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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปั ญหายอดการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตลดลงและหา
แนวทางแก้ไขปั ญ หายอดการฝากเงิ น สงเคราะห์ ชี วิต ลดลงของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี จานวน 370 คน พนักงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต จานวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิ ต ธ.ก.ส. ของลูกค้าบางส่ วนขาดผล
บังคับเกิดจาก เงินในบัญชีไม่พอชาระเบี้ยประกัน สาเหตุที่เลือกใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. พบว่า
ส่ ว นใหญ่ เ พื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งคุ ้ม ครองสิ น เชื่ อ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ กรมธรรม์เ งิ น ฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่คือบุ คคลในครอบครั ว ทางเลื อกที่ เหมาะสมคือการประชาสัมพันธ์และรั บฝาก
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. นอกสถานที่ เป็ นการแสวงหาลูกค้าเชิ งรุ กประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถ
ให้บริ การกับลูกค้าที่ สนใจได้ท ันที ทั้งยังจะสามารถสร้ างยอดรั บฝากกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส.
ได้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
คาสาคัญ: เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส., พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, ประกันชีวติ

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the causes of the problem of the reduction of the life support
deposit amount and to find a solution to the reduction of the life support deposit amount of the Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives, Pako Branch, Udon Thani Province. The sample used in this research consisted of
073customers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Pako Branch, Udon Thani Province, and 6
employees of branch who were involved in life support deposit products. The results of the study showed that the
cause for the Life Support Deposit Policy of some of the customer's BAAC was ineffective due to insufficient funds
in the account to pay for the insurance premiums. The reason for choosing to purchase the BAAC Life Support
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Deposit Policy of most of the sample were to protect against credit risk. Most of the people who influenced the
decision to purchase the BAAC Life Support Deposit Policy were customer’s family members. The appropriate
option is public relations and offering the BAAC Life Support Deposit Policy offsite which is proactive strategy,
cost-effective and able to provide immediate service to customers who are interested in the product. It will also be
able to gain money from the BAAC Life Support Deposit Policy rapidly and continuously.
Keywords: BAAC Life Support Deposit, Consumer Behavior, Life Insurance
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีบริ การด้านการประกันชีวิต เพื่อคุม้ ครองวงเงิน
สิ นเชื่อที่ลูกค้ากูก้ บั ธนาคารและลดภาระของทายาทของลูกค้าที่จะต้องมารับใช้หนี้ ของลูกค้าในกรณี ที่ลูกค้าเสี ยชีวิต
แล้วภาระหนี้ สินยังมี ต่อธนาคาร นอกจากนี้ ยงั เป็ นการขยายภารกิ จการดาเนิ นงานของธนาคารโดยเป็ นการสร้ าง
หลักประกันที่มนั่ คง สร้างฐานเงินออม ให้ความคุม้ ครองชีวติ และเป็ นภูมิคุม้ กันในการดารงชีพให้กบั ลูกค้า
ผลการดาเนิ นงานของ ธ.ก.ส.สาขาปะโคในปี บัญชี 2563 พบว่ายอดฝากเงิ นสงเคราะห์ชีวิตลดลงจากปี
บัญชีก่อนหน้าค่อนข้างมากและมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็ นต้นมา จากข้อมูลของธนาคาร
พบว่ายอดเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส.สาขาปะโค ปี บัญ ชี 2560 มี ยอดรั บ ฝาก เพิ่ม ขึ้ น 2.74% จากปี ก่ อนหน้า
ปี บัญชี 2561 มียอดรับฝาก ลดลง 3.73% จากปี ก่อนหน้า ปี บัญชี 2562 มียอดรับฝาก ลดลง 17.46% จากปี ก่อนหน้า
ปี บัญชี 2563 (ณ 22/10/2563) ลดลง 345.88% จากปี ก่อนหน้า เมื่อเทียบกับการเติบโตของสิ นเชื่อ ธ.ก.ส.สาขาปะโค
พบว่าปี บัญชี 2560 มียอดรวมสิ นเชื่ อ เพิ่มขึ้น 10.95% จากปี ก่อนหน้าปี บัญชี 2561 มียอดรวมสิ นเชื่ อ เพิ่มขึ้น 8.81%
จากปี ก่อนหน้าปี บัญชี 2562 มียอดรวมสิ นเชื่อ เพิ่มขึ้น 4.66% จากปี ก่อนหน้าปี บัญชี 2563 (ณ 22/10/2563) เพิ่มขึ้น
1.83% จากปี ก่อนหน้า (ที่มา:ระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริ หารสาขา ธ.ก.ส.)
การศึกษาครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข ปั ญหายอดการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
ลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เกษตรกร หมายถึง ผูป้ ระกอบอาชีพ การทานา การทาไร่ การทาสวน การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเลี้ยง
ไหมและสาวไหม การทานาเกลือ การปลูกกล้วยไม้ หรื อไม้ดอก การปลูกไม้สน การปลูกสวนป่ า การเลี้ยงผึ้ง การ
เลี้ยงครั่ง การเพาะเห็ด หรื ออาชีพการเกษตรอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เงินฝากสงเคราะห์ ชีวิต หมายถึง จานวนเงินซึ่ งผูฝ้ ากเงินสงเคราะห์จะต้องนาส่ งไว้กบั ธนาคาร ตามวิธีการ
และกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ธ.ก.ส. มอบรั ก หมายถึง เป็ นกรมธรรม์การรับฝากเงินสงเคราะห์ ประเภทรายบุคคล เพื่อการคุม้ ครอง
สิ นเชื่อแก่ลกู ค้าผูก้ ขู้ องธนาคาร ระยะเวลาคุม้ ครอง 1 ปี
ธ.ก.ส. เพิม่ รัก หมายถึง กรมธรรม์ฝากเงินสงเคราะห์ แบบออมทรัพย์มีระยะเวลาคุม้ ครอง 12 ปี ระยะเวลา
ส่ งฝาก 10 ปี คุม้ ครองการเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย หรื ออุบตั ิเหตุ ครบกาหนดมีเงินคืนพร้อมเงินสมนาคุณ สามารถ
เลือกส่ งฝากเป็ น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรื อ ราย 1 ปี

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1839

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ธ.ก.ส. ทวีรัก หมายถึง กรมธรรม์การรั บฝากเงิ นสงเคราะห์ประเภทรายบุ คคล เพื่อการคุ ม้ ครองชี วิตแก่
เกษตรกร หรื อครอบครัวเกษตรกร ส่ งฝากเงินสงเคราะห์เป็ นรายปี จนอายุถึง 99 ปี บริ บูรณ์ คุม้ ครองตลอดชีพถึงวันที่ผู้
ฝากอายุครบ 99 ปี บริ บูรณ์
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึ กษาหาสาเหตุของปั ญ หายอดการฝากเงิ นสงเคราะห์ ชีวิตลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี
2.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหายอดการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี
3.กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านส่ วนผสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์
• ราคา
• การส่ งเสริ มการตลาด
• บุคคล
• การสร้างและการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
• กระบวนการ

• การตัดสิ นใจใช้บริ การด้าน
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
• เพศ
• รายได้
• อายุ
• สถานภาพ
• การศึกษา
• อาชีพ
ปัจจัยด้ านอืน่ ๆ
• ภาระหนี้ ธ.ก.ส.
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4.สมมุตฐิ านงานวิจัย
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. ที่แตกต่างกัน
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธ.ก.ส. ที่แตกต่างกัน
 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. ที่แตกต่างกัน
 สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสถานะภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ที่แตกต่างกัน
 สมมุติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธ.ก.ส.ที่แตกต่างกัน
 สมมุติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. ที่แตกต่างกัน
 สมมุติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านภาระหนี้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธ.ก.ส. ที่แตกต่างกัน
5. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ จากแบบสอบถามเรื่ อง “แนวทางการเพิ่มยอดการฝากเงิน
สงเคราะห์ ชี วิ ต กรณี ศึ ก ษาธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาปะโค จัง หวัด อุ ด รธานี ”
โดยรวบรวมจากลูกค้าที่มาติดต่อขอรับบริ การที่สาขา ที่จุดบริ การเคลื่อนที่ สถานที่ประชุมลูกค้า และเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาปะโค เก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ จากระบบงานสงเคราะห์ชีวิตของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรการเกษตรประกอบด้วยข้อมูลยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เอกสารคู่มือเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต
กลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาปะโค ใช้การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและ การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบง่าย
(Simple Random Sampling) จานวน 370 ราย จากจานวนลูกค้าที่ข้ ึนทะเบียน ผูก้ ตู้ ามข้อบังคับ ฉ.44 (ลูกค้า
เกษตรกร) จานวน 4,643 คน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานสาขาปะโคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต จานวน 6 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบบสอบถามกับลูกที่เขามารับบริ การใน ธ.ก.ส.สาขาปะโค และตามสถานที่ประชุมกลุ่มลูกค้าภายใน
หมู่บา้ น โดยทาการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ผา่ น Google form จานวน 370 คน ระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและพนักงานสาขาปะโคโดยผูว้ จิ ยั ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวติ จานวน 6 ราย
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
นามาวิเคราะห์และอธิ บายผลโดยแสดงค่าของข้อมูล
ประกอบการอธิ บายผลในลักษณะตารางและรู ปกราฟ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage) ในแบบสอบถามส่ วนที่ 1 จานวน 14 ข้อ สาหรับอธิ บายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ หลัก อาชี พ เสริ ม รายได้ต่ อ เดื อ น ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ เดื อ น ภาระหนี้ ธ.ก.ส.
และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์
ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ใช้สาหรับการวิเคราะห์ ส่ วนที่ 3 ตามสู ตรการคานวณความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น วิเคราะห์ระดับความสาคัญ ตามระดับชั้นของคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่า t-test ในการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรซึ่ งจาแนกเป็ น 2
กลุ่ม ค่า F-test ในการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรซึ่ งจาแนกเป็ น 3 กลุ่มขึ้นไป โดยระดับความเชื่อมัน่ ที่
95%วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ร่ วมกับแนวคิดทฤษฎี เพื่อหาสาเหตุยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ลดลง
รวมทั้งสรุ ปข้อปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข
6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.และยังมีผลคุม้ ครองอยู่
คิดเป็ นร้อยละ 50.8 สาเหตุที่กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.ของลูกค้าบางส่ วนขาดผลบังคับเกิดจาก เงินใน
บัญชี ไม่พอชาระเบี้ ยประกัน คิดเป็ นร้ อยละ 23.26 ลูกค้าที่ ส่วนใหญ่มีหรื อเคยมี กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส.มอบรัก คิดเป็ นร้อยละ 75.5 สาเหตุที่เลือกใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. พบว่าส่ วนใหญ่เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงคุม้ ครองสิ นเชื่อ จานวน 131 คาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 45.02 บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่คือบุคคลในครอบครัวจานวน 80 คาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 32
ในกลุ่มตัวอย่างไม่เคยมี กรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่รู้จกั กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. คิดเป็ นร้อยละ 57.7
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความคุม้ ครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความ
ต้องการ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า ธ.ก.ส.เพิ่มรักมีความคุม้ ครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการมาก
ที่สุด X =4.14 S.D.= 0.78 แปลผล เห็นด้วยมาก ด้านความคุม้ ครองชัดเจนเข้าใจง่าย ธ.ก.ส.เพิ่มรักมีเงื่อนไขความ
คุม้ ครองชัดเจนเข้าใจง่ายมากที่สุด X =4.09 S.D.=0.80
แปลผล เห็นด้วยมาก ด้านวงเงินทุนประกันต่อเบี้ย
ประกันมีความเหมาะสมธ.ก.ส.รักคุณมีวงเงินทุนประกันต่อเบี้ยประกันมีความเหมาะสม มากที่สุด X =4.07 S.D.=
0.82 แปลผล เห็นด้วยมากซื้ อ ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความ
คุม้ ครอง มากที่สุด X =4.07 S.D.= 0.77 แปลผล เห็นด้วยมาก ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า การที่ ธ.ก.ส.มีสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศมีผลมากที่สุด X =4.20
S.D.= 0.73
แปลผล เห็นด้วยมาก ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ อย่างสม่าเสมอ มีผลมากที่สุด X =4.16 S.D.= 0.77
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แปลผล เห็นด้วยมาก ปั จจัยด้านบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าพนักงานมีเพียงพอในการให้บริ การ มีผลมาก
ที่สุด X =4.30 S.D.= 0.68 แปลผล เห็นด้วยมากที่สุดปั จจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพผูต้ อบ
แบบสอบถามเห็นว่าการมีมีสานักงานเป็ นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ มีผลมากที่สุด X =4.31 S.D.= 0.69 แปลผลเห็นด้วย
มากที่สุด ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อปั จจัยด้านกระบวนการผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าการมีหลายช่องในการ
ชาระค่าเบี้ยประกันมีผลมากที่สุด X =4.20 S.D.= 0.71แปลผล เห็นด้วยมาก
ผลการทดสอบสมติฐาน
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต t-test
ปัจจัยด้ าน
ข้ อมูล
n
Mean
S.D.
t
p
Sig.
เพศ
ชาย
86
1.83
.706
2.664 .008
.064
หญิง
284
1.59
.730
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต F-test
ปัจจัยด้ าน
แหล่งความ
Sum of
df
Mean Square
แปรปรวน
Squares
รายได้
ระหว่างกลุ่ม
3.144
5
.629
ภายในกลุ่ม
193.764
364
.532
รวม
196.908
369
อายุ
ระหว่างกลุ่ม
2.218
4
.555
ภายในกลุ่ม
194.690
365
.533
รวม
196.908
369
สถานภาพ
ระหว่างกลุ่ม
.110
2
.055
ภายในกลุ่ม
196.798
367
.536
รวม
196.908
369
การศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
3.955
5
.791
ภายในกลุ่ม
192.953
364
.530
รวม
196.908
369
อาชีพ
ระหว่างกลุ่ม
4.574
3
1.525
ภายในกลุ่ม
192.334
366
.526
รวม
196.908
369
ภาระหนี้ ธ.ก.ส.
ระหว่างกลุ่ม
7.417
6
1.236
ภายในกลุ่ม
189.491
363
.522
รวม
196.908
369
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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F

Sig.

1.181

.318

1.040

.387

.102

.903

1.492

.192

2.901

.035*

2.368

.029*
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ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัว จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป สรุ ปว่า เพศ รายได้ อายุ สถานภาพ การศึกษา มีการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ไม่แตกต่างกัน ในด้านอาชีพและภาระหนี้ ธ.ก.ส. ที่แตกต่างกัน มีการใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
จากการสัมภาษณ์ พบว่าปั จจัยที่ส่งผลให้ยอดเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตลดลงประกอบด้วย ผลจากนโยบาย
พักชาระหนี้ การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19 ผลด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย เนื่ องจากช่องทางการจาหน่ ายยัง
มีนอ้ ย โดยผลิตภัณฑ์จะต้องจาหน่ายผ่านสาขาของธนาคารและจุดบริ การเคลื่อนที่ของธนาคารเท่านั้น ยังไม่มีระบบ
จาหน่ ายทางออนไลน์ต่างๆ จึ งเป็ นขอจากัดของลูกค้าที่ มีความประสงค์จะฝากเงิ นสงเคราะห์ชีวิต ที่ ไม่มีเวลามา
ติดต่อกับธนาคาร ด้านพนักงานพนักงานอาจไม่มีความชานาญพอเพราะปริ มาณงานมี มากไม่มีเวลาศึกษาเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเนื่ องจากไม่ได้รับการอบรมหรื อผ่านการเทรนด้านการ
ขายและด้ว ยปริ ม าณงานที่ ม ากเกิ น ไปในแต่ ล ะวัน ท าให้พ นัก งานไม่ ส ามารถดู แ ลเอาใจใส่ ลู ก ค้าอย่า งแท้จ ริ ง
ด้านอาคารสถานที่ อาคารมีความคับแคบเมื่อเทียบกับปริ มาณลูกค้าที่มาใช้บริ การซึ่ งในบางช่วงมีลูกค้าจานวนมาก
เมื่ อลูกค้ามาใช้บริ การจานวนมากทาให้เกิ ดปั ญหาที่ จอดรถไม่เพียงพอ เกิ ดความแออัด ประกอบกับ ธ.ก.ส.เป็ น
ธนาคารของรัฐ ที่มีหน้าที่ตอ้ งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทาให้ในบางช่วงที่มีเงินการโอนเงินช่วยเหลือของรัฐบาล
มี ผูม้ าใช้บริ การจานวนมาก เช่ น เงิ นโครงการเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ เงิ นประกันรายได้พืชผลทางการเกษตร เกษตร
สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรี ย ์ เงินเยียวยาเกษตรกร เป็ นต้น
7. การอภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.และยังมีผลคุม้ ครองอยู่
สาเหตุที่กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.ของลูกค้าบางส่ วนขาดผลบังคับเกิดจาก เงินในบัญชีไม่พอชาระเบี้ย
ประกัน ลูกค้าที่ส่วนใหญ่มีหรื อเคยมี กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก สาเหตุที่เลือกใช้กรมธรรม์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. พบว่าส่ วนใหญ่เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงคุม้ ครองสิ นเชื่อ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่คือบุคคลในครอบครัว ส่ วนใหญ่รู้จกั กรมธรรม์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่รู้จกั กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส.มอบรัก สาเหตุที่ไม่เคยทากรมธรรม์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. พบว่าส่ วนใหญ่มีสมาคมฌาปนกิจอยูแ่ ล้วผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความคุม้ ครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า ธ.ก.ส.
เพิ่มรักมีความคุม้ ครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการมากที่สุด ด้านความคุม้ ครองชัดเจนเข้าใจง่าย
ธ.ก.ส.เพิ่มรั กมี เงื่ อนไขความคุม้ ครองชัดเจนเข้าใจง่ายมากที่ สุด
ด้านวงเงิ นทุนประกันต่อเบี้ ยประกันมี ความ
เหมาะสมธ.ก.ส.รักคุณมีวงเงินทุนประกันต่อเบี้ยประกันมีความเหมาะสม ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า
ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความคุม้ ครอง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า การที่ธ.ก.ส.มีสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศมีผลมากที่สุด ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่ามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
มีผลมากที่สุด ปั จจัยด้านบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าพนักงานมีเพียงพอในการให้บริ การ มีผลมากที่สุด ปั จจัย
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ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า การมีมีสานักงานเป็ นหลักแหล่ง
น่าเชื่อถือ มีผลมากที่สุด ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อปั จจัยด้านกระบวนการ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า การมี
หลายช่องในการชาระค่าเบี้ยประกันมีผลมากที่สุด
จากการสัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจเงินฝากเงินสงเคราะห์ ชีวติ ธ.ก.ส.
- สาเหตุที่ส่งผลให้ยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. สาขาปะโค จึงลดลงจากปี ก่อนๆ เป็ นผลจาก
นโยบายพักชาระหนี้เกษตร ซึ่ งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ส่ งผลให้ลูกค้าไม่ตอ้ งชาระหนี้เมื่อถึงกาหนด
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด 19 ลูกค้าที่มากูเ้ งินลดลงลูกค้าขาดความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
- สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อยอดเงินฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. สาขาปะโค ส่ งผล
กระทบให้ยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั รายได้ของเกษตรกรซึ่ งไม่มีเงินนามาฝากเพื่อหักชาระทาง
บัญชีไม่ต่อเนื่ อง ผลกระทบต่อการลงทุนเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าก็ไม่กเู้ งินไปลงทุนประกอบอาชีพจึงกระทบต่อการ
หายอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ส่ งผลกระทบต่อรายได้ของลูกค้า จึงทาให้ไม่มีเงินมาต่อประกัน
- แนวทางในการปรับตัว หรื อแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยการมาปรับทัศนคติของพนักงานให้
คิ ด บวกและมุ่ ง สู่ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน ให้ ไ ด้ติ ด ตามก ากับ และสะท้อ นข้อ มู ล ให้ พ นั ก งานผูป้ ฏิ บ ัติ ง านทราบตาม
สถานการณ์ตลอดสร้างความรู้และความเข้าใจให้ลูกค้าตระหนักถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตสร้าง
นิ สัยการออมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ลูกค้า ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าใจถึงผลดีผลเสี ยการทาประกันเพื่อจะ
ได้มามี แรงจู งใจในการทาประกัน ธนาคารต้องเน้นในการหาลูกค้าที่ มีคุณภาพและจ่ ายสิ นเชื่ อเชิ งรุ กโดยต้องให้
พนักงานออกพื้นที่เพื่อค้นหาลูกค้าที่ดีและมีความต้องการเงินเชื่อจริ งๆ
ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจแบบส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix7P’s)
-ผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากเงิ นสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส. ทั้งในด้านการคุ ม้ ครอง ความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์
มีความเหมาะสมผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้ครบ ประโยชน์ให้คุณค่ากับลูกค้า
-ราคาค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับธนาคาร/บริ ษทั /สมาคมฌาปนกิจอื่นเพราะราคาค่าเบี้ยมี
การนับตามอายุซ่ ึ งเป็ นช่วงอายุและการต่ออายุผลิตภัณฑ์กท็ าให้ลูกค้าเกิดความคุม้ ค่าไม่ขาดโอกาสและไม่ตอ้ งจ่ายเบี้ย
ในราคาที่สูงขึ้น
-ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั ยังมีนอ้ ยอยูธ่ นาคารควรเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ให้หลากหลายเพื่อความสะดวกในการซื้ อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
-การส่ งเสริ มการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ การให้ส่วนลดของสมนาคุณเหมาะสมดีธนาคาร
มีการเชิญชวนลูกค้าให้สมัครใช้แอพพลิเคชัน่ ของธนาคารและมีการเข้ากลุ่มไลน์ Baac connect แต่น่าจะมีช่วงฤดูกาล
promote ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ หรื อแนะนาช่วงอายุที่ทาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
-พนักงานมีเพียงพอ แต่ความชานาญใน ผลิตภัณฑ์อาจไม่มีความชานาญพอเพราะปริ มาณงานมี มากไม่มี
เวลาศึกษาเข้าใจผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากไม่ได้รับการอบรมหรื อผ่านการเทรนด้านการขายและด้วยปริ มาณงานที่มาก
เกินไปในแต่ละวันทาให้พนักงานไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ ลกู ค้าอย่างแท้จริ ง
-อาคารสถานที่มีความเหมาะสมแต่ความขับแคบเมื่อเทียบกับปริ มาณลูกค้าที่มาใช้บริ การซึ่ งในบางช่วงมี
ลูกค้าจานวนมาก
- กระบวนการในการพิจารณาสิ นไหม การชาระเบี้ยประกันมีความเหมาะสม
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ด้านแนวทางในการแก้ปัญหา
1. การประชาสัมพันธ์และรับฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.นอกสถานที่
ข้อดี ทาให้เกิดการรับรู ้ที่รวดเร็ วและกว้างขวาง โดยเฉพาะลูกค้าธ.ก.ส.กลุ่มที่ยงั ไม่ทราบรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์จะได้มีโอกาสในการรับรู ้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ซกั ถามข้อมูลต่างๆเมื่อเกิดความสงสัย รวมถึงการการ
ออกไประชาสัมพันธ์พร้ อมกับการบริ การรับฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตนอกสถานที่ เป็ นการอานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกได้เกิดความสะดวกสบายและลดความแออัดของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายในธนาคาร
ข้อเสี ย เมื่อออกไปดาเนินการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตนอกสถานที่ จาเป็ นต้องนาพนักงานการเงินอออก
พื้นที่ไปด้วย 1 คน อาจส่ งผลกระต่อการบริ การลูกค้าภายในสาขา รวมถึงมีความเสี ยเมื่อธนาคารต้องนาเงินสด
ออกไปบริ การนอกสถานที่จากการโจรกรรมต่างๆ
งบประมาณที่กาหนดไว้ในงานศึกษา 36,000 บาท
2.การฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ข้อดี พนักงานสาขาจะเกิดความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และมีศกั ยภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้
เกิ ดความสามารถในการให้บริ การ สามารถชี้ แจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์รวมถึงแนะนาจูงใจให้ลูกค้าสามารถเลือก
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ได้อย่างเหมาะสม และเกิดความประทับใจกับลูกค้า
ข้อเสี ย สาขาจะต้องใช้จ่ายกับค่าจัดการฝึ กอบรมและกระทบต่อวันหยุดของพนักงาน
งบประมาณที่กาหนดไว้ในงานศึกษา 140,000 บาท
3.การต่อเติมขยายต่อเติมและปรับภาพลักษณ์ อาคารสถานที่
ข้อดี การต่อเติมขยายและปรับภาพลักษณ์ อาคารสถานที่ ทาให้เกิดการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
ผูม้ าใช้บริ การและเกิดความประทับใจเมื่อเห็นอาคารสถานที่กว้างขวางทันสมัย ลดความแออัดของลูกค้า และการ
แพร่ ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
ข้อเสี ย สาขาต้องลงทุนกับค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารสถานที่จานวนมากและเกิดความไม่สะดวกต่อ
ลูกค้าและผูม้ าใช้บริ การในช่วงที่มีการดาเนินการก่อสร้าง
งบประมาณที่กาหนดไว้ในงานศึกษา 1,280,000 บาท
ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาคือการประชาสัมพันธ์และรับฝากกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส.นอกสถานที่เป็ นการแสวงหาลูกค้าเชิงรุ กประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถให้บริ การกับลูกค้าที่สนใจได้ทนั ทีท้ งั
ยังจะสามารถสร้างยอดรับฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.ได้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ องรวมถึงเน้นอบรม
พนักงานที่จะออกไปประชาสัมพันธ์ให้มีความรู ้ความเข้าใจในผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนาให้กบั ลูกค้าและครอบครัว
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
การควบคุมการทางานโดยปกติธนาคารจะกาหนดยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ น KPI ให้สาหรับแต่ละ
สาขา โดยผูบ้ ริ หารสาขาจะดาเนินการจัดสรร KPI ให้กบั พนักงานในแต่ละคนโดยจะมีการประเมินผลเมื่อปิ ดบัญชี
คือเดือนสิ้ นเดือนมีนาคมของแต่ละปี บัญชีโดยผลการประเมินนี้ จะมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินในเดือนประจาปี
โดยพนักงานคนไหนมีผลงานโดดเด่นมีคะแนนการประเมินสู งก็จะได้ข้ นั การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่สูงกว่าขั้นปกติ
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การควบคุ ม และการประเมิ น ผลของแนวทางเลื อ กในเชิ ง ปริ ม าณ จะมี ก ารเก็บ ตัว เลขโดยระบบงาน
สงเคราะห์ ชีวิตของธนาคารจะมี การเก็บข้อ มู ลรายละเอี ย ดการจัดท ากรรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตทั้งหมด
ทั้งจานวนราย ยอดเงินฝาก รายได้ของสาขา นอกจากนี้ จะมีการเก็บตัวเลขจากการออกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์
เป็ นจานวนครั้ง ยอดที่ได้ในการออกพื้นที่แต่ครั้ง เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
การควบคุมและการประเมินผลของแนวทางเลือกในเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการพิจารณาจากความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ของใบคาขอฝากเงินกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ให้เป็ นไปตามมาฐานที่ธนาคารได้กาหนด
ไว้และความมุ่งมัน่ ตั้งใจของพนักงานแต่ละคนในการออประชาสัมพันธ์และให้บริ การนอกสถานที่ของธนาคาร
อภิปรายผลการวิจยั
1. ปั จจุบนั ยังมีลกู ค้าที่ยงั ไม่เคยมีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตธ.ก.ส.หรื อเคยมีแต่ขาดผลบังคับไปแล้ว
อีกจานวนมาก รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 49.2 จึงสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าและสร้างยอดการรับฝากเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวติ ให้เพิ่มสู งขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ปั จจัย
ทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจาวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วย
กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งจากจากศึกษาพบว่าบุคคลในครอบครัวมี
บทบาทมากที่สุดในการตัดสิ นใจฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า และนอกจากนี้ ยงั เป็ น
โอกาสตามทฤษฎี Swot Analysis
2. ด้านเหตุผลในการเลือกใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.พบว่าส่ วนใหญ่เพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยงคุ ม้ ครองสิ นเชื่ อ ซึ่ งการเข้าติ ดต่อขอสิ นเชื่ อของลูกค้าในแต่ละครั้ งพนักงานพัฒนาธุ รกิ จจะ
แนะนาให้ลูกค้าทากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ซึ่ งจะเกิดผลต่อลูกค้าทั้งการป้ องกันความ
เสี่ ยง คุ ม้ ครองสิ นเชื่ อ เพื่อออมเงิ น เพื่อลดภาระของทายาท/ผูค้ ้ าประกัน ในอนาคต สอดคล้องกับ
การศึกษาของกนกวรรณ มาประจง (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ลูกค้าในการใช้บริ การเงิ นฝากสงเคราะห์ ชี วิตและครอบครั วของธนาคารออมสิ นในพื้ นที่ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า พฤติ กรรมของลูกค้า มี การใช้บริ การออมสิ นคู่ขวัญมากที่ สุด เหตุผลที่ ใช้
บริ การเนื่องจากต้องการความคุม้ ครอง และโครงการวิจยั โดยเครื อข่ายนักวิจยั จังหวัดสระบุรี(2559) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (มอบรัก)
ของลูกค้า ธ.ก.ส.ในพื้นที่ จงั หวัดสระบุ รี ผลการวิจยั พบว่าสาเหตุที่ลูกค้าเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต เนื่องจากต้องการคุม้ ครองชีวิตมากที่สุด
3. สาเหตุที่ไม่เคยทากรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่มีสมาคมฌาปนกิจ อยูแ่ ล้ว
ซึ่ งลูกค้าที่สมัครเข้าเป็ นลูกค้าเกษตรกรพนักงานสิ นเชื่อจะแนะนาให้ไปสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ซึ่ งหากลูกค้ามีภาระหนี้ สินไม่มากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า
ธ.ก.ส. ก็เพียงพอที่ จะชาระหนี้ สินที่ คา้ งอยู่กบั ธนาคารแต่ถา้ หากมี ภาระหนี้ สินจานวนมากเงิ นจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ก็ไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ สินทั้งหมด จึงเป็ นความจาเป็ นที่
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พนักงานจะแนะนาให้ลูกค้าจัดทากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่ม เติม สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของโครงการวิจยั โดยเครื อข่ายนักวิจยั จังหวัดสระบุรี (2559) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (มอบรัก) ของลูกค้า ธ.ก.ส.ในพื้นที่
จังหวัดสระบุ รี ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุ ที่ลูกค้าไม่ ใช้ผลิ ตภัณฑ์ฯ เนื่ องจากสมัครสมาชิ กฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ธ.ก.ส แล้ว
8. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.ของลูกค้าบางส่ วนขาดผลบังคับเกิดจาก
เงินในบัญชี ไม่พอชาระเบี้ยประกัน สาเหตุที่เลือกใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. พบว่าส่ วนใหญ่เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงคุม้ ครองสิ นเชื่อ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
ส่ วนใหญ่คือบุคคลในครอบครัว ทางเลือกที่เหมาะสมคือการประชาสัมพันธ์และรับฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธ.ก.ส.นอกสถานที่ เป็ นการแสวงหาลูกค้าเชิ งรุ กประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถให้บริ การกับลูกค้าที่สนใจได้
ทันที ทั้งยังจะสามารถสร้างยอดรับฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.ได้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ธนาคารควรออกกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ประกันอัคคีภยั
ประกันสุ ข ภาพ ประกันอุ บ ัติ เหตุ ร ะยะสั้ น ส าหรั บ การศึ กษาดู ง านต่ างๆ ซึ่ งจะสามารถช่ ว ยให้ย อดการฝากเงิ น
สงเคราะห์ชีวติ เพิม่ มากขึ้น
2. ธนาคารควรมีการออกโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มทางการตลาดเพื่อจูงใจให้กบั ลูกค้าได้มาสนใจ ผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตเพิ่มขึ้น เช่น ดอกเบี้ยอัตราพิเศษสาหรับลูกค้าที่ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต หรื อมอบของสมนาคุณ
ต่างๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.มีความหลากหลาย การแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าตอบเองทั้งหมดจึงอาจได้รับข้อมูล
ไม่ครบถ้วน จึ งควรจัดเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการตอบแบบสอบถามในการทาการศึกษาครั้ งนี้ ได้จดั
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าในการตอบแบบสอบถาม แต่เมื่อไปลงพื้นที่สารวจข้อมูลจริ งๆ พบว่ามีลูกค้าจานวนมากทา
ให้การดูแลการตอบแบบสอบถามไม่ทวั่ ถึง
2.ควรศึ กษาถึ งความต้อ งการของลูกค้าว่ามี ค วามต้อ งการให้ธ นาคารออกรู ป แบบผลิ ตภัณฑ์ใดเพิ่ ม เติ ม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระเรื่ องนี้ ส าเร็ จได้ ด้ ว ยความกรุ ณาจากอาจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ มะหะหมั ด
ที่ได้ให้ความกรุ ณาแนะนา ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยความ
เอาใจใส่ จ นสาเร็ จลุ ล่วงเป็ นอย่างดี ผูศ้ ึ กษาจึ งขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
รวมถึ ง
ขอขอบพระคุ ณคณะกรรมการศึ กษาค้นคว้าอิ สระ ที่ ให้คาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์เพื่อปรั บปรุ งแก้ไขเนื้ อหาให้
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาปะโคทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาปะโคที่ได้กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้สัมภาษณ์และตอบคาถามของผูศ้ ึกษา
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