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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหากรณี ลูกค้าขาดชาระเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรั ก 12/10 กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาเวียงแหง โดยผูศ้ ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 ชุด ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปั ญหาประกอบด้วยปั จจัยหลายด้าน คือ
ด้านบุคลคล กรณี ที่ลูกค้าประสบปั ญหาหรื อข้อสงสัยไม่มีพนักงานที่สามารถติดต่อได้โดยตรงหรื อให้บริ การเฉพาะ
ด้านกระบวนการ ได้รับกรมธรรม์หรื อใบแจ้งเตือนชาระค่าเบี้ยประกันล่าช้า ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ น้อย ไม่มีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลและข่าวสารที่ น่าสนใจอย่างสม่ าเสมอ และด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ผลตอบแทนที่ ได้รับเมื่ อครบกาหนดไม่เป็ นที่ น่าพอใจ และผลกระทบจากกการแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19 ทาให้วา่ งงาน ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด จึงได้นามาวางแผนกาหนดแนวทางการแก้ปัญหา
3 แนวทาง คือ 1. จัดพิมพ์ใบแจ้งชาระจัดส่ งให้ลูกค้าก่อนครบกาหนด 30 วัน 2. โทรแจ้งลูกค้าที่อยูใ่ นระยะผ่อนผัน
โดยตรง และ 3. ตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ให้ลูกค้าทุกครั้งที่มาใช้บริ การที่ธนาคาร โดยได้เลือกแนวทางที่ 3 ในการ
แก้ปัญหา ซึ่ งหากดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลดยอดกรมธรรม์ที่มีสถานะผ่อนผันและขาดผล
บังคับลงได้
คาสาคัญ: สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา, ประกัน, ธนาคาร

ABSTRACT
This independent study studies the causes and solutions to the problem of customers’ inadequate
payment for life support deposit, BAAC Permrak 12/10, case study; BAAC Wiang Haeng branch. The researcher
collected data from 250sample questionnaires. The results of the study showed that the cause of the problem had
many aspects; the human resource, in case of problems or inquiries, there were no employees who could be
contacted directly or provided specific services, the procedure, the customers received insurance policy or
notification of late payment of insurance premiums, the promotion, there were few advertisements through various
media, without providing details and interesting news on a regular basis, and the product, the returns received at
maturity were not satisfactory and the impact of the COVID-19 virus outbreak has led to unemployment and the
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1735

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

need of saving money as much as possible. The researcher has therefore devised a 3 solutions plan to the problems:
1. Print payment notification and deliver to customers 30 days before the deadline, 2. Call directly to notify
customers who are in the grace period and 3. Check the policy status of customer every time they come to the bank.
The researcher choosing the Third solution to solve the problem. If it is implemented in accordance with the
aforementioned guidelines. It is expected to be able to reduce the policy amount which has respite status and lack of
enforcement.
Keywords: Causes and Solutions, Insurance, Bank
1. บทนา
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัด ตั้ง ขึ้ นตามพระราชบัญ ญัติ ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึ งถือเป็ นสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จของรั ฐ ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์ให้ความช่วยเหลื อ
ทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื ออาชีพ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม โดยธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
การศึ กษาครั้ งนี้ จะมุ่งเน้นที่ ผลิ ตภัณฑ์ ธ.ก.ส. เพิ่มรั ก 12/10 ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์เพื่อคุ ม้ ครองชี วิตและออม
ทรัพย์แบบมีระยะเวลา โดยมีระยะเวลาในการส่ งฝาก 10 ปี ระยะเวลาคุม้ ครอง 12 ปี ได้รับเงินทุนสงเคราะห์เมื่อครบ
กาหนดสัญญา ระยะเวลารอคอยความคุม้ ครอง 180 วันและธนาคารมีสิทธิ โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญา หรื อบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ในส่ วนของสาขาเวียงแหงลูกค้าด้าน
สิ นเชื่อส่ วนใหญ่จะให้ความสนใจผลิตภัณฑ์น้ ี ซึ่ งถือเป็ นการออมเงินและยังช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ สินกรณี ที่ผฝู ้ ากเงิน
สงเคราะห์เสี ยชี วิต โดยสามารถนาเงินที่ได้จากกรมธรรม์มาชาระหนี้ สินของผูฝ้ ากเงินสงเคราะห์ได้ ถือเป็ นการลด
ความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับชาระหนี้ ของสาขา และสาขายังได้รับรายได้ค่าส่ งเสริ มการขายจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลกู ค้าทั้งในกรณี ทาใหม่และต่ออายุกรมธรรม์ซ่ ึ งถือเป็ นช่องทางในการเพิ่มรายได้ของสาขา
จากรายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ของทุกสาขาทัว่ ประเทศ ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 พบว่ามีกรมธรรม์ที่มีสถานะผ่อนผัน และกรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับ ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ว่า
กรมธรรม์ที่มีสถานผ่อนผันจะกลายเป็ นกรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับ จากปั ญหาดังกล่าวจึ งเป็ นที่มาของความสนใจใน
การศึกษาถึงสาเหตุที่ลกู ค้าไม่ชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ลกู ค้าขาดชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ในปี ถัดไป
2. เพื่อหาแนวทางในการกระตุน้ ให้ลูกค้าชาระเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ในปี ถัดไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริ มาณกรมธรรม์ขาดผลบังคับ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1736

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

3. การดาเนินการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาเป็ นกรอบและ
แนวทางการศึกษา ดังนี้
ทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ เป็ นการศึกษาลักษณะของประชากร ซึ่ งบุคคลแต่ละคนจะมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กันในหลายด้าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึ่ งได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา
โครงสร้ า งของครอบครั ว และสถานทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม บุ ค คลที่ มี ลกั ษณะทางประชากรแตกต่ า งกัน จะมี
พฤติกรรม และความสนใจในการรับข่าวสารที่แตกต่างกัน (ประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ งั , 2558)
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W1H
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการแต่ละบุคคลตัดสิ นใจหรื อกระทาเกี่ยวกับการเลือก การซื้ อ การ
บริ โภคและการเลิกใช้สินค้าหรื อบริ การ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นเครื่ องมื อสาหรั บกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ได้
กลุ่มเป้ าหมายตามข้อมูลที่วเิ คราะห์ โดยการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจมาใช้ ช่วยให้เห็นถึงปั ญหาและวิธีแก้ไข และ
ได้ผลลัพธ์ในการขายสิ นค้าหรื อบริ การได้ดีข้ ึน คาถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H
เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os
ทฤษฎีแผนผังก้างปลา
ทฤษฎีแผนผังก้างปลา หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ซึ่ งเป็ น
แผนผังที่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่ เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิ ดปั ญหานั้น
(Possible Cause) เนื่องจากแผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่ประกอบด้วย หัวปลา โครงร่ างกระดูกแกนกลาง และก้างปลา
โดยมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า แผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram โดยในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ธุ รกิจของธนาคาร ผูศ้ ึกษาเลือกใช้วิธี 4P ประกอบด้วย Place Procedure People และ Policy ในการแบ่งกลุ่มปั จจัยเพื่อ
ใช้ในการแยกแยะสาเหตุ และเนื่ องจากในปั จจุ บนั การดาเนิ นงานของธุ รกิ จธนาคารมี ความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ได้
ให้บริ การเพียงการฝาก-ถอนเงิน และการให้สินเชื่อแต่ยงั มีผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่ อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึ งมีการนาส่ วนประสมทางการตลาด 4P เข้ามารวมในแผนผัง
ก้างปลา เพื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดด้วย ส่ วนประสมทางการตลาด คือ เครื่ องมือทางการตลาดที่สาคัญใน
การน ามาก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ สร้ า งคุ ณค่ า และความพึ ง พอใจให้กับ ลูก ค้า ที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4P คือ Product Price Place และ Promotion จึงทาให้เกิดแผนผังก้างปลา 8P (8P Fishbone)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กิตติศกั ดิ์ กิ ตติ์วรรั ตน์ (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการแก้ปัญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม์ก่อน
ครบกาหนดสัญญา ผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต (ธกส เพิ่มรั ก) ผลสรุ ปการวิจัยพบว่าสาเหตุ ที่ลูกค้ายกเลิ ก
กรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา เนื่ องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน ซึ่ งเกิดจากปั ญหาภาระค่าใช้จ่าย หนี้ สิน
และค่าครองชีพที่สูงขึ้น
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อวยชัย ตระกูลมุทุตา (2563) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่
ต่อสัญญากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. ทวีรัก 99 ผลสรุ ปการวิจยั พบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้ลูกค้า
ไม่ ต่อ สัญญาเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส. ทวีรั ก 99 เนื่ องจากจดจาวันและจานวนเงิ นที่ ตอ้ งชาระไม่ ได้ และมี
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลกั ษณะคล้ายกันเข้ามาทดแทนโดยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า สาเหตุหลักของการไม่ต่อกรมธรรม์ เกิด
จากลูกค้าไม่ได้รับข่าวสารแจ้งเตือนจากธนาคาร ทาให้ไม่ได้มาชาระเงินในวันที่ครบกาหนดการต่อสัญญา ส่ งผลให้
กรมธรรม์ขาดผลบังคับในที่สุด
ประดิษฐ์เพชร แซ่ ต้ งั (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลสรุ ปการวิจยั พบว่าวัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บออมเงินเป็ นวัตถุประสงค์หลัก รองลงมาคือ เพื่อ
ลดหย่อนภาษี โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในเรื่ องกระบวนการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน การ
ให้บริ การที่สะดวกรวดเร็ ว ความรับผิดชอบของพนักงานหรื อตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั ประกันชีวิตรวมถึงชื่อเสี ยง
ของบริ ษทั ประกันภัย และการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นต้น ในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาต้อ งการศึ ก ษาสาเหตุ แ ละแนวทางการแก้ปั ญ หากรณี ลู ก ค้า ขาดช าระเงิ น ฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาเวียงแหง โดยใช้วิธีวิจยั ในรู ปแบบการสารวจ (Survey
Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งเลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลแบบปฐมภูมิเป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ที่อยู่
ในอาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยการใช้แบบสอบถามจานวน 250 ราย
ข้อมูลแบบทุติยภูมิเป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยการใช้รายงานผลการดาเนิ นงานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการ
ดาเนินงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต รายงานกรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับ และรายงานสรุ ปการต่ออายุกรมธรรม์ เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการออกแบบออกแบบสอบถามเกี่ ยวกับสาเหตุและแนว
ทางการแก้ปั ญ หากรณี ลู ก ค้า ขาดช าระเงิ น ฝากสงเคราะห์ ชี วิ ต ธ.ก.ส. เพิ่ ม รั ก 12/10 โดยใช้แ นวทางการจัด ท า
แบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อ มู ลและทฤษฎี ต่าง ๆ ที เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ กษาครั้ งนี้ ซึ่ งแบบสอบถามจะแบ่ ง
รายละเอียดของคาถามที่ใช้ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ โดยลักษณะ
คาถามที่ใช้จะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้ขาดชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 เป็ นแบบสอบถามที่
อ้างอิงจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจจ่ายชาระเงินฝากสงเคราะห์
ชี วิต ธ.ก.ส. เพิ่มรั ก 12/10 ในปี ต่อไป และคาถามเพื่อประเมิ นการตัดสิ นใจจ่ายชาระเงิ นในปี ต่อ ๆ ไป ด้วยการนา
แผนผังก้างปลา 8P (8P Fishbone) มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาสาเหตุของปั ญหาเพื่อนาไปใช้ในการจัดทา
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แบบสอบถาม โดยแบ่งสาเหตุของปั ญหาออกเป็ น 8 ปั จจัย ได้แก่ สถานที่ ขั้นตอน บุคคล นโยบาย ผลิตภัณฑ์ ราคา
การส่ งเสริ มการขาย และกระบวนการ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended Questions)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ ี เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั ได้จดั สร้างขึ้น จานวน 250 ชุด ซึ่ งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มา
ดาเนินการในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริ โภค โดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาโดยทฤษฎีแผนผังก้างปลา
4. ผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาเลือกแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. เพิ่มรั ก 12/10 ที่ อยู่ในอาเภอเวียงแหง จานวน 250 ราย โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 47.60 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.40 โดยอยูใ่ นช่วงอายุ 20-35 ปี และ 36–49 ปี โดย
คิดเป็ นร้อยละ 42.40 และร้อยละ 52 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นช่วงประถมและมัธยม โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 30 และร้อยละ 34.80 และประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 35.20
เมื่อนาข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 ราย มาวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจต่อ
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 โดยมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปั จจัยด้านสถานที่ คือ ไม่มีจุดบริ การภายในสาขาสาหรับติดต่อเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตโดยตรง มีพ้ืนที่
สาหรับจอดรถน้อย และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในสาขา เช่น เก้าอี้ วารสารต่าง ๆ มีปริ มาณจากัด
2. ปั จจัยด้านขั้นตอน คือ กรณี หากลูกค้าต้องการเคลมประกันหรื อเบิกเงินชดเชยรายวันกรณี พกั รักษาตัวที่
โรงพยาบาล ลูกค้าไม่ ทราบขั้นตอนตลอดจนเอกสารที่ ตอ้ งใช้ โดยหากยื่นเอกสารไปแล้วไม่ สามารถตรวจสอบ
สถานะของเอกสารได้วา่ ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนใด และระยะเวลาในการเคลมประกันหรื อเบิกเงินเชยรายได้ใช้เวลานาน
3. ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล คื อ หากลูก ค้า มี ปั ญ หาหรื อ ข้อ สงสั ย ไม่ มี พ นัก งานที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ให้บ ริ การได้
โดยตรง และสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง คื อ พนักงานบริ การล่าช้า และบางครั้ งให้ขอ้ มูลไม่
ถูกต้อง
4. ปัจจัยด้านราคา คือ ผลประโยชน์ที่ลกู ค้าจะได้รับคืนเมื่อครบกาหนด 12 ปี สมเหตุสมผลกับอัตราค่าเบี้ย
ประกันที่จ่ายไป และความคุม้ ครองที่ได้รับมีความเหมาะสม
5. ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคได้ท้ ัง หมด
เนื่ องจากเงิ นชดเชยรายได้กรณี เข้าพักรั กษาตัวในโรงพยาบาล จะสามารถเบิ กได้ในกรณี ที่เป็ นการเจ็บป่ วยจาก
อุบตั ิเหตุเท่านั้น และไม่ครอบคลุมโรคระบาดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น COVID-19 ซึ่ งกาลังระบาดอยูใ่ นปั จจุบนั
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6. ปั จจัยด้านกระบวนการ คือ การได้รับเอกสารแจ้งเตือนวันครบกาหนดชาระ กรมธรรม์และเอกสารต่าง
ๆ มีการจัดส่ งที่ล่าช้า และที่อยูใ่ นการจัดส่ งบางครั้งไม่ถกู ต้อง
7. ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ก ารโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ ต่ า ง ๆ และ
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายน้อย
สรุ ปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ จากผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็ นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ไม่ได้รับใบแจ้งเตือนการจ่ายชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ในงวดถัดไป
2. ต้องการลดค่าใช้จ่ายในครอบครั ว เนื่ องจากบางรายต้องว่างงานเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19 โดยบางรายเลือกที่จะเวนคืนกรมธรรม์ถึงแม้วา่ เงินที่ได้รับคืนจะน้อยกว่าจานวนเงินที่เคยจ่ายชาระไป
3. รายได้ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่าง
4. บริ ษทั ซึ่ งดาเนิ นกิ จการเกี่ ยวกับการประกันโดยเฉพาะให้การดูแลและให้บริ การที่ ดีกว่า เนื่ องจากมี
ตัวแทนซึ่ งคอยดูแลโดยตรง
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้นาแผนผังก้างปลา 8P (8P Fishbone) มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาสาเหตุของ
ปั ญหากรณี ลูกค้าขาดชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 โดยแบ่งสาเหตุของปั ญหาออกเป็ น 8 ปั จจัย
ได้แก่ สถานที่ ขั้นตอน บุคคล นโยบาย ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการขาย และกระบวนการ ซึ่ งได้แบ่งระดับความ
คิดเห็น/ระดับการตัดสิ นใจ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ จากน้อยไปมาก (Likert Scale)
ราคา

ขั้นตอน

บุคคล

ไม่มพี นักงาน
ดูแลโดยเฉพาะ

ราคาไม่ค่อย
สมเหตุสมผล
ความคุ้มค่ากับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ

พนง.บางคน
ให้ข้อมูลเก่า

ขาดการ
ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
การเคลมนาน
ติดตาม
สถานะไม่ได้

กระบวนการ

ไม่มีจุดบริการที่
ติดต่อได้ทันที
ที่จอดรถไม่
เพียงพอ

ผลประโยชน์
ล้าสมัย

ได้รับใบแจ้ง
ชาระล่าช้า
ไม่มีของ
สมนาคุณ

ส่งเสริมการตลาด

สถานที่

ข้อมูลลูกค้าไม่
เป็นปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์

ลูกค้าขาดชาระ
ธกส. เพิ่มรัก
12/10 ในปี
ถัดไป

KPI ที่ได้รับ
ค่อนข้างสูง
ผลิตภัณฑ์ไม่สนอง
ความต้องการ

ไม่มีนโยบาย
ที่ชัดเจน

นโยบาย

ข้อมูลที่ ได้จากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 250 ชุ ด สามารถสรุ ป ค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรัก 12/10 โดยเมื่อพิจารณาปั จจัย 7 ด้าน จานวน 21 ปั จจัย พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสู งสุ ด
5 อันดับแรก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคล ในเรื่ อง กรณี ที่มีปัญหาหรื อมีเรื่ องสอบถามไม่มี
พนักงานที่สามารถติดต่อได้โดยตรง/ให้บริ การเฉพาะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (มีผลมาก) ปั จจัยด้านกระบวนการ ในเรื่ อง
ได้รับกรมธรรม์/ใบแจ้งเตือนชาระค่าเบี้ยประกันล่าช้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (มีผลมาก) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ในเรื่ อง มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ น้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90. (มีผลมาก) และในเรื่ อง ไม่มีการแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลและข่าวสารที่ น่าสนใจอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 (มีผลมาก) และปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 3.74 (มีผลมาก) เป็ นปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ อง ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อครบ
กาหนดไม่เป็ นที่น่าพอใจเนื่ องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ อง มีการจัด
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย เช่น การตั้งบูธ การให้ของสมนาคุณ ของที่ระลึกเมื่อซื้ อประกันน้อย
สาหรับปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 5 อันดับสุ ดท้าย คือ ปั จจัยด้านบุคคล ในเรื่ อง พนักงาน
ให้บริ การล่าช้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 (มีผลปานกลาง) ปั จจัยด้านกระบวนการ ในเรื่ อง มีการส่ งมอบเอกสารต่าง ๆ เช่น
กรมธรรม์ ใบแจ้งเตือนชาระ ข้อมูลภายในเอกสารถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (มีผลปานกลาง) ปั จจัยด้านบุคคล ใน
เรื่ อ ง พนักงานบางคนไม่ ส ามารถให้ข อ้ มู ลได้อ ย่างถูกต้อ ง ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 2.98 (มี ผลปานกลาง) ปั จจัยด้า น
กระบวนการ ในเรื่ อง ฐานข้อมูลของลูกค้าไม่ครบถ้วนและไม่เป็ นปั จจุบนั ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 (มีผลปานกลาง) และ
ปั จจัยด้านสถานที่ ในเรื่ อง สิ่ งอานวยความสะดวกภายในสาขา เช่น เก้าอี้ น้ าดื่ม ของว่างและนิ ตยสาร มีปริ มาณจากัด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (มีผลปานกลาง)
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 พบว่า มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิ ตติ ศกั ดิ์ กิ ตติ์วรรั ตน์ (2562) ศึกษาเรื่ อง การแก้ปัญหาการยกเลิกและการเวนคืน
กรมธรรม์ก่อนครบกาหนดผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ (ธกส เพิ่มรัก) พบว่า สาเหตุที่ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ก่อน
ครบกาหนดสัญญา เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน ซึ่ งเกิดจากปั ญหาภาระค่าใช้จ่าย หนี้ สินและค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้น โดยคิดเป็ นร้อยละ 68
ผลการศึกษาจากปั จจัยด้านการกระบวนการ พบว่า มี ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อวยชัย ตระกูลมุทุตา
(2563) ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่ต่อสัญญากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. ทวีรัก 99 พบว่า สาเหตุหลักของการไม่ต่อกรมธรรม์ เกิดจากลูกค้าไม่ได้รับข่าวสารแจ้งเตือนจาก
ธนาคาร ทาให้ไม่ได้ชาระเงินในวันที่ครบกาหนดการต่อสัญญา ส่ งผลให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ
ผลการศึกษาจากปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกวิทย์ ธนอัศวนนท์ (2562)
ศึกษาเรื่ อง แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส. เพิ่มรัก 12/10 ของ ธ.ก.ส. สาขาวังชิ้น พบว่า ลูกค้าส่ วน
ใหญ่ยงั ขาดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
โดยมีปัจจัยบางอย่างที่ตอ้ งนามาปรับปรุ งในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ผลประโยชน์และอัตราผลตอบแทนที่ยงั ไม่เป็ นที่น่า
พอใจ โดยภาพรวมของราคาอยูใ่ นระดับมากแต่อตั ราผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ค่อยเหมาะสม
ผลการศึ กษาปั จ จัยด้านต่ าง ๆ ที่ มี ผลต่อ การตัดสิ นใจต่ อ กรมธรรม์ประกันชี วิตในปี ต่ อไป พบว่า มี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประดิ ษฐ์เพชร แซ่ ต้ งั (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์
ประกัน ชี วิต แบบสะสมทรั พ ย์ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ในการซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพื่อเก็บออมเงินและเพื่อลดหย่อนภาษี โดยปั จจัยใน
การเลือกซื้ อที่สาคัญคือ ปั จจัยด้านกระบวนการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนในการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน การให้บริ การที่
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สะดวกรวดเร็ ว ความรับผิดชอบของพนักงานหรื อตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั ประกันชีวิต เป็ นต้น รวมถึงชื่อเสี ยงและ
การส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั ประกันภัย
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหากรณี ลูกค้าขาดชาระเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรั ก
12/10 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก
12/10 ที่อยูใ่ นอาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป จานวนทั้งหมด 250 ชุด สามารถแบ่งออกเป็ น
เพศชายร้อยละ 47.60 และเพศหญิ งร้ อยละ 52.40 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างจะอยูใ่ นช่วงอายุ 20 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.40
และ 36 – 49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 52 ตามลาดับ โดยมีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 65.60 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างจะอยูใ่ นระดับประถมศึกษาและมัธยม คิดเป็ นร้ อยละ 30 และร้อยละ 34.80 ตามลาดับ เนื่ องจากลูกค้าส่ วน
ใหญ่ของ ธ.ก.ส. จะเป็ นลูกค้าที่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 35.20 ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ใน
ด้านต่าง ๆ 5 อันดับแรก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1. ปั จจัยด้านบุคคล กรณี ที่มีปัญหาหรื อมีเรื่ องสอบถามไม่มีพนักงานที่สามารถติดต่อได้โดยตรง/ให้บริ การ
เฉพาะ โดยลูกค้าของธนาคารส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มเปราะบางทางด้านการศึกษา จึงทาให้มีปัญหาในการทาความเข้าใจ
ขั้นตอนหรื อ เงื่ อนไขของผลิ ตภัณฑ์ จึ งให้ความสาคัญ ในเรื่ อ งมี พนักงานหรื อ ตัวแทนในการดู แลให้คาปรึ กษาที่
แน่นอน
2. ปั จจัยด้านกระบวนการ ได้รับกรมธรรม์/ใบแจ้งเตือนชาระค่าเบี้ยประกันล่าช้า เนื่ องจากใบแจ้งเตือนการ
ชาระค่าเบี้ ยประกันจะถูกส่ งมาจากสานักงานใหญ่ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดชาระ เป็ นเวลา 2 เดื อน จึ งทาให้ลูกค้า
หลงลืมหรื อทาใบแจ้งเตือนชาระดังกล่าวสู ญหาย ส่ งผลให้ขาดชาระค่าเบี้ยประกัน
3. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ น้อย ลูกค้าส่ วนใหญ่ยงั ไม่
ทราบผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 เนื่ องจากมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย
4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลและข่าวสารที่น่าสนใจอย่างสม่าเสมอ
กรณี ที่ธนาคารมี การเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขหรื อขยายเวลาการจ่ายชาระค่าเบี้ ยประกันไม่มีการแจ้งรายละเอียดให้แก่
ลูกค้าโดยตรง จึงทาให้ลกู ค้าไม่ทราบข้อมูลหรื อข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
5. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อครบกาหนดไม่เป็ นที่น่าพอใจเนื่ องจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปั จจุ บนั ภายหลังจากการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ส่ งผลให้เศรษฐกิ จโลกและภายในประเทศหยุดชะงัก
ลูกค้าจึงเกิดความกังวลในผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อครบกาหนดเป็ นอย่างไรภายใต้สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และ
ลูกค้าบางรายได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้วา่ งงาน จึงต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
ให้ได้มากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
เพิ่มรั ก 12/10 ซึ่ งเป็ นสาเหตุของปั ญหากรณี ลูกค้าขาดชาระเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตและได้นามาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์จูงใจให้ลูกค้าชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตในปี ถัดไปอย่างต่อเนื่ อง โดยได้นามากาหนดแนวทางใน
การดาเนินงาน 3 แนวทางดังนี้
1. สาขาจัดพิมพ์ใบแจ้งเตือนชาระค่าเบี้ยประกันจากระบบงานสงเคราะห์ชีวิต เพื่อแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ
อีกครั้งหนึ่ ง ก่อนวันครบกาหนด 30 วัน ภายหลังจากการส่ งใบแจ้งเตือนชาระค่าเบี้ยประกันจากสานักงานใหญ่ และ
กรณี กรมธรรม์ที่อยูใ่ นช่วงระยะเวลาผ่อนผันควรมอบหมายให้หัวหน้าการเงินดาเนิ นการโทรติดตามลูกค้าชาระเงิน
โดยเร่ งด่วน เพื่อลดปั ญหากรมธรรม์ขาดผลบังคับ
2. สาขาดาเนิ นการติดต่อลูกค้าโดยตรงด้วยการโทรแจ้งวันครบกาหนดชาระให้ลูกค้าทราบ ก่อนวันครบ
กาหนด 30 วัน เนื่องจากปั จจัยด้านบุคคลมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก
12/10 ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด จึงควรให้ความสาคัญกับการกาหนดพนักงานเพื่อดูแลให้คาปรึ กษากับลูกค้าเสมือน
เป็ นตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั ประกันภัย โดยการมอบหมายให้หวั หน้าการเงินดาเนินการ
3. สาขาดาเนินการตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าทุกครั้งที่ลูกค้ามาติดต่อใช้บริ การที่ธนาคาร เพื่อ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ เช่น ทุนประกัน วันครบกาหนดชาระ เงื่อนไขการชาระเงิน เป็ นต้น และแนะนาช่องทาง
ในการจ่ ายชาระอื่น ๆ เช่ น ชาระผ่านแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. A-Mobile ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้น และ
เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตัดสิ นใจต่ อ กรมธรรม์เงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ของกลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากภายหลังจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทา
ให้ลูกค้าส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบ จึงจาเป็ นที่จะต้องลดรายจ่ายลง ดังนั้นพนักงานการเงินควรเสนอทางเลือกในการ
ชาระเงินให้ลูกค้า โดยจากเดิมหากลูกค้าชาระเงินแบบรายปี ลูกค้าสามารถแบ่งชาระเป็ นแบบรายเดือน รายไตรมาส
หรื อราย 6 เดือน เพื่อเป็ นการกระจายรายจ่ายทดแทนการจ่ายชาระเงินจานวนมากในคราวเดียว
จากแนวทางเลือกทั้ง 3 แนวทางข้างต้น แนวทางเลือกที่มีความเป็ นไปได้และจะประสบความสาเร็ จมาก
ที่สุด คือ แนวทางเลือกที่ 3 คือ การดาเนิ นดาเนินการตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ให้ แก่ลูกค้าทุกครั้งที่ลูกค้ามาติดต่อ
ใช้บริ การที่ธนาคาร เพราะจะทาให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและสามารถอธิ บายข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ลกู ค้าได้โดยตรง
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