง ๆ ในภาคผนวก ก.) ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ผู้วิจ ัย ได้น าเครื่ อ งมื อ วิจ ัย ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ประเมินก่อนการนาไปใช้
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ หาค่า ความถี่ ในการกลวิธี ภาษาสุ ภาพด้านบวกและด้านลบ และ
ความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนการโน้มน้าวใจ โดยการถอดข้อมูลบทสนทนาในทุกกระบวนนาเสนอขาย
ที่บนั ทึกได้จากเครื่ องบันทึกเสี ยง ออกมาเป็ นบทสนทนา (Transcription) จดบันทึกข้อมูลความถี่ลง
ในตารางเครื่ องมื อ วิจยั และประมวลผลออกมาในรู ปแบบสถิ ติร้ อยละ โดยใช้สู ต รการค านวณ
ดังต่อไปนี้
S = *100
S หมายถึง ค่าร้อยละที่คานวณจากความถี่ที่ปรากฏในการใช้
A หมายถึง ค่าความถี่ที่ปรากฏในการใช้ในกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย และไม่คุน้ เคย
B หมายถึง ผลรวมของจานวนครั้งในการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพทั้งหมด
6.2 การวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้นาตัวอย่างลักษณะการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพ และขั้นตอนการโน้มน้าวใจจาก
บทสนทนาในการขายประกันมาทาการวิเคราะห์เนื้อหา โดยวิธีการดังต่อไปนี้
6.2.1 การนาบทสนทนาที่ตวั แทนฯ นาเสนอขายประกันชี วิตให้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังมา
เปรี ยบเทียบความสอดคล้องกับการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพประเภทต่าง ๆ โดยดูจากคานิ ยามการใช้
กลวิธีภาษาสุ ภาพของกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพของ
ตัวแทนฯ ประกันชีวติ ในการเสนอขายประกันให้กบั ผูม้ ุ่งหวัง
6.2.2 การนาบทสนทนาที่ได้จากการออกภาคสนามกับตัวแทนฯ มาทาการวิเคราะห์
ตามขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจของอลัน มอนโร (Alan H. Monroe, 1930) เพื่อศึกษาลักษณะการใช้
ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจในบริ บทของการเสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวัง

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่ อง “กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชี วิต
เพศหญิง” ในบริ บทการเสนอขายประกันชี วิต มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะกลวิธี ภาษาสุ ภาพ
และขั้นตอนการใช้ภาษาโน้ม น้า วใจของตัว แทนประกัน ชี วิต ในการนํา เสนอขายประกันชี วิต
ประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผมู ้ ุ่งหวัง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้วิ จ ัย ได้ ท ํา การรวบรวมข้อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ วม
(Participation observation) จากการออกภาคสนามกับตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงด้วยการเข้าร่ วม
ฟังการนําเสนอขายประกันชี วิต ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 โดยได้ทาํ
การบันทึกเทปการสนทนาระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวัง และมีการถอดเทปบทสนทนาที่ได้จากการ
ออกภาคสนาม จํานวน 8 บทสนทนา การออกภาคสนามได้เก็บข้อมูลจากตัวแทนประกันชี วิต
จํานวน 4 คน แบ่งกลุ่มผูม้ ุ่งหวังออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่คุย้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 4 คน
และกลุ่มที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 4 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะนําเสนอเรี ยงลําดับ ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจยั 2 ข้อได้แก่ การศึกษาลักษณะกลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพของตัวแทนฯ ในการ
เสนอขายประกันชี วิตกับผูม้ ุ่งหวัง และการศึกษาการใช้ข้ นั ตอนการโน้มน้าวใจของตัวแทนฯ ใน
การเสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวัง
4.1 การใช้ กลวิธีภาษาสุ ภาพของตัวแทนประกันชีวติ เพศหญิงกับผู้ม่ ุงหวัง
ในการออกภาคสนามทั้ง 8 ครั้ง กับตัวแทนฯ 4 คน ผูว้ จิ ยั ได้เข้าร่ วมรับฟังการสนทนา และ
สังเกตขั้นตอนในการเสนอขายประกันของตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯ จะเริ่ มพูดคุยแนะนําตัวในการ
เปิ ดใจผูม้ ุ่งหวัง เพื่อนําไปสู่ ข้ นั ตอนการขายต่อไป ผูว้ ิจยั สังเกตว่าตัวแทนฯ จะมีการใช้วิธีในการ
สื่ อสารทั้งวัจนภาษา (Verbal language) และ อวัจนภาษา (Nonverbal language) เพื่อนําเสนอการ
ขายประกันในแบบต่ า ง ๆ รวมทั้ง การตอบคํา ถาม เพื่อ โน้ม น้า วให้ผูม้ ุ่ ง หวัง ตัดสิ นใจในการทํา
ประกันชีวติ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ทฤษฎี “กลวิธีภาษาสุ ภาพ” ของบราวน์และเลวินสัน (Brown & Levinson,
1987) เป็ นกรอบวิธีวจิ ยั (Research framework) ผลการศึกษาสามารถสรุ ปเป็ นสถิติร้อยละของการใช้
กลวิธีภาษาสุ ภาพต่อกลุ่มผูม้ ุ่งหวัง พบว่าตัวแทนฯ มีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกกับผูม้ ุ่งหวัง
มากกว่าการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบ โดยตัวแทนฯ มีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก 7 กลวิธี
ได้แก่ การใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม การแสดงความสนใจใส่ ใจในตัวผูฟ้ ั ง การเสนอ
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หรื อสัญญาว่าจะทําอะไร การหลี กเลี่ยงการไม่เห็นด้วย การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน การพูดตลก
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั และการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบ 5 กลวิธี ได้แก่ การใช้รูป
ภาษาแสดงการนับถือโดยผูพ้ ูดถ่อมตัวและยกย่องผูฟ้ ัง การลดอัตราล่วงละเมิดโดยใช้คาํ ที่แสดงว่า
การคุกคามเป็ นเรื่ องเล็กน้อย การขอบคุณ การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน และการขอโทษ
ซึ่ งในการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพทั้งด้านบวกและด้านลบนั้นพบว่ามีความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุ น้ เคยและไม่คุน้ เคยดังตารางที่ 4.1 ได้แสดงข้อมูลสถิติร้อยละของ
การใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพที่พบในการศึกษาครั้งนี้
ตาราง 4.1 สถิติการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพของตัวแทนประกันชีวติ

กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านบวก

1. การใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม
2. การแสดงความสนใจ, ใส่ ใจในตัวผูฟ้ ัง
3. การเสนอหรื อสัญญาว่าจะทําอะไร
4. การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย
5. การแสดงว่ามีความรู ้ร่วมกัน
6. การพูดตลก
7. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านลบ
1. การใช้รูปภาษาแสดงการนับถือโดยผูพ้ ดู ถ่อมตัวและยก
ย่องผูฟ้ ัง
2. การลดอัตราล่วงละเมิดโดยใช้คาํ ที่แสดงว่าการคุกคาม
เป็ นเรื่ องเล็กน้อย
3. การขอบคุณ
4. การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน
5. การขอโทษ

กลุ่มผู้ม่ ุงหวัง
ไม่ ค้ ุนเคย
คุ้นเคย
จานวน
จานวน
%
(ครั้ง) % (ครั้ง)
62
31
10
7
3
2
1

44.60
22.30
7.19
5.03
2.15
1.43
0.71

102
21
13
4
2
6
2

64.96
13.37
8.28
2.54
1.27
3.82
1.27

6

4.31

0

0

6

4.31

2

1.27

4
4
3

2.87
2.87
2.15

2
3
0

1.27
1.91
0
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จากรู ปแบบการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงที่เสนอขายประกัน
แบบต่ า ง ๆ ให้ ก ับ ผูม้ ุ่ ง หวัง ทั้ง 2 กลุ่ ม สามารถยกตัว อย่า งให้ เ ห็ น และอธิ บ ายรายละเอี ย ดได้
ดังต่อไปนี้
4.1.1กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านบวกทีพ่ บในการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าตัวแทนฯ มีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกกับผูม้ ุ่งหวังทั้ง 2
กลุ่มรวม 7 กลวิธี ได้แก่ การใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม การแสดงความสนใจใส่ ใจใน
ตัวผูฟ้ ั ง การเสนอหรื อสัญญาว่าจะทํา อะไร การหลี กเลี่ ยงการไม่ เห็ นด้วย การแสดงว่า มีความรู้
ร่ วมกัน การพูดตลก การแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์กนั สามารถสรุ ปรายละเอียดในแต่ละกลวิธี
ดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก
100
90
80
70
60
50
40

คนไม่ค้ นุ เคย%

30

คนคุ้นเคย%

20
10
0
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1. กลวิธีการใช้ รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม
ผลการศึกษาพบความถี่ในการใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่มของตัวแทนฯ กับผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย จํานวน 62 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 44.60 ในระหว่างการนําเสนอขายแบบประกัน
ชี วิต และมีการใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย จํานวน 102 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 64.96 พบว่ามี
การใช้สรรพนาม (Pronoun) ที่ตวั แทนฯ ใช้เรี ยกแทนตนเอง และผูม้ ุ่งหวัง ได้แก่ คําสรรพนามที่ใช้
เรี ยกหมู่เครื อญาติ หรื อบุ คคลในครอบครัว เช่ น “หนู ” “พี่” เพื่อแสดงการเป็ นพวกพ้องหรื อลด
ระยะห่างระหว่างคู่สนทนา ซึ่งจากการสังเกตกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยพบว่าตัวแทนฯ จะใช้คาํ สรรพ
นามแบบเป็ นทางการ (formal) เช่น ใช้คาํ สรรพนามเรี ยกผูม้ ุ่งหวังว่า “คุณ” และใช้คาํ แทนตัวเองว่า
“ดิฉนั ” ในการเริ่ มสนทนารวมทั้งมีการใช้คาํ สรรพนามที่แสดงการยกย่องมากกว่าสรรพนามที่เป็ น
ที่นิยมใช้ทว่ั ไป เช่ น คําว่า “คุ ณพี่” และมีการเปลี่ ยนคําสรรพนามที่ใช้เรี ยกเครื อ ญาติเมื่อเริ่ มการ
สนทนาไปได้ระยะหนึ่ ง ส่ วนกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยพบว่าตัวแทนฯ จะสนทนาด้วยคําสรรพ
นามที่ใช้เรี ยกหมู่เครื อญาติ เช่น การใช้คาํ ว่า “หนู” หรื อ “พี่” จากการศึกษาพบว่าการใช้สรรพนาม
ขึ้นอยู่กบั ระดับอายุ และระดับความสัมพันธ์ ตัวแทนฯ จึงเลื อกใช้สรรพนามที่ เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ความสนิทสนมและคุน้ เคย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้น พี่พอจะแนะนําใครที่รู้จกั ให้หนูได้บา้ ง”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ”
จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ ตัวแทนฯ เลือกใช้สรรพนามเพื่อสร้างความคุน้ เคย โดยประเมิน
จากระดับอายุของผูม้ ุ่งหวัง
ตัวอย่างที่ 2 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะ คุณพี่”
ตัวแทนฯ : “วันนี้หนูจะมาแนะนําเรื่ องของการออมเงินให้กบั พี่หน่อยค่ะ ซึ่ งรับรองว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อคุณพี่อย่างแน่นอน”
จากกรณี น้ ี ตัวแทนฯ ใช้รูปภาษาที่แสดงอัตลักษณ์ ภายในกลุ่ ม โดยใช้สรรพนามที่เป็ น
ทางการ “คุณ” นําหน้าคําสรรพนามที่แสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่มว่า “พี่” เพื่อแสดงความเป็ นทางการ
และความสุ ภาพในการสนทนา
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ตัวอย่างที่ 3 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “คุณไพโรจน์คะ ที่บริ ษทั คุณให้สวัสดิการอะไรบ้างค่ะ ยุย้ ขออนุญาตเรี ยกพี่นะ
คะ”
จากตัวอย่างจะเห็นว่าในการสนทนานั้น ตัวแทนฯ เริ่ มใช้คาํ สรรพนามแบบเป็ นทางการ
(Formal) เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือ มีการขอเปลี่ยนคําสรรพนามในการสนทนาเป็ นการแทนตัวเอง
ด้วยชื่อเล่น และคําว่า “พี่” เพื่อสร้างความคุน้ เคยมากขึ้น
ตัวอย่างที่ 4 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “อ้าว! แล้วพี่ไม่สบายเป็ นอะไรคะ”
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะ พี่แดง”
จากตัวอย่างที่ 4 เป็ นสถานการณ์ของตัวแทนฯ และผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกันโดยอาศัย
อยู่ใ นละแวกใกล้เคี ย งกัน ตัวแทนฯ จะใช้ค าํ สรรพนาม (Pronoun) แบบเครื อญาติ เนื่ องจากมี
ความคุน้ เคยกันอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยงั พบว่าตัวแทนฯ มีการใช้ชื่อเล่นในการเรี ยกแทนตัวเองในการ
สนทนากับผูม้ ุ่งหวังด้วย
2. กลวิธีการแสดงความสนใจ หรือใส่ ใจในตัวผู้ฟัง
ผลการศึกษาพบว่ามีการความถี่ในการใช้กลวิธีการแสดงความสนใจ หรื อใส่ ใจในตัว
ผูฟ้ ัง ของตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยจํานวน 31 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 22.30 แต่มีการใช้รูปภาษา
ในลักษณะเดียวกันกับผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยจํานวน 21 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 13.37 การใช้กลวิธีน้ ีเป็ น
รู ปแบบการใช้ภาษาที่แสดงความสนใจ หรื อเอาใจใส่ ตวั คู่สนทนา ตัวแทนฯ จะสื่ อสารกับผูม้ ุ่งหวัง
ในลักษณะของการทักทายเรื่ องทัว่ ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับตัวผูม้ ุ่งหวัง การกล่าวชมเชยหรื อชื่นชม เรื่ อง
สภาพแวดล้อม การแต่งกาย การทํางาน หรื อการซักถามเรื่ องสารทุกข์สุกดิบต่าง ๆ ที่ตวั แทนฯ พบ
เห็น เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและกระชับระดับความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ุ่งหวังกับตัวแทนฯ นําไปสู่
การสนทนาเรื่ องที่แคบลง และตรงประเด็น ขณะเดี ยวกันกลวิธีน้ ี ยงั เป็ นส่ วนช่ วยเปิ ดทางในการ
ค้นหาข้อมูล (Information seeking) หรื อการเปิ ดใจผูม้ ุ่งหวัง ดังเช่นกรณี ตวั อย่างนี้
ตัวอย่างที่ 5 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะคุณไพโรจน์ ดิฉนั เบญญาดาค่ะ จากเมืองไทยประกันชีวติ ค่ะ ที่คุณ
วิเชียรแนะนํามา เรี ยกยุย้ ก็ได้ค่ะ ออฟฟิ ศคุณไพโรจน์ สวยดีนะคะ ปกติกลับมืดแบบนี้เหรอคะ”
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ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะ พี่ประชา ดิฉนั ณัชณิ ชา จากเมืองไทยฯ ค่ะ นี่นามบัตรดิฉนั ค่ะ บ้าน
พี่กว้างมากเลย พี่จดั บ้านน่าอยูน่ ะคะ มีสวนข้างบ้านดูสดชื่นดีนะคะ”
จากตัวอย่างที่ 5 ตัวแทนฯกับผูม้ ุ่งหวังไม่มีความรู้จกั หรื อคุน้ เคยกันมาก่อน แต่ตวั แทนฯ
ได้รับการแนะนําจากเพื่อนรุ่ นพี่ของผูม้ ุ่งหวังทั้ง 2 ราย ตัวแทนฯ ใช้ลกั ษณะสภาพแวดล้อมของที่
สถานที่ทาํ งาน และสถานที่พกั อาศัยมาเป็ นประเด็นในการสนทนาเพื่อสร้างความคุน้ เคยต่อผูม้ ุ่งหวัง
ไปสู่ กระบวนการของการขาย
ตัวอย่างที่ 6 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
กรณี น้ ี ตัวแทนฯ ได้รับการแนะนําจากเพื่อนของผูม้ ุ่งหวัง โดยตัวแทนฯ ได้มีการโทรศัพท์
เพื่อนัดหมายวัน และเวลาในการขอเข้าพบ
ตัวแทนฯ : “ขอโทษนะค่ะ คุณสมศักดิ์มีครอบครัวหรื อยังคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มีแล้วครับ แต่งงานแล้ว มีลูก 1 คน แล้วครับ”
ตัวแทนฯ : “โห เหรอค่ะ ตอนนี้กี่ขวบแล้วค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “2 ขวบแล้วครับ เป็ นผูห้ ญิง ชื่อน้องมด”
ตัวแทนฯ : “โอ้โห วัยกําลังน่ารักน่าจะพามาด้วยนะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “โห ไม่ไหวหรอกครับ กําลังซนเลย ขืนพามาด้วยไม่ได้ทาํ งานแน่”
ตัวแทนฯ : “ไม่ทราบว่าคุณสมศักดิ์มี plan ว่าจะมีซกั กี่คนคะ”
จากตัวอย่างนี้ ตัวแทนฯ แสดงความสนใจ หรื อใส่ ใจในตัวผูม้ ุ่งหวัง โดยการยกประเด็นใน
เรื่ องครอบครัวมาเชื่ อมโยงกับการทําประกันชีวิต เพื่อทําการค้นหาข้อมูลของผูม้ ุ่งหวัง (Information
seeking) ในการหาแบบประกันที่เหมาะสมกับผูม้ ุ่งหวัง ในกรณี ตวั อย่างนี้ทาํ ให้ตวั แทนฯ ทราบว่าผู้
มุ่งหวังมีบุตรแล้ว 1 คน และมีแผนการจะมีบุตรเพิ่มอีก 1 คน ทําให้ตวั แทนฯ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
สนทนาเบื้องต้นว่าแบบประกันโครงการศึกษาบุตรจะมีความเป็ นในได้ในการเปลี่ยนสถานะของผู้
มุ่งหวังให้กลายเป็ นผูเ้ อาประกัน
ตัวอย่างที่ 7 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะพี่ เป็ นไงบ้างช่วงนี้”
ตัวแทนฯ : “ไม่สบาย ไปหาหมอตรวจบ้างหรื อยังคะ”
จากตัวอย่างที่ 7 เป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย โดยผูม้ ุ่งหวัง
และตัวแทนฯ เป็ นคนที่พกั อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ละแวกใกล้เคียงกัน ตัวแทนฯ จึงกล่าวทักทายใช้กลวิธีใน
การใช้ภาษาสุ ภาพในการแสดงความสนใจใส่ ใจ โดยการซักถามถามถึงเรื่ องทัว่ ๆ ไป
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ตัวอย่างที่ 8 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “เอก เสื้ อสวยนะ”
ตัวแทนฯ : “ถามจริ ง ๆ แล้วเธอวางแผนอนาคตไว้ยงั ไงบ้าง เก็บเงินเก็บทองได้บา้ งรึ ยงั ถ้า
ไม่เริ่ มต้นซะจะแย่นะ”
จากตัวอย่างที่ 8 ตัวแทนฯ และผูม้ ุ่งหวังเป็ นคนคุ น้ เคยกันมาก่อนโดยมีฐานความสัมพันธ์
เดิมจากการเป็ นนักเรี ยนร่ วมสถาบันเดียวกัน โดยตัวแทนฯได้ทกั ทายด้วยการพูดถึงเรื่ องเครื่ องแต่ง
กาย และการยกประเด็นเรื่ องการวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคตของผูม้ ุ่งหวังในการนําเสนอขาย
ประกันสะสมทรัพย์ + เกษียณอายุ
3. กลวิธีการเสนอหรือสั ญญาว่าจะทาอะไร
ในการออกภาคสนามพบความถี่ในการใช้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย จํานวน 10 ครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 7.19 และพบความถี่ที่ตวั แทนฯ ใช้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย จํานวน 13 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 8.28
จากการสังเกตพบว่าตัวแทนฯ จะใช้กลวิธีการสัญญาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การให้คาํ สัญญาระหว่าง
องค์กรกับผูม้ ุ่งหวัง และการให้คาํ สัญญาระหว่างบุคคล กล่าวคือ การสัญญาระหว่างตัวแทนฯ กับผู้
มุ่งหวัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 9 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “คุ ณสมศักดิ์ลองคิดดูนะหากวันหนึ่ งคุ ณโชคร้ายหกล้มแล้วไม่สามารถลุ ก
ขึ้นมาได้อีก ไม่สามารถทํางานได้ แต่ลูกของคุณยังมีทุนการศึกษาเหมือนเดิม โดยที่บริ ษทั ชําระเบี้ย
ประกันให้ ตลอดระยะสัญญา”
จากสถานการณ์ตวั อย่างตัวแทนฯ เสนอขายแบบโครงการการศึกษาบุตรให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่
ไม่คุน้ เคย ตัวแทนฯ ได้แสดงให้ผมู้ ุ่งหวังเห็นว่าหากเกิดความโชคร้ายขึ้นกับผูม้ ุ่งหวังก็จะไม่ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาของบุตรของผูม้ ุ่งหวัง โดยนําประเด็นของสัญญาในการทํากรมธรรม์วา่ บริ ษทั
จะดูแลเรื่ องทุนการศึกษาตลอดสัญญาที่ทาํ ไว้
ตัวอย่างที่ 10 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ถ้าพี่ตอ้ งนอนโรงพยาบาลจริ ง ๆ เราก็มีบริ ษทั เมืองไทยฯ มาคอยรับรองดูแล
พี่ค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “บริ ษทั ประกัน เขาจะมาจ่ายเงินเยอะ ๆ ให้เราเหรอ ถ้าเราต้องไม่สบายจริ ง ๆ “
ตัวแทนฯ : “จ่ายสิ คะ ถ้าทําประกันกับบริ ษทั เรา”
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ตัวอย่างที่ 11 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “เดี๋ยวส่ งแบบประกันไปให้เลือก 2-3 แบบ รายละเอียดข้อสงสัยเดี๋ยวคุยกันอีก
รอบหลัง จากเห็ นข้อ เสนอนะ เดี๋ ย วพี่ เ สนอเป็ น package มาให้เ ลื อ กดู ชอบแบบไหนก็ บ อก
รายละเอียดเดี๋ยวคุยกัน ให้พี่ทาํ ข้อเสนอส่ งเป็ น e-mail หรื อแฟ็ กซ์ดี”
จากกรณี ตวั อย่างทั้ง 2 ตัวอย่าง นั้นเป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เสนอขายประกันให้กบั ผู้
มุ่งหวังที่คุน้ เคย โดยกรณี ตวั อย่างที่ 2 ตัวแทนฯ เสนอหรื อแสดงการให้คาํ สัญญาว่าหากทําประกัน
ชีวติ กับบริ ษทั ฯ ตามเงื่อนไขสัญญาจะมีการดูแลเรื่ องค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน ส่ วนตัวอย่างที่ 3
ตัวแทนฯ เสนอหรื อสัญญาว่าจะทําข้อเสนอเป็ น package แบบต่าง ๆ มาให้ผมู้ ุ่งหวังพิจารณา
4. กลวิธีการหลีกเลีย่ งการไม่ เห็นด้ วย
จากผลการศึกษาพบว่ามี การใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพ ในการหลี กเลี่ ยงการไม่เห็ นด้วยของ
ตัวแทนฯ ที่เสนอขายแบบประกันชี วิตให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 7 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 5.03 ตัวแทนฯใช้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย จํานวน 4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.54 ซึ่ งพบว่า
เป็ นกลวิธีการใช้รูปแบบภาษาอย่างหนึ่ งที่ตวั แทนฯ ใช้เพื่อคล้อยตามผูม้ ุ่งหวัง โดยไม่แสดงความ
คิดเห็ นออกไปในทันที แต่จะแสดงความคิดเห็นออกไปหลังจากคําพูดที่แสดงความคล้อยตาม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 12 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ผูม้ ุ่งหวัง : “เป็ นไงบ้างขายประกันดีไหม ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี”
ตัวแทนฯ : “ใช่ค่ะ เศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่ก็พอขายได้ค่ะ อย่าเรี ยกว่าขายเลยค่ะ เรี ยกว่ามี
อะไรดี ๆ มีประโยชน์มาเล่าสู่ กนั ฟังมากกว่าค่ะ”
จากตัวอย่างนี้ เป็ นบริ บทที่ตวั แทนฯ เสนอขายประกันให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยแบบสุ่ ม
(knock door) โดยมีการสนทนาเบื้องต้นมาแล้ว เมื่อผูม้ ุ่งหวังมีการสอบถามถึงสภาพเศรษฐกิจด้วย
การแสดงความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดี ตัวแทนฯ จึงมีการคล้อยตามความคิดเห็นของผูม้ ุ่งหวัง
ตัวอย่างที่ 13 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “หนู จะมาชวนพี่มาออมเงินกับบริ ษทั ประกันฯ ของเราค่ะ คิดว่ามันน่ าจะมี
ประโยชน์กบั พี่และครอบครัวนะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เอ่อ..พี่วา่ ไม่เป็ นไรหรอก เพราะว่าพี่มีเงินฝากกับธนาคารอยูแ่ ล้วนะน้อง”
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ตัวแทนฯ : “ใช่ ค่ะ ส่ วนมากคนเราก็จะมีเงิ นฝากกับธนาคารกันแทบทุกคน ก็ถือเป็ น
หลักประกันความมัน่ คงได้ในระดับหนึ่ ง แต่สิ่งที่หนูกาํ ลังจะแนะนํานี่มนั ไม่เหมือนกันนะ การที่พี่
ฝากเงินกับแบงค์แล้วมีประกันชีวติ ด้วยหรื อเปล่าคะ”
จากตัว อย่า งนี้ เป็ นสถานการณ์ ที่ ต ัว แทนฯ เสนอขายประกัน ชี วิ ต ให้ก ับ ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ มี
ความคุ น้ เคยกับตัวแทนฯ โดยผูม้ ุ่งคิดว่าการมีเงิ นออมในธนาคารก็เพียงพอแล้ว ตัวแทนฯ จะไม่
แสดงความขัดแย้งกับผูม้ ุ่งหวังแต่จะแสดงความคล้อยตาม เพื่ออธิ บายให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่าง
การฝากเงินกับธนาคารและการออมเงินแบบประกันชีวติ
5. กลวิธีการแสดงว่ ามีความรู้ ร่วมกัน
จากผลการศึกษาพบความถี่ในการใช้กลวิธีน้ ีในการออกภาคสนามกับผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุย้ เคย
กับตัวแทนฯ จํานวน 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.15 และพบความถี่ที่ใช้กลวิธีน้ ีกบั ผูม้ งุ่ หวังที่คุน้ เคย
จํานวน 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.27 พบว่าตัวแทนฯ ใช้กลวิธีน้ ีในการแสดงออกถึงการทราบความ
ต้องการของผูม้ ุ่งหวัง และความเหมาะสมของแบบประกันต่อผูม้ ุ่งหวัง จากการสังเกตการณ์พบว่า
ตัวแทนฯ จะใช้กลวิธีน้ ีหลังจากที่มีการค้นหาข้อมูล (information seeking) จากการสนทนากับผู้
มุ่งหวังในเบื้องต้นจนทราบรายละเอียดที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับจุดขายได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 14 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “เพื่อลูกอันเป็ นที่รัก คุณสมศักดิ์ คิดว่าถ้าเพื่อลูกทําได้ไหมคะ”
ตัวแทนฯ : ใช่ หัวอกคนเป็ นพ่อแม่ก็ตอ้ งทําแบบนั้น เพราะเราอยากให้ลูกมีอะไรดี ๆ มี
ความรู้ มีสังคมที่ดี แต่คุณสมศักดิ์จะมัน่ ใจได้ยงั ไงว่าช่วงที่เราต้องส่ งลูกเราเรี ยน เราจะมีกาํ ลังส่ งจน
จบไหม”
จากตัวอย่างนี้ เป็ นสถานการณ์ ที่ตวั แทนฯ เสนอขายประกันโครงการศึกษาบุตรให้กบั ผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยโดยได้รับคําแนะนําจากเพื่อนของผูม้ ุ่งหวัง ตัวแทนฯ ใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพในการ
แสดงว่ามีความรู ้ร่วมกันหลังจากที่มีการพูดคุยและได้ทราบถึงลักษณะชีวิตของผูห้ วังแล้ว ผูม้ ุ่งหวัง
รายนี้แต่งงานและมีบุตรแล้ว ตัวแทนฯ จึงสามารถประเมินแบบประกันที่เหมาะสมได้
ตัวอย่างที่ 15 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “เอก แล้วเธออยากสบายตอนแก่ไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อยากสิ ทําไม พี่จะเลี้ยงผมเหรอ”
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ตัวแทนฯ : “เปล่า คือมีเงินออมอยูต่ วั หนึ่ง เงินออมตัวนี้จะเก็บเอาไว้สาํ หรับอนาคตที่ปลด
เกษียณ คิดว่าเงินออม 5 ล้าน พอใช้ไหม กับชีวติ หลังเกษียณ”
จากสถานการณ์ น้ ีเป็ นการนําเสนอขายประกันชี วิตออมเงินหลังเกษียณอายุของตัวแทนฯ
กับ ผูม้ ุ่ ง หวังที่ มี คุ ้นเคยกัน โดยมี ระดับ ความสัมพันธ์ เดิ ม เป็ นรุ่ นพี่รุ่นน้องจากสถาบันการศึ ก ษา
เดี ยวกัน ตัวแทนฯ ทราบความลักษณะการดําเนิ นชีวิต ของผูม้ ุ่งหวังจากความสัมพันธ์เดิม และจาก
การพูดคุยสอบถามเรื่ องแผนการออมเงิน เมื่อทราบว่ายังไม่มีแผนการออมเงินอย่างเป็ นรู ปธรรม ตัว
แทนฯ จึงเสนอขายประกันหลังเกษียณอายุ โดยใช้รูปภาษา “เอก แล้วเธออยากสบายตอนแก่ไหม”
“คิดว่าเงินออม 5 ล้าน พอใช้ไหม กับชีวิตหลังเกษียณ” ความจริ งแล้วตัวแทนฯ ทราบดีวา่ คนทุกคน
ย่อมไม่อยากใช้ชีวติ อย่างลําบากตอนชรา และคิดว่าเป็ นจํานวน 5 ล้านบาทนั้น เป็ นจํานวนเงินที่มาก
สําหรับการใช้ชีวติ หลังเกษียณอายุ จึงนําประเด็นเหล่านี้มาเชื่อมโยงการนําเสนอขายประกัน
6. กลวิธีการพูดตลก
จากการออกภาคสนามสังเกตการณ์พบความถี่ในการใช้กลวิธีน้ ีกบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยกับ
ตัวแทนฯ จํา นวน 2 ครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.43 และพบความถี่ ใ นการใช้ก ับ ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ คุ ้นเคยกับ
ตัวแทนฯ จํานวน 6 ครั้ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.82 จากการสังเกตการณ์ ตวั แทนฯ ใช้ ก ลวิธีก ารสร้ าง
ความคุ ้นเคย เช่ น การสร้ า งมุ ข ตลก หรื อการพูดเพื่อสร้ างความขบขัน ซึ่ ง ตัวแทนฯ ใช้ใ นการมี
ปฏิสัมพันธ์ในการเข้าพบผูม้ ุ่งหวังเพื่อลดช่องว่างในการสนทนา และสร้างความคุน้ เคยเป็ นกันเอง
ในการสนทนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 16 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ผูม้ ุ่งหวัง : “ใช่ครับ เชิ ญนัง่ ก่อน ปกติจะเลิกงานแล้วยังไม่ได้กลับหรอกครับ จะอยูเ่ คลียร์
งานต่อครับ งานค่อนข้างมาก คุณยุย้ ทํามานานหรื อยังครับเรื่ องประกันชีวติ ”
ตัวแทนฯ : “อยูว่ งการบันเทิงนี้ 10 กว่าปี แล้วค่ะ”
จากตัวอย่างดังกล่าวเป็ นสถานการณ์ ที่ตวั แทนฯ เข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคยเพื่อ
เสนอขายประกันชี วิต โดยผูม้ ุ่งหวังตั้งคําถามว่าทํางานขายประกันชีวิตมานานหรื อยัง แต่ตวั แทนฯ
ตอบคําถามด้วนการสร้ างมุขตลกว่า “อยู่วงการบันเทิงนี้ มา 10 กว่าปี แล้วค่ะ” เป็ นการพูดตลกเพื่อ
สร้างความคุน้ เคย และลดช่องว่างจากระดับความสัมพันธ์ที่ไม่คุน้ เคยกันมาก่อน
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ตัวอย่างที่ 17 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ประมาณเกือบ 17,000.- โหพี่เก็บไม่ได้หรอก เงินเดือนผมประมาณ 20,000.เองนะพี่”
ตัวแทนฯ : “ก็ใช่ไง ไหนจะค่าใช่จ่ายส่ วนตัว ไหนจะพาสาว ๆ ไปเที่ยวอีก ก็บอกแล้วว่า
อย่ามีกิ๊กเยอะ”
ตัวอย่างที่ 18 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “สวัสดีตน้ เป็ นไงช่วงนี้สบายดีไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็สบายดีพี่ เป็ นไงมาไงวันนี้มาถึงที่นี่”
ตัวแทนฯ : “คิดถึงมั้ง ไม่คิดถึงเธอ แล้วจะให้คิดถึงใคร”
จากตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างนั้น เป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
กับตัวแทนฯ อยู่แล้วจากฐานความสัมพันธ์เดิม จึงสามารถใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพในการพูดตลก โดย
หยิบยกประเด็นเรื่ องส่ วนตัวมาเป็ นมุขในการสนทนา ไม่ว่าจะเป็ น เรื่ องของการพูดแซวเรื่ องของ
“กิ๊ก” หรื อ การใช้คาํ พูดว่า “คิดถึงมั้ง ไม่คิดถึงเธอ แล้วจะให้คิดถึงใคร”
7. กลวิธีการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ กัน
จากการศึกษาพบความถี่การใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั กับผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 0.71 ใช้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
กับตัวแทนฯ จํานวน 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.27 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 19 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “พี่คะ ยังไงช่วยแนะนําให้หน่อยนะคะ ส่ วนจะได้ไม่ได้ยงั ไงไม่เป็ นไรค่ะ ถือ
ว่าได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันค่ะ ถ้าพี่แนะนําให้ วันหน้าหนูมีโครงการดี ๆ จะมาแจ้งให้พี่ทราบอีกค่ะ”
จากกรณี ตวั อย่าง เป็ นกรณี ที่ตวั แทนฯ เสนอขายประกันชี วิตให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย
จากการเสนอขายให้กบั ผูม้ ุ่งหวังรายนี้ ได้ปฏิเสธการซื้ อประกันชีวิต โดยอ้างว่าไม่สะดวกในการทํา
ประกัน ตัวแทนฯ จึงขอให้ผมู ้ ุ่งหวังแนะนําเพื่อน หรื อคนรู้จกั ให้ตวั แทนฯ เพื่อทําการต่อยอด โดยใช้
คําพูดว่า “ถ้าพี่แนะนําให้ วันหน้าหนูมีโครงการดี ๆ จะมาแจ้งให้ทราบอีกค่ะ”
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ตัวอย่างที่ 20 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “เออวันนี้มาหาไม่ได้เอาขนมติดไม้ติดมือมาเลย เอาอย่างนี้ จริ ง ๆ เบี้ยประกัน
ไม่เป็ นเลขกลม ๆ หรอก แต่งวดแรกเก็บ 15,000 ถ้วนละกัน ถือว่าเศษยกให้เป็ นค่าขนมละกัน”
จากตัวอย่างนี้ เป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย
โดยมีฐานความสัมพันธ์เดิมมาจากเป็ นรุ่ นพี่รุ่นน้องที่สถาบันการศึกษาเดียวกัน ตัวแทนฯ เสนอการ
เก็บเบี้ยประกันงวดแรกเป็ นจํานวนเต็ม โดยปัดเศษให้เป็ นผลประโยชน์กบั ผูม้ ุ่งหวัง
4.1.2 กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านลบทีพ่ บในการศึกษา
ในการออกภาคสนามกับตัวแทนประกันชี วิตพบว่า ตัวแทนฯ มีการใช้กลวิธีภาษา
สุ ภาพด้านลบรวม 5 กลวิธี ได้แก่ การใช้รูปภาษาแสดงการนับถือโดยผูพ้ ูดถ่อมตัวและยกย่องผูฟ้ ัง
การลดอัตราล่วงละเมิดโดยใช้คาํ ที่แสดงว่าการคุกคามเป็ นเรื่ องเล็กน้อย การขอบคุณ การใช้รูปภาษา
แสดงการกลบเกลื่อน และการขอโทษ สามารถสรุ ปรายละเอียดสถิติร้อยละในแต่ละกลวิธีดงั
แผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบ
5
4.5
4
3.5
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2.5
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1.5
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0

คนไม่ค้ นุ เคย%
คนคุ้นเคย%
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1. กลวิธีการใช้ รูปภาษาแสดงการนับถือโดยผู้พูดถ่ อมตัวและยกย่องผู้ฟัง
จากผลการศึ ก ษาพบความถี่ ใ นการใช้ก ลวิธีน้ ี ข องตัวแทนฯ กับ ผูม้ ุ่ง ที่ ไม่ คุ ้นเคยกับ
ตัวแทนฯ จํานวน 6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 4.31 แต่ไม่พบการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพลักษณะนี้ กบั กลุ่มผู้
มุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ เลย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 21 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “รู้จกั พี่ชยั วัฒน์มาห้าปี แล้วค่ะ พี่เค้าสบายดี หลาน ๆ ก็น่ารักทุกคน เรี ยนเก่ง พี่
ชัยวัฒน์พูดถึ งคุณประชาให้ฟังบ่อย ๆ พี่ชยั วัฒน์บอกว่าในรุ่ นเดี ยวกัน คุณประชาเป็ นคนเก่ งและ
ก้าวหน้าเร็ วกว่าคนอื่น ๆ”
ตัวแทนฯ : “น่าภูมิใจแทนภรรยาของคุณนะคะ ที่สามีให้เกียรติเสมอไม่วา่ จะทําอะไร”
จากตัวอย่างเป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เข้าพบเพื่อทําการเสนอขายประกันชี วิตให้กบั ผู้
มุ่งหวังที่ ไม่คุน้ เคยกันมาก่ อน ตัวแทนฯ จะกล่ าวยกย่อง หรื อชื่ นชมผูม้ ุ่งหวังเพื่อเป็ นการทําให้ผู้
มุ่งหวังมีความรู ้สึกได้รับการให้เกียรติและทําให้เกิดทัศนคติที่ต่อตัวแทนฯ การใช้กลวิธีน้ ี จะช่วยลด
ช่องว่างระหว่างการสนทนาในการเสนอขายประกันชีวติ
2. กลวิธีการลดอัตราล่ วงละเมิดโดยใช้ คาทีแ่ สดงว่าการคุกคามเป็ นเรื่องเล็กน้ อย
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ตัวแทนฯ มี ก ารใช้รูป ภาษาลัก ษณะนี้ กับ ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ ไ ม่ คุ ้นเคย
จํานวน 6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 4.31 และใช้กลวิธีน้ ี กบั ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 2
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.27 ซึ่ งจากการสังเกตการณ์พบว่าตัวแทนฯ จะใช้กลวิธีน้ ี ในการเวลาของผู้
มุ่งหวัง ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 22 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ขอรบกวนเวลาสักครู่ คะ เพื่อแนะนําโครงการดี ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อคุณพี่
อย่างมากค่ะ คุณพี่พอจะมีเวลาสัก 10 นาทีไหมคะ”
จากสถานการณ์น้ ีตวั แทนฯ ต้องการเสนอขายแบบประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย
กันมาก่อน โดยการเริ่ มต้นกล่าวคําทักทาย และใช้คาํ ว่า “ขอรบกวนเวลาคุณพี่สักครู่ นะคะ”
ตัวอย่างที่ 23 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “แล้ววันพรุ่ งนี้ หนูขอรบกวนเวลาพี่นิดหนึ่งเพื่อติดตามผลนะคะ”
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จากสถานการณ์น้ ีตวั แทนฯ กําลังเสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกันมา
ก่ อน โดยระหว่า งการนํา เสนอขายนั้น ผูม้ ุ่ ง หวัง ยัง ไม่ตกลงในการทําประกันโดยขอปรึ ก ษากับ
ครอบครัวก่อน ตัวแทนฯ จึงขอรบกวนเวลาในการขอเข้าพบอีกครั้งในวันรุ่ งขึ้น
3. กลวิธีการขอบคุณ
จากผลการศึกษาพบความถี่ในการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพลักษณะนี้ ของตัวแทนฯ กับกลุ่มผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย จํานวน 4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.87 และใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกัน
จากฐานความสัมพันธ์เดิม จํานวน 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.27 ซึ่ งพบว่าตัวแทนฯ จะใช้กลวิธีการ
ขอบคุณเมื่อได้รับความร่ วมมือจากผูม้ ุ่งหวัง ดังตัวอย่างจากสถานการณ์ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 24 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ยินดีค่ะ ขอบคุณที่สละเวลาฟังโครงการดี ๆ นี้นะคะ ถ้าอย่างนั้น ดิฉนั ขอตัว
กลับก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ”
ตัวแทนฯ : “กรอกแบบฟอร์มใบคําขอได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ”
จากสถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เสนอขายประกันชีวติ ให้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่
ไม่คุน้ เคยกันมาก่อน ตัวแทนฯ ใช้คาํ ว่า “ขอบคุณ” เป็ นแสดงความตอบแทนที่ผมู้ ุ่งหวังสละเวลาให้
เข้าพบ และตกลงทําประกันชีวติ ตามที่ตวั แทนฯ แนะนํา
ตัวอย่างที่ 25 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ถ้าส่ ง e-mail แล้วจะโทรบอกอีกทีนะ ขอบคุณมาก”
จากตัว อย่ า งที่ 2 เป็ นสถานการณ์ ที่ ต ัว แทนฯ เสนอขายประกัน ชี วิ ต ให้ ก ับ กลุ่ ม ผู้มุ่ ง หวัง ที่ มี
ความคุน้ เคยกันมาก่อนจากฐานความสัมพันธ์เดิม ตัวแทนฯ กล่าวคํา “ขอบคุณ” ที่ผมู้ ุ่งหวังไม่ปฏิเสธ
ในการที่ตวั แทนฯ ทําข้อเสนอแบบประกันส่ งให้ผมู้ ุ่งหวังพิจารณา
4. กลวิธีการใช้ รูปภาษาแสดงการกลบเกลือ่ น
จากผลการศึก ษาพบว่ามี การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่ อนของตัวแทนฯ กับ กลุ่ ม ผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.87 และมีการใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่
คุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.91 ในรู ปแบบภาษาไทยการใช้รูปแสดงการกลบ
เกลื่ อนด้วยการแสดงรู ปอรรถานุ เคราะห์ เช่ น “อาจจะ” “คงจะ” “ค่อนข้าง” จากการสังเกตการณ์
พบว่าตัวแทนฯ จะใช้กลวิธีการใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อนกับผูม้ ุ่งหวังในกรณี ที่ผมู้ ุ่งหวังเกิด
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โต้แย้งเพื่อปฏิเสธการทําประกันชี วิต ตัวแทนฯ จะให้กลวิธีน้ ีเพื่อแสดงการคล้อยตามความคิดของ
ผูม้ ุ่งหวังเป็ นอันดับแรก จากนั้นตัวแทนฯ จึงนําเสนอความคิดเห็นในมุมมองของตนเอง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 26 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ผูม้ ุ่งหวัง : “ช่วงนี้ พี่มีรายจ่ายเยอะ คงยังก่อนล่ะน้อง อีกอย่างพี่ก็มีเงินออมในธนาคารอยู่
แล้วนะคงไม่จาํ เป็ นต้องทําอะไรเพิ่มแล้วล่ะ”
ตัวแทนฯ : “อาจจะเป็ นความคิดที่ไม่ผดิ ค่ะ ถ้าจะบอกว่ามีเงินอยูใ่ นแบงค์อยูแ่ ล้ว พี่จะลอง
ฟังดูก่อนไหมคะ มันมีประโยชน์มากนะคะ เผือ่ พี่อาจจะทําได้”
จากตัวอย่างนี้ ตัวแทนฯ ต้องการนําเสนอขายประกันชี วิตให้ผมู้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย ซึ่ งจะมี
ลักษณะการส่ งเงิ นออมเหมื อนการฝากเป็ นกับธนาคาร แต่ผลตอบแทนที่ได้จะแตกต่างกัน ซึ่ ง ผู้
มุ่งหวังส่ วนใหญ่จะไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทําประกันชี วิต เนื่องจากคิดว่าการมีเงินฝากกับ
ธนาคารและได้รับดอกเบี้ยก็เป็ นสิ่ งที่เพียงพอแล้ว ผูม้ ุ่งหวังบางรายใช้กลวิธีน้ ี ในการปฏิเสธการซื้ อ
ประกัน ตัวแทนฯ แสดงรู ปการใช้ภาษากลบเกลื่อนคําว่า “อาจจะเป็ นความคิดที่ไม่ผิดค่ะ” เพื่อเป็ น
การกลบเกลื่ อ นไม่ แ สดงความชัด เจนว่ า ตนไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ ความคิ ด ของผูม้ ุ่ ง หวัง หรื อ “มัน มี
ประโยชน์มากนะคะ เผื่อพี่อาจจะทําได้ ” คําว่า “อาจจะทําได้” ไม่ได้บ่งชี้ อย่างชัดเจนว่าผูม้ ุ่งหวัง
จะต้องซื้อประกันชีวติ จากตัวแทนฯ เพื่อเป็ นการไม่บงั คับก้าวก่ายการตัดสิ นใจของผูม้ ุ่งหวัง
ตัวอย่างที่ 27 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “คือพี่มีอะไรดี ๆ ที่น่าจะเป็ นประโยชน์กบั เธอมากมายมาบอกล่ะ”
จากตัว อย่ า งนี้ เป็ นสถานการณ์ ที่ ต ัว แทนฯ เสนอขายประกัน ชี วิต ให้ก ับ ผู้มุ่ ง หวัง ที่ มี
ความคุน้ เคยกัน โดยการนําเสนอนั้นตัวแทนฯ ใช้คาํ ว่า “น่าจะเป็ นประโยชน์” รู ปแบบการใช้ภาษา
แบบนี้ ไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าสิ่ งที่นาํ เสนอนั้นจะมีประโยชน์ หรื อทําให้ผูม้ ุ่งหวังเกิ ดความ
สนใจได้อย่างแท้จริ ง
5. กลวิธีการขอโทษ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแทนฯ จะใช้กลวิธีการขอโทษการตั้งคําถามที่ล่วงละเมิด
ความเป็ นส่ วนตัวของผูม้ ุ่ ง หวัง ซึ่ ง พบความถี่ ใ นการใช้รูป แบบการขอโทษของตัวแทนฯ กับ ผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย จํานวน 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.15 ซึ่ งจากผลการศึกษาไม่พบการใช้รูปภาษา
สุ ภาพลักษณะนี้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 28 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณสมศักดิ์มีรายได้ประมาณเท่าไหร่ ต่อเดือนคะ
พอมีเหลือเก็บบ้างไหมคะ”
ตัวแทนฯ : “ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณมีครอบครัวแล้วหรื อยัง”
จากตัวอย่างเป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ มา
ก่อน เป็ นผูม้ ุ่งหวังที่ได้รับการแนะนําจากบุคคลท่านอื่น ตัวแทนฯ จะกล่าวคําว่า “ขอโทษ” ก่อนที่จะ
มีการกระทําด้วยการตั้งคําถามที่อาจถือเป็ นการคุกคามถึงเรื่ องส่ วนตัวของผูม้ ุ่งหวัง
4.2 การใช้ ข้นั ตอนโน้ มน้ าวใจของตัวแทนประกันชีวติ เพศหญิงต่ อผู้ม่ ุงหวัง
จากการศึกษาพบว่าในการเสนอขายประกันชีวิตนั้นเป็ นลักษณะการสื่ อสารแบบ 2 ทาง
(Two way Communication) ตัวแทนฯ จึงต้องใช้วธิ ีโน้มน้าวใจโดยการสร้างความสนใจ (Attention)
ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่จะช่วยเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู้ ุ่งหวัง เนื่องจากกลุ่มผูม้ ุ่งหวังบางกลุ่มไม่มี
พื้นฐานความสัมพันธ์เดิมกับตัวแทนฯ มาก่อน ขั้นตอนนี้จึงเป็ นขั้นตอนแรกที่ตวั แทนฯ ใช้เพื่อสร้าง
หรื อเรี ยกร้องความสนใจเพื่อกระตุน้ ผูม้ ุ่งหวังให้สนใจในสิ่ งที่ตวั แทนฯ ต้องการนําเสนอ และเป็ น
การทลายกําแพงเพื่อสร้ างความคุ น้ เคย (Ice break) ให้แก่ผมู้ ุ่งหวังโดยการสร้างความคุ น้ เคยเพื่อ
เข้าถึ งผูม้ ุ่งหวังให้มากที่สุดโดยการสื่ อสารที่ทาํ ให้ผมู้ ุ่งหวังเกิ ดความสนใจ เช่ น การทักทาย การ
ชวนผูม้ ุ่งหวัง สนทนาในเรื่ องที่ ผูม้ ุ่งหวังให้ความสนใจ หรื อนําเสนอเนื้ อหาสาระที่ พิจารณาแล้ว
น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ ุ่งหวัง เมื่อผูม้ ุ่งหวังเกิดความสนใจ ตัวแทนฯ จึงสามารถสร้างความ
ต้องการ (Need) ให้เกิดขึ้นทําให้ผมู้ ุ่งหวังรู้สึกว่าสิ่ งที่ได้รับการนําเสนอนั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการ เมื่อ
เกิ ดความต้องการแล้วตัวแทนฯ จึงสามารถตอบสนองความต้องการโดยการสร้างความพึงพอใจ
(Satisfaction) ให้เกิ ดขึ้นระหว่างตัวแทนฯ และผูม้ ุ่งหวัง หากผูม้ ุ่งหวังเกิดความพึงพอใจแล้ว ก็จะ
นํา มาซึ่ ง ความน่ า เชื่ อถื อ และทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ ตัว แทนฯ และการทํา ประกัน ชี วิต ตัวแทนฯ จึ ง จะ
สามารถนําเสนอโดยการสร้างภาพให้ผมู้ ุ่งหวังได้เห็นถึงอนาคตที่มนั่ คงและปลอดภัยต่อตัวผูม้ ุ่งหวัง
เอง ครอบครัว และบุคคลอันเป็ นที่รัก เมื่อกระทําการครบตามกระบวนการแล้วจึงนําไปสู่ ผลให้
เกิดการกระทํา (Action) ให้ผมู ้ ุ่งหวังตัดสิ นใจในการทําประกันชีวิต ซึ่ งในการใช้ข้ นั ตอนการสร้าง
แรงจูงใจนั้นพบว่ามีความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ม ดังตารางที่ 4.2
แสดงการสรุ ปข้อมูลสถิติร้อยละของการใช้ข้ นั ตอนการสร้างแรงจูงใจที่พบในการศึกษาครั้งนี้
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ตาราง 4.2 การใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจ

เทคนิคการโน้ มน้ าวใจ The Motivated Sequence
1.สร้างความสนใจ (Attention Step)
2.สร้างความต้องการ (Need Step)
3.ตอบสนองความต้องการ (Satisfaction Step)
4. สร้างภาพให้ผรู ้ ับสารนึกเห็นผลที่จะเกิดขึ้น (Visualization Step)
5. ลงมือปฏิบตั ิ (Action Step)

กลุ่มผู้ม่ ุงหวัง
ไม่ ค้ ุนเคย
คุ้นเคย
จานวน
จานวน
%
%
(ครั้ง)
(ครั้ง)
42 43.29 20 31.74
16 16.49 12 19.04
23 23.71 18 28.57
12 12.37
8
12.69
4
4.12
5
7.93

แผนภูมิที่ 3 การใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจ The Motivated Sequence
100
90
80
70
60
50
40

คนไม่ค้ นุ เคย%

30

คนคุ้นเคย%

20
10
0
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1. สร้ างความสนใจ (Attention Step)
การสร้างความสนใจของตัวแทนฯ ในการขายประกันชีวติ นั้น ก่อนที่ตวั แทนฯ จะสามารถ
โน้ม น้า วใจผูม้ ุ่ งหวัง ให้เกิ ดความคล้อยตามความคิ ดเพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจทํา ประกันชี วิตนั้น
จะต้องมีการสร้างความคุน้ เคยกับผูม้ ุ่งหวัง จากการศึกษาครั้ งนี้ พบว่าตัวแทนฯ จะเริ่ มต้นด้วยการ
สนทนา ทักทายและชี้แจงจุดประสงค์ของการเข้าพบพร้อมทั้งการสอบถามรายละเอียดของผูม้ ุ่งหวัง
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในคําพูด ในการเข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยตัวแทนฯ จะมีการกล่าว
ทักทายแนะนําตัวและการกล่าวชื่นชมผูม้ ุ่งหวังจากคําบอกเล่าของผูแ้ นะนํา หรื อนําสภาพแวดล้อมที่
เป็ นสถานที่นดั พบมาประเด็นในการสนทนา หรื อชวนผูม้ ุ่งหวังสนทนาในเรื่ องที่สนใจ เช่น เรื่ อง
ของครอบครัว เรื่ องอนาคตของบุตร รวมทั้งมีการซักถามข้อมูลส่ วนตัวของผูม้ ุ่งหวังเพื่อเป็ นค้นหา
ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนํามาเป็ นจุดขาย ในกรณี ของกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยพบว่าตัวแทนฯ จะเริ่ มต้น
ด้วยการทักทายในลักษณะแสดงความห่ วงใย และความเอื้ออาทร หรื อสร้างความสนใจด้วยคําพูด
แสดงอารมณ์ขนั เนื่ องจากการสนทนาในเรื่ องง่าย ๆ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และความพึงพอใจระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวัง ทําให้ผมู้ ุ่งหวังเกิดความไว้วางใจ ยอมพูดคุยด้วย
และยอมรับฟัง เมื่อผูม้ ุ่งเกิดความคุน้ เคยและเชื่อถือตัวแทนฯ จะสามารถนําไปสู่ การขายในขั้นตอน
ต่อไป จากผลการศึกษาพบความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนการสร้างความสนใจระหว่างตัวแทนฯ กับผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย จํานวน 42 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 43.29 และใช้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุ น้ เคยกัน
จํานวน 20 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 31.74 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 29 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ที่ดิฉนั นัดไว้เพราะอยากแนะนําตัวเอง และทําความรู้จกั คุณสมศักดิ์ให้มากขึ้น
ค่ะ เห็นคุณโสภณบอกว่าคุณสมศักดิ์ทาํ งานบริ ษทั เอกชน เป็ นคนที่น่าทําความรู้จกั ด้วยค่ะ”
ตัวแทนฯ : “คุณประชาทํางานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ”
จากตัวอย่างดังกล่าว ตัวแทนฯ ได้เข้าพบกับผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยกันมาก่อนโดยได้รับการ
แนะนํามาจากผูอ้ ื่ น ตัวแทนฯ ใช้การวิธีก ารสร้ างความสนใจต่อผูม้ ุ่ งหวังโดยการกล่ าวชื่ นชมผู้
มุ่งหวัง และกล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ที่มีฐานความสัมพันธ์เดิมกับผูม้ ุ่งหวังเป็ นการสร้างความคุน้ เคย
และกระตุน้ ให้ผมู ้ ุ่งหวังเกิดความสนใจในตัวแทนฯ
ตัวอย่างที่ 30 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “พอดีหนูวา่ ง ๆ ก็เลยแวะมาเยีย่ มค่ะ เป็ นไงบ้างค่ะช่วงนี้ขายดีไหม คงเหนื่อย
แย่เลย”
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ตัวแทนฯ : “พี่ต้ งั ใจจะมาคุยด้วย เป็ นไงเมื่อปี ที่แล้วเสี ยภาษีเพิ่มหรื อเปล่า”
จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ ตัวแทนฯ เริ่ มต้นการสนทนาโดยการแสดงความเป็ นห่วงเป็ นใยผู้
มุ่งหวังที่เป็ นคนคุน้ เคยกันในละแวกที่พกั อาศัยอยู่
2. การสร้ างความต้ องการ (Need Step)
จากการออกภาคสนามพบว่า ขั้นตอนการสร้างความต้องการเป็ นขั้นตอนที่ตวั แทนฯ จะ
ใช้เป็ นสิ่ งปลุกเร้าเพื่อสร้างแรงกระตุน้ ให้ผมู้ ุ่งหวังเริ่ มเห็นความจําเป็ นของการทําประกันชีวิต ซึ่ งจะ
ใช้วธิ ี การตั้งเป็ นประเด็นปั ญหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของผูม้ ุ่งหวัง หรื ออธิ บายปั ญหาเพื่อสร้างภาพ
ให้เกิดขึ้นในความคิดทําให้ผมู ้ ุ่งหวังเริ่ มมีความสนใจและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ตัวผูม้ ุ่งหวังเอง บุคคลรอบข้าง หรื อครอบครัวอันเป็ นที่รัก จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแทนฯ ได้
ตั้งประเด็นคําถามที่สามารถสะท้อนถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่ผมู้ ุ่งหวังอาจต้องประสบโดยไม่คาดคิดมา
ก่ อนเป็ นการสร้ างแรงกระตุ น้ จูงใจด้านอารมณ์ โดยการสร้ างภาพให้ผูม้ ุ่งหวังได้มองเห็ นความ
เชื่ อมโยงกับสิ่ งที่ตวั แทนฯ ต้องการนําเสนอทําให้ผมู้ ุ่งหวังรู้ สึกถึงความปรารถนาดีของตัวแทนฯ
การใส่ ใจทําให้สามารถกระชับความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น ผูว้ ิจยั พบความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนการสร้าง
ความต้องการกับกลุ่ ม ผูม้ ุ่งหวังที่ ไม่มี ความคุ ้นเคยกับตัวแทนฯ จํานวน 16 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ
16.49 และพบความถี่ในการใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 12 ครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 19.04 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 31 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “พี่คะ ถ้าสมมติวา่ คุณพี่ตอ้ งโชคร้ายป่ วยหนักสักสามเดือน หรื อเป็ นปี คิดว่า
จะมีผลกระทบอะไรหรื อเปล่าคะ ถ้าเป็ นอย่างนั้นจริ ง ๆ พี่คิดว่าจะมีผลกระทบถึงครอบครัวด้วยหรื อ
เปล่าคะ”
ตัวแทนฯ : “ปั จจุบนั นี้ เวลานอนโรงพยาบาลค่าห้องอยูท่ ี่ราว ๆ 2,700 บาท ต่อคืน รวมค่า
หมอ สมมติค่าหมอเยีย่ มไข้ตีซะประมาณ 500 ค่าพยาบาล นํ้าเกลือ ค่าอาหาร ถ้าเอาเลือดไปเจาะ
ด้วย เบ็ดเสร็ จตีซะ 1,000 บาท แต่ส่วนมากหมอจะไม่ได้ให้นอนคืนเดียวหรอก มักจะให้อยู่ 2 คืน
เพื่อดูอาการคนไข้ให้แน่นอนก่อน ถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ และยิง่ ถ้าคุณพี่นอนนานกว่านั้น
ใครจะจ่าย ยิง่ สมมติวา่ เป็ นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวได้ หรื อเป็ น
โรคอะไรที่ตอ้ งนอนรักษาตัวนาน ๆ จะทําอย่างไร”
จากตัวอย่างเป็ นสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ ใช้การสร้างความต้องการให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุย้
เคยกับตัวแทนฯ โดยการตั้งเป็ นประเด็นคําถามถึงผลกระทบที่มีต่อครอบครัว และการอธิ บายถึ ง

42

ปั ญหาในการที่ตอ้ งเข้าทําการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพื่อให้ผมู้ ุ่งหวังได้เริ่ มตระหนักถึงปั ญหา
และผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นได้เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผมู้ ุ่งหวังเริ่ มมีความสนใจในสิ่ งที่ตวั แทนฯ
นําเสนอ
ตัวอย่างที่ 32 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ทําประกันฯ เพิ่มได้แล้วจะไปเสี ยภาษีฟรี ๆ ทําไมยังเหลืออีกเท่าไร เดี๋ยวพี่
ทําข้อเสนอให้ออมเงินจะได้ลดหย่อนภาษีได้”
ตัวแทนฯ : “เธอรู ้ ไหมคนส่ วนมากที่มีชีวิตลําบากหลังเกษียณเพราะอะไร จะพูดให้
ตระหนักไว้นะ คนที่ไม่รู้จกั เก็บจะนิยมใช้เงินก่อนแล้วค่อยเก็บ คือใช้ไป ๆ เหลือแล้วค่อยเก็บ และ
ถ้าเดือนไหนใช้หมด ก็เท่ากับว่าเดือนนั้นไม่มีเหลือเก็บพออยากเก็บก็ไม่ได้ฤกษ์เก็บซะที หรื อบาง
คนพอเริ่ มเก็บได้ก็นาํ ไปฝากธนาคารซึ่ งสามารถเบิกถอนได้ง่าย บางคนพอเริ่ มมีเงินก้อนก็จะนําเงิน
ไปลงทุนทําธุ รกิจ ซึ่ งก็รู้ ๆ กันอยูว่ า่ การลงทุนมีมีความเสี่ ยง เพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีมน่ั คงจะต้องเริ่ ม
จากการวางแผนที่ดีต้ งั แต่วนั นี้นะ”
จากตัวอย่างเป็ นการเสนอขายประกันชี วิตให้ก ับผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุ น้ เคยกับตัวแทนฯ
โดยการกระตุน้ ให้ผมู ้ ุ่งหวังด้วยเหตุผลเพื่อให้ผมู้ ุ่งหวังเห็นความสําคัญของการทําประกันชีวิตด้วย
วิธีอธิ บายและชี้ ประเด็นสําคัญในเรื่ องการลดหย่อนภาษี และชี วิตหลังเกษียณอายุที่ผูม้ ุ่งหวังจะ
ได้รับประโยชน์ในการซื้ อประกันชีวติ ผูว้ จิ ยั พบว่าตัวแทนฯ มีความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนนี้ กบั กลุ่มผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยเป็ นจํานวนครั้งที่มากกว่ากลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ ขั้นตอนนี้ จะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ตวั แทนฯ ได้สร้างความคุน้ เคยกับผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่มโดยผ่านขั้นตอนการสร้าง
ความสนใจแล้ว
3. การตอบสนองความต้ องการ (Satisfaction Step)
จากการสัง เกตการณ์ พบว่าเมื่ อผ่า นขั้นตอนการสร้ า งความสนใจ และการสร้ า งความ
ต้องการแล้วตัวแทนฯ ผูม้ ุ่งหวังจะเริ่ มมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีกบั ตัวแทนฯ รู้สึกถึงความห่ วงใย
และความเอื้ออาทรจากการได้รับคําแนะนําทําให้ผมู้ ุ่งหวังเริ่ มมีความเชื่อใจ โดยเริ่ มมีการซักถามถึง
รายละเอียดของแบบประกัน ผลประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีความเหมาะสมกับตัวผูม้ ุ่งหวังเองหรื อไม่
ตัวแทนฯ จะตอบสนองความพอใจแก่ผมู้ ุ่งหวังด้วยการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหา หรื ออธิ บาย
แบบประกันแก่ผมู ้ ุ่งหวังเพื่อให้ผมู ้ ุ่งหวังได้วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการติดสิ นใจ ผูว้ ิจยั พบ
ความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนนี้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยจํานวน 23 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 23.71 และ
ใช้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยจํานวน 18 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 33 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็จริ งนะเพราะถ้าบางครั้งต้อง admit จริ ง ๆ ก็เบิกค่ารักษาจากบริ ษทั ได้ไม่
เต็มที่ครับคุณมีแบบประกันเยอะไหมครับ ผมจะขอไปพิจารณาก่อน”
ตัวแทนฯ : “มีหลายแบบค่ะ เดี๋ยวจะเลือกให้ น่าจะเป็ นแบบกลาง ๆ แบบค่าห้อง 2,000
เพราะคุณก็มีสวัสดิการอยูส่ ่ วนหนึ่งแล้วและการทําประกันจะต้องดูให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยค่ะ”
ตัวอย่างที่ 34 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ผูม้ ุ่งหวัง : “ฟั งดูที่พูดมามันก็ได้นะ แต่ช่วงนี้ รายจ่ายพี่ค่อนข้างเยอะนะสิ กลัวจะมีปัญหา
มีอะไรที่น่าสนใจไหมล่ะ”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นขอเสนอแบบประกันออมทรัพย์ 20/14 ให้พี่ฟังค่ะ ฝากเงินแค่ 14
ปี แล้วหยุดส่ งเบี้ ย แต่ บ ริ ษ ทั ยังให้ค วามคุ ้มครองถึ ง ปี ที่ 20 พอครบสัญญา บริ ษทั จะจ่า ยเงิ นทุ น
ประกันให้พร้ อมกับเงิ นปั นผล ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการของบริ ษทั กรณี อยู่ครบสัญญา แต่ถ้า
กรณี เสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินตามทุนประกันที่ซ้ือไว้ค่ะ”
จากตัวอย่าง ตัวแทนฯ เป็ นการเสนอขายประกันชีวติ ให้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย เมื่อ
ผูม้ ุ่งหวังเริ่ มคุ น้ เคยกับตัวแทนฯ และเริ่ มเชื่ อใจส่ งผลให้เกิ ดทัศนคติที่ดีในการทําประกันชี วิต ผู้
มุ่งหวังจะแสดงออกทางวัจนภาษา (Verbal language) ด้วยการแสดงท่าทางสนใจในการมีส่วนร่ วม
และอวัจนภาษา (Non-verbal language) ด้วยการสอบถามถึงแบบประกันที่เหมาะสมกับตนเอง
ตัวอย่างที่ 35 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ผูม้ ุ่งหวัง : “แล้วพี่ควรต้องทําแบบไหน”
ตัวแทนฯ : “ถ้า อย่า งนั้นขอแนะนําพี่เลยนะคะ ถ้าพี่ต้องการค่ ารั ก ษาพยาบาล และ
ค่าชดเชยรายวัน พี่ก็สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมในส่ วนนี้เลยค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “สัญญาเพิ่มเติมเป็ นแบบไหนเหรอ”
ตัวแทนฯ : “สัญญาเพิ่มเติมก็หมายถึงถ้าพี่ซ้ื อทุนประกันหลักแล้ว แต่พี่ตอ้ งการให้บริ ษทั
ฯ คุม้ ครองสุ ขภาพ, รายได้ที่พี่ขาดไป หรื อโรคร้ายแรงรวมถึงอุบตั ิเหตุ พี่ก็สามารถเลือกซื้ อได้ตาม
กําลังเงินของพี่เลยค่ะ”
เป็ นตัวอย่างจากสถานการณ์ที่ตวั แทนฯ เสนอขายประกันให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
จากการสังเกตการณ์พบว่าขั้นตอนนี้ มีลกั ษณะที่เกิ ดขึ้นในกลุ่มผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่มที่คล้ายคลึงกัน
กล่าวคือเมื่อผูม้ ุ่งหวังเกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวแทนฯ และการทําประกันชีวิตผูม้ ุ่งหวังจะแสดงออกด้วย
การให้ความสนใจสอบถามถึงแบบประกันต่าง ๆ เพื่อหาแบบประกันที่เหมาะสม ตัวแทนฯ จะใช้
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วิธีการชี้แนะชี้นาํ หรื อเสนอแนวทางเพื่อตอบสนองผูม้ ุ่งหวัง ผูว้ ิจยั พบความถี่ในการใช้กบั ผูม้ ุ่งหวัง
ที่ไม่คุน้ เคยมากกว่ากลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย
4. การสร้ างภาพให้ ผ้ ูรับสารนึกเห็นผลทีจ่ ะเกิดขึน้ (Visualization Step)
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าตัวแทนฯ มีการสร้างภาพให้ผูม้ ุ่งหวังเห็นด้วยวิธีการให้เหตุผล
เพื่อให้ผมู ้ ุ่งหวังเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้น (Visualizing the results) จากการทําประกันชีวิตใน
อนาคตเพื่อให้เกิดความคล้อยตาม รวมทั้งมีการใช้วิธีการช่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษาในด้านการวางแผน
ในการออมเงินเพื่อการนําส่ งเบี้ยประกัน จากผลการศึกษาพบความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนนี้ ต่อผูม้ ุ่งหวัง
ที่ไม่คุน้ เคยจํานวน 12 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 12.37 และใช้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยจํานวน 8 ครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 12.69 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 36 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ได้ค่ะ แต่อย่าตัดสิ นใจนานนะคะ เพราะหากเข้าร่ วมกับโครงการนี้เร็ วเท่าไร
ก็เท่ากับสร้ างความมัน่ คงให้กบั การศึกษาของลูกอันเป็ นที่รักของเราเร็ วขึ้นเท่านั้น เพราะทุนวันนี้
อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอน เราต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมรับกับทุนสถานการณ์เพื่อตัวเราและครอบครัวค่ะ”
ตัวแทนฯ ได้เสนอขายประกันโครงการการศึกษาบุตรต่อผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยกันมาก่อน
ผูม้ ุ่งหวังยังไม่แจ้งความประสงค์ที่จะทําประกันโดยการขอปรึ กษากับภรรยาก่ อน ตัวแทนฯ จึง
พยายามสร้างแรงกระตุน้ ให้ผมู ้ ุ่งหวังเห็นถึงประโยชน์ในความมัน่ คงหากรี บเข้าร่ วมโครงการ
ตัวอย่างที่ 37 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “ลองเก็บเดือนละ 5,000 ลองคิดดู ถ้า 12 เดือน ก็ปาเข้าไป 60,000 แล้วเห็น
ไหม แล้วถ้าฝากกับบริ ษทั พี่ เค้ามีขอ้ สัญญาว่าใน 365 วัน หรื อ 1 ปี ถ้าโชคร้ายไม่หายใจขึ้นมาจะ
ให้พอ่ แม่ 100 เท่า ของเงินตัวนี้ ดีไหมล่ะ 5 ล้านนะเท่ากับได้ตอบแทนพ่อแม่ดว้ ยนะ ตอบแทนที่
เลี้ยงเรามาเป็ นสิ่ งที่ดีนะ แต่ถา้ เธอโชคดีไม่เป็ นไรเลยเงินตัวนี้ก็เป็ นของเธออยูน่ ะ”
จากตัวอย่าง ตัวแทนฯ เสนอขายประกันให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยโดยการชี้ แจงให้
ผูม้ ุ่งหวังมองเห็นภาพและเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ผมู้ ุ่งหวังจะได้รับหากตัดสิ นใจทําประกันประเภท
นี้
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5. การลงมือปฏิบัติ (Action Step)
เป็ นเทคนิ คขั้นสุ ดท้ายที่ตวั แทนฯ ใช้โน้มน้าวใจของผูม้ ุ่งหวังให้ตดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิต
ตามคําแนะนําของตัวแทนฯ ด้วยความพึงพอใจ ขั้นตอนนี้ จะมีลกั ษณะเสมือนการปิ ดการขาย จาก
การศึกษาพบว่าตัวแทนฯ จะใช้วธิ ี การกระตุน้ ผูม้ ุ่งหวังเพื่อแสดงภาคการกระทําให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการ
2 แบบ ได้แก่ 1. การสรุ ปประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําประกันชีวิตให้ผมู้ ุ่งหวังได้รับทราบก่อน
ซึ่ งเป็ นการกล่ า วเน้นถึ งประโยชน์ที่ผูม้ ุ่งจะได้รับจากการซื้ อผลิ ตภัณฑ์แล้วจึงกระตุน้ ให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจทําประกัน หรื อกระทําภายหลังจากการที่สามารถขจัดข้อ โต้แย้งของผูม้ ุ่งหวังที่เกิดขึ้นได้
แล้ว 2. การเสนอทางเลือก เช่ น การใช้ประโยคคําถามนัยบังคับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ ง จากการ
สังเกตการณ์ พบว่าในการใช้ข้ นั ตอนนี้ ในการปิ ดการขายทุกครั้งไม่ได้เป็ นสิ่ งบ่งชี้ ว่ากระบวนการ
โน้มน้าวใจจะประสบความสําเร็ จเสมอไปพบว่ามีหลายครั้งตัวแทนฯ ไม่ประสบความสําเร็ จในการ
ขาย ผูว้ ิจยั พบว่าตัวแทนฯ มีการใช้ความถี่ในขั้นตอนนี้ ต่อกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยจํานวน 4 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 4.12 และใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยจํานวน 5 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 7.93 ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 38 : ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “สะดวกทํา วันนี้ เลยไหมคะ ถ้า สะดวกก็ ก รอกแบบฟอร์ ม และขอบัตร
ประชาชนด้วยค่ะ”
ตัวแทนฯ : “ไม่ทราบสะดวกทําวันนี้เลยหรื อไม่คะ ถ้าอย่างนั้นกรอกใบคําขอเลยนะคะ”
ตัวอย่างที่ 39 : ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย
ตัวแทนฯ : “รู ้อย่างนี้แล้วควรเริ่ มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลย แล้วตกลงจะออมเดือนละเท่าไรดี
ล่ะ”
ในขั้นตอนนี้ จ ะมี ล ัก ษณะวิธี ก ารคล้า ยคลึ ง กันในกลุ่ ม ผูม้ ุ่ ง หวัง ทั้ง สองกลุ่ ม จากการ
สังเกตการณ์ผวู้ ิจยั พบว่าขั้นตอนลงมือปฏิบตั ิไม่จาํ เป็ นจะต้องเกิ ดขึ้นเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายตามหลัก
ทฤษฎี The Motivated Sequence เสมอไปแต่ข้ นั ตอนนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในระหว่างการขาย
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ และความเหมาะสมเมื่อตัวแทนฯ ได้ทาํ การประเมินลักษณะของผูม้ ุ่งหวังที่
แสดงออกทางอวัจนภาษา (Non-verbal language) เช่ น การที่ผมู้ ุ่งหวังนิ่ ง พยักหน้า หรื อตอบรับ
ผูว้ ิจยั พบว่าขั้นตอนนี้ จะเกิ ดขึ้นหลังจากตัวแทนฯ ได้สรุ ปประโยชน์ที่ผมู้ ุ่งหวังจะได้รับจากการทํา
ประกัน ชี วิ ตเพื่ อ เป็ นการเน้น ยํ้า ถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า จะได้รับ ตามที่ ต ัวแทนฯ นํา เสนอแล้วจึ ง นํา เข้า สู่
กระบวนการดังกล่าว

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้ อจากัด ปัญหา และข้ อเสนอแนะ
1 สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ องกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงที่มีการ
นําเสนอขายประกันชีวติ ให้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างในการใช้กลวิธี
ภาษาสุ ภาพ และขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจระหว่างกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคย และกลุ่มผูม้ ุ่งหวัง
ที่ไม่คุน้ เคยเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) จากการเก็บข้อมูลด้วยการออกภาคสนามกับตัวแทน
ประกันชี วิตเพศหญิ งบริ ษทั เมื องไทยประกันชี วิต จํากัด จํานวน 4 คน ที่มีการเสนอโครงการ
ประกันชีวติ ประเภทต่าง ๆ ในเขตกรุ งเทพมหานครมีการแบ่งผูม้ ุ่งหวังออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 4 คน และกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยกับตัวแทนฯ จํานวน 4
คน ในการศึกษาในเรื่ องนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการใช้ภาษาสุ ภาพของ
บราวน์ และเลวินสั น (Brown & Levinson, 1987) ซึ่ งประกอบไปด้วยกลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก
และกลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบ และทฤษฎี The Motivated Sequence ของอลัน มอนโร (Alan H.
Monroe, 1930) ผูว้ จิ ยั พบว่ากลวิธีการใช้ภาษาสุ ภาพนั้นมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอขายประกัน
ชี วิตเป็ นอย่า งมากเนื่ องจากในบริ บ ทการขายนั้นพบว่า มี ผลกระทบกับ เรื่ องของ “หน้า ” ของคู่
สนทนา จากการศึกษาพบว่าตัวแทนฯ มีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก 7 รู ปแบบ ได้แก่ การใช้
รู ปภาษาแสดงอัตลักษณ์ ภายในกลุ่ม การแสดงความสนใจ หรื อใส่ ใจในตัวผูฟ้ ั ง การเสนอหรื อ
สัญญาว่าจะทําอะไร การหลี กเลี่ยงการไม่เห็นด้วย การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน การพูดตลก การ
แลกเปลี่ ยนผลประโยชน์กนั และการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบ 5 รู ปแบบ ได้แก่ การใช้รูป
ภาษาแสดงการนับถือโดยผูพ้ ูดถ่อมตัวและยกย่องผูฟ้ ัง การลดอัตราล่วงละเมิดโดยใช้คาํ ที่แสดงว่า
การคุกคามเป็ นเรื่ องเล็กน้อย การขอบคุณ การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน และการขอโทษ
ในการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพทั้งด้านบวกและด้านลบนั้นพบว่ามีความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ม (ตาราง 4.1 หน้า 24)
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังพบว่าความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนการสร้างแรงจูงใจมีความแตกต่างกันใน
การเสนอขายประกันให้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ม โดยพบว่าตัวแทนฯ มีการใช้ข้ นั ตอนการสร้าง
แรงจู งใจครบทุ ก ขั้นตอนในการเสนอขายประกัน แต่พ บว่าในการเรี ยงลํา ดับ ขั้นตอนการสร้ า ง
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แรงจูงใจในการระหว่างการขายนั้นไม่ได้เรี ยงลําดับตามหลักของการสร้างแรงจูงใจเสมอไป การ
เรี ย งลําดับขั้นตอนจะขึ้นอยู่ก ับสถานการณ์ ใ นการสื่ อสารแบบสองทางระหว่างตัวแทนฯ และผู้
มุ่งหวังในบริ บทการขายนั้น ๆ
2. อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษา ผูว้ ิจยั จะนําเสนอการอภิปรายโดยแบ่งออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่หนึ่ ง คื อ การอภิปรายเรื่ องใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก และกลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบของ
ตัวแทนฯ และส่ วนที่สองคือการอภิปรายเรื่ องความถี่การใช้ข้ นั ตอนการสร้างแรงจูงใจ และลักษณะ
การใช้ข้ นั ตอนการสร้างแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านบวก และด้ านลบ
จากการเปรี ยบเทียบการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวก และด้านลบพบว่าในการเสนอ
ขายประกันชีวติ นั้นตัวแทนฯ มีการใช้รูปแบบกลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกมากกว่าการใช้กลวิธีภาษา
สุ ภาพด้านลบ เป็ นผลมาจากอํานาจและสถานภาพ (power and status) ระหว่างคู่สนทนา ซึ่ งผู้
มุ่งหวังจะมีอาํ นาจและสถานภาพที่สูงกว่าในฐานะลูกค้า ดังนั้นตัวแทนฯ จึงมีการเลือกใช้กลวิธีดา้ น
บวกมากกว่าเพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ แสดงความเป็ นมิตรเพื่อให้ได้รับการยอมรับ ความ
น่าเชื่ อถื อและนําไปสู่ สัมพันธภาพที่ดีท้ งั นี้ ได้มีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบควบคู่กนั ไปด้วยใน
กรณี ที่ มีการสนทนาเชิ ง การร้ องขอ หรื อคุ กคามความเป็ นส่ วนตัวของผูม้ ุ่ งหวังเพื่อลดระดับการ
คุกคามและรักษาสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูฟ้ ัง
2.2 กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านบวก
จากการศึกษาภาพรวมพบว่าตัวแทนฯ มีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกกับกลุ่มผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยมากกว่ากลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย เนื่ องจากระยะห่ างทางสังคมทําให้ตวั แทนฯ ใช้
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกกับกลุ่ มลูกค้าไม่มีฐานความสัมพันธ์เดิ มเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ และ
ทัศนคติที่ดีแตกต่างจากกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยจากฐานความสัมพันธ์เดิมเป็ นผลให้ตวั แทนฯ ใช้ความ
พยายามที่ น้อยกว่าในการสร้ างความเป็ นมิตร ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่ามีการการใช้กลวิธีภาษา
สุ ภาพด้านบวก 7 กลวิธี ได้แก่ การใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม การแสดงความสนใจ
หรื อใส่ ใจในตัวผูฟ้ ัง การเสนอหรื อสัญญาว่าจะทําอะไร การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย การแสดงว่า
มีความรู ้ร่วมกัน การพูดตลก และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั ผลการศึกษาพบว่าตัวแทนฯ มี
การใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกกับกลุ่ มผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ มแตกต่างกันในบางกลวิธี กลวิธีที่
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พบว่าถี่ ที่แตกต่างกันมากได้แก่ กลวิธีการใช้รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม การแสดงความ
สนใจ หรื อใส่ ใจในตัวผูฟ้ ั ง การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย และการพูดตลก ซึ่ งสาเหตุของการใช้
ภาษาที่แตกต่างกันอาจอธิ บายได้ดงั นี้
2.2.1 การใช้ รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม
จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่ามีการใช้กลวิธีน้ ี กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ม
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละที่ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกับ กลวิธี อื่ น ๆ เนื่ อ งจากลัก ษณะสภาพทางสั ง คมของ
สัง คมไทยเป็ นสั ง คมระบบเครื อ ญาติ (collectivism) การเน้นความเป็ นกลุ่ ม เป็ นสัง คมที่ เ น้น
ความสําคัญของความเป็ นพวกเรา มากกว่าการแสดงออกถึงความเป็ นตัวเรา ดังนั้นในลักษณะสังคม
แบบนี้ ความเป็ นครอบครัวจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตมาก จึงมีคาํ สรรพนามที่ใช้เรี ยกขาน
บุคคลที่ไม่รู้จกั ไม่คุน้ เคย เสมือนเรี ยกบุคคลในครอบครัว สนิ ท สมัครการ (2542) (อ้างใน เมตตา
วิวฒั นานุกูล (กฤตวิทย์) 2548 : 168) “การใช้คาํ สรรพนามที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดและค่านิยมของ
สังคมไทยว่าคนไทยมักสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการพยายามโยงความสัมพันธ์เป็ น
ญาติ นับถื อ แม้จะไม่ใช่ ญาติแท้ ๆ” ในการขายประกันนั้น ตัวแทนฯ ที่เสนอขายประกันให้กบั ผู้
มุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยจะใช้สรรพนามแบบเป็ นทางการเป็ นอันดับแรก (formal language) เพื่อเป็ นการ
ให้เกียรติและสร้างความน่าเชื่ อถือ แต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันจนเริ่ มมีความคุน้ เคยในระดับหนึ่ งแล้ว
ตัวแทนฯ จะเปลี่ยนคําสรรพนามด้วยการขออนุญาตผูม้ ุ่งหวังเพื่อเปลี่ยนคําสรรพนามมาใช้เพื่อแสดง
ความคุน้ เคย บางกรณี ตวั แทนฯ จะสังเกตโดยการประเมินการใช้ภาษาของผูม้ ุ่งหวัง หากผูม้ ุ่งหวังราย
ใดใช้คาํ สรรพนามแบบเครื อญาติกบั ตัวแทนฯ ก็สามารถเลือกใช้คาํ สรรพนามกลับได้ทนั ที แตกต่าง
จากกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ มีความคุ น้ เคยกันอยู่แล้ว การใช้คาํ สรรพนามจึงไม่คาํ นึ งถึ งความเป็ นทางการ
และสามารถเลือกใช้คาํ สรรพนามตามความคุน้ เคยได้ทนั ที ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบความถี่ในการใช้
กลวิธีน้ ี กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ มีความคุ น้ เคย (64.96%) มากกว่าผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย (44.60%) ซึ่ งอาจมี
สาเหตุมาจากระยะห่างทางสังคมระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวัง
2.2.2 การแสดงความสนใจ หรือใส่ ใจในตัวผู้ฟัง
จากผลการศึ กษาพบว่าในการใช้กลวิธีการแสดงความสนใจหรื อใส่ ใจในตัว
ผูฟ้ ั งระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ มมี ความแตกต่างกัน เนื่ องจากกลุ่ มที่ไม่คุ ้นเคยกับ
ตัวแทนฯ จะพบจํานวนความถี่ที่มากกว่า (22.30%) เนื่องจากตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังไม่มีความรู้ จกั
กันมาก่อนเลย ตัวแทนฯ จึงมีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพในรู ปแบบนี้ เพื่อเป็ นการเปิ ดการสนทนาใน
การขายประกันเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างกัน และใช้เพื่อค้นหาข้อมูลของผูม้ ุ่งหวัง (information
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seeking) เพื่อต้องการทราบว่าแบบประกันชีวิตใดที่เหมาะสมกับผูม้ ุ่งหวังมากที่สุด แตกต่างกับกลุ่ม
ผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุ น้ เคยกันอยูแ่ ล้วจากฐานความสัมพันธ์เดิม ทําให้ตวั แทนฯ สามารถคาดเดาแบบ
ประกันในการนําเสนอขายได้
2.2.3 การหลีกเลีย่ งการไม่ เห็นด้ วย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ตัวแทนฯ จะใช้ก ลวิธี น้ ี ก ับ ผูม้ ุ่ ง หวัง ทั้ง สองกลุ่ ม ซึ่ งอาจ
อธิบายได้จากวัฒนธรรมไทยเป็ นวัฒนธรรมแบบอิงปริ บทสู ง (high-context culture) เนื่องจากสังคม
แบบอิงบริ บทสู งจะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จกั สร้างความสัมพันธ์กนั ก่อนการเจรจาหรื อตกลง
ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนั้นวิธีการพูดของคนในสังคมมักจะใช้คาํ พูดเป็ นนัยมากกว่าที่จะพูดตรง ๆ ทําให้
ความสําคัญของอวัจนภาษาเข้ามามีบทบาทในการตีความหมายและการทําความเข้าใจ เช่ น คําว่า
“ไม่” ของคนในสังคมแบบอิงบริ บทสู งอาจหมายถึงคําว่า “ใช่ ” (เมตตา วิวฒั นานุกูล (กฤตวิทย์)
2548 : 55) ดังนั้นผูใ้ ช้ภาษามักใช้คาํ พูดอ้อมค้อม ไม่พูดเข้าจุดหรื อประเด็นสําคัญหากนําไปสู่ ความ
เสี่ ยงหรื อความขัดแย้ง หรื อกระทบความสัมพันธ์ ตัวแทนฯ จะไม่แสดงความขัดแย้งกับความคิดของ
ผูม้ ุ่งหวังอย่างตรงไปตรงมา แต่จะมีการคล้อยตามเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เพื่อหาช่องทางในการ
นําเสนอและอธิ บายสิ่ งที่จะนําเสนอขายด้วยหลักเหตุผลให้กบั ผูม้ ุ่งหวัง กลวิธีน้ ี จึงเป็ นการสร้าง
สัมพันธ์ และทัศ นคติ ที่ ดีระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย โดยดูความเหมาะสมกับบุ คคล กาลเทศะ และ
โอกาส ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบความถี่ของกลวิธีน้ ี กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยมากกว่ากลุ่มที่คุน้ เคย ซึ่ ง
อาจเป็ นผลมาจากการที่ตวั แทนฯ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งรู้จกั จึง
ยิง่ ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการแสดงความไม่เห็นด้วยหรื อขัดแย้งกับคู่สนทนา
2.2.4 การพูดตลก
ตัวแทน ฯ ใช้กลวิธีน้ ี ในการสร้างความคุ น้ เคย และลดระยะห่ างระหว่างระดับ
ความสั ม พัน ธ์ ผูว้ ิ จ ัย พบว่า ตัว แทนฯ ใช้ก ลวิธี น้ ี กับ กลุ่ ม ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ ไ ม่ คุ ้น เคยมี ค วามถี่ น้อ ยกว่า
(1.43%) เนื่ องจากการปฏิสัมพันธ์ กบั ผูท้ ี่ไม่คุน้ เคยย่อมต้องมีความเป็ นทางการมากกว่า การใช้รูป
ภาษาพูดตลกก็อาจใช้ได้ในบางโอกาสและใช้ได้กบั การพูดตลกในเรื่ องทัว่ ๆ ไปเท่านั้น ตรงข้ามกับ
การใช้ ก ลวิ ธี น้ ี กับ กลุ่ ม ผู ้มุ่ ง หวัง ที่ มี ค วามคุ ้น เคยกับ ตัว แทนฯ อยู่ แ ล้ว ผู้มุ่ ง หวัง กลุ่ ม นี้ มี ฐ าน
ความสัมพันธ์เดิมกับตัวแทนฯ อยู่ จึงทําให้พบความถี่ในการใช้ที่มากกว่า และเป็ นลักษณะการพูด
ตลกที่สามารถเจาะจงไปที่เรื่ องส่ วนตัวได้ เช่น เรื่ องการมีกิ๊ก หรื อการใช้ถอ้ ยคําหวาน ๆ ที่ฟังแล้ว
เสนาะหู เป็ นต้น จากการวิเคราะห์พบว่าในการพูดตลกนั้นตัวแทนฯ สามารถนํามาใช้ในบริ บทการ
ขายประกันชี วิตให้กบั กลุ่ มผูม้ ุ่งหวังได้ท้ งั สองกลุ่ ม แต่ระยะห่ างทางสังคมระหว่างคู่สนทนาและ

50

กาลเทศะเป็ นผลทําให้มีการใช้ที่แตกต่างกัน การใช้ภาษาจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่และความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สนทนาซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบการใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ และคู่สนทนา (อมรา ประเสริ ฐสิ นธุ์ 2550 : 104) ดังนั้นในการพูดตลก
นั้นหากมีการนํามาใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยมากเกินไปจะทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น
ตัวแทนฯ จึ งมี การเลื อกใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะ แตกต่างจากกลุ่ มผูม้ ุ่งหวังที่ มี
ความคุ น้ เคยกันอยู่แล้วจากฐานความสําพันธ์เดิมบริ บทในการสนทนาจึงมีความยืดหยุ่น (flexible)
ในบริ บทการสนทนามากกว่าการสนทนาแบบเป็ นทางการ (formal)
จากการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่แตกต่างกันต่อ
กลุ่ ม ผูม้ ุ่ ง หวัง ทั้ง สองกลุ่ ม เป็ นผลมาจากปั จจัย ทางสั ง คม 3 ประการ ได้แ ก่ อํา นาจอัน เกิ ด จาก
สถานภาพของคู่สนทนา ระยะห่ างทางสังคม และสภาพสังคมวัฒนธรรม สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
อํานาจและสถานภาพของคู่สนทนานั้นโดยปกติแล้วในการขายประกันชีวติ หรื อการเสนอขายสิ นค้า
ต่าง ๆ ผูม้ ุ่งหวัง หรื อลูกค้าจะมีสถานภาพ หรื ออํานาจที่สูงกว่าตัวแทนฯ มีผลทําให้เกิดการใช้ภาษา
ในการสื่ อสารที่แตกต่างกัน ตามที่อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2552 : 228) ได้กล่ าวถึงอํานาจหรื อ
สถานภาพว่า “ถ้าเรามีอาํ นาจเหนื อคู่สื่อสาร เรามีแนวโน้มที่จะใช้สารตรง ๆ คนที่มีอาํ นาจใส่ ใจ
ศักดิ์ศรี ของคนอื่นน้อยจะไม่ใส่ ใจว่าทําให้เขาลําบากใจแค่ไหน ในสถานการณ์ที่เรามีอาํ นาจน้อย
กว่า เราจะใช้สารแบบอ้อม ๆ เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกระเทือนต่อผูท้ ี่มีอาํ นาจเหนือเรา” ด้านปั จจัย
ระยะห่ างทางสังคม (social distance) เป็ นผลมาจากสัมพันธภาพระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังทั้ง
สองกลุ่มเป็ นผลให้มีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อมรา ประสิ ทธ์รัฐสิ นธุ์
(2550 : 104) กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูพ้ ูดกับผูฟ้ ังจะเป็ นตัวกําหนดให้ผพู้ ูดมีการ
ใช้ภาษาแตกต่างกัน ผูพ้ ูดต้องคํานึ งถึงด้วยว่าผูฟ้ ังเป็ นใคร หรื อเขากําลังพูดอยู่กบั ใครหรื อตนเป็ น
อะไรกับเขา” ในการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกพบว่าตัวแทนฯ จะมีความถี่การใช้กลวิธีน้ ี กบั กลุ่ม
ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยมากกว่า เนื่ องจากตัวแทนฯ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มพูนมิติเรื่ องหน้าด้าน
บวกของผูม้ ุ่งหวัง เช่น การแสดงความสนใจ หรื อใส่ ใจในตัวผูฟ้ ัง เนื่องจากตัวแทนฯ ต้องพยายาม
ใช้กลวิธีน้ ีในการสื่ อสารให้เป็ นที่สนใจ การหลีกเลี่ยงการไม่เห็นด้วย การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน
เพื่ อแสดงความเป็ นมิ ตรและสร้ า งความรู้ สึ ก ที่ ดีต่อกัน เพื่อนํา ไปสู่ ก ารปิ ดการขายต่ อไป ปั จจัย
สุ ดท้ายคืออิทธิ พลของวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการสื่ อสาร การใช้ภาษาของมนุษย์มีความเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ ดังที่ลาร์ รี่, ริ ชาร์ ด, เอ็ดวิน (Larry, Richard, Edwin 2009 : 226) ได้
กล่าวถึงภาษาและวัฒนธรรมว่า “ภาษาเป็ นรู ปแบบของสัญลักษณ์ที่มีการตกลงทําความเข้าใจร่ วมกัน
(agreement) ภายในกลุ่มวัฒนธรรมนั้น ๆ ในเรื่ องของการใช้คาํ และความหมายเพื่อความเห็นพ้อง
ต้องกันในการใช้ภาษาในการสื่ อความหมายต่าง ๆ” ในสังคมไทยมีค่านิยมทางวัฒนธรรมโดยการ
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สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยการพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติผา่ นรู ปแบบ
การใช้ภาษา หรื อคําสรรพนามต่าง ๆ จึงทําให้มีการใช้กลวิธีน้ ี ในสัดส่ วนที่ค่อนข้างสู ง นอกจากนี้
สภาพสังคมแบบ high-context ต้องการการเกริ่ นนําในการพูดคุยเรื่ องต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในกลวิธี ภาษาสุ ภาพด้านบวกนั้นพบว่ามี 2 กลวิธี ที่ตวั แทนฯ ใช้กบั กลุ่ ม ผู้
มุ่งหวังที่คุน้ เคยมากกว่ากลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย แต่เมื่อเปรี ยบเทียบความถี่ของการใช้ในอัตราส่ วน
ร้อยละแล้วมีความใกล้เคียงกันมาก ได้แก่ การแสดงว่ามีความรู้ร่วมกัน และการเสนอหรื อสัญญา
ว่าจะทําอะไร ด้านกลวิธีการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์น้ นั พบว่ามีการใช้กบั กลุ่ มผูม้ ุ่งหวังที่มี
ความคุน้ เคยมากกว่าจากการวิเคราะห์พบว่าความสนิทสนมคุน้ เคยทําให้ตวั แทนฯ เกิดความเกรงใจ
ต้องคํานึ ง ถึ งความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่ งพาอาศัยกันในอนาคตระหว่างผูม้ ุ่ง หวังกับตัวแทนฯ ดังนั้น
ตัวแทนฯ จึงนํากลวิธีน้ ีมาเป็ นการโน้มน้าวให้สอดคล้องกับจุดขาย ส่ วนการเสนอหรื อสัญญาว่าจะ
ทําอะไรพบว่าเป็ นรู ปแบบการใช้ภาษาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ของการขายเพื่อสร้าง
ความน่ าเชื่ อถื ออันเป็ นมาจากอํานาจและสถานภาพที่สูงกว่าของผูม้ ุ่งหวังในฐานะลูกค้า จึงเป็ น
กลวิธีที่ตวั แทนฯ ทําให้ผมู ้ ุ่งหวังเกิดความมัน่ ใจ เช่ น “บริ ษทั ฯ สัญญาว่าลูกของคุณสามารถเรี ยน
จนจบได้” หรื อ “เดี๋ยวพี่จะส่ งข้อเสนอแบบประกันไปให้เลือกนะ” เป็ นต้น
2.3 กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านลบ
ผลการศึ ก ษาในภาพรวมพบว่า มี ก ารใช้ก ลวิธี ภ าษาสุ ภ าพด้า นลบกับ ผูไ้ ม่ คุ ้นเคย
มากกว่าผูค้ ุน้ เคยในทุกกลวิธี ซึ่ งอาจอธิ บายได้จากสาเหตุที่ตวั แทนฯ ต้องการให้อิสระแก่คู่สนทนา
ในการที่จะไม่ทาํ สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ฝืนใจคู่สนทนา ดังนั้นเมื่อตัวแทนฯ มีการคุกคามหน้าด้านลบของผู้
มุ่งหวังจึ งมี การใช้ก ลวิธีน้ ี เพื่อลดการคุ กคาม จากการศึก ษาพบว่ามีความถี่ ใ นการใช้กลวิธีภาษา
สุ ภาพด้านลบกับกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยมากกว่าในทุกกลวิธี ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจากระยะห่ างทาง
สังคมระหว่างคู่สนทนา เนื่ องจากกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยมีระยะห่ างทางสังคมที่มากกว่าทําให้
ตัวแทนฯ ให้ความเกรงใจเพื่อสร้างการยอมรับและสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยการแสดงออกผ่าน
รู ปแบบการใช้ภาษา 5 กลวิธี ได้แก่ การแสดงการยกย่องผูฟ้ ัง การใช้คาํ ที่แสดงว่าการคุกคามเป็ น
เรื่ องเล็กน้อย การขอบคุณ การใช้รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน และการขอโทษ ซึ่ งแตกต่างจาก
กลุ่มที่มีความคุน้ เคยจากฐานความสัมพันธ์เดิม นอกจากนี้ ยงั พบกลวิธีดา้ นลบ 3 กลวิธีที่ตวั แทนฯ
ใช้ก ับ ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ ไ ม่ มี ค วามคุ ้น เคยมากกว่า กลุ่ ม ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ มี ค วามคุ ้น เคยแตกต่ า งกัน มากกลวิธี
ดังกล่าว ได้แก่ การใช้รูปภาษาแสดงการนับถือโดยผูพ้ ูดถ่อมตัวและยกย่องผูฟ้ ั ง การลดอัตราล่วง
ละเมิดโดยใช้คาํ ที่แสดงว่าการคุกคามเป็ นเรื่ องเล็กน้อย การขอโทษ จากผลการศึกษาพบว่าการใช้กล
วิธีการใช้รูปภาษาแสดงการนับถื อโดยผูพ้ ูดถ่อมตัวและยกย่องผูฟ้ ั งเป็ นการกล่ าวชื่ นชมผูม้ ุ่งหวัง
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(praise) เป็ นกลวิธีที่แสดงพฤติกรรมที่แสดงความนับถือ (respective behavior) ผูว้ จิ ยั พบว่าตัวแทน
ฯ ใช้กลวิธีน้ ี เฉพาะกับกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากปั จจัยด้านระยะห่ างทางสังคม
ของคู่สนทนา ตัวแทนฯ ใช้กลวิธีน้ ีในการทลายกําแพงเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพที่
ดี ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังก่อนที่จะนําเข้าสู่ กระบวนการขาย ในการกล่าวยกย่อง หรื อชื่นชมคู่สนทนานี้ เป็ น
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกผูท้ ุกนาม ชอบคํายกย่องชมเชย นักขายควรหาโอกาสเหมาะ ๆ กล่าวชมเชย
ผูม้ ุ่งหวังบ้างแต่ที่สําคัญต้องถูกจังหวะและกาลเทศะ และไม่บ่อยมากจนกลายเป็ นสิ่ งไม่มีค่า (ELearning Center 2550 : 26) ด้านกลวิธีการลดอัตราล่วงละเมิดโดยใช้คาํ ที่แสดงว่าการคุกคามเป็ น
เรื่ องเล็กน้อยเป็ นการใช้รูปภาษาที่แสดงให้คู่สนทนารู้สึกว่าคู่สนทนาไม่ถูกบีบบังคับในการสนทนา
ด้วยการใช้รูปภาษา เช่น “ขอรบกวนเวลาสักสิ บนาที” หรื อ “ขอรบกวนเวลาอีกครั้ง” ทําให้คู่สนทนา
ไม่รู้สึกว่าตนเองถูกลิดรอน หรื อถูกบังคับให้สนทนาในบริ บทต่าง ๆ ผลการศึกษาพบความถี่ในการ
ใช้ก ับ ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ ไ ม่ คุ ้น เคยมากกว่ า กลุ่ ม ผูม้ ุ่ ง หวัง ที่ มี ค วามคุ ้น เคย ซึ่ งอาจอธิ บ ายได้ จ ากระดับ
ความสัมพันธ์เดิมระหว่างตัวแทนฯ กับกลุ่มผูม้ ุ่งหวัง ส่ วนกลวิธีการขอโทษนั้นเป็ นการใช้รูปภาษา
ก่อนที่จะกระทําการที่คุกคามหน้าผูฟ้ ังเป็ นการกระทําที่ช่วยลดความรุ นแรงของการรบกวนให้อ่อน
ลง ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบการขอโทษของตัวแทนฯ เฉพาะกับกลุ่มผู้
มุ่งหวังที่ ไม่ คุน้ เคยเพีย งกลุ่ ม เดี ยวซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากระยะห่ างทางสังคมของคู่สนทนา (social
distance) ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ มาก่อนมีระยะห่ างทางระดับความสัมพันธ์เป็ น
ทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จากตัวอย่างจะพบว่าการใช้คาํ “ขอโทษ” ของตัวแทนฯ จะเป็ นลักษณะการใช้คาํ พูด
ก่ อ นตั้ง คํา ถามเชิ ง คุ ม คามเรื่ อ งส่ ว นตัว ของผูม้ ุ่ ง หวัง เพื่ อ ค้น หาข้อ มู ล (information seeking)
ประกอบการนําเสนอขาย แตกต่างกับกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่มีความคุน้ เคยกับตัวแทนฯ อยูแ่ ล้ว
2.4 ขั้นตอนการสร้ างแรงจูงใจของตัวแทนฯ
จากผลการศึกษาพบว่ามีความถี่ในการใช้ข้ นั ตอนการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่
ไม่คุน้ เคยและกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยในอัตราส่ วนร้อยละที่ค่อนข้างสู ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้ าง
ความสนใจ การตอบสนองความต้ องการ และการสร้ างความต้ องการ ซึ่ งสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ขั้นตอนการสร้ างความสนใจ พบว่ามีความถี่ในการใช้มากที่สุดกับกลุ่มผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ม โดยมี
การใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยคิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 43.29 และใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคย
คิดเป็ นอัตราส่ วนร้ อยละ 31.74 จากอัตราส่ วนแสดงให้เห็นว่าตัวแทนฯ ใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่
คุน้ เคยมากกว่าเนื่ องจากปั จจัยทางสังคมในเรื่ องระยะห่ างทางสังคมทําให้ตวั แทนฯ ต้องใช้ความ
พยายามในการสร้ างความสนใจกับผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยมากกว่ากลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์และสร้างความคุน้ เคยกับผูม้ ุ่งหวังเป็ นจุดเริ่ มต้นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการปู
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ทางที่เรี ยบง่ายไปสู่ ข้ นั ตอนในลําดับต่อไป ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการทําให้ผมู้ ุ่งหวังไม่รู้สึกถูก
บีบบังคับ กลัวหรื อไม่อยากฟังการนําเสนอของตัวแทนฯ แต่จะทําให้ผมู้ ุ่งหวังรู้สึกสบายใจ รู้สึกว่า
จะได้รับความคุม้ ค่าเวลาในการพบกับตัวแทนฯ และมีความพึงพอใจจะมีส่วนร่ วมในการเสนอขาย
อย่างเต็มที่ ขั้นตอนการตอบสนองความต้ องการ จากผลการศึกษาพบว่าตัวแทนฯ มีความถี่ในการ
ใช้ข้ นั ตอนนี้ กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยคิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 23.71 และใช้กบั กลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่
คุน้ เคยคิ ดเป็ นอัตราส่ วนร้ อยละ 28.57 ส่ วนขั้นตอนการสร้ างความต้ องการ พบว่าตัวแทนฯ ใช้
ขั้นตอนการสร้างความต้องการกับกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยคิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 16.49 และใช้
กับกลุ่มผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยคิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 19.04 ซึ่ งความถี่ที่พบในขั้นตอนการตอบสนอง
ความต้องการ และขั้นตอนการสร้ างความต้องการนั้นไม่มีความเกี่ ยวข้องกับระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังแต่เป็ นขั้นตอนที่ตวั แทนฯ ใช้ในการกระตุน้ และตอบสนองผูม้ ุ่งหวัง
เนื่องจากการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ เป็ นภาคกระทําที่เกิดขึ้นอันมีผลสื บเนื่องมาจากการตอบรับต่อ
การกระตุน้ เมื่อผูม้ ุ่งหวังได้รับการเสนอขายที่ดีตลอดจนใช้สิ่งกระตุน้ อย่างเหมาะสมจากตัวแทนฯ
แล้วย่อมตอบสนองที่จะตัดสิ นใจซื้ อได้รวดเร็ ว (อลิสา ธนชาติเตชิ นท์ 2553 : 34) ดังนั้นการใช้
ขั้นตอนการตอบสนองความต้องการ และการสร้างความต้องการนั้นจึงเป็ นกลวิธีในการโน้มน้าวใจ
โดยการกระตุน้ ให้ผมู ้ ุ่งหวังเกิ ดการตัดสิ นใจในการซื้ อประกันชีวิตอย่างมีเหตุผล ซึ่ งความถี่ในการ
ใช้ข้ นั ตอนการตอบสนองความต้องการ และการสร้างความต้องการนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
ในบริ บทการเสนอขายประกันระหว่างผูต้ วั แทนฯ และผูม้ ุ่งหวัง
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจในการนําเสนอขายประกันชี วิต
ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ มนั้นจะไม่เรี ยงลําดับตามขั้นตอนการสร้ างแรงจูงใจเสมอไป กล่ าวคือ
ลําดับขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจจะสามารถใช้สลับกันไปมาได้ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์หรื อบริ บทใน
การขาย ผูว้ จิ ยั พบว่าตัวแทนฯ จะเริ่ มต้นจากการเสนอขายประกันด้วยการใช้ข้ นั ตอนการสร้างความ
สนใจเป็ นขั้นตอนแรก และตามด้วยขั้นตอนการสร้างความต้องการเสมอ เนื่องจากขั้นตอนการสร้าง
ความสนใจนี้เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดใจ (approach) ผูม้ ุ่งหวังทั้งสองกลุ่ม ซึ่ งในขั้นตอน
การเปิ ดใจนี้ เป็ นขั้น ตอนที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด เพราะเป็ นขั้น ตอนแรกที่ ต ัว แทนฯ ใช้ ใ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ หรื อความรู ้สึกที่เป็ นมิตรระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวังเพื่อให้เกิ ดความคุน้ เคย และ
การยอมรับซึ่ งกันและกันรวมทั้งเป็ นการค้นหาข้อมูลของผูม้ ุ่งหวังผ่านการสนทนา ซึ่ งหากตัวแทนฯ
ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง ผูม้ ุ่ ง หวัง ก็ จะไม่ สามารถนํา เสนอขายประกันได้ สอดคล้องกับทฤษฎี ไ อดาส
(AIDAS) (อ้างในศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์ 2551 : 14) กล่าวว่า “การสร้างความสนใจเป็ นจุดมุ่งหมาย
ประการแรกที่พนักงานขายต้องทําให้ผมู้ ุ่งหวังพร้อมที่จะอยูใ่ นสภาพที่จะรับฟั งการเสนอขายที่จะ
เริ่ มขึ้น เมื่ อผูม้ ุ่งหวังเริ่ มรู ้ สึ กตระหนัก ถึ งความต้องการหรื ออยากได้สินค้า หรื อบริ การไม่ว่าจะ
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ได้รับข่าวสารจากช่องทางใดก็ตาม จัดว่าเป็ นการเริ่ มต้นการขายที่มีประสิ ทธิ ภาพ และทําให้ผา่ น
ไปสู่ ข้ นั ตอนอื่น ๆ ได้ง่ายยิง่ ขึ้น” ในการสร้างความสนใจนั้น ตัวแทนฯ จะมีการซักถามข้อมูลของ
ผูม้ ุ่งหวังในเรื่ องต่ าง ๆ เช่ น ในขั้นตอนการสร้ างความสนใจนั้นตัวแทนฯ จะสนทนาในสิ่ งที่ ผู้
มุ่งหวังภาคภูมิใจ สนทนาในเรื่ องที่ผมู้ ุ่งหวังชื่ นชอบหรื อให้ความสนใจ การสนทนาในเรื่ องราว
ของครอบครั ว หรื อสิ่ งที่ ผูม้ ุ่งหวังรัก ความสุ ขสบาย อนาคตความมัน่ คงในชี วิต เมื่อตัวแทนฯ
ได้รับข้อมูลจากผูม้ ุ่งหวังแล้วจะนําข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่ กระบวนการเสนอขาย (presentation) ซึ่ งใน
กระบวนการเสนอขายนี้จะประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความ
ต้องการ การตอบสนองความต้องการ การสร้ างภาพให้ผูร้ ั บ สารนึ ก เห็ นผลที่ จะเกิ ดขึ้ น จากผล
การศึกษาพบว่าในขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนนี้สามารถใช้สลับกันไปมาได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ของการ
ขาย โดยตัวแทนฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการนําเสนอ
ประกันชี วิตในรู ปแบบต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นความต่อเนื่ องจากขั้นตอนการสร้างความสนใจ
เมื่อตัวแทนฯ ได้พดู คุยสนทนากับผูม้ ุ่งหวังแล้วตัวแทนฯ จะต้องพยายามสร้างความต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผูม้ ุ่งหวังให้ได้โดยการให้ผมู ้ ุ่งหวังรับรู้ ถึงปั ญหาของตน และเสนอแนวทางวิธีแก้ไข โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนาเพื่อหาจุดขายในการนําเสนอ เมื่อตัวแทนฯ สร้างความต้องการแล้ว
จะทําการตอบสนองความต้องการของผูม้ ุ่งหวังโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเหมาะสม ซึ่ งการ
จะได้รับการตอบสนองจากผูม้ ุ่งหวังนั้นจะขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของตัวผูม้ ุ่งหวังเองว่ามีความ
สนใจ หรื อตระหนักถึ งความสําคัญของผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําประกันชี วิตมากน้อย
เพียงใด ซึ่ งตัวแทนฯ จึงต้องใช้การสร้างภาพให้ผมู้ ุ่งหวังเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้น เช่น การสร้างภาพให้
ผูม้ ุ่งหวังเห็นถึงอนาคตที่มน่ั คง ความปลอดภัย และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการทําประกัน
ชี วิต จากนั้นจึงนําไปสู่ ข้ นั ตอน การลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กบั การปิ ดการ
ขาย (closing sales) เป็ นขั้นตอนที่ตวั แทนฯ พิจารณาจากการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของผู้
มุ่งหวังว่าอาจมีความสนใจสิ่ งที่ได้นาํ เสนอ ตัวแทนฯ อาจใช้วาทศิลป์ เพื่อเป็ นการโน้มน้าวผูม้ ุ่งหวัง
โดยการยกเหตุผลและประโยชน์ของการทําประกันชี วิต หรื อเป็ นการใช้รูปประโยคสั้น ๆ ในการ
ปิ ดการขาย ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จะสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งในระหว่างการเสนอขายประกัน และไม่
จําเป็ นจะต้องเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายเสมอไปขึ้นอยู่กบั การประเมินการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของผู้
มุ่งหวังทั้งทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา เมื่อตัวแทนฯ ผ่านการใช้ข้ นั ตอนการกระตุน้ ให้ลงมือ
ปฏิ บตั ิ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รับการตอบรับในการทําประกันชี วิต ตัวแทนฯ สามารถนําขั้นตอนต่าง ๆ
กลับมาใช้ตามความเหมาะสมเพื่อกระตุน้ ให้ผมู้ ุ่งหวังเปลี่ยนฐานะมาเป็ นผูเ้ อาประกันได้
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3. ข้ อจากัด และปัญหาในการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ ซึ่ งในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธีการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) ผูว้ ิจยั ต้องเก็บข้อมูลด้วยการออกภาคสนาม
กับตัวแทนประกันชี วิต ซึ่ งพบว่าข้อจํากัดและปั ญหาในการศึกษาในครั้งนี้ เกิ ดจากปั จจัยหลัก คือ
ผูว้ ิจยั และตัวแทนประกันชี วิตเพศหญิง ของบริ ษ ทั เมื องไทยประกันชี วิต จํากัด กลุ่ ม ตัวอย่างมี
ลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันโดยตัวผูว้ จิ ยั จะมีลกั ษณะการทํางานแบบประจําอยูใ่ นสํานักงาน แต่
ตัวแทนฯ จะมี ลกั ษณะการทํางานที่ตอ้ งออกไปพบผูม้ ุ่งหวังนอกสถานที่และมีการประจําในส่ วน
ของสํานักงานเป็ นครั้งคราวจึงทําให้การจัดสรรเรื่ องเวลาในการออกภาคสนามที่ตรงกันได้ค่อนข้าง
ยาก จึงมักประสบปั ญหาในเรื่ องการนัดหมายเวลาในการออกภาคสนามทําให้การเก็บข้อมูลเกิ ด
ความล่าช้า
4. ข้ อเสนอแนะ
1. กลุ่มตัวอย่างควรมีการกําหนดตัวแปรที่มีความเกี่ ยวข้อง หรื อปั จจัยที่สามารถส่ งผล
กระทบต่อการใช้ภาษา เช่ น นอกจากกําหนดเพศของตัวแทนฯ แล้วสามารถกําหนดช่วงอายุของ
ตัวแทนฯ และระดับการศึกษา เนื่ องจากอายุ และระดับการศึกษา เนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้มี
ลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน
2. กลุ่มผูม้ ุ่งหวังสามารถกําหนดเพศ และช่วงอายุของผูม้ ุ่งหวังในการทําวิจยั เนื่องจาก
อายุ และเพศของกลุ่มผูม้ ุ่งหวังเป็ นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการใช้ภาษาของตัวแทนฯ
3. ในการทําวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องระยะห่ างทางสังคมที่มีผลเกี่ยวกับการใช้ภาษา
นั้น ควรมี ก ารกํา หนดระดับ ความสั ม พัน ธ์ ข องความคุ ้น เคย และความสนิ ท สนม เช่ น ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนฯ กับผูม้ ุ่งหวัง ระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นต้น สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการใช้ภาษา บางครั้งเพียงแค่คาํ ว่า “คนคุน้ เคย” นั้น อาจสามารถ
พบความแตกต่างในการใช้ภาษาได้ในระดับหนึ่ ง แต่หากมีการเจาะจงถึงระยะเวลาที่รู้จกั กัน หรื อ
สถานภาพระหว่างคนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างแล้วจะสามารถทําให้เห็นภาพความแตกต่างในการใช้ภาษา
ได้อีกระดับ
4. ควรมีการศึกษาวัจนกรรมอื่น ๆ เช่น การปฏิเสธ หรื อข้อโต้แย้งที่ผมู้ ุ่งหวังสื่ อสารกับ
ตัวแทนฯ และวัจนกรรมที่ตวั แทนฯ ได้ขจัดข้อโต้แย้งต่าง ๆ ต่อผูม้ ุ่งหวังเพื่อทําให้ทราบถึงลักษณะ
การใช้ภาษาในการสื่ อสารโต้ตอบระหว่างตัวแทนฯ และกลุ่มผูม้ ุ่งหวัง
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ภาคผนวก ก.
คานิยามกลวิธีภาษาสุ ภาพ
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านบวก
การแสดงความสนใจ หรื อ ใส่ ใจในตัว ผู้ฟัง คื อ กลวิธี ภาษาสุ ภาพด้านบวกในการ
แสดงออกด้วยความสุ ภาพที่ผพู ้ ดู ทําให้คู่สนทนามีความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความสําคัญ
การแสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เกิ น จริ ง คื อ กลวิ ธี ภ าษาสุ ภ าพด้า นบวกที่ ผูพ้ ู ด ใช้แ สดง
ความรู ้ สึกที่ ค่อนข้างเกิ นความเป็ นจริ งด้วยการใช้คาํ เข้ามาขยายประโยคเพื่อเน้นการแสดงความ
ชัดเจนทางความรู ้สึก เช่น “เสื้ อเธอสวยเหลือเกิน รบกวนจัดการเอกสารนี้ดว้ ยนะ”
การเน้ นหรื อว่ าผู้พูดมีความสนใจหรือห่ วงใยผู้ฟัง คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ูด
เน้นการแสดงความสนใจในตัวผูฟ้ ัง หรื อแสดงความห่ วงใยที่ชดั เจน เช่ น “คุณเป็ นคนล้างรถมา
ตลอดเลย คราวนี้ผมจะเป็ นคนล้างเอง” เป็ นต้น
การใช้ รูปภาษาแสดงอัตลักษณ์ ภายในกลุ่ม คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ ผพู้ ูดเลือกใช้
คําสรรพนามกับผูฟ้ ั งโดยมีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการให้ผฟู้ ั งทําอะไรให้ หรื อช่วยเหลืออะไรบางอย่าง
ด้วยการใช้คาํ สรรพนามที่ทาํ ให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม หรื อแสดงความรู้สึกของความเป็ น
พวกพ้องเดียวกัน ซึ่ งในวัฒนธรรมไทยมีการใช้คาํ สรรพนามที่ใช้เรี ยกหมู่เครื อญาติกบั คนที่ไม่รู้จกั
เช่น “หนู จ๋า ช่ วยลุงถือของหน่ อย” หรื อคําว่า “honey” ในภาษาอังกฤษ ซึ่ งการใช้กลวิธีจะมีความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ผพู ้ ดู และผูฟ้ ังอาศัยอยู่
การแสดงการเห็นด้ วยโดยการกล่าวซ้าหรือพูดในประเด็นทีจ่ ะไม่ ทาให้ เกิดการขัดแย้งหรือ
ทะเลาะวิวาท คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ดู ใช้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งวิธีหนึ่งด้วยการพูด
ทวนประเด็นที่คู่สนทนาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เช่น
ก: “อาจารย์ให้การบ้านเต็มเลย นอนดึกแน่ ๆ คืนนี้”
ข: “การบ้านเยอะเลยเหรอ”
การหลีกเลีย่ งการไม่ เห็นด้ วย คือ

กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ดู ใช้หลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งในการสนทนากับผูฟ้ ั งโดยการแบ่งรับแบ่งสู้ไม่แสดงความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วย ซึ่ งผูฟ้ ังอาจจะ
ไม่ได้คิดอย่างที่คู่สนทนาพูดแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธว่าสิ่ งที่คู่สนทนาพูดไม่เป็ นความจริ ง
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การแสดงว่ ามีความรู้ร่วมกัน คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ดู ใช้สื่อสารโดยทราบถึง
ความต้องการของผูฟ้ ัง หรื อคู่สนทนา เช่น “เธอไม่ทานอะไรหน่อยเหรอ” ผูพ้ ูดแสดงให้เห็นว่าตน
ทราบดีวา่ ผูฟ้ ังต้องการทานอาหาร เป็ นต้น
การพูดตลก คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ูดแสดงความตลกขบขันผ่านคําพูดเพื่อ
สร้างความเป็ นมิตรแก่ผฟู ้ ัง
การแสดงให้ เห็นว่ าผู้พูดรู้ว่าความปรารถนาผู้ฟังต้ องการอะไร คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้าน
บวกที่ผพู ้ ดู แสดงออกว่าตนเองเข้าใจถึงความปรารถนาของผูฟ้ ัง เช่น “ผมรู้วา่ คุณไม่ค่อยมีเวลา ผม
จะให้ช่วยขยายระยะเวลาให้คุณดีกว่า”
การเสนอหรื อสั ญญาว่ าจะทาอะไร คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ูดสัญญาว่าจะทํา
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้กบั ผูฟ้ ัง เช่น ในการขายประกัน หรื อการทําธุรกิจการให้คาํ มัน่ สัญญานั้น ผูท้ ี่กระทํา
การให้คาํ สัญญาจะต้องรักษาคําสัญญานั้นอย่างมัน่ คงเพราะจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจใน
อนาคต การไม่กระทําตามคํามัน่ สัญญาจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อตัวแทนขายประกันฯ องค์กร
และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องจะได้รับความเสี ยหาย นอกจากนี้ การไม่ปฏิบตั ิตามคําสัญญาอาจส่ งผลกระทบให้
ขาดความน่าเชื่อถือ กลวิธีน้ ีจึงมีความสัมพันธ์กบั การรักษาภาพลักษณ์ของผูท้ ี่ให้คาํ สัญญาด้วย (self
politeness)
การมองโลกในแง่ ดี คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ดู สื่ อสารในลักษณะของการแสดง
ความไม่มน่ั ใจว่าผูฟ้ ั งสามารถทําตามความปรารถนาของผูพ้ ูดได้ เช่น “ผมขอยืมปากกาสักด้ามได้
ไหม”
การเน้ นว่ าผู้พูดและผู้ฟังทากิจกรรมร่ วมกัน คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ูดใช้เพื่อ
ต้องการให้ผูฟ้ ั งเป็ นส่ วนหนึ่ ง หรื อมีส่ วนร่ วมในภาคแสดงในการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ร่ วมกัน เช่น “ผมว่าเราพักเหนื่อยกันก่อนดีกว่า”
การให้ เหตุผล คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู้ ูดต้องการให้ผฟู้ ังมีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน
หรื อให้ความร่ วมมือกันโดยการไม่บงั คับผูฟ้ ังให้กระทําตามด้วยวิธีการแจ้งให้ผฟู้ ังรับทราบถึงความ
จําเป็ นต่าง ๆ
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การแลกเปลี่ย นผลประโยชน์ กัน คื อ กลวิธี ภ าษาสุ ภาพด้า นบวกที่ ผูพ้ ูดใช้เพื่ อ เสนอ
ผลประโยชน์บางอย่างให้กบั ผูฟ้ ั งเพื่อได้รับผลประโยชน์กลับมาในลักษณะของผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทน
การให้ ของขวัญหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน (สวมกอด จับมือ หรื อตบไหล่) คือ
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านบวกที่ผพู ้ ดู แสดงออกทั้งทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา เป็ นการแสดงออก
เพื่อเป็ นการสนับสนุนความรู้สึกที่จบั ต้องได้ (tangible support)
กลวิธีภาษาสุ ภาพด้ านลบ
การใช้ รูปภาษาแสดงการกลบเกลื่อน คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบที่ผพู้ ูดแสดงอรรถานุ
เคราะห์ต่าง ๆ เช่น การใช้คาํ ว่า อาจจะ คงจะ ค่อนข้าง เพื่อไปแสดงความคิดเห็นที่ชดั เจนซึ่ งอาจ
เป็ นการขัดแย้ง หรื อก้าวก่ายกับความคิดเห็นของผูฟ้ ัง
การมองโลกในแง่ ร้าย คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบที่ผพู้ ดู มีความมัน่ ใจว่าผูฟ้ ังจะสามารถ
ทําตามความปรารถนาของผูพ้ ดู ได้
การลดอัตราล่ วงละเมิดโดยใช้ คาที่แสดงว่ าการคุกคามเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย คือ กลวิธีภาษา
สุ ภาพด้านลบที่ผพู้ ดู ใช้ลดระดับความรุ นแรงในการต้องการให้ผฟู้ ังกระทําตามความปรารถนาของผู้
พูด เช่น “ขอรบกวนเวลาสักครู่ นะ” เป็ นต้น
การใช้ รูปภาษาแสดงการนับถือโดยผู้พูดถ่ อมตัวและยกย่ องผู้ฟัง คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพ
ด้านลบที่ผพู ้ ดู แสดงให้คู่สนทนารู ้สึกว่าตนได้รับเกียรติ
การขอโทษ คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบที่ผพู้ ูดกล่าวต่อคู่สนทนาเป็ นการกล่าวขอโทษ
ต่อการกระทําบางสิ่ งบางอย่างอันเป็ นผลที่ทาํ ให้ผฟู้ ัง หรื อคู่สนทนารู้สึกถูกคุกคาม หรื อได้รับความ
ลํา บากใจ การขอโทษเป็ นการคุ ก คามหน้า ด้า นบวกของผู้พู ด เพราะเป็ นเสมื อ นการยอมรั บ
ข้อผิดพลาดของตนเอง การขอโทษถื อเป็ นวัฒนธรรมอันดี ที่ แสดงถึ งความมี มารยาทก่ อให้เกิ ด
ความรู ้สึกที่ดีในบริ บทของการสนทนา และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างกัน
การทาให้ ผ้ ูพูดผู้ฟังเป็ นบุ คคลที่สาม คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบที่ผูพ้ ูดใช้รูปกรรม
วาจกด้วยการยกสิ่ งที่ถูกกระทํามาเป็ นประธานของประโยค หรื อการหลีกเลี่ยงการใช้บุรุษสรรพ
นามด้วยการเลี่ยงการใช้สรรพนามที่ใช้แทนตัวผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง
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การแสดงว่ าการกระทาคุกคามหน้ าเป็ นเสมือนกฎ คือ กลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบที่ผพู้ ูดใช้
ลดระดับความรุ นแรงของการละเมิด หรื อคุกคามผูฟ้ ังด้วยการแสดงให้เห็นว่าเป็ นเรื่ องของระเบียบ
ข้อบังคับ หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิ เช่น “ผมต้องขออภัยด้วยครับ แต่ที่นี่ไม่อนุญาตให้นาํ สุ นขั หรื อ
สัตว์เลี้ยงเข้าไป
การทาให้ เป็ นนามวลี คื อ กลวิธี ภาษาสุ ภาพด้า นลบที่ผูพ้ ูดแสดงออกทางกลุ่ ม คํา ที่ ท าํ
หน้าที่เหมือนคํานาม เช่น “ผมประหลาดใจกับการที่คุณไม่ได้ตอบจดหมาย”
การขอบคุณ เป็ นกลวิธีภาษาสุ ภาพด้านลบที่ผพู้ ูดแสดงการขอบคุณต่อผูฟ้ ัง หรื อคู่สนทนา
เพื่อแสดงให้เห็นว่าผูพ้ ดู รู ้สึกสํานึกและซาบซึ้ งในการได้รับความร่ วมมือและการให้ความสนับสนุน
การขอบคุ ณ เป็ นการกระทบหน้า ด้า นลบของผูถ้ ู ก คุ ก คาม และถื อ เป็ นวัฒ นธรรมที่ สํ า คัญ ใน
สังคมไทย ยิง่ ไปกว่านั้นการขอบคุณที่ผพู้ ดู แสดงออกทําให้ผฟู้ ังเกิดความพึงพอใจ
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ภาคผนวก ข.
บทสนทนาระหว่างตัวแทนฯ กับผู้ม่ ุงหวังทีไ่ ม่ ค้ ุนเคย
สถานการณ์ ที่ 1
ตัวแทนฯ ได้เสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย โดยการได้รับคําแนะนํา
จากบุคคลที่คุน้ เคยกับตัวแทนฯ
นัดหมายในการขอเข้ าพบทางโทรศัพท์
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะ ดิฉนั ณัฐณิ ชา จากบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ ขอเรี ยนสายคุณ
ประชาค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับผมประชาพูดสายครับ”
ตัวแทนฯ : “คุณประชาจําพี่ชยั วัฒน์ ที่เรี ยนรุ่ นเดียวกับคุณประชาได้หรื อเปล่าคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อ๋ อ จําได้ครับ มีอะไรหรื อครับ”
ตัวแทนฯ : “พี่ชยั วัฒน์เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ประกันชีวติ ที่ดิฉนั ทํางานอยูค่ ่ะ พี่ชยั วัฒน์
แนะนําว่าดิฉนั ควรทําความรู ้จกั กับคุณประชา เพราะเป็ นคนมีอธั ยาศัยดี และเป็ นคนเก่งของรุ่ น
ดิฉนั จึงโทรมาขออนุญาตเข้าพบเพื่อทําความรู้จกั กับคุณประชาค่ะ ไม่ทราบว่าวันนี้สะดวกให้เข้าพบ
ช่วงเช้า หรื อช่วงบ่ายดีคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “คุณจะมาขายประกันผมหรื อ”
ตัวแทนฯ : “คุณประชาสนใจเรื่ องการทําประกันอยูห่ รื อคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อ๋ อ ไม่ใช่ครับ ผมไม่ค่อยชอบเรื่ องประกัน และไม่ค่อยสนใจด้วยครับ”
ตัวแทนฯ : “คุณประชาคะ เรื่ องงานของดิฉนั ไม่ใช่ประเด็นหลักค่ะ เรื่ องสําคัญดิฉนั
ต้องการที่จะทําความรู ้จกั คนเก่ง ๆ ที่มีความสามารถอย่างคุณประชามากกว่าค่ะเพื่อจะได้เรี ยนรู้
ประสบการณ์จากคุณ ดิฉนั ขออนุ ญาตนะคะไม่ทราบว่าสะดวกช่วงไหนคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ผมกลัวว่าคุณจะเสี ยเวลาเปล่า ๆ นะ”
ตัวแทนฯ : “ไม่ตอ้ งกังวลค่ะ ขอเพียงได้มีโอกาสพบคนที่ประสบความสําเร็ จก็ดีวา่ เป็ น
โอกาสที่ดีเผื่อว่าจะได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ สําหรับดิฉนั คิดว่ามันเป็ นโอกาสที่ดีค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าอย่างนั้นผมขอเป็ นช่วงบ่าย ๆ แล้วกันครับ”
ตัวแทนฯ : “ไม่ทราบว่าพี่สะดวกให้ดิฉนั เข้าพบที่บา้ น หรื อที่ทาํ งานดีคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ผมสะดวกที่บา้ นครับ ประมาณห้าโมงเย็นก็แล้วกัน”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นห้าโมงเย็นวันนี้ ดิฉนั จะมาพบคุณประชาที่บา้ นนะคะ ขอบคุณค่ะ”
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บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะคุณประชา ดิฉนั ณัฐณิ ชาจากเมืองไทยฯ ค่ะ นี่นามบัตรค่ะ ดิฉนั ขอ
อนุญาตขอนามบัตรคุณประชาด้วยนะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับ สวัสดีครับ ได้ครับ”
ตัวแทนฯ : “บ้านคุ ณประชากว้างมากเลย จัดบ้านได้น่าอยู่นะคะ คุ ณประชาออกแบบ
ตกแต่งเองหรื อคะมีสวนข้างบ้านด้วยดูสดชื่นดีค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เนื้ อที่ไม่มากหรอก ส่ วนการตกแต่งก็สบาย ๆ ผมชอบปลูกต้นไม้ชอบทําสวน
เล็ก ๆ คุณเก่งนะหาบ้านผลจนถูก คุณรู้จกั ชัยวัฒน์นานหรื อยัง เขาสบายดีหรื อ ไม่รู้วา่ ครอบครัวเป็ น
อย่างไรบ้างไม่ได้เจอกันนานแล้ว”
ตัวแทนฯ : “รู้จกั พี่ชยั วัฒน์มา 5 ปี แล้วค่ะ พี่เขาสบายดีค่ะ หลาน ๆ ก็น่ารักทุกคน เรี ยน
เก่ง พี่ชยั วัฒน์พดู ถึงคุณประชาให้ดิฉนั ฟังบ่อย ๆ แต่ไม่ได้มีโอกาสมาทําความรู้จกั พี่ชยั วัฒน์บอกว่า
ในรุ่ นเดียวกันคุณประชาเป็ นคนเก่ง และก้าวหน้าเร็ วกว่าคนอื่น ๆ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ชัยวัฒน์ยงั เหมือนเดิมนะ ให้กาํ ลังใจเพื่อน ๆ เสมอ ถ่อมตัวตลอดเวลาอันที่
จริ งเขาก็เป็ นคนเก่งนะ ว่าแต่คุณมาวันนี้มีธุระอะไรหรื อครับที่จะมาคุยกับผม”
ตัวแทนฯ : “ค่ะวันนี้ ดิฉนั มีโครงการดี ๆ และมีประโยชน์ต่อครอบครัวที่ดิฉนั อยากจะคุย
ให้ฟั ง ค่ ะ หากคุ ณ ประชาฟั ง ดู แ ล้วถ้า มี ป ระโยชน์ก็ ข อให้พิจารณา หากฟั ง ดู แล้วไม่ ดี หรื อไม่ มี
ประโยชน์ก็ขอให้ลืมสิ่ งที่เราคุ ยกัน อย่างน้อยวันนี้ ดิฉันได้มารู้จกั คนที่น่านับถืออีกคะ ไม่ทราบว่า
คุณประชาทํางานที่นี่มากี่ปีแล้วค่ะ”
ผูม้ ุ่ ง หวัง : “สิ บ กว่า ปี แล้วครั บ ที่ ท าํ เกี่ ย วกับ ธุ รกิ จส่ ง ออก เผลอแป๊ บเดี ย วไม่ น่า เชื่ อ
เหมือนกัน
ตัวแทนฯ : “ทํางานมา 10 กว่าปี อย่างนี้รายได้ปีละหลายล้านซินะคะ”
ผูม้ ุ่งหวังฯ : “ไม่ถึงหรอกคุณ ต่อปี ก็อยูห่ ลักแสนน่ะ”
ตัวแทนฯ : “เห็นพี่ชยั วัฒน์บอกว่าบริ ษทั ที่ทาํ อยูน่ ี่เป็ นองค์กรใหญ่ คุณประชาเคยคิดเล่น ๆ
หรื อเปล่าคะว่าเพราะอะไรบริ ษทั ถึงจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการดี ๆ อย่างนี้ให้กบั คุณคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็เราเป็ นพนักงานทํางานให้เขาน่ะสิ ถ้าไม่ทาํ งานก็คงไม่ได้หรอก”
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ตัวแทนฯ : “สวัสดิการที่บริ ษทั ให้อยูท่ ุกวันนี้ไม่ทราบว่าเป็ นสวัสดิการที่ติดตัว หรื อติด
เก้าอี้คะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “หมายถึงอย่างไร ผมไม่เข้าใจ”
ตัวแทนฯ : “ดิ ฉันหมายถึ งสวัสดิการที่ได้รับอยู่ทุกวันนี้ ถ้าวันที่ตอ้ งลงจากเก้าอี้ตวั นี้ ไป
แล้วยังคงได้รับสวัสดิการดี ๆ อย่างนี้จากบริ ษทั อยูอ่ ีกหรื อเปล่าคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าเราทํางานให้เขา บริ ษทั ก็จ่าย แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ งานเขาก็ไม่ให้เราแล้วล่ะ”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าสิ่ งที่คุณได้รับจากบริ ษทั มันติดเก้าอี้ ไม่ได้ติดตัวใช่ไหม
คะ วันที่ลงจากเก้าอี้ตวั นี้ทุกอย่างก็จบลงด้วยใช่ไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มันเป็ นเรื่ องแน่นอนอยูแ่ ล้วคุณ”
ตัวแทนฯ : “ถ้าการทํางานบริ ษทั ถ้าเราต้องเจ็บป่ วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลทํางาน
ไม่ได้สักหนึ่งเดือนมีผลกระทบอะไรกับหน้าที่ สวัสดิการ เงินเดือน ที่ได้รับหรื อเปล่าคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไม่กระทบหรอกนะ เพราะลาป่ วยได้ตามสิ ทธิทางกฎหมายแรงงาน 30 วัน”
ตัวแทนฯ : “แล้วถ้าสมมติวา่ ต้องเจ็บป่ วยจนทํางานไม่ได้สัก 2 เดือนล่ะ มีผลกระทบอะไร
กับหน้าที่ สวัสดิการ เงินเดือน ที่ได้รับหรื อเปล่าคะ
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าความเจ็บป่ วยเกิดจากการทํางาน ก็คงพอคุยกันได้หรอกนะ แต่ถา้ เจ็บป่ วย
ไม่เกี่ยวกับการทํางานคงลําบากใจเหมือนกัน”
ตัวแทนฯ : “ถ้าสมมติ ตอ้ งป่ วยหนัก 3 เดื อน หรื อเป็ นปี คุ ณประชาคิดว่ามี ผลกระทบ
หรื อไม่คะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าอย่างนั้นคงมีปัญหาแน่ นายจ้างคงให้ซองขาวแน่ ๆ ยิง่ เป็ นช่วงที่เจอวิกฤต
นายจ้างคงไม่ปล่อยให้นงั่ กินนอนกินเงินเดือนฟรี ๆ หรอก”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นจริ ง ๆ จะมีผลกระทบถึงครอบครัวด้วยหรื อไม่คะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มีผลกระทบทุกอย่างนัน่ แหละครับ ถ้าเป็ นอย่างนั้น”
ตัวแทนฯ : “ถ้าสมมติวา่ เราไม่สามารถทํางานได้ไม่วา่ หนึ่งเดือน สามเดือน หรื อหกเดือน
ก็ตาม แต่เรายังคงได้รับรายได้ที่ได้รับอยูท่ ุก ๆ เดือนอย่างน้อยหนึ่งปี คิดว่าดีไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าเป็ นอย่างนั้นก็ดีสิ แต่วา่ ใครจะมาจ่ายให้เราละครับ”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นดิฉนั ขออนุญาตเล่ารายละเอียดโครงการนี้ให้ฟังนะคะ”
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ผูม้ ุ่งหวัง : “เอาอย่างนี้ ผมขอรายละเอียดในเรื่ องของเอกสารไว้พิจารณาดี กว่านะครับ
ตอนนี้ยงั ไม่ตดั สิ นใจ”
ตัวแทนฯ : “แต่คิดว่าโครงการแบบนี้ น่าสนใจใช่ไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าเป็ นอย่างนั้นมันก็ดี”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นเริ่ มต้นวันนี้เลยนะคะ ลองฟังดิฉนั อธิบายโครงการเพียงแค่เซ็นชื่อ
เปิ ดบัญชี วนั นี้ ความมัน่ คงทางการเงินจะเกิดขึ้นทันทีและเพื่ออนาคตของครอบครัวด้วยค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “คื อที่ ผมขอเป็ นเอกสารเอาไว้ก่อน เพราะผมจะขอปรึ กษาภรรยาผมดูก่อน
ครับ”
ตัวแทนฯ : “ได้สิคะ เป็ นธรรมดาครอบครัวจะทําอะไรก็ตอ้ งคุยกันก่อนค่ะ คุณประชา
นอกจากต้องปรึ กษาภรรยาแล้วยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ทาํ ให้ยงั ไม่ตดั สิ นใจฟังหรื อเปล่าคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไม่หรอกครับ คงต้องปรึ กษาแฟนก่อน”
ตัวแทนฯ : “ถ้าไม่ติดประเด็นนี้คงตัดสิ นใจได้ใช่ไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็คงได้ครับ แต่แฟนผมค่อนข้างเข้าใจเรื่ องประกันชีวติ พอสมควร”
ตัวแทนฯ : “น่าภูมิใจแทนภรรยาของคุณประชานะคะ ที่สามีให้เกี ยรติเสมอไม่วา่ จะทํา
อะไร ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าภรรยาคุณประชาเป็ นตัวแทนประกันชี วิตด้วยเปล่าคะ เห็นบอกว่า
ทราบเรื่ องประกันชีวติ ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อ๋ อ เปล่าครับ ไม่ได้เป็ นตัวแทนฯ เลย”
ตัวแทนฯ : “เห็นคุณประชาบอกว่าต้องปรึ กษาภรรยาก่อน และเห็นว่าพอมีความรู้เรื่ องการ
ประกันชี วิตเลยคิ ดว่าทํางานด้านนี้ ด้วย ดิ ฉันทํางานด้านนี้ จนมีลู กค้า ขอคํา ปรึ ก ษาจากดิ ฉันและ
ให้บริ การอยู่หลายร้อยคน และเชื่ อว่าดิฉนั ให้คาํ ปรึ กษาได้กว่าคนที่ไม่ได้ทาํ อาชี พนี้ หากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะ ดิฉนั ยินดีอธิบายให้ฟังค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ครับ ถ้าผมปรึ กษาแฟนแล้วสนใจ หรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะติดต่อไป
นะครับ ขอบคุณครับ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ ยินดีค่ะ ถ้าอย่างนั้นดิฉนั ขออนุญาตลากลับก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ”
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สถานการณ์ ที่ 2
ตัวแทนฯ ได้เสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย โดยการได้รับคําแนะนํา
จากบุคคลที่คุน้ เคยกับตัวแทนฯ
นัดหมายในการขอเข้ าพบทางโทรศัพท์
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะ ขอเรี ยนสายคุณไพโรจน์ค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับผมไพโรจน์ครับ”
ตัวแทนฯ : “สวัสดี ค่ะ คุ ณไพโรจน์ดิฉันเบญญาดา จากบริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิตคะ
พอดี รู้จกั คุ ณวิเชี ยรแนะนําให้คุยกับคุณไพโรจน์เรื่ องประกันสุ ขภาพค่ะ เห็นว่าคุณไพโรจน์สนใจ
อยากทราบข้อมูลเรื่ องการประกันสุ ขภาพ ไม่ทราบว่าพอจะมีเวลาว่างไหมคะ ขอเป็ น 6 โมงเย็นวัน
จันทร์จะขอเข้าไปพบที่ office ขอรบกวนเวลาสักครึ่ งชัว่ โมง”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าวันจันทร์ ตอนช่วงเย็นเหรอ... ได้ครับ เข้ามาพบเลยครับ เพราะผมมีประชุม
ช่วงเช้า
ตัวแทน confirm นะคะ 6 โมงเย็นวันจันทร์ จะสะดวกให้ไปพบที่ไหนดีคะ ที่บา้ น หรื อ
office คะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ผมสะดวกที่ office ครับ
ตัวแทนฯ : “ค่ะแล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับ สวัสดีครับ”
บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะคุณไพโรจน์ เบญญาดาค่ะ จากเมืองไทยประกันชีวติ ค่ะ เรี ยกยุย้ ก็ได้
ที่คุณวิเชียรแนะนํามา ออฟฟิ ศคุณไพโรจน์ สวยดีนะคะ ปกติกลับมืดแบบนี้เหรอคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ใช่ครับ เชิญนัง่ ก่อนครับ ปกติจะเลิกงานแล้วยังไม่ได้กลับหรอกครับ จะอยู่
เคลียร์ งานต่อครับงานค่อนข้างมาก คุณยุย้ ทํามานานหรื อยังเรื่ องประกันชีวติ ”
ตัวแทนฯ : “อยูว่ งการบันเทิงนี้ 10 กว่า ปี แล้วค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แล้วอยูส่ ังกัดไหน”
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ตัวแทนฯ : “ฝ่ ายขายอินทนนท์ ของประกันชีวติ ค่ะ เห็นคุณวิเชียรแจ้งว่าคุณไพโรจน์สนใจ
เรื่ องการทําประกันชีวติ คุณไพโรจน์คะ ที่บริ ษทั คุณให้สวัสดิการอะไรบ้างค่ะ ยุย้ ขออนุญาตเรี ยกพี่
นะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ครับ ดีเลยรู้สึกหนุ่มขึ้น ถ้าเรื่ องสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครับ ทํา
ฟันได้ 10,000 บาทต่อปี ถ้าเป็ นค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย 15000 ต่อปี แต่ถา้ Admit 25000 ต่อครั้ง
ปกติผมจะเป็ นคนไข้นอกซะมากกว่าครับ”
ตัวแทนฯ : “พี่คะ ปัจจุบนั เดี๋ยวนี้นอน รพ.ค่าห้องอยูท่ ี่ 2700 ต่อคืน รวมค่าหมอ สมมติ
ค่าหมอเยีย่ มไข้ ตีซะ 500 ค่าพยาบาล นํ้าเกลือ ค่าอาหาร ถ้าเอาเลือดไปเจาะด้วย เบ็ดเสร็ จตีซะ 10000
นึ่ง แต่ส่วนมากหมอจะไม่ได้ให้นอนคืนเดียวหรอก มักจะให้ 2 คืน เพื่อดูอาการคนไข้ให้แน่นอน
ก่อน ถึงจะอนุ ญาตให้กลับบ้านได้ เพราะฉะนั้น สวัสดิการของพี่เพียงแค่ 27000 นั้นยุย้ ดูแล้วไม่
น่าจะเพียงพอ และยิง่ ถ้าคุณพี่นอนนานกว่านั้นใครจะจ่าย ยิง่ สมมติวา่ เป็ นหมอนรองกระดูกทับ
เส้นประสาทไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวได้ หรื อเป็ นโรคอะไรที่ตอ้ งนอนนาน ๆ จะทําอย่างไร คุณ
ควรต้องซื้ อประกันสุ ขภาพเสริ มกับบริ ษทั ที่มีให้แล้ว การทําประกันสุ ขภาพบริ ษทั จะขายเฉพาะคนที่
มีสุขภาพดี ตอนนี้สุขภาพยังดีไม่มีปัญหาก็ควรจะรี บทําประกันไว้ก่อน เพราะถ้าไม่รีบทําแล้วรอจน
วันหนึ่งเราโชคร้ายต้องป่ วยไข้ข้ ึนมา ถึงตอนนั้นก็ไม่สามารถทําได้ ยุย้ ไม่ได้พดู ให้กลัวนะคะ แต่
เรื่ องของการเจ็บป่ วยเป็ นสัจธรรมอย่างหนึ่งค่ะ ยุย้ คิดว่าคนเราต้องเตรี ยมพร้อมไว้เสมอ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็จริ งนะ เพราะบางครั้งถ้าต้อง Admit จริ ง ๆ ก็เบิกบริ ษทั ได้ไม่เต็มที่ครับ คุณ
ยุย้ มีแบบประกันเยอะไหมครับ ผมจะขอไปพิจารณาก่อน”
ตัวแทนฯ : “มีหลายแบบค่ะ เดี๋ยวยุย้ จะเลือกให้ น่าจะเป็ นแบบกลาง ๆ แบบค่าห้อง 2000
เพราะคุณก็มีสวัสดิการอยูส่ ่ วนหนึ่งแล้ว และการทําประกันจะต้องทําให้เหมาะกับเราค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แบบนี้เป็ นยังไงครับ”
ตัวแทนฯ : “ค่าห้องแยกค่าใช้จ่าย ลองดูที่แบบประกันค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่ ครับ”
ตัวแทนฯ : “จ่ายเป็ นปี นะคะ ปี ละ 8000 ค่ะ สะดวกทําวันนี้เลยไหมคะ ถ้าสะดวกก็กรอก
แบบฟอร์ ม และขอบัตรประชาชนด้วยค่ะ”
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ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็สนใจครับ แต่ผมต้องขอไปพิจารณาก่อน ยังไม่จาํ เป็ นต้องทําวันนี้เลยใช่ไหม
ครับ”
ตัวแทนฯ : “อ๋ อค่ะ ถ้ายังไม่สะดวกวันนี้ ก็รับไปพิจารณาก่อนก็ได้ค่ะ ถ้ายังไงพี่สนใจจะ
ทํากับบริ ษทั เรา ก็ติดต่อยุย้ ได้ค่ะ นี่นามบัตรยุย้ ค่ะ หรื อไม่อีก 2-3 วัน ยุย้ จะติดต่อพี่อีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ครับ จริ ง ๆ แล้วผมสนใจอยูห่ ลายบริ ษทั เพราะมีเซลส์จากบริ ษทั อื่นมา
เสนอขายอยู่ ทั้งไทยประกัน, เอไอเอ มีหลายที่ครับ ผมกําลังดูอยูว่ า่ ข้อเสนอที่ไหนน่าสนใจกว่ากัน”
ตัวแทนฯ : “ได้ค่ะ แต่อย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานนะคะ ชีวติ คนเราไม่แน่นอน ยิง่ ถ้าพี่ติด
สิ นใจทําประกันเร็ วเท่าไหร่ พี่ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์น้ นั เร็ วขึ้นเท่านั้น

นัน่ หมายถึง

คุณภาพชีวติ ที่ดีและมัน่ คงค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับ บอกตรง ๆ นะ ตอนนี้ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจกับที่ไหนเลย เพราะยังไม่ค่อยมี
เวลาดูรายละเอียดเท่าไหร่ ถ้ายังไงหากผมสนใจ ผมจะติดต่อคุณยุย้ นะครับ”
ตัวแทนฯ : “ยินดีค่ะ ลองพิจารณาก่อนค่ะ ทํากับใครไม่สาํ คัญค่ะ สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดคือความ
พึงพอใจของลูกค้ามากกว่า และลูกค้าจะต้องได้ประโยชน์สูงสุ ดค่ะ ยังไงถ้าไม่ได้ทาํ กับยุย้ ก็ถือว่าเรา
ได้มาทําความรู ้จกั กัน มีโครงการดี ๆ มานําเสนอให้กนั วันหน้าหากมีโครงการอะไรดี ๆ ที่น่าสนใจ
จะได้นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟังอีกค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ครับ ยินดีครับ”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นสําหรับวันนี้ยยุ ้ ขอตัวกลับก่อนนะคะ รบกวนเวลาพี่พอสมควร
แล้ว ยังไงหากสนใจก็ติดต่อยุย้ ตามนามบัตรที่ให้ไว้ค่ะ สวัสดีค่ะ
ผูม้ ุ่งหวัง : “สวัสดีครับ”
สถานการณ์ ที่ 3
ตัวแทนฯ เสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคยแบบเคาะประตู (knock door)
ซึ่งไม่มีการติดต่อนัดหมายกันทางโทรศัพท์
บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะ คุณพี่ ขอรบกวนเวลาคุณพี่สักครู่ นะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มีอะไรหรื อคะ”
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ตัวแทนฯ : “ขอรบกวนเวลาสักครู่ คะ เพื่อแนะนําโครงการดี ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อคุณพี่
อย่างมากค่ะ คุณพี่พอจะมีเวลาสัก 10 นาทีไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เรื่ องอะไรหรื อค่ะ”
ตัวแทนฯ : “หนูชื่อชุติกาญจน์ จากบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ นะคะ นี่นามบัตรค่ะ เรี ยก
ฝนก็ได้ค่ะ วันนี้หนูมีโครงการดี ๆ มาแนะนําค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “หนูเป็ นตัวแทนขายประกันชีวติ เหรอ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เป็ นไงขายประกันดีไหมเศรษฐกิจแบบนี้”
ตัวแทนฯ : “ก็พอขายได้ค่ะ อย่าเรี ยกว่าขายเลยค่ะ เรี ยกว่ามีอะไรที่ดีมีประโยชน์มาเล่าสู่
กันฟังมากกว่าค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แย่หน่อยนะ เศรษฐกิจแบบนี้ มีแต่คนขายของ หาคนซื้ อยาก”
ตัวแทนฯ : “วันนี้หนูจะมาแนะนําเรื่ องของการออมเงินให้กบั พี่หน่อยค่ะ ซึ่ งรับรองว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อคุณพี่อย่างแน่นอน”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ช่วงนี้พี่มีรายจ่ายเยอะ คงยังก่อนล่ะน้อง อีกอย่างพี่ก็มีเงินออมในธนาคารอยู่
แล้วนะคงไม่จาํ เป็ นต้องทําอะไรเพิ่มแล้วล่ะ”
ตัวแทนฯ : “อาจเป็ นความคิดที่ไม่ผดิ ค่ะ ถ้าจะบอกว่ามีเงินในแบงค์อยูแ่ ล้ว พี่จะลองฟัง
ดูก่อนไหมคะ มันมีประโยชน์มากนะคะ เผือ่ ว่าพี่อาจทําได้”
ผูม้ ุ่งหวัง : “คือจริ ง ๆ พี่ก็ไม่ได้สนใจนะ เพราะให้พี่ก็ฝากเงินกับแบงค์อยูแ่ ล้ว”
ตัวแทนฯ : “พี่คะ ฝากธนาคารก็ดีค่ะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ถา้ พี่นาํ เงินฝากนั้นมาทํา
ประกันชี วิตบางส่ วน เงิ นก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็ นแสนเลยนะคะ เช่นถ้าทุก ๆ เดือนที่ฝากเงิน เดือนละ 2
พันบาท 1 ปี พี่มีเงิน 24,000 บาท ถ้าวันหนึ่งพี่ไม่สบายทํางานไม่ได้ หรื อโชคร้ายเป็ นอะไรกะทันหัน
พี่จะมีเงินให้ครอบครัวไว้เพียง 24,000 บาท และต้องให้ครอบครัวจ่ายเงินค่ารักษาดูแลพี่อีกด้วยนะ
คะ รายได้ระหว่างการรักษาตัวก็ไม่มี การเก็บเงินของพี่ก็จะหยุดลง แต่ถา้ มีการแบ่งเงินออกมา 1
ส่ วน ลองทําประกันชี วิต 1 ฉบับ ทุนซัก 1 แสน พี่ส่งทุน ๆ ปี เวลาพี่ไม่สบาย พี่เป็ นอะไรไป
กะทันหัน และพี่ส่งประกันมาแค่ 1 ปี พี่จะมีเงินไว้ให้ครอบครัว 1 แสน บวกเงินออมที่พี่เก็บอีก พี่
เห็นไหม ฝากกับธนาคาร 100 บาท พี่มีเงินในธนาคาร 100 บาท ถ้าพี่ฝากเงินกับประกันชีวิต 1000
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บาท พี่จะมีเงินออมไว้ 1 แสนบาท เป็ นอะไรกะทันหันครอบครัวพี่มีเงินไว้ดูแลครอบครัวต่อไป 1
แสน นี่หนูพดู ให้พี่เห็นภาพและประโยชน์ของการประกันชีวติ นะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เอ่อ ฟังดูมนั ก็ดีนะ แต่ช่วงนี้ รายจ่ายพี่ค่อนข้างเยอะนะคะ”
ตัวแทนฯ : “วันนี้หนูจะเสนอแบบประกันออมทรัพย์ 20/14 ให้พี่ฟังค่ะ ว่าฝากเงินแค่ 14 ปี
แล้วหยุดส่ งเบี้ย แต่บริ ษทั ยังให้ความคุม้ ครองถึงปี ที่ 20 พอครบสัญญา บริ ษทั จะจ่ายเงินทุนประกัน
ให้พ ร้ อมกับ เงิ นปั นผล ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ก ับ ผลประกอบการของบริ ษ ทั กรณี อยู่ค รบสัญญา แต่ ถ้า กรณี
เสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินตามทุนประกันที่ซ้ือไว้ ดีกว่าฝากเงินกับธนาคารที่ได้ดอกเบี้ยเพียงนิดเดียว
และไม่มีประกันชี วิตให้แต่บริ ษทั ประกันเราให้โอกาสออมเงินพร้อมกับประกันชี วิตให้กบั เราเพื่อ
ความมัน่ คงของครอบครัวเราเองด้วยค่ะ ถ้าพี่สนใจ หนูรบกวนพี่กรอกตรงนี้ และขอบัตรประชาชน
ด้วยค่ะ สะดวกทําวันนี้เลยไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “พี่ตอ้ งขอบคุณน้องมากนะที่อธิบายให้พี่ฟังจนเข้าใจ แต่พี่คงต้องขอไว้ก่อนละ
กันนะ เพราะไม่สะดวกจริ ง ๆ”
ตัวแทนฯ : “ไม่เป็ นไรค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่พอแนะนําใครให้หนูได้บา้ งไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มีเหมือนกัน เห็นเค้าก็สนใจเรื่ องประกันอยูน่ ะ แต่วา่ ต้องไปคุยกันเองนะคะ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะพี่ ยังไงช่วยแนะนําให้หน่อยนะคะ ส่ วนจะได้ไม่ได้ยงั ไงไม่เป็ นไรค่ะ ถือ
ว่าได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันค่ะ ถ้าพี่แนะนําให้วนั หน้าหนูมีโครงการดี ๆ จะมาแจ้งให้พี่ทราบอีกค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ค่ะ คนนี้เค้าชื่อเอนะ เค้าจะขายของอยูใ่ นตลาดนัด แล้วพี่จะบอกให้ค่ะ”
ตัวแทนฯ : “ขอบคุณค่ะ ถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวนะคะ สวัสดีค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “สวัสดีค่ะ”
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สถานการณ์ ที่ 4
ตัวแทนฯ ได้เสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่ไม่คุน้ เคย โดยการได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่
คุน้ เคยกับตัวแทนฯ
นัดหมายในการขอเข้ าพบทางโทรศัพท์
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ ดิฉนั สุ รัชนา จาก บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิตค่ะ พอดี
คุ ณโสภณได้แนะนํา ให้ดิฉันทําความรู้ จกั กับ คุ ณค่ะ เห็ นคุ ณโสภณบอกว่าคุ ณเป็ นที่ มีอธั ยาศัย ดี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เผื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกนั ไม่ทราบว่าขอเวลาสัก 15 นาที คุณสมศักดิ์
สะดวกไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ขอโทษด้วยครับ ตอนนี้ผมไม่สะดวกเลย พอดีติดธุระอยูค่ รับ”
ตัวแทนฯ : “ไม่เป็ นไร ค่ะที่ดิฉนั โทรมาเพื่อจะขอนัดล่วงหน้าวันที่คุณสะดวก ไม่ทราบว่า
วันพุธนี้สะดวกมั้ยคะ
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ครับถ้าเป็ นวันพุธ สะดวกครับ”
ตัวแทนฯ : “ไม่ทราบว่าวันพุธสะดวกช่วงเช้า หรื อช่วงบ่ายดีคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ช่วงเช้าละกันครับ ช่วงเช้าจะสะดวกกว่า ขอเป็ น 9 โมงเช้านะครับ”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นดินฉันจะขอพบ คุณสมศักดิ์วนั พุธ 9 โมงเช้า ไม่ทราบทราบว่า
สะดวกที่บา้ นหรื อที่ทาํ งานค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ที่ทาํ งานละกันครับ”
ตัวแทน โอเคค่ะ และเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะ
ผูม้ ุ่งหวัง : “สวัสดีครับ”
บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ ดิฉนั สุ รัชนา จาก บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต ที่ได้โทร
คุยกันไว้ นี่นามบัตรดิฉนั ค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับสวัสดีครับ คุณโสภณแนะนําเรื่ องอะไรหรื อครับ”
ตัวแทนฯ : “อ๋ อทํานัดไว้ก็อยากแนะนําตัวเอง และรู้จกั คนสมศักดิ์ให้มากขึ้นค่ะ เห็นคุณ
โสภณบอกว่าคุณสมศักดิ์ทาํ งานบริ ษทั เอกชน เป็ นคนที่น่าทําความรู้จกั ด้วยค่ะ”
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ผูม้ ุ่งหวัง : “อ๋ อใช่ครับ”
ตัวแทนฯ : “ช่วงนี้งานเป็ นไงบ้างค่ะ ยุง่ ไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ยงุ่ ๆ นิดหน่อยครับ แต่โดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ”
ตัวแทนฯ : “คุณสมศักดิ์ค่ะ นอกจากที่คุณทํางานประจําแล้วยังทํางานอย่างอื่นหรื อด้วย
หรื อเปล่าคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไม่หรอกครับ แค่งานประจําก็ยงุ่ พอแล้ว”
ตัวแทนฯ : “ปกติที่นี่ทาํ งานกี่วนั คะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “5 วันครับ หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์น่ะ”
ตัวแทนฯ : “ก็เหนื่อยแย่เลยหยุด 2 วัน ปกตินอกจากการทํางานแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นอีก
ไหมค่ะ เช่น งานอดิเรก หรื อสนใจทําอะไรเป็ นพิเศษในช่วงเวลาว่าง ๆ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็มีบา้ ง เดินเล่นตามที่ต่าง ๆ ไปหาเพื่อนบ้าง หรื อไม่ก็ไปทานข้าวนอกบ้าน
ครับ”
ตัวแทนฯ : “ขอโทษนะค่ะ คุณสมศักดิ์มีครอบครัวหรื อยังคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มีแล้วครับ แต่งงานแล้ว มีลูก 1 คน แล้วครับ”
ตัวแทนฯ : “โห เหรอค่ะ ตอนนี้กี่ขวบแล้วค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “2 ขวบแล้วครับ เป็ นผูห้ ญิง ชื่อน้องมด”
ตัวแทนฯ : “โอ้โห วัยกําลังน่ารักน่าจะพามาด้วยนะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “โห ไม่ไหวหรอกครับ กําลังซนเลย ขืนพามาด้วยไม่ได้ทาํ งานแน่”
ตัวแทนฯ : “ไม่ทราบว่าคุณสมศักดิ์มี plan ว่าจะมีซกั กี่คนคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “คุยกับภรรยาไว้วา่ อยากมี สัก 2 คน อยากได้ ผูช้ าย 1 ผูห้ ญิง 1 ครับ”
ตัวแทนฯ : “ดีค่ะ มีมากก็ไม่ดีภาระเยอะ มีสัก 2 คน กําลังดีค่ะ แล้วตัวคุณแม่ทาํ งาน
หรื อไม่คะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไม่ได้ทาํ ครับ เป็ นแม่บา้ นน่ะ”
ตัวแทนฯ : “งั้นทุกวันนี้คุณสมศักดิ์ตอ้ งดูแลทุกอย่างคนเดียวเลยหรื อคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ใช่ครับ เราเป็ นหัวหน้าครอบครัว ก็เป็ นธรรมดา”
ตัวแทนฯ : “แล้วไม่ทราบว่ารายได้ในแต่ละเดือนพอใช้ไหมค่ะ”
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ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็พอนะแต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บ”
ตัวแทนฯ : “เคยคิดทําอะไร เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัวไหมค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็อยากทํานะ แต่ยงั ไม่มี plan อะไรเลย”
ตัวแทนฯ : “ปี นี้ น้องมด 3 ขวบแล้ว ปี หน้าน้องมดต้องเริ่ มเข้าโรงเรี ยนคิดว่าวางแผน
การศึกษาแบบไหนสําหรับอนาคตลูกคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “จริ ง ๆ แล้ว ผมก็ปรึ กษาภรรยาอยูเ่ หมือนกัน ก็อยากให้ลูกเรี ยนโรงเรี ยนดี ๆ มี
สังคมดี ๆ มีเพื่อนดี ๆ ได้เรี ยนภาษาตั้งแต่เด็ก เพราะสมัยนี้ภาษาต่างประเทศเป็ นเรื่ องสําคัญมาก”
ตัวแทนฯ : “แล้วคุณสมศักดิ์คิดบ้างไหว่ามันแพงน่าดู ทราบหรื อเปล่าว่าค่าใช้จ่ายของเด็ก
ที่ใข้ในการศึกษานี่เท่าไร”
ผูม้ ุ่งหวัง : “นิ่ง”
ตัวแทนฯ : “เท่าที่ ทราบมานะ การเรี ยนอนุ บาลเป็ นการปูพ้ืนฐานให้เลย ค่าใช้จ่ายอยู่ที่
ประมาณปี ละ 100,000 ในกรณี ของ English program สําหรับเด็กอนุบาลก็ตอ้ งเรี ยน 2 ปี ก็ประมาณ
2 แสน ไม่ทราบว่าได้มีการเตรี ยมถึงค่าใช้จ่ายเรื่ องนี้ หรื อยังคะ นี่แค่อนุบาล พอจบอนุบาลก็ตอ้ งเข้า
ชั้นประถมอีก 6 ปี ต่อด้วยมัธยม 6 ปี และมหาวิทยาลัย 4 ปี สําหรับปริ ญญาตรี รวมแล้วเด็กคนหนึ่ง
จะต้องใช้เวลาเรี ยนหนังสื อถึ ง 18 ปี ทีเดี ยว รวม ๆ แล้วค่าใช้จ่ายน่ าจะตกแล้วเป็ นล้านตามที่ลอง
ประเมินดูคร่ าว ๆ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ผมก็พอทราบอยูว่ า่ การศึกษาก็ตอ้ งใช้เงิน แล้วคุณมีอะไรมาแนะนําผมเหรอ
ครับ”
ตัวแทนฯ : “ดิฉนั จะก็อาจจะปรับให้เรี ยนธรรมดาก่อน และเรี ยนภาษาเสริ มเอาก็ได้ หาก
ว่าเรากําลังยังไม่มีกาํ ลังส่ งให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนระดับนั้น”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อืม”
ตัวแทนฯ : “เอาอย่างนี้ ไหมคะลองดูคร่ าว ๆ ว่าเด็กคนหนึ่ งที่ตอ้ งใช้เวลาเรี ยนหนังสื อ 18
ปี นี่จะใช้เงินเท่าไร ดิฉนั คิดแค่ rate ปานกลาง โรงเรี ยน เอกชนปานกลาง อนุบาล ปี ละ 50,000 เรี ยน
2 ปี ก็ ป ระมณ100,000 จบแล้ว เข้า ชั้น ประถมก็ ป ระมาณ 25,000 – 30,000 ต่ อเทอม ฉะนั้น1 ปี
ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 60,000 แต่ตอ้ งเรี ยน 6 ปี 6*6 คือ 360,000 มัธยม 30,000-35,000 ต่อเทอม ปี ละ
ประมาณ 70,000 ถ้า 6 ปี ค่าใช้จ่ายประมาณ 420,000 ที่พูดมานี่เฉพาะค่าเทอมนะคะแล้วไหนจะค่า
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เสื้ อผ้า อาหาร หรื อจิปาถะ อื่น ๆ อีก ตอนนี้ ลองคนดูวา่ ทั้งหมดเท่าไร ประมาณ 830,000 คิดว่าเยอะ
ไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เยอะครับ”
ตัวแทนฯ : “แต่เพื่อลูกอันเป็ นที่รัก คุณสมศักดิ์ คิดว่าถ้าเพื่อลูกจะทําได้ไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ตอ้ งหาให้ได้ครับ”
ตัวแทนฯ : “ใช่ หัวอกคนเป็ นพ่อเป็ นแม่เราก็ตอ้ งทําแบบนั้น เพราะเราอยากให้ลูกมีอะไรดี
ๆ มีความรู ้ มีสังคมที่ดี แต่คุณสมศักดิ์จะมัน่ ใจไดัยงั ไงว่าช่วงที่เราต้องส่ งลูกเราเรี ยน เราจะมีกาํ ลัง
ส่ งได้จนจบไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ตอ้ งทําให้ได้ครับ”
ตัวแทนฯ : “ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณสมศักดิ์มีรายได้เท่าไหร่ ต่อเดือน พอมีเหลือเก็บ
บ้างไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “รายได้ต่อเดือนไม่มากหรอกครับ แต่เก็บได้นอ้ ยครับ”
ตัวแทนฯ : “แล้วจะแก้ปัญหาปัญหายังไงคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “นิ่ง”
ตัวแทนฯ : “วันนี้ทีดิฉนั มา ก็เพื่อจะมาช่วยแก้ปัญหานี้เหมือนกัน โดยที่วา่ จะเป็ นการการัน
ตีได้วา่ ลูกจะได้เรี ยนจบเท่าที่คุณและภรรยา ต้องการอย่างแน่นอนค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มันเป็ นยังไงเหรอ ที่บริ ษทั คุณมีโครงการแบบนี้ดว้ ยเหรอครับ”
ตัวแทนฯ : “อ้าวในความคิดของคุณสมศักดิ์ คิดว่า เมืองไทย เป็ นยังไงเหรอคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ขายประกันชีวติ อย่างเดียว แล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยเหรอครับ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะจริ ง ๆ แล้ว คิดว่าขายประกัน คงจะมีแค่ขายประกันชีวิตอย่างเดียว แต่จริ ง
ๆ แล้วบริ ษทั ของเรามีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลาย เพื่อให้คุณลูกค้าสามารถเลือกสิ่ งที่ตอ้ งการที่สุด
และคิดว่าดี ที่สุดเราจึงมีโครงการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของประกันชี วิตที่ว่าไว้ รวมทั้ง
เรื่ องการออกทรัพย์ กองทุนเกษียณอายุ ทุพลภาพ เจ็บป่ วยโรคร้ายแรง และโครงการการศึกษาบุตร
ไม่ทราบว่าเคยได้ยนิ โครงการเหล่านี้บา้ งไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ส่ วนมากผมได้ยนิ แต่เรื่ องของการประกันชีวิตครับ”
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ตัวแทนฯ : “ไม่เป็ นไรค่ะ วันนี้จะขออนุญาต เวลาคุณสมศักดิ์เล็กน้อย เพื่ออธิบาย
โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่ งคิดว่าจะเป็ นประเป็ นประโยชน์ต่อคุณและครอบครัวอย่างมาก”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แต่ผมไม่มีเงินเหลือทําหรอก ปกติก็จะใช้แค่เดือน ชนเดือน”
ตัวแทนฯ : “ไม่เป็ นไรค่ะ ขอแค่อธิบาย ยังไม่ตอ้ งตัดสิ นใจว่าจะทําเลยหรื อไม่ คุณลอง
พิจารณาว่ามีประโยชน์จริ งอย่างที่ดิฉนั บอกหรื อเปล่า”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับ งั้นคุณลองอธิบายให้ฟังหน่อย”
ตัวแทนฯ : “เอาแบบเสนอ โครงการศึกษาบุตรจะเป็ นอย่างนี้นะ มีหลายโครงการแต่คิดว่า
อันนี้เหมาะกับคุณสมศักดิ์มากที่สุดค่ะ โครงการนี้ จะออมเงินให้บุตรปี ละ 1 ครั้ง เมื่อออมครบทุก 3
ครั้ง ทางบริ ษทั จะจ่ายเงินคืนให้ลูกค้า 5 %”
ผูม้ ุ่งหวัง : “5% นี่จากเงินฝากหรอครับ”
ตัวแทนฯ : “ไม่ใช่คะ แต่จะเป็ น 5% จากทุนประกัน”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แล้วทุนประกันคืออะไร ประกันการศึกษามีทุนประกันด้วยหรื อครับ”
ตัวแทนฯ : “อย่างที่บอกค่ะ โครงการนี้เป็ นโครงการศึกษาก็จริ งอยู่ แต่ถา้ คุณเปิ ดโครงการ
กับเรา ทางบริ ษทั จะแถมประกันชีวติ ให้ฟรี ตลอดอายุกรมธรรม์ และที่พิเศษยิง่ กว่านั้น กรมธรรม์น้ ี
จะให้ความคุม้ ครองผูช้ าํ ระเบี้ยด้วย”
ผูม้ ุ่งหวัง : “หมายถึงตัวผมหรอครับ”
ตัวแทนฯ : “ใช่ค่ะ ปกติหากเปิ ดโครงการ แล้ว ทางบริ ษทั จะแถมประกันชีวติ ให้ลูก และ
พ่อหรื อแม่ดว้ ย 1 ท่าน”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เท่ากับ ลูกผมก็จะได้รับทุน และ ประกันชีวิตด้วย”
ตัวแทนฯ : “ใช่ค่ะ ถ้าวันหนึ่งวันได้ผปู้ กครองเกิดโชคร้ายเป็ นอะไรไปแต่ลูกที่คุณรักยัง
ได้รับการศึกษาเหมือนเดิม คุณสมศักดิ์วา่ เป็ นโครงการที่ดีไหมค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ฟังดูน่าสนใจ ถ้าเป็ นอย่างนั้นก็ดีครับ”
ตัวแทนฯ : “คุณสมศักดิ์ลองคิดดูนะหากวันหนึ่งคุณโชคร้ายหกล้มแล้วมี่สามารถลุกขึ้นมา
ได้อีก ไม่สามารถทํางานได้ แต่ลูกคุณก็ยงั มีทุนการศึกษาเหมือนเดิน โดยที่บริ ษทั ชําระเบี้ยประกัน
ให้ ตลอดระยะสัญญา”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แล้วกําหนดไหมว่าจะส่ งถึงเมื่อไหร่ ”
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ตัวแทนฯ : “ก็ตอ้ งส่ งให้ครบ 21 ปี ค่ะ หมายถึงจะออมเงินให้ 21 ครั้ง แต่ลูกจะได้รับทุน
และความคุม้ ครอง 42 ปี คูณ 2 เท่าของอายุการส่ ง”
ผูม้ ุ่งหวัง : “หมายถึงผมต้องส่ ง 21 ปี ”
ตัวแทนฯ : “ใช่ค่ะ แต่พอปี ที่ 22 – 42 คุณสมศักดิ์ก็ไม่ตอ้ งฝากเงินให้ลูกอีกแล้ว แล้วจะได้
เงินก้อน พอครบสัญญาปี ที่ 42”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แล้วเป็ นเงินเท่าไหร่ ”
ตัวแทนฯ : “ก็ประมาณ 200% ของความคุม้ ครองทุนประกัน ไม่ทราบว่าสะดวกทําวันนี้
เลยหรื อไม่คะ งั้นกรอกใบคําขอเลยดีไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “งั้นผมสนใจทํานะ แต่ขอปรึ กษากับแฟนก่อนได้ไหมครับ”
ตัวแทนฯ : “ได้ค่ะ ถ้างั้นคุณสมศักดิ์รับเอกสารนี้ไปอ่านประกอบการตัดสิ นใจนะคะ ถ้า
ยังไงปรึ กษากับภรรยาก่อนแล้วถ้าสนใจโครงการนี้ติดต่อกลับตามนามบัตรที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับ ยังไงขอลองพิจารณาก่อน แต่ฟังดูแล้วก็น่าสนใจ แต่ลองถามแม่นอ้ งมด
ก่อนครับ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ แต่อย่าตัดสิ นใจนานนะคะ เพราะหากเข้าร่ วมกับโครงการนี้เร็ วเท่าไหร่ ก็
เท่ากับสร้างความมัน่ คงให้กบั การศึกษาของลูกอันเป็ นที่รักของเราเร็ วขึ้นเท่านั้น

เพราะทุกวันนี้

อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอน เราต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์เพื่อตัวเราและครอบครัวค่ะ
ยังไงโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับ ขอบคุณมากครับ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ ยินดีค่ะ ขอบคุณที่สละเวลาฟังโครงการดี ๆ นี้นะคะ ถ้าอย่างนั้นดิฉนั ขอ
ตัวกลับก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “สวัสดีครับ”
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ภาคผนวก ค.
บทสนทนาระหว่างตัวแทนฯ กับผู้ม่ ุงหวังทีค่ ้ ุนเคย
สถานการณ์ ที่ 1
ตัวแทนฯ ได้เข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่บา้ น ซึ่ งผูม้ ุ่งหวังรายนี้ เป็ นน้องชายของเพื่อนตนเอง
บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “หวัดดีตน้ เป็ นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็สบายดีพี่ เป็ นไงมาไงวันนี้มาถึงนี่เลย”
ตัวแทนฯ : “คิดถึงมั้ง ไม่คิดถึงเธอแล้วจะให้คิดถึงใคร”
ผูม้ ุ่งหวัง : “จริ งเหรอพี่”
ตัวแทนฯ : “พี่จะมาคุยด้วย เป็ นไงเมื่อปี ที่แล้วเสี ยภาษีเพิ่มหรื อเปล่า”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็เพิม่ ทําไมเหรอ”
ตัวแทนฯ : “แล้วฐานภาษีเธออยูท่ ี่เท่าไหร่ ล่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “10 หรื อ 20 มั้ง จําไม่ได้ไม่ค่อยแน่ใจ”
ตัวแทนฯ : “อ้าว แล้วมีประกันชีวติ บ้างหรื อเปล่า”
ผูม้ ุ่งหวัง : “มี”
ตัวแทนฯ : “ส่ งปี ละเท่าไหร่ เต็ม 100,000 แล้วยัง”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ยังหรอก”
ตัวแทนฯ : “ฝากเพิ่มได้แล้ว จะไปเสี ยภาษีไปฟรี ๆ ทําไม ยังเหลืออีกเท่าไหร่ เอาอย่างนี้
เดี๋ยวทําข้อเสนอให้เงินออมเพื่อลดหย่อนภาษีให้ เอาแบบรายเดือนหรื อรายปี เดี๋ยวคํานวณให้วา่ ภาษี
ที่เสี ยเพิ่มต่อปี จะซื้ อเบี้ยประกันได้เท่าไหร่ เดี๋ยวส่ งแบบไปให้เลือก 2-3 แบบ ลองเลือกดูแล้วแต่
ชอบนะ รายละเอียดข้อสงสัยเดี๋ยวคุยกันอีกรอบหลังจากเห็นข้อเสนอนะ พี่จะเสนอให้เป็ นแพคเกจ
มาให้เลือกดูชอบแบบไหนก็บอก ส่ วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยละกันให้พี่ไปทําข้อเสนอมาให้เลือก
ก่อนแล้วกันนะ ส่ งเป็ น e-mail หรื อแฟ็ กซ์ดีล่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ส่ งเป็ น e-mail ละกัน เอาไว้ส่งมานะพี่เพราะตอนนี้ไม่วา่ งคุยต้องออกไปธุระ
ข้างนอก จะมาก็ไม่โทรมานัดก่อน”
ตัวแทนฯ : “ไม่เป็ นไรผ่านมาเฉย ๆ เลยแวะมาคุย ยังไงถ้าส่ งแล้วจะโทรบอกอีกทีนะ
ขอบคุณมาก”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับพี่ ขอบคุณครับ”
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สถานการณ์ ที่ 2
ตัวแทนฯ เสนอขายประกันชี วิตให้กบั ผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยกัน เนื่ องจากมีที่พกั อาศัยอยู่ใน
ละแวกเดียวกัน
บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “หวัดดีค่ะ พี่เป็ นไงบ้างช่วงนี้”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ช่วงนี้ แย่หน่อยไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยได้ทาํ อะไรเท่าไหร่ ”
ตัวแทนฯ : “อ้าว! แล้วพี่ไม่สบายเป็ นอะไรล่ะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “รู ้สึกเหนื่ อยๆ เพลียๆ บางทีก็เป็ นไข้”
ตัวแทนฯ : “แล้วพี่ไปหาหมอตรวจ บ้างหรื อยังคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไปแล้วไม่เป็ นอะไร หมอบอกว่าพักผ่อนน้อย”
ตัวแทนฯ : “แล้วพี่เสี ยค่าตรวจหรื อเปล่า”
ผูม้ ุ่งหวังฯ : “เสี ยสิ ก็ตอ้ งจ่ายเอง ใครจะมาจ่ายให้เราล่ะ ดีนะที่หมอให้กลับบ้านได้ ถ้า
ต้องนอน โรงพยาบาลล่ะก็ ต้องเสี ยเงินเยอะแน่ๆ เลย”
ตัวแทนฯ : “ถ้าพี่ตอ้ งนอนโรงพยาบาลจริ ง ๆ เรา ก็มี บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต มา
รองรับคอยดูแลพี่ยงั ไงละคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “บริ ษทั ฯ ประกันอะไรเขาจะมาจ่ายเงินเยอะๆ ให้เราเหรอ ถ้าเราต้องไม่สบาย
จริ งๆ”
ตัวแทนฯ : “จ่ายสิ คะพี่ ถ้าเราทําประกันกับ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แต่มนั ต้องจ่ายแพงนะ เท่าที่พี่รู้มา”
ตัวแทนฯ : “แบบจ่าย น้อยๆ ทุนประกัน พอประมาณ ก็มีอยูน่ ะคะ พี่ มันขึ้นอยูก่ บั แบบ
ประกัน ทุน อายุ ส่ วนควบที่เราต้องการซื้อเพิ่ม
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไหน มีแบบไหนลอง บอกพี่ซิ”
ตัวแทนฯ : “ก็แบบ คุม้ ครองตลอดชีพ ไงคะ พี่ จุดเด่นของแบบประกันนี้ เบี้ยไม่แพง
คุม้ ครองไปจนถึง พี่อายุ 90 ปี แต่พี่ชาํ ระเบี้ยแค่ 20 ปี เท่านั้นค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เหรอ แล้วพี่ ต้องทําแบบไหนบ้างล่ะ”
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ตัวแทนฯ : “ถ้างั้น หนูขอแนะนําพี่เลยนะคะ ถ้าพี่ตอ้ งการค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชย
รายวัน พี่ก็สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมในส่ วนนี้เลยค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “สัญญาเพิ่มเติมเป็ นแบบไหนหรอ มันเป็ นยังไงคะ”
ตัวแทนฯ : “สัญญาเพิม่ เติม ก็หมายถึง ว่า พี่ซ้ือทุนประกันหลักแล้ว แต่พี่ตอ้ งการให้
บริ ษทั ฯ คุม้ ครองสุ ขภาพ รายได้ที่พี่ขาดไป หรื อโรคร้ายแรง รวมถึงอุบตั ิเหตุพี่สามารถเลือกซื้ อได้
ตามกําลังเงินของพี่เลยค่ะ
ผูม้ ุ่งหวัง : “อ๋ อ แสดงว่าพี่ไม่จาํ เป็ นต้องซื้อทุกตัวก็ได้ใช่ไหม”
ตัวแทนฯ : “ใช่แล้วค่ะพี่”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าอย่างนั้น พี่ขอปรึ กษาแฟนพี่ก่อนนะ ว่าเขาจะว่ายังไง”
ตัวแทนฯ : “พี่อย่างตัดสิ นใจนานนะคะ เพราะสุ ขภาพคนเราทุกวันนี้ เอาแน่ นอนอะไร
ไม่ได้ ถ้าพี่ตดั สิ นใจเร็ ว นัน่ ก็หมายถึงว่า บริ ษทั ฯ ก็จะให้ความคุม้ ครองพี่เร็ วขึ้นเท่านั้น อีกอย่างพี่
เป็ นหัวหน้าครอบครัว ถ้ามีประกันไว้ซกั ฉบับ นัน่ ก็หมายความว่า ภรรยา และลูกของพี่ก็จะได้ตอ้ ง
เดือดร้อนช่ วงแรกที่พี่ไม่อยู่ ครอบครัว หรื อเป็ นทุนการศึกษาให้กบั ลูกได้ซักระยะนะพี่ แต่ถา้ พี่
ไม่ได้ทาํ อะไรไว้กบั กับข้างหลังไว้เลย พวกเขาล่ะ เขาจะทําอย่างไรกัน เห็นไหมค่ะพี่สิ่งพวกนี้
มันเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั เราที่สุด และเป็ นเรื่ องที่เกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลา เราจะประมาทไม่ได้ ถ้าเราไม่
วางแผนอนาคตไว้ซะตั้งแต่วนั นี้”
ผูม้ ่งหวัง : “ที่หนูพดู มา มันก็จริ ง พี่ตดั สิ นใจและว่าพี่จะทําประกันกับน้องนี่แหละ แต่
ยังไงพี่ก็ตอ้ งขอปรึ กษากับแฟนพี่ก่อนนะ แต่ถา้ พี่ทาํ พี่ทาํ กับน้องแน่ๆ ไม่ตอ้ งห่วงเรื่ องเงินตอนนี้พี่
ก็พอมีอยูบ่ า้ ง พอจะทําได้ แต่อย่างที่บอกขอพี่บอกแฟนก่อนนะ”
ตัวแทนฯ : “ได้ค่ะ แล้ววันพรุ่ งนี้หนูขอรบกวนเวลาพี่นิดหนึ่งเพื่อติดตามผลนะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ซิเข้ามาได้เลยมาคุยกัน”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้น หนูหวังว่าพี่คงจะคุยกับแฟนในคืนนี้นะคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “แน่นอน เพราะพี่อยากจะทําอยูเ่ หมือนกัน”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นหนูลากลับก่อนนะคะ”
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สถานการณ์ ที่ 3
ตัวแทนฯ เข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่คุน้ เคยในฐานะศิษย์เก่าร่ วมสถาบันการศึกษาเดียวกัน เพื่อ
เสนอขายประกันชีวิต
นัดหมายในการขอเข้ าพบทางโทรศัพท์
ตัวแทนฯ : “หวัดดีค่ะเอก พี่ยยุ ้ นะ ไม่รู้วนั จันทร์ 10 โมงเช้าเธอ ว่างไหม จะแวะไปคุย
ด้วย”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ได้ ว่างพอดี พี่มีไรเหรอ”
ตัวแทนฯ : “เอาไว้เดี๋ยวเจอแล้วค่อยคุย”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ได้ แล้วเจอกันพี่”
บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “หวัดดีจะ้ เอก”
ผูม้ ุ่งหวัง : “หวัดดีครับ พี่”
ตัวแทนฯ : “เอกเสื้ อสวยนะ เป็ นเอาของใครมาใส่ ล่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ของผมพี่ ของผม ซื้ อเอง”
ตัวแทนฯ : “แหม! นึกว่าสาวซื้อให้”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เปล่า เออว่า แต่มาหานี่อะไรเหรอ”
ตัวแทนฯ : “ก็ไม่ค่อยได้เจอ อยากมาคุยด้วยนะสิ ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เหรอครับ”
ตัวแทนฯ : “งานเป็ นไงบ้างช่วงนี้”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็เรื่ อย ๆ ครับ บางทีก็ยงุ่ ๆ”
ตัวแทนฯ : “ถามจริ ง ๆ แล้วเธอแผนอนาคตไว้ยงั ไงบ้าง เก็บเงินเก็บทองได้บา้ งรึ ยงั ถ้าไม่
เริ่ มต้นซะจะแย่นะ”
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ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็พยายามจะเก็บนะ แต่เอาจริ ง ๆ เลย มันเก็บไม่ค่อยได้หรอก ผมเก็บเงินไม่
ค่อยอยู่ รายได้ก็ใช้วา่ มากมาย งานประจําน่ะ พี่ก็รู้ ๆ อยู่ รายได้มนั ตายตัว แต่รายจ่ายมันก็มีเรื่ อย ๆ
น่ะ ทําไมเหรอ”
ตัวแทนฯ : “เอก แล้วเธออยากสบายตอนแก่ไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อยากสิ ทําไมพี่จะเลี้ยงผมเหรอ”
ตัวแทนฯ : “เปล่าคืองี้ พี่มีอะไรดี ๆ ที่น่าจะเป็ นประโยชน์กบั เธอมากมายมาบอกล่ะ คือมี
เงินออมอยูต่ วั หนึ่ง คือเงินออมตัวนี้จะเก็บเอาไว้สาํ หรับอนาคตที่ปลดเกษียนแล้วจะมีเงินออมไว้ใช้
คิดว่าเงินออม 5 ล้าน พอใช้มะ กับชีวติ หลังเกษียณน่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “พอมั้ง 5 ล้านเยอะอยูน่ ะ”
ตัวแทนฯ : “ก็นนั่ นะสิ แล้วถ้าเก็บตั้งแต่วนั นี้ เมื่อไหร่ จะได้ 5 ล้านล่ะ (ระหว่างนี้ ให้ลูกค้า
เอาเครื่ องคิดเครื่ องคิดเลขมาคิดด้วยเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม) ตีซะว่าตอนนี้เธออายุ 30 มีเวลาทํางาน
อีก 25 ปี เอา 25 หาร 5,000,000 ตอนนี้ อายุงานเหลือ ประมาณ 25 ปี ตีซะว่าเธอต้องเก็บปี ละ
200,000 บาทต่อปี แล้วเธอลองเอา 200,000 หาร 12 ดูสิ ว่าเธอต้องเก็บเงินเดือนละกี่บาท”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ประมาณเกือบ 17,000 โหพี่เก็บไม่ได้หรอก เงินเดือนผมประมาณ 20,000
เองนะพี่”
ตัวแทนฯ : “ก็ใช่ไง ไหนจะค่าใช้จ่ายส่ วนตัว ไหนจะพาสาว ๆ ไปเที่ยวอีก ถ้าไม่เก็บตั้งแต่
ตอนนี้ แล้วเท่ากับว่าเธอปล่อยชี วิตไปตามยถากรรมนะ ถ้าเธอไม่ได้ไปขายที่แล้วรวยหรื อมีมรดก
จากเจ้าคุ ณปู่ ถ้าเป็ นอย่างนั้นก็แล้วไปไม่ตอ้ งห่ วงอะไร แต่ถา้ เราเป็ นมนุ ษย์เงินเดือนที่รับเงินเดือน
ตายตัวน่ะก็ควรที่คิดถึงวันข้างหน้าได้แล้ว เราไม่ได้มีชีวิตแค่วนั นี้ หรื อ พรุ่ งนี้ ทุกวันที่เธอตื่นมาเธอ
ก็พบว่าเธอยังหายใจอยู่ นัน่ หมายถึงว่าชี วิตยังต้องดําเนินต่อไป แต่ไม่ตอ้ งตกใจนะการออมเงินนั้น
ขึ้ นอยู่ตามกํา ลังของเราด้วย วันนี้ เธออาจจะออมได้ไ ม่ ม ากในแต่ ละเดื อน แต่ วนั ข้า งหน้า ถ้า เธอ
ก้าวหน้าหรื อได้เลื่อนตําแหน่งมีเงินเดือนเยอะขึ้นก็สามารถเพิ่มวงเงินออมได้ สมมติตอนนี้ เดือนละ
15000 ไหวไหม”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไม่ไหวอ่ะ เดือนหนึ่งรับ 20,000 ใช้แค่ 5,000เองหรอ ไม่ไหวหรอก ค่าใช้จ่าย
เยอะ”
ตัวแทนฯ : “แล้วถ้า 10,000 ล่ะไหวไหม”

84

ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ไม่ไหว อย่างตํ่าต้อง 10,000 เลยเหรอ”
ตัวแทนฯ : “ไม่หรอกขึ้ นอยู่กบั กําลังของเรา ก็บอกแล้วว่าอย่ามีกิ๊กเยอะ พอมีเยอะก็จ่าย
เยอะสิ ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “พี่ก็เวอร์ มีที่ไหนล่ะ แต่เท่าที่ฟังพี่พดู มันก็ดีนะ”
ตัวแทนฯ : “รู ้อย่างนี้แล้วควรเริ่ มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ ตกลงจะออมเดือนเท่าไหร่ ดี เอา
อย่างนี้ถา้ 5,000 ล่ะ พอไหวไหมล่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้า 5,000 ก็พอได้ อย่างน้อยก็เหลือ 15,000 ไว้ใช้จ่าย น่าเหลือเก็บต่างหากได้
บ้างนะ”
ตัวแทนฯ : “งั้นถ้าเก็บเดือนละ 5,000 ลองคิดดู ถ้า12 เดือน ก็ปาเข้าไป 60,000 แล้วเห็นมั้ย
แล้วถ้าเธอฝากกับเมืองไทยฯ เค้าสัญญาว่า ใน 365 วัน ถ้าเธอเกิดโชคร้ายไม่หายใจขึ้นมาน่ะ เค้าจะ
ให้พอ่ แม่ 100 เท่า ของเงินตัวนี้ แฮปปี้ มั้ย 5 ล้านน่ะเท่ากับคุณได้ตอบแทนพ่อแม่ดว้ ยนะ เค้าเลี้ยง
และส่ งเสี ยเรามานะเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ถา้ คุณโชคดีไม่เป็ นไรเลยเงินตัวนี้ก็เป็ นของเธออยูน่ ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เงินตัวนี้ไม่ได้ให้เราอย่างเดียวหรอ ถ้าพ่อแม่ได้ดว้ ยก็ดีเนอะ ถ้าซื้ อแล้วเป็ นลูก
กตัญํูดว้ ยเนอะ”
ตัวแทนฯ : “พี่ไมได้พูดเล่ นนะ พี่พูดจริ ง ๆ เกิ ดเป็ นคนถ้าไม่รู้จกั กตัญํูพ่อแม่จะใช้ได้
เหรอจ๊ะ เธอ รู ้ไหมคนส่ วนมากที่มีชีวติ ที่ลาํ บากหลังเกษียณเพราะอะไร”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ทําไมหรอ เฮ้ย! แต่ผมล้อพี่เล่นนะ ไม่ได้ซีเรี ยสอะไร”
ตัวแทนฯ : “รู ้แล้วพี่ไม่ได้แค่อยากจะมาขาย แต่พี่อยากพูดให้เธอตระหนักนะ ที่เค้ามีชีวิตที่
ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะ ว่าที่พี่เห็ น ๆ นะ คนที่ไม่รู้จกั เก็บจะนิ ยมใช้เงินก่อนแล้วค่อยเก็บ เข้าใจป่ ะ คือ
ใช้ ไป ๆ เหลือแล้วค่อยเก็บ และถ้าเดือนไหนใช้หมด อย่างเธองี้ สมมติกิ๊กเยอะ ไปเที่ยวบ่อยใช้หมด
ก็เท่ากับว่าเดื อนนั้นไม่มีเหลื อเก็บพออยากเก็บก็ไม่ได้ฤกษ์เก็บซะที หรื อบางคนพอเริ่ มเก็บได้ก็
นําไปฝากธนาคารซึ่ งสามารถเบิกถอนได้ง่ายน่ ะ บางคนพอเริ่ มมีเงินก้อนก็จะทําเงิ นไปลงทุนทํา
ธุ รกิ จ ซึ่ งก็รู้ ๆ กันอยูว่ ่าการลงทุนมันมีความเสี่ ยงน่ ะ เพราะฉะนั้นชี วิตที่ดี ที่มน่ั คง จะต้องเริ่ มจาก
การวางแผนที่ดีต้ งั แต่วนั นี้นะ สิ่ งที่พี่นาํ มาบอกให้น่ะมันเป็ นสิ่ งที่ดีสาํ หรับเรานะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับพี่ ก็ดี ที่พี่พูดมันก็ถูก เพราะผมก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่ องพวกนี้ หรอก หมายถึง
เรื่ องเก็บเงินนะ แต่เรื่ องพ่อแม่ผมก็ให้อยูท่ ุกเดือน”
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ตัวแทนฯ : “ก็ดีแล้ว เริ่ มคิดได้แล้วจ้ะ แล้วว่าไงล่ะ สนใจจะทําวันนี้ เลยมั้ย ไม่ตอ้ งซีเรี ยส
นะถือว่าเป็ นเงินที่เราให้พอ่ แม่ ไม่มีอะไรเสี ยหายนะ เพราะว่ายังไงเงินก็จะเป็ นระโยชน์ต่อเธอ และ
ครอบครัวด้วย งั้นกรอกแบบฟอร์ มนี้ นะ ขอบัตรประชาชนด้วย แล้วอีก 1 อาทิตย์ จะเอากรมธรรม์มา
ให้ แต่หกั จากบัญชีเธอนะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าไม่หกั บัญชีล่ะ”
ตัวแทนฯ : “ก็ส่ง 3 เดือน 15000 เก็บแล้วโอนเข้าแบงค์กสิ กรนะ เบอร์บญั ชีตามนี้เลย และ
จะเอากรมธรรม์มาให้ เซ็นตรงนี้ มีโรคประจําตัวหรื อเปล่า ตอนนี้น้ าํ หนักส่ วนสู งเท่าไหร่ แล้วเนี่ย
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไม่มี สู ง 170 นํ้าหนัก 60 ทําไมล่ะ”
ตัวแทนฯ : “ดูผอม ๆ กินเยอะ ๆ หน่อยสิ มัวแต่เลี้ยงกิ๊กอยูน่ ่ะสิ เออวันนี้มาหาไม่ได้เอา
ขนมติดไม้ติดมือมาเลย เอางี้จริ ง ๆ เบี้ยมันไม่เป็ นเลขกลม ๆ หรอก แต่งวดแรกเก็บ 15000 ถ้วนละ
กัน ถือว่าเศษยกให้เป็ นค่าขนมดีป่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “โห พี่นี่ก็พดู เนอะ ถ้าจะยังงี้งวดแรกเก็บครึ่ งราคาดีกว่ามั้ง
ตัวแทนฯ : “โห นี่ก็พิเศษแล้วนะ เห็นว่าคนกันเองนะจ๊ะ เอางี้วนั นี้ไม่กวนแล้ว เดี๋ยวเผือ่
เธอจะไปเที่ยวกับแฟน แล้ว ค่อยโทรนัดกันละกันนะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ครับพี่แล้วโทรมาละกัน”
สถานการณ์ ที่ 4
ตัวแทนฯ เข้าพบผูม้ ุ่งหวังที่ คุน้ เคยในฐานะที่เป็ นคนรู้ จกั เนื่ องจากเป็ นพ่อค้าขายของในตลาดที่
ตัวแทนฯ ต้องซื้ อของเป็ นประจํา
บทสนทนาตอนเข้ าพบ
ตัวแทนฯ : “สวัสดีค่ะ พี่แดง”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อ้าว สวัสดีครับน้องวันนี้มาซื้ ออะไรล่ะ”
ตัวแทนฯ : “พอดีหนูวา่ ง ๆ เลยแวะมาเยีย่ มค่ะ เป็ นไงบ้างค่ะขายดีไหม คงเหนื่อยแย่เลย”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ดีนะ เรื่ อย ๆ บางวันก็ไม่ค่อยมีคนครับ”
ตัวแทนฯ : “แล้วถ้าวันไหนลูกค้าเยอะ พี่ดูแลไหวเหรอคะ ทําคนเดียว น่าจะหาคนช่วยนะ
คะ อย่างน้อยก็เบาแรงขึ้น”
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ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็ทาํ ได้ ทําคนเดียวยังพอได้อยู่ ไม่ยงุ่ ยากอะไร ว่าแต่มานี่มีธุระอะไรหรื อ
เปล่า”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ ก็ที่มาวันนี้ก็เพราะมีโครงการที่น่าสนใจมาบอก น่าจะเป็ นประโยชน์นะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “โครงการอะไรเหรอ”
ตัวแทนฯ : “หนูจะมาชวนพี่มาออมเงินกับบริ ษทั ประกันฯ ของเราค่ะ หนูวา่ มันน่าจะมี
ประโยชน์กบั กับพี่และครอบครัวนะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เออ พี่วา่ ไม่เป็ นไรมั้ง เพราะว่าพี่มีเงินฝากกับธนาคารอยูแ่ ล้วนะน้อง”
ตัวแทนฯ : “ใช่ค่ะ คนส่ วนมากคนเราก็จะมีเงินฝากธนาคารกันแทบทุกคน ก็ถือเป็ น
หลักประกันความมัน่ คงได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่หนูกาํ ลังจะแนะนํานี่มนั ไม่เหมือนกันนะ การที่พี่
ฝากเงินกับแบงค์แล้วมีประกันชีวติ ด้วยหรื อเปล่าคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ไม่มีหรอก ฝากเงินไว้เฉย ๆ ไว้กินดอกเบี้ยน่ะ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ เป็ นความคิดที่ไม่ผดิ ค่ะ แต่ถา้ พี่สามารถออมเงินได้ แถมยังได้ประกันชีวติ
คุม้ ครองด้วยจะดีกว่าไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “อืม..พี่ก็แค่ฝากเงินและก็ได้ดอกเบี้ยอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ เป็ นเรื่ องประกันชีวิตที่นอ้ ง
พูดมาน่ะ พี่ก็ไม่เห็นว่ามันจําเป็ นนะ”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ มีหลาย ๆ คนที่คิดแบบนี้ เพราะยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการทํา
ประกัน หนูอยากให้พี่ลองฟังดูสักหน่อยไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวังฯ : “เป็ นยังไงหรื อ”
ตัวแทนฯ : “เอาอย่างนี้ ตอนนี้พี่แดงแต่งงานแล้ว มีครอบครัวแล้ว”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ใช่ มีแล้ว ตอนนี้ มีลูกชาย 1 คน”
ตัวแทนฯ : “ค่ะ ถ้าอย่างนั้นหนูคิดว่าก็ยงิ่ ต้องสร้างความมัน่ คงให้ครับครอบครัวเพิ่มขึ้นนะ
ถ้าถามว่าตอนนี้ สมมติวา่ พี่มีเงินฝากกับธนาคารอยู่ 1 แสนบาท ถามต่อว่า ถ้าพี่เกิดโชคร้ายเป็ นอะไร
ไปลูกพี่จะได้เงินคืนเท่าไรคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็คง 1 แสนบาท ก็คงพร้อมดอกเบี้ยด้วยน่ะ”
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ตัวแทนฯ : “นัน่ ยังไงล่ะคะพี่ พี่ก็จะได้เงินแค่แสนเดียวเท่านั้น ซึ่ งเป็ นจํานวนเท่าที่พี่เก็บ
ออม แต่ถา้ พี่ออมเงินกับบริ ษทั ประกันของเรา ทางบริ ษทั จะจ่ายให้พี่ตามทุนที่พี่ซ้ือเอาไว้เลยนะคะ
พี่”
ผูม้ ุ่งหวัง : “หมายความว่ายังไงครับ ที่บอกว่าจ่ายตามทุนที่ซ้ือไว้”
ตัวแทนฯ : “สมมติวา่ พี่ซ้ือทุนประกันไว้ 2 แสนบาท แต่พี่ชาํ ระเบี้ยเพียง 9 พันกว่าบาทต่อ
ปี ถ้าหากพี่ชาํ ระเบี้ยไปแล้ว 2 ปี แล้วพี่เกิดโชคร้ายเป็ นอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมา บริ ษทั ก็จะจ่ายทุนให้
พี่ถึง 2 แสนบาทตามที่พี่ซ้ือไว้เลย”
ผูม้ ุ่งหวัง : “จริ งเหรอน้อง แล้วเรื่ องความคุม้ ครองล่ะเป็ นยังไง เพราะเห็นน้องบอกว่าได้รับ
ความคุม้ ครองด้วย”
ตัวแทนฯ : “ถ้าพี่ตอ้ งการแบบออมทรัพย์ อย่างที่พี่อยากเก็บเงินฝากธนาคารแบบนั้นล่ะก็
หนูขอเสนอแบบออมทรัพย์ 20/14 ให้ค่ะ คือ ฝากเงินเพียงแค่ 14 ปี เท่านั้น แต่พี่จะยังไม่ได้รับเงินทุน
ประกันคืนตอนปี ที่ 14 นะคะ บริ ษทั ยังให้ความคุม้ ครองพี่ต่อไปจนถึงปี ที่ 20 พอครบปี ที่ 20 แล้ว
บริ ษทั ถึงจะจ่ายทุนประกันให้พี่ 2 แสนบาท พร้อมเงินปั นผลขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการของบริ ษทั
นะคะพี่ ฟังดูน่าสนใจไหมคะ ถ้าสนใจหนูจะให้กรอกแบบฟอร์มวันนี้เลยดีไหมคะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ก็น่าสนใจนะ เท่าที่เราแนะนํามา แล้วพี่ตอ้ งทํายังไงบ้างครับ”
ตัวแทนฯ : “ถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่กรอกแบบฟอร์มใบคําขอนี้เลยค่ะ พร้อมกับสําเนาบัตร
ประชาชน 1 ใบ เพื่อส่ งให้บริ ษทั ฯ พิจารณารับประกันค่ะพี่”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ถ้าอย่างนั้นพี่เลือกแบบที่นอ้ งแนะนําก็แล้วกัน แล้วต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
ยังไง”
ตัวแทนฯ : “จ่ายค่าเบี้ยประกัน จะจ่ายเงินสด หรื อให้หกั บัญชีผา่ นธนาคารก็ได้คะ โดยที่
ในการจ่ายเบี้ยนั้นพี่สามารถเลือกได้ตามกําลังที่จะส่ งค่ะ แต่วา่ ใน 1 ปี จะต้องส่ งครบ 9 พันบาทค่ะ
ถ้าชําระเป็ นเงินสด พี่ก็ส่งเบี้ยพร้อมกับใบคําขอที่หนูเลยก็ได้ค่ะ หนูมีใบเสร็ จรับเงินชัว่ คราวให้พี่ค่ะ
ไว้ก่อน และอีกประมาณ 2 อาทิตย์ หนูจะนํากรมธรรม์มาให้ค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เอาอย่างนั้นก็ได้ ตกลงพี่ทาํ แบบนี้เลยละกัน”
ตัวแทนฯ : “งั้นกรอกใบคําขอเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “เสร็ จแล้วจ้ะ”
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ตัวแทนฯ : “อีกประมาณ 2 อาทิตย์หนูจะแวะเอามาให้นะคะ แล้วเจอกันค่ะ”
ผูม้ ุ่งหวัง : “ขอบคุณครับ”
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