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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุ แ ละแนวทางในการลดจ านวนกรมธรรม์ก ารฝากเงิ น
สงเคราะห์ชีวิตแบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ที่ขาดผลบังคับ ของ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ ที่มี
จานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลจากปี บัญชี 2560 จนถึงปี บัญชี 2562 ใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณจากแบบสอบถามลูกค้าที่ใช้หรื อเคยใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 จานวน 310 คน
โดยใช้หลักการศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและทฤษฎี เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์พนักงาน ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จานวน 31 คน เพื่อ
ศึกษาแรงจูงใจในการทางานพบว่าสาเหตุที่ทาให้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ขาดผลบังคับคือ
ลูกค้าต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ลูกค้าจดจาวันครบกาหนดของกรมธรรม์ไม่ได้ ลูกค้าไม่ได้ศึกษาและทาความเข้าใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ และพนักงานให้ความสาคัญกับการเพิ่มการรับฝากจากลูกค้ารายใหม่ ผูศ้ ึกษาได้นามาสร้างทางเลือก
เพื่อเป็ นแนวทางในการลดจานวนกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตแบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ขาด
ผลบังคับ ธ.ก.ส.สาขาอุ ทุมพรพิสั ย จ.ศรี ส ะเกษ คื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการนาส่ งใบแจ้งเตื อ นการต่ อ อายุ
กรมธรรม์
คาสาคัญ: พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, ส่ วนประสมทางการตลาด, การต่ออายุกรมธรรม์, เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ

ABSTRACT
This study aimed to study the reasons and guidelines for reducing the number of lapsed relief fund deposit
policies, BAAC Mob Rak 1/1 in the form of loan protection of BAAC, Uthumphon Phisai branch, Sisaket province
which constantly increasing every year by comparing the data from fiscal year 2017 to fiscal year 2019. The
quantitative data analysis method was from the questionnaires of 310 customers that have been or have been used
the relief fund deposit, BAAC Mob Rak 1/1 by using behavioral study principles and marketing mix theory as a
guideline for constructing questionnaires. The qualitative data was from the interviewing of 31 employees of
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BAAC, Uthumphon Phisai Branch, to study their motivation in working. The result revealed that the reasons for
the lapse of relief fund deposit policy were the customer wanted to reduce the cost burden, the customer could not
remember the policy maturity date, the customer did not study and understand the product, and employees paid
more attention the increasing of new depositors. From the results, the researcher advises proper ways to reduce the
number of lapsed relief fund deposit policies with loan protection, BAAC Mob Rak 1/1 of BAAC, Uthumphon
Phisai branch, Sisaket province by enhancing efficiency in delivering policy renewal reminders.
Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix, Policy Renewal, Relief Fund Deposit
1. บทนา
เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่สร้ างความมัน่ คงและสร้ างภูมิคุม้ กันทางการเงิ นให้กบั เกษตรกร
ครอบครัวเกษตรกรอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีโอกาสเข้าถึงหลักประกัน
ควบคู่ไปกับการเสริ มสร้ างวินัยการออมอย่างมี แบบแผนตามความสามารถทางการเงินด้วยความสมัครใจ ปั จจุบนั
ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่สามารถฝากได้มีท้ งั หมด 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก2 12/10 เป็ นกรมธรรม์
การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตเพื่อการคุม้ ครองชีวิตและออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ธ.ก.ส. ทวีรัก 99 เป็ นกรมธรรม์การ
ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตรายบุคคล เพื่อการคุม้ ครองชีวิตตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี บริ บูรณ์ ธ.ก.ส. รักคุณ เป็ นกรมธรรม์การ
ฝากเงินสงเคราะห์แบบคุม้ ครองอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลเพื่อคุม้ ครองการเสี ยชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง สู ญเสี ยอวัยวะ
อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิ ต ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 เป็ นกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็ น
หลักประกันแบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. สาขาอุทุมพรพิสัย มีจานวนกรมธรรม์ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 ที่ขาดผลบังคับมี
แนวโน้มสู งขึ้นทุกปี
ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรี ยบเทียบกรมธรรม์ครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 สาขาอุทุมพรพิสัย
ต่ออายุ
ขาดผลบังคับ
ครบ
ปี บัญชี
จานวน
จานวน
กาหนด
กรมธรรม์
ร้อยละ
กรมธรรม์
ร้อยละ
2560

2,043

1,616

79.10

427

20.90

2561

2,770

2,184

78.84

586

21.16

2562
2,851
1,918
67.27
933
32.73
ที่มา: ระบบงานติดตามการครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
จากสถิติดงั กล่าวหากลูกค้าเสี ยชี วิตและกรมธรรม์ขาดผลบังคับจะทาให้ธนาคารเกิ ดความเสี่ ยงจากการที่
ลูกค้าไม่สามารถจ่ายชาระหนี้คืนตามกาหนดซึ่ งอาจส่ งผลให้เป็ นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ข้ ึน เพื่อลดจานวนกรมธรรม์
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การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ที่ขาดผลบังคับให้ลดลง จึ งต้องหาสาเหตุและแนวทางป้ องกันปั ญหา
ดังกล่าว เพื่อลดโอกาสการไม่ได้รับชาระหนี้และการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนื่องจากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 เป็ นกรมธรรม์แบบคุม้ ครองสิ นเชื่อหากกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับเมื่อลูกค้าเสี ยชีวิตหรื อทุพพลภาพ
สิ้ นเชิงถาวรทุกกรณี เงินทุนประกันต้องนาไปชาระหนี้ กบั ธนาคารเป็ นอันดับแรก
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทาให้กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตแบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1
ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษขาดผลบังคับ
2. เพื่อหาแนวทางป้ องกันและลดจานวนกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตแบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส.
มอบรัก 1/1 ที่ขาดผลบังคับ
3. การดาเนินการวิจัย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Kotler and Keller (2011) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ
(Why) ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกและตัดสิ นใจซื้ อ ตลอดจนศึกษาเกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคได้ใช้หรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ดังกล่าว (How) การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและให้ได้ในต้นทุนที่ต่าอย่างแตกต่างธุ รกิจจึงจาเป็ นต้อง
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยใช้หลักการตอบคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6Ws1H เพื่อทาความเข้าใจและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วยใคร (Who) คือกลุ่มลูกค้าหลักหรื อลูกค้าเป้ าหมาย
อะไร (What) ที่ลูกค้าต้องการ ทาไม (Why) ลูกค้าจึงซื้ อหรื อใช้บริ การ ใคร (Whom) เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลหรื อมีบทบาท
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อใด (When) ที่ลูกค้าซื้ อหรื อใช้บริ การ ที่ไหน (Where) ที่ลูกค้าเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ อย่างไร
(How) เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการตัดสิ นซื้ อ
2. ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด
ศาสตราจารย์ ฟิ ลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ได้ให้แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ
ไว้ว่าเป็ นธุ รกิจที่ แตกต่างจากสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไปในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดจึ งจาเป็ นต้องใช้ส่วน
ประสมการตลาด 7 อย่าง หรื อ 7P’s ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม (Promotions) ด้านบุคคล (People) ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical
Evidence/Environment and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process)
3. แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
สุ ทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้ (2562) ได้อธิ บายแรงจูงใจในการทางานที่เกี่ยวกับแรงกระตุน้ ของพนักงานโดย
นาทฤษฎี แรงจูงใจ ที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กบั แต่ละองค์กรเพื่อสามารถทาให้เกิ ดพฤติ กรรมในการทางานที่ จะ
นาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของงานที่วางเอาไว้ ทฤษฎีความคาดหวังเน้นเรื่ องของการจ่ายและการให้รางวัลตอบแทน
เน้นพฤติกรรมที่คาดหวังต่อผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้ าหมายจะเป็ นตัวกาหนดระดับของ
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ความพยายามของพนักงาน ทฤษฎี ความเท่าเที ยม กล่าวว่าบุคคลจะเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนระหว่างปั จจัยนาเข้าของ
ตนเองและผลลัพธ์ของตนเอง และจะประเมินผลลัพธ์ที่ได้รับจากการทางานของตนเองกับบุคคลอื่น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิชชุ ดา เที ยนสว่าง (2007) งานวิจยั แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น
สาขาในสังกัดเขตลาพูน โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรให้จงรักภักดีและ
อยูก่ บั องค์กรตลอดไป ผลการวิจยั พบว่า ความท้าทาย, น่าสนใจและจูงใจให้อยากปฏิบตั ิงานของพนักงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเนื่ องจาก พนักงานได้ทางานในตาแหน่ งที่ ไม่ถนัดหรื อไม่ชอบ อาจส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ลดลง
รชตะ ลิ่มสกุล (2016) งานวิจยั แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานธนาคารออมสิ นสาขาในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยใช้ทฤษฎี สององค์ประกอบ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานที่ มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ตาแหน่ ง งาน และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
กิ ตติศกั ดิ์ กิ ตติ์วรรั ตน์ (2019) งานวิจยั การแก้ไขปั ญหาการยกเลิ กและเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกาหนด
สัญญา ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (ธกส เพิ่มรัก) ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W1H เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาที่
ลูกค้าต้องการยกเลิกหรื อเวนคืน กรมธรรม์ก่อนครบกาหนดอายุสัญญา ผลการวิจยั พบว่าสาเหตุของการยกเลิกและ
เวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญามาจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
อวยชัย ตระกูลมุ ทุตา (2020) งานวิจัยการวิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่ ต่อสัญญา
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผลิตภัณฑ์ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” ใช้ทฤษฎีการให้บริ การและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหากรณี ลูกค้าไม่ต่อสัญญา เพื่อนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง ผลการวิจยั พบว่า
ธนาคารควรดาเนินการ Cleansing Data ข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ธนาคารสามารถสื่ อสารให้ถึง
มือลูกค้า
มิ่ งขวัญ คะนึ งการ (2019) งานวิจยั การแก้ไขปั ญหาการรั บฝากเงิ นสงเคราะห์ ชีวิต ของธ.ก.ส.สาขาบาง
สะพานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยใช้ทฤษฎี ส่วนผสมทางการตลาดและทฤษฎี ผงั ก้างปลาเพื่อวิเคราะห์
สาเหตุที่ลูกค้ารายใหม่ไม่ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.และลูกค้ารายเดิมไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ผลการวิจยั พบว่าลูกค้า
ไม่มีเงินออมด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตตกต่าและภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน ลูกค้าธนาคารเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ
มากขึ้นมีขอ้ จากัดด้านคุณสมบัติของอายุ พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือส่ วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลส่ วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การตามหลักการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W1H ส่ วนที่
3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสมทางการตลาด 7P’s เพื่อนามาวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผ่านกลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้หรื อเคยใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ของ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย และการ
สัมภาษณ์พนักงาน ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจากระบบงานติดตามการครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์
ประเภทผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.มอบรัก จากปี 2560-ปัจจุบนั
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้คือลูกค้า ประจา ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ และพนักงาน ธ.ก.ส.
สาขาอุทุมพรพิสัย และกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้ งนี้ คือลูกค้าประจา ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ ที่ มี
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 จานวน 1,238 กรมธรรม์ โดยสมมติให้ลูกค้า 1 คน ถือกรมธรรม์
1 ฉบับ ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) กาหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 5% และระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 310 คนและพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จานวน 31 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เก็บตัวอย่างด้วย Google Form ผ่าน Line Application ตาม Line Group ต่าง ๆ และการสัมภาษณ์เพื่อเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากพนักงานของ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จานวน 31 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ (Frequency) โดยการแปลงข้อมูลดิบ ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เข้าใจด้วยวิธี
ร้ อยละ (Percentage) เพื่อให้ทราบถึ งข้อมูลสถิ ติทวั่ ไปเพื่อใช้อธิ บายการกระจายของข้อมูลและพฤติ กรรมการใช้
บริ การของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาดโดยกาหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้ตวั เลข
สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ โดยสรุ ปประเด็นสาคัญจากการสัมภาษณ์พนักงานประจาธ.ก.ส.สาขาอุทุมพร
พิสั ยจานวน 31 คน เพื่อให้ทราบถึ งพฤติ กรรมการทางาน เข้าใจความต้องการ และแรงจู งใจในการทางานของ
พนักงานสาขาอุ ทุ ม พรพิ สั ย รวมถึ ง ข้อ คิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการนาไปปรั บ ใช้เ พื่ อ
แก้ปัญหาต่อไป
4. ผลการวิจัย
ผลที่ ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกับลูกค้าที่ ใช้หรื อเคยใช้บริ การเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ของ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จานวน 310 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 52.58 ช่วงอายุ
41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.55 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่คือระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 46.45 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนประมาณ 0 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.97 และส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าเงินกูม้ าแล้ว มากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 41.61
ข้อมูลการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ใช้หรื อเคยใช้บริ การส่ วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 จาก พนักงาน ธ.ก.ส. คิดเป็ นร้อยละ 90.60 ช่องทางในการชาระเงินคือ หักผ่านบัญชีเงินฝาก
คิดเป็ นร้อยละ 61.94 เหตุผลที่ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 มากที่สุด คือเพื่อเป็ นหลักประกันคุม้ ครอง
สิ นเชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 76.80 ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคือ ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 88.39 และ
หากกรมธรรม์ครบกาหนดส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจฝากต่อกรมธรรม์แน่นอน
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของลูกค้าที่ใช้หรื อเคยใช้เงินฝากสงเคราะห์แบบคุม้ ครอง
สิ นเชื่อ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 ธ.ก.ส. สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน (7P’s)
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้หรื อเคยใช้เงินฝากสงเคราะห์แบบ
N = 310
ระดับ
คุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1
S.D.
X
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.08
0.81
มาก
2. ด้านราคา
3.46
0.75
มาก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อช่องทางการให้บริ การ
3.96
0.78
มาก
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.46
0.73
มาก
5. ด้านบุคคล
3.72
0.72
มาก
6. ด้านกระบวนการ
3.89
0.72
มาก
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.85
0.69
มาก
รวม
3.77
0.77
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของลูกค้าที่ใช้หรื อเคยใช้เงินฝากสงเคราะห์
แบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.77) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจของลูกค้าที่ใช้หรื อเคยใช้เงินฝากสงเคราะห์แบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.
ศรี สะเกษ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านผลิตภัณฑ์ ( X =
4.08) รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อช่องทางการให้บริ การ ( X = 3.96) ด้านกระบวนการ ( X = 3.89)
ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.85) ด้านบุคคล ( X = 3.72) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือด้านราคาและด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ( X = 3.46) ทั้งสองด้าน
มีผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มา 20 คน จาก 310 สรุ ปได้วา่ เห็นว่าปั จจุบนั ดีอยูแ่ ล้ว 1
คน อัตราเงินฝากสงเคราะห์ที่กาหนดตามช่วงอายุผฝู ้ าก(ไม่คงที่) จานวน 4 คน มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
หลายแบบและจาวันครบกาหนดของแต่ละกรมธรรม์ไม่ได้ 4 คน อายุของผูฝ้ ากมากเกินคุณสมบัติที่กาหนดไว้ 2 คน
ควรมีโปรโมชัน่ เพื่อจูงใจให้ผฝู ้ ากอยากฝากต่อมากขึ้น 2 คน สาเหตุเกิดจากรายได้หลักของผูฝ้ ากเงินสงเคราะห์ไม่
แน่นอนมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สภาพดินฟ้ าอากาศ 3 คน เข้าใจว่าเข้าโครงการพักชาระหนี้
แล้วก็ไม่ตอ้ งฝากเงินสงเคราะห์ดว้ ยเช่นกัน 1 คน ไม่มีเงินออมและมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวพอครบกาหนดฝาก
เงินสงเคราะห์จึงไม่สามารถฝากเงินได้ 2 คน และควรมีบริ การโทรศัพท์แจ้งให้ทราบเมื่อใกล้ถึงวันครบกาหนดฝาก
เงินสงเคราะห์ 1 คน
ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่า สาเหตุที่ทาให้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มอบ
รั ก 1/1 ขาดผลบังคับ คื อ ลูกค้าต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มสู งขึ้ นในขณะที่ รายได้เท่าเดิ มหรื อลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิ จและโรคระบาดในปั จจุ บนั ลูกค้าไม่มีเงิ นออมและไม่มีรายได้ประจารายได้หลักของลูกค้ามาจากการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรซึ่ งรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั สภาพดินฟ้ าอากาศที่ส่งผลต่อการผลิต เมื่อกรมธรรม์ครบกาหนด
จึ งไม่สามารถฝากเงิ นสงเคราะห์ เพื่อต่อกรมธรรม์ได้ ลูกค้าและบุ คคลในครั วเรื อนไม่ตระหนักถึ งความเสี่ ยงที่ จะ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1773

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เกิดขึ้นหากไม่มีหลักประกันคุม้ ครองสิ นเชื่อ ลูกค้าจดจาวันครบกาหนดของกรมธรรม์ไม่ได้ ลูกค้าไปประกอบอาชีพที่
อื่น ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ในการติดต่อไม่เป็ นปั จจุบนั ทาให้ขาดช่องทางในการสื่ อสารระหว่างธนาคารและผูฝ้ าก
เงินสงเคราะห์ ระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารไม่ผกู กับระบบธุ รกิจหลักที่ให้บริ การลูกค้าเป็ นประจา ส่ งผล
ให้การตรวจสอบสถานะ การรับฝากและแจ้งเตือนไม่เป็ นปั จจุบนั แรงจูงใจในการทางานเพื่อลดจานวนกรมธรรม์เงิน
ฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรั ก 1/1 ที่ ขาดผลบังคับ คื อ กระตุน้ ให้พนักงานรั กและภักดี ต่อองค์กร กาหนดเป็ น
เป้ าหมายเพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน การเชื่อมโยงผลการปฏิบตั ิงานกับรางวัลตอบแทนที่จะได้รับเพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงานธนาคารควรมีเครื่ องมือสนับสนุ นอย่างเพียงพอ เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์ โบว์
ชัวร์ หรื อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่าง ๆ
ราคา

พนักงาน

ภาระค่าใช้จ่าย
ไม่มีเงินออม
รายได้ไม่แน่นอน
อัตราเงินฝากไม่คงที่
รับรู้ขอ้ มูลจากพนักงาน

เน้นการรับฝากจากรายใหม่
ขาดแรงจูงใจ
กรมธรรม์ ธ.ก.ส.
มอบรัก 1/1 ขาด
ผลบังคับ

ใบแจ้งเตือนส่ งไม่ถึงลูกค้า
ประกอบอาชีพที่อื่น
โรคระบาด
ขาดการประชาสัมพันธ์
มีหลายกรมธรรม์
ไม่ตระหนักถึงความเสี่ ยง
เครื่ องมือสนับสนุน
อายุสูงขึ้นทาให้ขาดคุณสมบัติ
กระบวนการ

ลูกค้า

ภาพที่ 1 ผังสาเหตุของปัญหากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ขาดผลบังคับ
จากการศึ กษาพบว่าสาเหตุ ที่กรมธรรม์การฝากเงิ นสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรั ก 1/1 ของ ธ.ก.ส.สาขา
อุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ ขาดผลบังคับมี สาเหตุ 4 ประการ คื อ สาเหตุ จากราคาเนื่ องจากอัตราเงิ นฝากไม่ คงที่ ซ่ ึ ง
ธนาคารกาหนดอัตราเงินฝากเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของผูฝ้ ากเงิน ประกอบกับลูกค้าไม่มีรายได้ประจารายได้หลักมาจาก
การขายผลผลิตทางการเกษตรซึ่ งรายได้ไม่แน่ นอน ทาให้ไม่มีเงินออม และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครั ว
สาเหตุจากพนักงาน คือ พนักงานเน้นการรับฝากเงินสงเคราะห์จากลูกค้ารายใหม่ จึงขาดแรงจูงใจในการลดจานวน
กรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับ ทาให้การสื่ อสารข้อมูลต่าง ๆ อาจไม่ครบถ้วน สาเหตุจาก ลูกค้า คือ ลูกค้าไม่ตระหนักถึง
ความเสี่ ยงหากกรมธรรม์ขาดผลบังคับ ลูกค้าบางรายมีกรมธรรม์หลายรู ปแบบทาให้จดจาวันครบกาหนดของแต่ละ
กรมธรรม์ไม่ได้บางรายเมื่อเสร็ จสิ้ นฤดูการทานาก็ไปประกอบอาชีพที่อื่นทาให้ไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนกรมธรรม์
ครบกาหนดชาระ และลูกค้าอายุสูงขึ้นทาให้ขาดคุณสมบัติในข้อที่เกี่ ยวกับอายุจึงไม่สามารถฝากต่อได้ สาเหตุจาก
กระบวนการ คือ การประชาสัมพันธ์และการจัดส่ งใบแจ้งเตือนกรมธรรม์ครบกาหนดชาระให้ลูกค้ามีไม่เพียงพอ หรื อ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1774

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เครื่ องมือสนับสนุนมีนอ้ ยไปทาให้ลูกค้าไม่ได้รับการแจ้งเตือนการครบกาหนดชาระของกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต
จากสาเหตุของปั ญหาดังกล่าวผูศ้ ึกษาได้สร้างแนวทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหาพร้อมทั้งเคราะห์ขอ้ ดี
และข้อเสี ยของแต่ละแนวทางเลือกมา 3 แนวทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 สร้างนักประชาสัมพันธ์สาขาโดยคัดเลือกจากผูท้ ี่มีใจรักและมีความสามารถด้านการสื่ อสาร
ทาหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายก่อนธนาคารเปิ ดทาการในทุก ๆ วัน เพื่อให้ลูกค้ารั บรู้ และเข้าใจข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงประโยชน์ของการต่อกรมธรรม์คุม้ ครองสิ นเชื่อ รวมถึงสื่ อสารผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ
ข้อดี ทาให้ลูกค้ารับรู ้และเข้าใจถึงประโยชน์ในการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก
1/1 เพื่อเป็ นหลักประกันคุม้ ครองสิ นเชื่อและสร้างภูมิคุม้ กันทางการเงินโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่อายุต้ งั แต่ 60 ปี ถึง 70
ปี เนื่องจากไม่สามารถฝากกรมธรรม์ใหม่ได้แล้ว
ข้อเสี ย การประชาสัมพันธ์ก่อนเปิ ดทาการมีขอ้ มูลที่สื่อสารหลากหลายและมีเวลาจากัดทาให้ลูกค้าอาจเกิด
ความสับสนได้ ต้องมีพนักงานคอยดูแลระบบออนไลน์หลายคน บางครั้งช่วงงานเร่ งด่วนอาจทาให้ไม่มีความต่อเนื่ อง
ในการตอบคาถาม
ทางเลื อกที่ 2 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งใบแจ้งเตื อนการต่ออายุกรมธรรม์ โดยสาขาควรมอบหมายให้
พนักงานพิมพ์และส่ งใบแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ให้ลูกค้าทราบเป็ นประจาทุกเดือนเพิ่มอีกหนึ่ งช่องทางซึ่ งปกติ
สานักงานใหญ่จะจัดส่ งหนังสื อแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ให้ลูกค้าทางไปรษณี ย ์ โดยมอบหมายให้พนักงานที่
ดูแลแต่และเขตนาหนังสื อแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ส่งให้ลูกค้าด้วยตนเองเพื่อจะได้มนั่ ใจว่าจดหมายเตือนได้ส่ง
ถึงตัวลูกค้าอย่างแน่ นอนโดยให้ลูกค้าลงชื่ อในเอกสารการนาส่ งใบแจ้งเตื อนการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ่ งสามารถลด
ปั ญหาการไม่ได้รับการแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์ได้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและแนะนา
ให้ลกู ค้าทราบถึงประโยชน์ของการต่ออายุกรมธรรม์ดว้ ย
ข้อดี เป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจขึ้นว่าลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสี ย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการพิมพ์และการส่ งใบแจ้งเตื อนเพิ่มมากขึ้ น หรื อทาให้ลูกค้าเกิ ดความสับสน
เนื่องจากได้รับใบแจ้งเตือนทั้งจาก สาขาและจากสานักงานใหญ่
ทางเลือกที่ 3 กาหนดรางวัลตอบแทนจากการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงานที่สามารถลดจานวนกรมธรรม์ที่ขาด
ผลบังคับลงได้ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากลดจานวนกรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับเนื่ องจากปั จจุ บนั
ธนาคารยังไม่มีเกณฑ์การประเมินในเรื่ องนี้พนักงานจึงเน้นที่การเพิ่มการรับฝากจากลูกค้ารายใหม่เป็ นอันดับแรก
ข้อดี พนักงานมี แรงกระตุน้ ในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์เนื่ องจากอยากได้การยอมรั บและได้รับ
รางวัลตอบแทนจากการปฏิบตั ิงาน
ข้อเสี ย ธนาคารยังไม่มีเกณฑ์ในการประเมินผลเกี่ยวกับเรื่ องการลดจานวนกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ที่ขาดผลบังคับทาให้พนักงานอาจยังไม่ให้ความสาคัญกับการติดตามให้ลกู ค้ารายเดิมต่ออายุกรมธรรม์
จากการศึกษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึกษาเลือกใช้แนวทางเลือกที่ 2 ในการแก้ปัญหาซึ่ งสาเหตุมาจากสามารถปฏิ บตั ิได้
ทันทีและสามารถลดจานวนกรมธรรม์ขาดผลบังคับได้จ ริ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการนาส่ งใบแจ้งเตือนการต่อ
อายุกรมธรรม์ และยังมัน่ ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับใบแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์แน่ นอนเนื่ องจากเป็ นการส่ งโดย

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1775

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

พนักงานที่ ดูแลในแต่ละเขตหากลูกค้าเกิ ดข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามกับ พนักงานได้ทนั ที และยังเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าอีกด้วย
5. การอภิปรายผล
การศึ กษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้ องกันที่ ทาให้กรมธรรม์การฝากเงิ นสงเคราะห์ ชีวิตแบบคุ ม้ ครอง
สิ นเชื่อ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 ที่ขาดผลบังคับ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ด้ านราคา ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ อัตราเงินฝากมีความเหมาะสมกับทุนประกัน เนื่ องจากลูกค้าต้องการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิ จในช่วงโรคโควิด 19 ระบาดและและขาดรายได้จากปั ญหา
ภาวะภัยแล้งทาให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าทาให้ขาดเงินออม ตามแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) 7 อย่างหรื อ 7P’s ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคา ( Price) ซึ่ งลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า
(Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ โดยสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กิ ตติศกั ดิ์ กิ ตติ์วรรั ตน์ (2019) ได้ศึกษาเรื่ องการแก้ไขปั ญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ
กาหนดสัญญา ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ (ธกส เพิม่ รัก) พบว่า สาเหตุของการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม์ก่อน
ครบกาหนดสัญญามี สาเหตุมาจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายในครั วเรื อนมากที่ สุด และมี ความต้องการค่าเบี้ ยหรื อ
มูลค่าเวนคือเพื่อนาไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและในชีวิตประจาวันอีกทั้งลูกค้าบางรายมีการถือกรมธรรม์หลายฉบับ
จึงต้องการยกเลิกหรื อเวนคืนเพื่ อให้เหลือเพียงกรมธรรม์ฉบับเดียว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มิ่งขวัญ คะนึ งการ
(2562) ได้ศึกษาการแก้ไขปั ญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวติ ของ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพาน ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
วางไว้ พบว่า เกิดจากลูกค้ามีรูปแบบการออมโดยการนาเงินไปฝากธนาคาร ไม่มีการออมเงินในรู ปแบบการทาประกัน
ชีวติ หรื อการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ภาวะราคาผลผลิตตกต่า ทาให้ลกู ค้าไม่มีเงินออม
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ด้ านกระบวนการ ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ มีบริ การแจ้งเตือนหลากหลายช่องทาง เนื่ องจากลูกค้าจดจาวันครบ
กาหนดไม่ได้และบางรายมีหลายกรมธรรม์ซ่ ึ งวันครบกาหนดไม่ตรงกัน และลูกค้าไม่ได้รับ SMS หรื อหนังสื อแจ้ง
เตือนให้ต่ออายุกรมธรรม์จากธนาคาร ตามแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่างหรื อ 7P’s ใน
การกาหนดกลยุทธ์การตลาดด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิด
ความประทับใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อวยชัย ตระกูลมุทตา (2020) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหา
ลูกค้าไม่ต่อสัญญากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.ทวีรัก 99 พบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้ลูกค้าไม่ต่อ
สัญญาคือจดจาวันและจานวนเงินที่ตอ้ งชาระไม่ได้
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ด้ านบุคคล ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ มีพนักงานแนะนาอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากพนักงานเน้นการรับฝากเงิน
สงเคราะห์ จากลูกค้ารายใหม่ จากการที่ ธนาคารกาหนดเกณฑ์ผลตอบแทนจากลูกค้ารายใหม่สูงกว่ารายเดิ มทาให้
พนักงานขาดแรงจู งใจในการสื่ อสารเพื่อเชิ ญชวนให้ลูกค้าฝากต่อกรมธรรม์ ตามทฤษฎี ค วามคาดหวัง ที่ อธิ บาย
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กระบวนการจูงใจให้พนักงานทางานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระวนการทางความคิดและการรับรู ้ของบุคคลก่อน โดย
ปกติเมื่ อคนจะทางานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เขาจะคิดว่าจะได้อะไรจากการกระทานั้น ความรุ นแรงของพฤติกรรม
ขึ้นอยูก่ บั การคาดหวังรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ ผลรางวัลและผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้ าหมายจะเป็ น
ตัวกาหนดระดับของความพยายามของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มิ่งขวัญ คะนึ งการ (2562) ได้ศึกษาการ
แก้ไขปั ญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพาน ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ พบว่าสาเหตุ
ที่ลูกค้ารายเดิมไม่ต่ออายุกรมธรรม์เนื่ องจาก ตัวพนักงานขาดแรงจูงใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า ทาให้
ลูกค้าได้รับการสื่ อสารจากพนักงานไม่ครบถ้วน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา “สาเหตุและแนวทางในการลดกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตแบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ
ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ขาดผลบังคับ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ” พบว่าสาเหตุที่ทาให้กรมธรรม์เงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ขาดผลบังคับคือ ลูกค้าต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ลูกค้าจดจาวันครบกาหนดของ
กรมธรรม์ไม่ ได้ และพนัก งานให้ค วามส าคัญ กับ การเพิ่ ม การรั บ ฝากจากลูก ค้า รายใหม่ ผูศ้ ึ กษาเห็ น ว่า ควรเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการนาส่ งใบแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์โดยพนักงานจัดพิมพ์ใบแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์เงิน
ฝากสงเคราะห์ ชี วิต ที่ ค รบกาหนดในแต่ ล ะเดื อ นและส่ ง มอบให้กับ ลู กค้า โดยตรงซึ่ งเป็ นการเพิ่ ม โอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหากกรมธรรม์ของลูกค้ายังคุม้ ครองอยู่
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
1. นาผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เสนอต่อที่ประชุมสาขาเพื่อเป็ นแนวทางในการช่วยลดจานวนกรมธรรม์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ที่ขาดผลบังคับ ซึ่ งจะช่วยลดโอกาสการไม่ได้รับชาระหนี้ และการเกิดหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้เนื่องจากเป็ นกรมธรรม์แบบคุม้ ครองสิ นเชื่อหากกรมธรรม์ยงั มีผลบังคับเมื่อลูกค้าเสี ยชีวิตหรื อทุพพล
ภาพสิ้ นเชิ งถาวรทุกกรณี เงินทุนประกันต้องนาไปชาระหนี้ กบั ธนาคารเป็ นอันดับแรก โดยต้องมีการมอบหมายงาน
และกาหนดให้พนักงานถือปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน มีการกาหนดเป็ นเกณฑ์ประเมินผลของพนักงานในสาขา มี
การกากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
2. เนื่ องจากระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตไม่ได้ผกู กับระบบธุ รกิจหลักที่พนักงานปฏิบตั ิงานเป็ นประจาเมื่อ
ลูกค้ามาติ ดต่อทาธุ รกรรมด้านอื่ น ๆ จึ งไม่สามารถตรวจสอบสถานการณ์ ฝากเงิ นของลูกค้าได้ในทันที ทาให้ขาด
โอกาสในการแจ้งเตือนหากกรมธรรม์ใกล้ครบกาหนดชาระเงิน ธนาคารควรนาข้อมูลจากระบบสงเคราะห์ชีวิตมา
เชื่ อมโยงกับระบบธุ รกิจหลักเพื่อเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้าได้สะดวก
รวดเร็ วและทันท่วงที
3. สาขาควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากลดกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ที่ขาด
ผลบังคับให้ลดลงโดยอาจกาหนดเป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสาขา
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
ควรมีการเก็บข้อมูลเชิ งลึกจากลูกค้า เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าจะได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
แท้จริ ง เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ดาเนิ นการในช่วงมีการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่ งมีขอ้ จากัดในเรื่ องของการเว้น
ระยะห่ างทางสังคมจึ งทาให้เลื อกเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านระบบไลน์ ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ว่ามี ผูต้ อบ
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แบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริ งทาให้ขอ้ มูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง และควรมีการวิจยั
เพิ่มเติมในพื้นที่สาขาใกล้เคียงเพื่อนาผลการวิจยั มาสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาต่อไป
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