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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้ จัดท าขึ้ นจากปั ญหารายได้ประกันเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตลดลงและไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ธนาคารกาหนดจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั ส่ งผลให้ลูกค้าที่สนใจทาประกันแต่ไม่มีเงินลงทุนและลูกค้าต่อ
ประกันลดลง ทาให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน ผูศ้ ึกษาต้องการแก้ไขปั ญหา ทาให้รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การ จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูล ใช้
ค่าสถิติเชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่า Dependent t-test และ One way
ANOVA วิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ยทฤษฎี SWOT Analysis และทฤษฎีแผนผังก้างปลา หาแนวทางเลือกโดยใช้ TOWS
Matrix วัตถุประสงค์การศึกษา 1.เพิ่มยอดลูกค้ารายใหม่ 2.หาแนวทางแก้ปัญหาทาให้ลูกค้าต่อกรมธรรม์ 3.เพิ่มรายได้
ให้กบั สาขาทั้งรายต่อและรายใหม่ รู ปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพแบ่งเป็ น 2 ด้าน 1.ภายนอกโดยสอบถามบุคคลทัว่ ไปที่มา
ใช้บริ การ 2.ภายในโดยการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูบ้ ริ หาร 5 ท่ าน ผลการศึ กษาพบว่า 1.สาเหตุ ที่จานวนการต่ออายุ
กรมธรรม์และจานวนลูกค้ารายใหม่ลดลงมาจากปั จจัยส่ วนบุคคลและส่ วนประสมทางการตลาด 2.แนวทางแก้ไขปั ญหา
โดยการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการตลาด แนะนาแผนประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า เลือกวิธีแบ่งชาระ
คาสาคัญ: เศรษฐกิจ, กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต, โปรโมชัน่

ABSTRACT
This research was conducted due to a decrease in life savings income and did not meet the bank is targets
due to the current economic situation, resulting in customers who are interested in insurance but do not have
investments and customers per insurance. This causes insufficient revenue for operating expenses. The studyer
wanted to solve the problem, resulting in more income. The sample used in the study was 400 individuals who used
the service to use questionnaires as a data collection tool. Use descriptive statistics to determine percentages,
standard deviations, hypotheses tested by dependent t-test and one-way ANOVA, analyzing the causes with SWOT
Analysis theory and herring area theory. Find a way to choose using TOWS Matrix Educational Objectives 1.
Increase new customers 2. Find solutions for customers to connect to the policy. 3. Increase revenue for both new
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and new branches Qualitative research model is divided into 2 areas 1. outside by the general public who use the
service. 2.Internally, using in-depth interviews from 5 executives, the results showed that 1. The number of policy
renewals and the number of new customers decreased due to personal factors and market performance. 2. Solutions
by promoting marketing promotion Recommend a suitable insurance plan for customers. Choose how to split.
Keywords: Economic, Life Insurance Deposit Insurance, Promotions
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จดั ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวตั ถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื ออาชีพที่เกี่ยวเนื่ องกับเกษตรกรรม เพื่อ
เพิ่มรายได้หรื อพัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกรหรื อครอบครั วของเกษตรกร โดยนายจาเนี ยร สาระนาค ผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คนแรกได้วางรากฐานการดาเนิ นงาน มุ่งมัน่ กับภารกิจพัฒนา
ชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อีกทั้งได้มีการขยายการ
ให้บริ การสิ นเชื่อไปสู่ บุคคล กลุ่มบุคคล ผูป้ ระกอบการ กองทุนหมู่บา้ นหรื อชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ทุก
ประเภท ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้ อมทั้งสนับสนุ นสิ นเชื่ อสร้ างรายได้เพิ่ม เพื่อช่ วยเหลือสนับสนุ น
เกษตรกร และเศรษฐกิจภาคการเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาขององค์ กร
เนื่ องจากการดาเนิ นงานยังคงต้องเผชิญกับความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงชะลอตัวจากสถานการณ์
COVID-19 ที่ยงั คงมีความรุ นแรงมากขึ้นกระทบเป็ นวงกว้าง ทาให้รายได้ของลูกค้าลดลง ลูกค้าบางส่ วนมีการกูเ้ งิน
นอกระบบ จึงไม่สามารถชาระเงินในการต่อประกันกับธนาคารได้และส่ งผลต่อลูกค้ารายใหม่ที่สนใจทาประกันไม่
สามารถทาประกันได้เนื่ องจากมี เงินลงทุนไม่เพียงพอ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้อตั ราการต่ออายุกรมธรรม์ยงั ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายเกินกว่า 10% ต่อปี และการรับลูกค้ารายใหม่เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายซึ่ งยังต่ากว่า
เป้ าหมาย 10-30% ในแต่ละปี
ตารางที่ 1 ข้ อมูลการต่ ออายุกรมธรรม์ เงินฝากสงเคราะห์ ชีวติ ปี 2560 - 2562
กรมธรรม์ครบ
วงเงินฝาก กรมธรรม์ต่อ วงเงินฝาก
กรมธรรม์ขาด วงเงินฝาก
ปี พ.ศ. กาหนดต่ออายุ
สงเคราะห์
อายุแล้ว
สงเคราะห์
ผลบังคับ
สงเคราะห์
(กรมธรรม์)
(บาท)
(กรมธรรม์)
(บาท)
(กรมธรรม์)
(บาท)
2560
2561
2562

490
632
793

604,982
870,736
1,122,400

396
521
673

455,707
665,177
892,975

94
111
120

149,275
205,559
229,425

ที่มา :ข้อมูลกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี ปี พ.ศ. 2560 - 2562
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แผนภูมทิ ี่ 1 ผลการดาเนินงานกับเป้ าหมายทีธ่ นาคารกาหนด ปี 2560 - 2562
ผลการดาเนินงานกับเป้ าหมายทีธ่ นาคารกาหนด
800,000
500,000
670,000

320,000
440,000
250,000
ปี 2560

ปี 2561
ผลการดาเนินงาน(บาท)

ปี 2562
เป้าหมาย (บาท)

ที่ มา :ข้อมูลเงิ น ฝากสงเคราะห์ ชี วิตของ ธ.ก.ส.สาขาปทุ มธานี และเป้ าหมายที่ ธ นาคารกาหนดให้ ธ.ก.ส.สาขา
ปทุมธานี ปี พ.ศ. 2560 - 2562
จากข้อมูลกราฟเส้นธนาคารมีการกาหนดเป้ าหมายการรับทาประกันลูกค้ารายใหม่เพิ่มสู งขึ้นทุกปี โดยเส้น
ด้านบนคือเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด เส้นด้านล่างคือจานวนที่สาขารับทาประกันลูกค้ารายใหม่
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากปัญหาขององค์ กร
จากข้อมูลการต่อกรมธรรม์ใน 3 ปี ที่ผ่านมาของธนาคาร จานวนลูกค้าที่ต่อกรมธรรม์และการรับลูกค้าราย
ใหม่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ส่ งผลให้รายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
สาขามีเงินทุนในการบริ หารจัดการและกาไรของสาขาลดลง
จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี สาขาปทุมธานี ไม่มีความสามารถในการติดตามลูกค้ามาต่อกรมธรรม์ และการหา
ลูกค้ารายใหม่ ในปี 2563 มีการรับลูกค้ารายใหม่ที่นอ้ ยลง ระบบประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกรมธรรม์ที่ครบกาหนด ต่ออายุแล้ว มีผลบังคับ และขาดผลบังคับเป็ นรายเดือนและรายปี ข้อมูลการต่ออายุ
กรมธรรม์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ปี 2560-2562 ปรากฏว่ามีจานวนลูกค้าจานวนมากที่ไม่ต่อประกันกับ
ธนาคาร ดังนี้
ธนาคารกาหนดเป้ าหมายในการรั บทาประกัน จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 – 2562) ปี 2560
เป้ าหมายเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิ ต รายใหม่ 320,000 บาท สาขาท ายอดฝากได้ 250,000 บาท ลูก ค้ารายใหม่ 244
กรมธรรม์ ต่ากว่าเป้ าหมาย 70,000 บาท ปี 2561 เป้ าหมายเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรายใหม่ 500,000 บาท สาขาทายอด
ได้ 440,000 บาท ลูกค้ารายใหม่ 108 กรมธรรม์ ต่ากว่าเป้ าหมาย 60,000 บาท ปี 2562 เป้ าหมายเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
รายใหม่ 800,000 บาท สาขาทายอดได้ 670,000 บาท ลูกค้ารายใหม่ 212 กรมธรรม์ ต่ากว่าเป้ าหมาย 130,000 บาท
จากข้อมูลเห็นได้ชดั ว่าสาขาปทุมธานีไม่สามารถทาตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนดและต่ากว่าเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้ จานวนกรมธรรม์ในการรับฝากลูกค้ารายใหม่มีแนวโน้มที่ลดลง จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่ งผล
ทาให้การดาเนิ นงานไม่บรรลุเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด และมีผลประกอบการขาดทุนในทุกปี ผูศ้ ึกษาจึงเลือกที่จะ
แก้ปัญหาเรื่ องประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ของธนาคาร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
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การศึกษา 1.ทาให้สาขามีรายได้เพิ่มขึ้น 2.สาขามีเงินทุนในการบริ หารเพิ่มขึ้น 3.เพิ่มยอดลูกค้ารายใหม่ตามเป้ าหมายที่
กาหนด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อเพิ่มยอดลูกค้ารายใหม่ในการซื้ อกรมธรรม์ประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ กับธนาคาร
2.เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ทาให้ลูกค้าต่อกรมธรรม์ประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตกับธนาคาร ให้ลูกค้า
ทราบถึ งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการต่อประกันและให้ลูกค้าทราบถึ งผลประโยชน์ที่ลูกค้าสู ญเสี ยจากการไม่ต่อ
ประกันกับธนาคาร
3.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั สาขาทั้งรายต่อและการเพิ่มยอดรายใหม่กรมธรรม์ประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตกับ
ธนาคาร
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ เบือ้ งต้ นของประกันชีวติ
ประกันชี วิต คือ การสร้างหลักประกันตัวผูท้ าประกันและครอบครัวของผูท้ าประกัน โดยบริ ษทั ประกันจะ
จ่ายเงินตามจานวนที่ระบุไว้ให้แก่ผทู ้ าประกันหรื อผูร้ ับประโยชน์ วัตถุประสงค์หลักของการซื้ อประกันชีวิตก็เพื่อเป็ น
หลักประกันไม่ให้รายได้และยังเป็ นการเก็บออม
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
ทฤษฎีน้ ี เป็ นทฤษฎีของ Philip Kotler ที่มีความสาคัญต่อธุ รกิจ ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดการบริ การ
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์และ ศุภร เสรี รัตน์ , 2541 น. 337339) ได้กล่าวไว้วา่ แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจการให้บริ การ (Market Mix) ในหนังสื อการ
บริ หารการตลาดยุคใหม่น้ นั ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying Decision Process) จะเป็ นลาดับขั้นโดยพบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นกระบวนการตัดสิ นใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุ รกิจที่ให้บริ การจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หรื อ 7Ps
ทฤษฎีผงั ก้างปลา
ทฤษฎีแผนผังก้างปลา เป็ นผลแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่
อาจก่อให้เกิ ดปั ญหานั้น โดยการสร้ างกาหนดประโยคปั ญหาที่ หัวปลา วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา ที่ ส่งผลต่อ
ปั ญหาหนึ่ งปั ญหา ส่ วนโครงกระดูกและก้างปลาที่เป็ นตัวปลาส่ วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E หรื อหลักการอื่น ๆ
ซึ่ งแผนผังก้างปลามีวธิ ี (วันรัตน์ จันทกิจ, 2553)
ทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS Matrix
ทฤษฎี น้ ี นามาใช้หลังจากการมีการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะเป็ นการสร้ างกลยุทธ์ใหม่ข้ ึนมาจาก
สภาพแวดล้อมที่ มีอยู่ ทาให้ได้กลยุทธ์ 4แบบ คือ กลยุทธ์ เชิ งรุ ก กลยุทธ์ เชิ งแก้ไข กลยุทธ์ เชิ งรั บ และกลยุทธ์ เชิ ง
ป้ องกัน (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2552) ซึ่ งการวิเคราะห์ตามแบบ TOWS Matrix จะทาให้รู้วา่ ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
หากมีวธิ ี การจัดการอย่างเหมาะสม และรู้จกั ใช้กลยุทธ์ที่ถกู ต้อง
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษางานวิ จัย ของประดิ ษ ฐ์ เ พชร แซ่ ต้ ัง (2558) ที่ พ บว่า กลุ่ ม ตัว อย่า ง ส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ในการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตแบบสะสมทรั พย์ เพื่อเก็บออมเงิ น รองลงมาคื อ เพื่อลดหย่อนภาษี
งานวิจยั ของมณี รัตน์ บุญยงค์ อังศุภา ขุนเจ๋ ง มยุรี มารยาท (2556) พบว่าอิทธิ พลที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์คือ
อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา และงานวิจยั ของวรรณาพร เมฆขลา (2563) พบว่า สาเหตุของปั ญหาที่มีผลต่อ
การลดลงของปริ มาณสิ นเชื่ อที่มีหลักประกันมาจากด้านการส่ งเสริ มการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ าย ผลิตภัณฑ์/
บริ การ กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ งานวิจยั ของสุ ทิศา นนทพันธ์ พบว่าส่ วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกันเป็ นไปในเชิงบวก และงานวิจยั ของวันวนัชท์ วงศ์วิรัชจิต
(2558) พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจสู งสุ ดคือ ด้านคุณภาพของการบริ การ โดยลูกค้าประเมินจากคุณภาพ
โดยรวมที่ได้รับ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
จานวนประชากรของการศึกษา - โดยสัมภาษณ์ ผูจ้ ดั การสาขา ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาด้านสิ นเชื่อ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
สาขาด้านการเงิน หัวหน้าการเงิน หัวหน้าหน่วยสิ นเชื่อ จานวน 2 ท่าน ทั้งหมด 6 ท่าน - ลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ ธกส.
สาขาปทุมธานี และลูกค้าที่เคยซื้ อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา ปทุมธานี จานวน 400 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การเก็บข้ อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) - เป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์
ผูจ้ ดั การสาขา ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาด้านสิ นเชื่อ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาด้านการเงิน หัวหน้าการเงิน หัวหน้าหน่วยสิ นเชื่ อ
จานวน 2 ท่าน ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ โดยเตรี ยมแนวคาถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถ
ยืดหยุ่น เหตุใดจานวนลูกค้าที่ มาต่อประกันลดลง รู ปแบบกรมธรรม์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อไหม
ความรู ้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ กระบวนการทางาน ลูกค้ามีความรู ้ความเข้าใจในการทาการประกันมากน้อยเพียงใด
- ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บจากลูกค้าที่มาใช้บริ การที่
สาขาปทุมธานี และลูกค้าที่เคยซื้ อกรมธรรม์ จานวน 400 คน อายุ 25 ปี ขึ้นไปโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกคาตอบใน
แบบสอบถามด้วยตนเอง เกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม ในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ การต่อกรมธรรม์และกรณี ที่
ไม่ต่อกรมธรรม์
การเก็บข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายได้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจานวนกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่มีผลบังคับ ขาดผลบังคับ
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจานวนลูกค้ารายใหม่ที่ทาประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
- ศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
- จานวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรชาวไทยที่มีภูมิลาเนา อาศัยหรื อทางาน
อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี โดยทาการคัดเลือกเฉพาะผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป เนื่ องจากเป็ นกลุ่มวัยทางาน โดยใช้ขนาด
ตัวอย่าง 400 คน จากการคานวณตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane โดยกาหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5%
หรื อ 0.05
- เป็ นบุคคลที่ทางานอยูใ่ นธนาคารมีความรู ้ ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ลูกค้าเลือกที่จะต่อกรมธรรม์และไม่
ต่อกรมธรรม์ วิธีการรับลูกค้ารายใหม่ ได้เป็ นอย่างดี
- การเลื อกจากลูกค้าที่ มาทาธุ รกรรมทางการเงิ นที่ ธ นาคารซึ่ งมี การจับบัตรคิ วแยกตามประเภทการทา
ธุรกรรมต่าง ๆ เป็ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากการมาใช้บริ การ
เครื่องมือทีใช้ ในการศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิในการศึกษา ได้ทาการสร้างเครื่ องมือใน
การวิจยั โดยออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิ งลึกมาหาสาเหตุของปั ญหา โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ด้านได้แก่
1. วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก โดยใช้แบบสอบถามระดับความพึงพอใจโดยรวม เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
กรมธรรม์ การต่อกรมธรรม์และกรณี ที่ไม่ต่อกรมธรรม์ เป็ นคาถามแบบ Likert Scale ได้นาแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความครบถ้วนและนาไปประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
1.1. แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ การต่อกรมธรรม์และกรณี ที่ไม่ต่อ
กรมธรรม์ ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
1.3. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในการรับบริ การกับธนาคาร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.4. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
2.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคาถามที่หาสาเหตุของปั ญหาภายในองค์กรที่ทา
ให้จานวนการต่อกรมธรรม์ลดลง มีจานวนกรมธรรม์ขาดผลบังคับเกินเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด จานวนลูกค้าราย
ใหม่ที่ทาประกันลดลง ด้วยประเด็นต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การให้บริ การมีความพร้อมไหม พนักงานมีการตอบสนองที่ดี
ต่อการบริ การแค่ไหน และปั จจัยภายในใดที่ส่งผลต่อรายได้ในส่ วนของการทาประกันรายใหม่ การต่อกรมธรรม์และ
จานวนกรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับ
5. ผลการศึกษา
จากการใช้แบบสอบถามพบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การกับธนาคารเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 78.30 มี
ช่วงอายุ 23 – 40 ปี อยูใ่ นช่วงชีวิตวัยทางาน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพเป็ นเกษตรกร ที่มีรายได้
15,001 – 30,000 บาท ลูกค้ามีความพึงพอใจในกรมธรรม์ บางส่ วนที่ยงั ไม่สนใจซื้ อกรมธรรม์ให้เหตุผลส่ วนใหญ่คือมี
เงินลงทุนไม่เพียงพอ
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อกรมธรรม์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละ ลักษณะพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน(คน)
ร้ อยละ
การซื้อประกันชีวติ
ซื้ อ
248
62.00
ไม่ซ้ื อ
152
38.00
400
100.00
รวม
เหตุผลทีไ่ ม่ ซื้อประกันชีวติ (N=152)
เห็นว่าไม่สาคัญ
32
21.05
ผลตอบแทนไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน
38
25.00
ไม่มีเงินลงทุน
40
26.32
รู ปแบบประกันไม่ตรงกับความต้องการ
19
12.50
มีเพียงพอแล้ว
23
15.13
152
100.00
รวม
ที่มา :จากการสารวจ ปี พ.ศ. 2564 และจากการคานวณ
จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จ านวน 248 คน หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 62.00 มี การซื้ อ
กรมธรรม์และ จานวน 152 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 38.00 ไม่มีการซื้ อกรมธรรม์และเหตุผลที่ไม่ซ้ื อประกันชีวิต ส่ วน
ใหญ่พบว่าไม่มีเงินลงทุนจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.32 รองลงมาคือผลตอบแทนไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน จานวน
38 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ใช้ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดอัน
ประกอบด้วยลักษณะผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ราคาค่าเบี้ยประกันชีวติ ช่องทางการจัดจาหน่าย วิธีการส่ งเสริ มการตลาด
บุคลากร(พนักงานธนาคาร) กระบวนการให้บริ การ โดยสามารถสรุ ปดังนี้
ตารางที่ 3 ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวม
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์(กรมธรรม์)
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รวม

̅
𝐗
4.88
4.87
4.86
4.91
4.89
4.88

S.D.
0.40
0.40
0.38
0.33
0.36
0.37

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ที่มา:จากการสารวจ ปี พ.ศ. 2564 และจากการคานวณ
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จากตารางที่ 2 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการซื้ อกรมธรรม์ของผูต้ อบแบบสอบถามอยู่
ในระดับมากที่ สุดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่าระดับ
ความเห็นในปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสู งที่สุด กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ย 4.91 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36
เมื่อนาสาเหตุของปั ญหามาเขียนสรุ ปเป็ นแผนผังก้างปลา โดยกาหนดปั ญหาที่ หัวปลาและกาหนดสาเหตุ
หลักและสาเหตุรองที่กา้ งปลา สรุ ปได้ว่าสาเหตุของปั ญหามาจากด้านการส่ งเสริ มการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์(กรมธรรม์) กระบวนการให้บริ การ ราคา ดังนี้
ภาพที่ 1แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุ
ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์)
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านราคา
การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชาระ
รู ปแบบกรมธรรม์
เบี้ยประกัน
สัญญาเพิ่มเติมที่ให้
บริ การหลังการขาย
ผลประโยชน์
ความสะดวกในการติดต่อ

การให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน

การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทาเลที่ต้ งั
ผ่านสื่ อต่าง ๆ

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

สาเหตุของ
ปัญหาที่มีผล
ต่อการซื้ อและ
ต่อกรมธรรม์

ของสมนาคุณเมื่อตัดสิ นใจซื้ อ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

แนวทางการเพิ่มยอดการฝากเงินสงเคราะห์ชีวติ และการต่ออายุกรมธรรม์ในปี ถัดไปของ สาขาปทุมธานี จาก
สาเหตุของปั ญหาด้านการส่ งเสริ มการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ าย ผลิตภัณฑ์(กรมธรรม์) กระบวนการให้บริ การ
และราคา ดังนั้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหานี้ โดยนาข้อมูลจากการสอบถามที่พิจารณาค่าเฉลี่ย และการสัมภาษณ์
ที่ พิจารณาจากค่าความถี่ มาสรุ ปจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุ ปสรรค และนามาสรุ ปวิเคราะห์ ในตาราง TOWS
Matrix ดังนี้
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ ทางเลือกการแก้ ไขปัญหาด้ วยตาราง TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
O1 เกษตรกรลูกค้ารายคนและกลุ่มลูกค้ายังมีจานวนมาก
O2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีระบบภูมิคุม้ กันทางการเงิน
O3 ประชาชนมีทศั นคติที่ดีต่อการทาประกันชีวติ เพิ่มมากขึ้น
O4 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงเข้าถึงเทคโนโลยี
มากขึ้น
อุปสรรค (T)
T1 ลูกค้ายังมีความรู ้การประกันภัยไม่เพียงพอ
T2 สถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีความรุ นแรงส่ งผลต่อรายได้ของ
ลูกค้า
T3 ภาวะภัยแล้ง ภาวะการว่างงานที่จะกระทบเป็ นวงกว้าง ทาให้
รายได้ของลูกค้าลดลง
T4 ลูกค้ามีการกูเ้ งินนอกระบบ และยังมีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู ง
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จุดแข็ง (S)
S1 อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ เข้าถึงได้ง่าย
S2 สาขาอยูใ่ นอาเภอเมืองปทุมธานี
S3 ผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์ทางภาษี
S4 พนักงานมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจและมีใจบริ การ
(SO Strategy)
- จัดโครงการ “ชุมชนดี มีออม มีสุข กับ ธ.ก.ส.
(O1,O2,O3)

(ST Strategy)
- เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจในกรมธรรม์เ งิ น ฝาก
สงเคราะห์ชีวติ ให้กบั ลูกค้า
- สนับสนุนให้ลูกค้ามีการเก็บออมเงิน
(T1,T2,T4,S1,S2,S3)
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จุดอ่อน (W)
W1 ผลิ ตภัณฑ์ยงั ไม่ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าทุ ก
กลุ่มเป้ าหมาย
W2 ความรู้ ความเข้าใจผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการทางานและ
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของพนักงานยังไม่เพียงพอ
W3 อัตราการต่ออายุกรมธรรม์ยงั ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
(WO Strategy)
- จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ลูกค้า
- การติดตามการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
- เสริ มสร้างความรู้งานประกันภัยให้กบั พนักงาน
(O4,S4,W2,W3)
(WT Strategy)
- นาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
(T3,W1)
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จากตารางวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปั ญหาในรู ปแบบตาราง TOWS Matrix ได้ทางเลือก 3 แนวทาง คือ 1.
เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ให้กบั ลูกค้า ในส่ วนที่ ลูกค้าจะได้รับเมื่อลูกค้าทาประกันไว้เป็ นเงิ นออม
และหลักประกันให้กบั ครอบครัว 2. จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ลูกค้า 3.นาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้อ งการของลู ก ค้า โดยพนัก งานมี ก ารสอบถามความต้อ งการของลู ก ค้า ก่ อ น ความต้อ งการในการท าประกัน
ความสามารถในการเก็บออมของลูกค้า
6. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้อดีและข้ อเสี ยของแต่ ละแนวทางเลือก
แนวทางเลือกการแก้ไขปั ญหา (Alternative Solutions) จากปั ญหาที่ทาให้รายได้ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การ
ของธกส.สาขาปทุมธานีไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ผูศ้ ึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้ดงั นี้
แนวทางที่ 1. เสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ให้กบั ลูกค้า ในส่ วนที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อลูกค้าทา
ประกันไว้เป็ นเงินออม และหลักประกันให้กบั ครอบครัว มีค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ ายไวนิ ล 2,000 บาท โปรชัวร์
500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
ข้อดี 1.ทาให้ลกู ค้ามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์มากขึ้นถึงประโยชน์ที่ลกู ค้าจะได้รับ
2.ได้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
ข้อเสี ย 1.พนักงานทุกคนมุ่งแต่จะขายประกัน อาจจะกระทบงานส่ วนอื่นของธนาคาร
2.พนักงานใช้เวลาบริ การลูกค้าแต่ละรายมากเกินไป ลูกค้าท่านอื่นเกิดการรอคอยที่นาน
จากการประเมินมีความเป็ นไปได้ถึงร้อยละ 90 ที่สามารถทาได้จริ ง เพราะลูกค้าสามารถแนะนาให้กบั ลูกค้า
ที่มาใช้บริ การได้โดยตรง ถึงสิ่ งที่ลกู ค้าได้รับในการทาประกัน
แนวทางที่ 2. จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้ามีความสนใจทาประกันโดยมีการ
ให้ของสมนาคุณลูกค้าได้เลือก มีค่าของในการจัดโปรโมชัน่ 6,000 บาท ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ ายไวนิ ล 2,000
บาท โปรชัวร์ 500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
ข้อดี
1.กระตุน้ ลูกค้าให้เกิดความสนใจในการออมเงินเพื่อซื้ อประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ มากขึ้น
2.ได้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
ข้อเสี ย
1.มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสู ง
2.มีลกู ค้าเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสนใจ
จากการประเมินมีความเป็ นไปได้ถึงร้อยละ 90 ที่ สามารถทาได้จริ ง เพราะลูกค้าที่ มีความลังเลในการซื้ อ
กรมธรรม์เห็นว่าธนาคารมีการจัดโปรโมชัน่ ลูกค้ามีความสนใจที่จะทาประกันเพิ่มขึ้น และกรมธรรม์ที่ลูกค้าทากับ
ธ.ก.ส. ก็สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้อีก
แนวทางที่ 3.นาเสนอผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยพนักงานมี การสอบถามความ
ต้อ งการของลู ก ค้า ก่ อ นในการท าประกัน ว่ า ต้อ งการท าประกัน ในการเก็ บ ออมเดื อ นละเท่ า ไร มี ค่ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ป้ ายไวนิล 2,000 บาท โปรชัวร์ 500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
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ข้อดี
1.สามารถแนะนาลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ
2.ได้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
3.ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริ การโดยไม่ได้มีการบังคับให้ทาเกินความต้องการลูกค้า
ข้อเสี ย
1.พนักงานทุกคนมุ่งแต่จะขายประกัน อาจจะกระทบงานส่ วนอื่นของธนาคาร
2.พนักงานใช้เวลาบริ การลูกค้าแต่ละรายมากเกินไป ลูกค้าท่านอื่นเกิดการรอคอยที่นาน
จากการประเมิ นมี ความเป็ นไปได้ร้อยละ 90 เนื่ องจากพนักงานสามารถสอบถามกับลูกค้าได้โดยตรงถึ ง
ความต้องการ วัตถุประสงค์ในการทาประกันและยังสามารถเลือกแบ่งจ่ายได้ตามความต้องการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ว่าจากสาเหตุที่จานวนยอดการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตและการต่ออายุ
กรมธรรม์ของ ธกส.สาขาปทุ มธานี ไ ม่ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ มาจากส่ ว นประสมทางการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์(กรมธรรม์) ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สอดคล้องกับงานวิจยั สุ ทิศา นนทพันธ์ (2559) ด้านผลิตภัณฑ์โดยให้ความสาคัญกับรู ปแบบของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการได้ ด้านราคาโดยให้ความสาคัญกับเงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันสามารถแบ่ง
จ่ายเป็ นรายเดือน รายสามเดือนหรื อรายปี ได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของประดิษฐ์เพชร แซ่ ต้ งั (2558) ที่พบว่าปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณาพร เมฆขลา (2563) ที่วา่ การ
ลดลงของปริ มาณสิ นเชื่ อที่ มีหลักประกันของธนาคารออมสิ น สาขาเตาปูนมาจากด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์สอดคล้องกับแนวคิดของมณี รัตน์
บุญยงค์ อังศุภา ขุนเจ๋ ง มยุรี มารยาท. (2556) ที่ว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ และในส่ วนของการแก้ไขปั ญหาการเพิ่มยอดการฝากเงินสงเคราะห์
ชีวิตและการต่ออายุกรมธรรม์ของ ธกส.สาขาปทุมธานี คือ เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในกรมธรรม์ให้กบั ลูกค้า ใน
ส่ วนที่ ลูกค้าจะได้รับเมื่ อลูกค้าทาประกัน สอดคล้องกับแนวคิ ดของวันวนัชท์ วงศ์วิรัชจิ ต (2558) ที่ อธิ บายว่าด้าน
คุณภาพที่ลูกค้ารับรู ้และคุณค่าที่ลูกค้ารับรู ้มีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการทาประกันชีวิต ดังนั้น
ควรให้ความสาคัญกับการนาเสนอข้อมูลการทาประกันชีวิตต่อลูกค้า พนักงานที่ให้บริ การควรมีประสบการณ์ในการ
แนะนาให้ขอ้ มูล และการแก้ไขปั ญหาด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ลูกค้า ใน
กรณี ที่ลกู ค้ามีความสนใจทาประกันโดยมีการให้ของสมนาคุณลูกค้าได้เลือก ในส่ วนลูกค้าที่สนใจและยังมีความลังเล
อยูช่ ่วยให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ ทาให้สาขามีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนารายได้ในส่ วนนี้ ไปบริ หารและเป็ นการ
เพิ่มยอดลูกค้ารายใหม่ สอดคล้องกับแนวคิ ดของโสภิ ตา รั ตนสมโชค (2558) ที่ อธิ บายว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยการจัดทากิจกรรมทางการตลาดในหลากหลายรู ปแบบผ่านบัตรโดยสารบัตรโดยสารสมาร์ ทพาสราย
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เดือนและบัตรโดยสารสมาร์ ทพาสเติมเงินแรบบิท เช่น การสะสมคะแนน การชิงโชค การแลกซื้ อสิ นค้า รวมถึงการ
ได้รับคูปองส่ วนลดจากพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ
ข้ อเสนอแนะ ในการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กบั งานธนาคารจากการวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะ
รวมถึงสามารถนาไปปรับใช้กบั ธนาคารดังนี้
1. การจาแนกกลุ่มลูกค้าด้วยการแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะประชากร สามารถกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ได้ชดั เจนขึ้น ทาให้มีโอกาสในการปิ ดการขายของพนักงานได้ง่ายขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ สาขามีเงินทุนในการบริ หาร
สาขาเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มยอดลูกค้ารายใหม่ตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด
2. ด้วยรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มีความต้องการกรมธรรม์ในรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม จึ งควรมีการพัฒนารู ปแบบ
กรมธรรม์ใหม่ ๆ ให้มี ความยืดหยุ่น และเป็ นแบบเฉพาะที่ ลูกค้าแต่ ละรายต้องการ 3. สาหรั บในด้านบุ คลากรผู้
ให้บริ การ ธนาคารควรให้ความสาคัญต่อการฝึ กอบรมพนักงาน โดยเน้นเรื่ องความรู้ ดา้ นผลิตภัณฑ์ ความเอาใจใส่
ลูกค้า เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ลกู ค้าให้ความสาคัญ
4. เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในกรมธรรม์ให้กบั ลูกค้า ในส่ วนที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อลูกค้าทาประกันไว้เป็ น
เงินออม และหลักประกันให้กบั ครอบครัว
5. จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้ามี ความสนใจทาประกันโดยมี การให้ของ
สมนาคุณลูกค้าได้เลือก ในส่ วนลูกค้าที่สนใจและยังมีความลังเลอยูช่ ่วยให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ ทาให้สาขามี
รายได้เพิ่มขึ้น สามารถนารายได้ในส่ วนนี้ไปบริ หารและเป็ นการเพิ่มยอดลูกค้ารายใหม่
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป จากผลการวิจยั และข้อจากัดในการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการศึกษาต่อไป
ดังนี้
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มตัวแปรหรื อปั จจัยในการวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
ซึ่ งได้แก่ การรับรู ้ การเรี ยนรู้ความเชื่อและทัศนคติตลอดจนปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่จะช่วยให้สามารถ
เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ได้ดียงิ่ ขึ้น
2. เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จึงเป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ หากมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่มกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
กลุ่มต่าง ๆ จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้ อได้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น
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