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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานด้านเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ผูศ้ ึกษามีการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย จานวน 15 คน และผูใ้ ช้บริ การเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย จานวน 366 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา มีการนาแนวคิดทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps มา
วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. โดยวิธีการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อนามาวิเคราะห์วา่ ส่ วนผสมทางการตลาดใดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่สุด
รวมถึงใช้ผงั ก้างปลา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการดาเนิ นงานด้านเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย มีสาเหตุมาจาก พนักงานมี
การสื่ อสารกับลูกค้าน้อยเกิ นไปและอธิ บายผลิ ตภัณฑ์ไม่ชดั เจน ทาให้ลูกค้าได้รับการสื่ อสารหรื อแนะนาเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากพนักงานไม่ครบถ้วน รวมถึงการจัดส่ งเอกสารของไปรษณี ย ์ ทาให้ลูกค้าไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน
และไม่ทราบงวดที่กาหนดชาระ แนวทางการแก้ไขปั ญหา พบว่า ด้านการตลาดเป็ นแนวทางที่ดีต่อสาขา สามารถเจาะ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายช่ วยสร้ างความเชื่ อมัน่ ในตัวผลิ ตภัณฑ์และตัวธนาคารเพิ่มการรั บรู ้ เกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์และ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ทาให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการ
ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
คาสาคัญ: ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา, เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ABSTRACT
This study aimed to investigate problems encountered and guidelines for solving a problem in life support
deposit operations of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Wiang Pa Pao branch,
Chiangrai province. Questionnaire and interview were Used for data collection conducted with 15 administrators
and personnel as well as 366 clienteles of the bank. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics and
marketing mix (7Ps) concept was used for analyzing clientele satisfaction with the life support deposit through
standard deviation finding. This aimed to analyze arhich market mix had an effect on the selection to use the life
support deposit service of the bank most. Besides, fishbone diagram was also used for data analysis. Results of the
study revealed that the problem in the life support deposit operations of the bank caused by too little
communication with clienteles and unclear product explanation. This made the clienteles gained inadequate
information of the bank's product. Besides, incomplete delivery of documents by post made clienteles did not
receive the notification letter and did not know due installment. According to guidelines for solving the problems,
it was found that marketing was a good guideline for the branch. This was because it could penetrate target groups
and create reliability in the bank and its product. also used for data analysis, bank caused Also it helped increase
perception about products and benefits which the clienteles would gain from the life support deposit. Consequently,
the clienteles would realize values and benefits of the life support deposit.
Keywords: Problems and solutions, Life support deposit, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
1. บทนา
จากสถานการณ์ ปั จจุ บ ันสถาบันการเงิ นต่าง ๆ มี การแข่ งขันสู ง รายได้ข องธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย จากการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ การนาเทคโนโลยี Mobile Banking หรื อระบบ PromptPay มาใช้ในด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร สาขาเวี ย งป่ าเป้ า จังหวัดเชี ย งรายจึ ง จ าเป็ นต้อ งหารายได้อื่ นมาทดแทน ทั้งยังส่ ง ผลให้
เป้ าหมายในการหาเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตเพิ่ ม มากขึ้ นทุ กปี ปั ญ หาคื อ ปี ที่ ผ่านมาผลการดาเนิ น งานด้านเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงรายยังไม่เคยทาได้
ตามเป้ าหมายเลย ดังตารางที่ 1
สานักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต (สงช.) เริ่ มดาเนิ นงานตั้งแต่ปีบัญชี 2557 ถึงปั จจุบนั เพื่อขับเคลื่อนงานเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตสร้างความมัน่ คงและสร้างภูมิคุม้ กันทางการเงินให้กบั เกษตรกรครอบครัวเกษตรกรอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยื น ด าเนิ น งานรั บ ฝากเงิ น เพื่ อ สงเคราะห์ ชี วิ ต ของเกษตรกรและครอบครั ว ของเกษตรกรภายใต้ก รอบ
พระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549) มาตรา 10 (2) และข้อบังคับฉบับที่ 51 ว่าด้วยการ
รับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั เกษตรกร
และครอบครัวของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืนให้มีโอกาสเข้าถึงหลักประกันพร้อมไปกับการเสริ มสร้างวินยั การออมอย่างมี
แบบแผนตามความสามารถทางการเงิ นด้วยความสมัครใจโดยกาหนดวิสัยทัศน์ (VISION) “เป็ นองค์การชั้นนาที่
เสริ มสร้างหลักประกันชีวิตให้แก่เกษตรกรและครอบครัว” อีกทั้งลูกค้าเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีสวัสดิการต่าง ๆ และ
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เมื่อเสี ยชีวติ อาจจะไม่มีเงินสารองสาหรับการชาระหนี้ หรื อจัดการภาระทางการเงินได้ ทาให้เป็ นภาระของทายาท เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตจึ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างหลักประกัน เพื่อลดความเสี่ ยงให้กบั ธนาคาร, ลูกค้าเกษตรกรและ
ครอบครัว อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตให้แก่ลกู ค้าอีกด้วย
ตารางที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรายไตรมาสย้อนหลัง 3 ปี

ที่มา: สานักเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7Ps
ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ตามแนวคิดของ Koter and Keller ได้กล่าวถึงปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ว่า มี (1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ห มายถึ ง สิ น ค้า และบริ ก ารอัน ประกอบด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก และ
ผลิตภัณฑ์เสริ มซึ่ งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (2) ราคา (3)
ช่องทางการจัดจาหน่ายหมายถึงการที่จะส่ งมอบบริ การให้กบั ลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาในการที่จะส่ งมอบบริ การ
เท่าไหร่ และเกิ ดขึ้ นสถานที่ ไหนและส่ งมอบกันอย่างไร (4) การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นกิ จกรรมด้านการออกแบบ
สิ่ งจูงใจและการสื่ อสารด้านการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า (5) บุคลากรต้องใช้ความพยายามใน
การวางแผนทั้งด้านกาลังคนการสรรหาการคัดเลือกบุคลากรและการฝึ กอบรมพัฒนาและต้องสร้ างแรงจูงใจให้กบั
พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (6) หลักฐานทางกายภาคคือสถานที่และสิ่ งแวดล้อมรวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่สามารถ
จับต้องได้และสิ่ งอานวยความสะดวกต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและลูกค้าที่มาใช้บริ การ (7) กระบวนการเป็ นวิธีในการทางาน
สร้างและส่ งมอบผลิตภัณฑ์โดยต้องอาศัยการออกแบบและปฏิบตั ิให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ผล (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2541)
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ผังก้างปลา
ผังก้างปลา (Fishbone diagram) เป็ นผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุของปั ญหาทั้งหมด
ชื่ อเรี ยกผังก้างปลานี้ เนื่ องจากเป็ นผังที่ มีลกั ษณะคล้ายปลาที่ ประกอบด้วยหัวปลาโครงร่ างกระดูกแกนกลางและ
ก้างปลาโดยระบุปัญหาที่ หัวปลาระบุสาเหตุหลักของปั ญหาเป็ นลูกศรเข้าสู่ กระดูกแกนกลางและระบุสาเหตุย่อยที่
เป็ นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิ ดปั ญหานั้นเป็ นลูกศรเข้าสู่ สาเหตุหลักนอกจากนี้ ผงั ก้างปลามี ชื่อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า
แผนผังอิชิกาว่า (วันรัตน์ จันทกิจ, 2556)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อภิ ช า แสนเมื อ ง (2559) ได้ศึ ก ษากลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจออมเงิ น ฝาก
สงเคราะห์ ชีวิต ธกส มอบรั ก 1/1 มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาเกี่ ยวกับกลยุทธ์ ท างการตลาดที่ มีผลต่อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจออมเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธกส. มอบรั ก 1/1 ผลการศึ กษาพบว่า กลยุท ธ์ ทางการตลาดที่ มี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการการให้บริ การ
ด้านบุ ค ลากรผูใ้ ห้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มี ความสั ม พันธ์ แ ละผลกระทบเชิ งบวกกับ กระบวนการ
ตัดสิ นใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตธกส. โดยรวม
เยาวเรศ คาวงษ์ (2563) ได้ศึกษา แนวทางการเพิ่มและต่ออายุเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักธ.ก.ส.สาขาชุม
แพ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุหลักของยอดเงินฝากและการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักของ
ลูกค้าธ.ก.ส.สาขาชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มีแนวโน้มลดลงทุกปี ผลการศึกษาพบว่าแนวทางใน การแก
ไขปั ญหาสาหรั บกาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คื อ 1) กลยุทธ์ส่งเสริ ม
การตลาด 2) กลยุทธ์ขยายตลาด และ 3) การสร้างความจงรักภักดีเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักของลูกค้า
ธ.ก.ส.ให้ได้ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
จิตราทิพย์ ธัญญะเจริ ญ (2563) ได้ศึกษา การเพิ่มยอด FBI เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาบางปะ
อิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ต้องการเพิ่มยอด FBI เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้กบั สาขาบางปะอิน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้า
ส่ วนใหญ่สนใจในผลิตภัณฑ์ทวีรัก 99 เนื่องจากคุม้ ครองได้ตลอดชีวิต ค่าเบี้ยประกันถูก และยังสามารถลดหย่อนภาษี
ได้อีกด้วย และให้มีการคัดกรองลูกค้าที่ต่ออายุและยังไม่มาต่ออายุ โดยส่ งจดหมายแจ้งเตือนวันครบกาหนดชาระทุก
เดือน โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ธี ระวัฒน์ ขวัญพงษ์ดี (2562) ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหารายได้จากค่าธรรมเนี ยมจากการขายกองทุน
ของธนาคารออมสิ นไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ธนาคารกาหนด มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหารายได้ค่าธรรมเนียมขายกองทุนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปั ญหา คือปั ญหาด้านการ
กาหนดเป้ าหมายของรายได้ค่าธรรมเนี ยม แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ เหมาะสม คื อ การแก้ไขปั ญหาด้านกลยุทธ์
มุ่งเน้นกลยุทธ์ ผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ กบั กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริ การที่
เหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั ญหาการดาเนิ นงานด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการดาเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบปั ญหาการดาเนิ นงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ธนาคารหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จใน
การดาเนินงานต่อไป
2. ทาให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร โดยกาหนดประชากร เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
3.1.1.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชี ยงราย จานวน 15 คน เพื่อสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานระบบเงินฝากสงเคราะห์
ชี วิตของธนาคาร และความเข้าใจในปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อผลการดาเนิ นงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ
สาขา ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง เนื่ องจากผลการดาเนิ นงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงรายไม่เคยทาได้ตามเป้ าหมายเลย
3.1.1.2 ผูใ้ ช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย จานวน 1,567 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
3.1.2.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชี ยงราย จานวน 15 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการสัมภาษณ์ครั้ งนี้ ได้แก่ การเลือกแบบเจาะจง โดย
กาหนดเป็ นเกณฑ์/คุณสมบัติวา่ เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถให้ขอ้ มูลได้ลึกซึ้ งดีที่สุด
3.1.2.2 ผูใ้ ช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย จานวน 319 คน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างจากตาม
แนวทางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูลคือ 319 คน แต่ผศู ้ ึกษาจะทาการเก็บข้อมูลจานวน 366 คน
เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ผล แล้วจึงทาการสุ่ มตัวอย่างแบบตามความสะดวก
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.2.1 แบบสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ า
เป้ า จังหวัดเชียงราย จานวน 15 คน โดยเป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการใช้งานระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต รวมถึงการแนะนาลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
3.2.2 แบบสอบถาม ลูกค้าเกษตรกรผูก้ ขู้ องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชี ยงราย โดยการสุ่ มลูกค้าจานวน 366 คน โดยเป็ นลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ และเติมคาแบบปลายเปิ ด
เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด และเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริ งของ
ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่ มีต่อผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. และเพื่อนามาวิเคราะห์ว่าส่ วนผสม
ทางการตลาดใดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่สุด
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ
(Checklist) ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์เงิ น ฝาก
สงเคราะห์ชีวิตที่ ธ.ก.ส. สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย แบบสอบถามเป็ นคาถามแบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นามาวิเคราะห์และอธิ บายผลโดย
แสดงค่าของข้อมูลประกอบการอธิ บายผลในลักษณะตาราง รวมถึงใช้ผงั ก้างปลา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สาหรับแบบสอบถามลูกค้าเกษตรกรผูก้ ขู้ องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชียงราย มีการนาแนวคิดทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps มาวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ มี ต่อผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส. โดยวิธีการหาค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนามาวิเคราะห์ ว่า
ส่ วนผสมทางการตลาดใดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่สุด
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป ของผูซ้ ้ื อกรมธรรม์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ า
เป้ า จังหวัดเชียงราย สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้ เพศชาย ร้อยละ 51.60 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 45.90 สถานภาพสมรส ร้อย
ละ 72.10 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 37.70 อาชี พ ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ 27.90 มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่
15,000 ร้อยละ 45.10 มีเงินออมต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 43.00 มี หนี้ เงินกูอ้ ยูท่ ี่ 100,000-500,000 บาท
ร้อยละ 53.78 พบว่ามีการฝากเงินสงเคราะห์ชีวติ เพียง 1 กรมธรรม์ เหตุผลที่เลือกซื้ อประกันเพื่อเป็ นหลักประกันความ
มัน่ คงให้ชีวิต ครอบครั วและคนที่ อยู่ในอุปการะ โดยเป็ นกรมธรรม์แบบสะสมทรั พย์ จะเลือกซื้ อประกันเมื่ อมี คน
ชักชวนให้ซ้ื อ โดยจะเลือกซื้ อประกันผ่านตัวแทนขาย/นายหน้าประกัน โดยตนเองเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
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มากที่สุด ลูกค้ามีรูปแบบการออม โดยนาเงินไปฝากธนาคาร ร้อยละ 43.29 สามารถส่ งเบี้ยประกันได้ปีละ 10,000 บาท
ผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. ที่ เลือกซื้ อคือประเภท ธ.ก.ส. เพิ่มรั ก 12/10 สาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ เพื่อเป็ นการออม ร้ อยละ 69.49 โดยสะดวกส่ งชาระเบี้ยประกันโดยหักผ่านบัญชี เงินฝากอัตโนมัติ ร้อยละ
72.77 ต้องการให้ธนาคารแจ้งกาหนดการชาระเบี้ ยประกันผ่านช่องทางข้อความทางโทรศัพท์มือถือ ร้ อยบะ 87.19
และช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทราบจาก พนักงาน ธ.ก.ส. มากที่สุด ร้อยละ 85.41
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
เวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่ วนผสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่สุดคือ กรมธรรม์เงินฝากเป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ด้ ด้านราคา (Price) โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่สุดคือ กรณี ส่งเงินฝาก
ไม่ ท ันตามก าหนดสามารถผ่อ นผันให้อี ก 31 วัน ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
ส่ วนผสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่ สุดคือ อยูใ่ นแหล่งชุ มชน
สะดวกต่อการเดินทาง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผล
ต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ การเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่ สุ ดคื อ มี การดู แลผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดอายุ
กรมธรรม์ ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ (People) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่สุดคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็ นกันเอง ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่ สุดคือ ด้านภาพลักษณ์และความมี ชื่อเสี ยงของธนาคาร ด้านกระบวนการ (Process)
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มากที่สุด
คือ มีการทางานที่ถกู ต้องแม่นยาและมีมาตรฐาน
สาหรับสาเหตุที่ลกู ค้าไม่ต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ มากที่สุดคือ ไม่ทราบงวดที่ถึงกาหนดชาระ
ฝากส่ ง สาเหตุรองลงมาคือ จานวนเงินในการส่ งเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแต่ละครั้ง ไม่พอหักบัญชี อตั โนมัติเมื่อครบ
กาหนด มีภาระค่าใช้จ่ายครัวเรื อนมาก จึงไม่มีเงินต่ออายุกรมธรรม์ และมีภาระหนี้ สินจานวนมาก ต้องนาเงินไปชาระ
หนี้สินก่อนการต่ออายุกรมธรรม์ ตามลาดับ
สรุ ปผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและพนัก งานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียง
ป่ าเป้ า จังหวัดเชี ย งราย จ านวน 15 คน โดยเป็ นลักษณะค าถามแบบปลายเปิ ด เพื่ อสอบถามความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และการใช้งานระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ า
เป้ า จังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณ์ พบว่า
ส่ วนที่ 1
1. เพศชายร้อยละ 68 และเป็ นเพศหญิงร้อยละ 32
2. อายุ ต่ากว่า 30 มากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี อายุมากกว่า 51 ปี และ อายุ 41-50 ปี ตามลาดับ
3. สถานภาพสมรส โสดมากที่สุด รองลงมาคือสมรส
4. ระดับการศึกษาสูงสุ ด ปริ ญญาตรี สูงสุ ด รองลงมาคือปริ ญญาโท
5. ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจมากที่สุด รองลงมา คือ ตาแหน่งพนักงานการเงิน/พนักงานธุรการ และ
ผูช้ ่วยพนักงานธุรการ ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2
1. พนักงานรู้จกั ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต คิดเป็ น 100%
2. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธ.ก.ส. คิดเป็ นร้อยละ 70 และ
มีความเข้าใจปานกลาง ร้อยละ 30
3. พนักงาน ร้อยละ 80 สามารถตอบได้วา่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ มี 4 ประเภท ได้แก่
3.1 ธ.ก.ส. มอบรัก
3.2 ธ.ก.ส. เพิ่มรัก
3.3 ธ.ก.ส. ทวีรัก
3.4. ธ.ก.ส. รักคุณ
4. พนักงาน ร้อยละ 70 สามารถอธิ บายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแต่ละประเภทได้อย่างเข้าใจ
ได้แก่
4.1 ธ.ก.ส. มอบรัก คือ ประกันการคุม้ ครองสิ นเชื่อตามวงเงินกู้
4.2 ธ.ก.ส. เพิ่มรัก คือ ประกันเงินออม
4.3 ธ.ก.ส. ทวีรัก คือ ประกันคุม้ ครองตลอดชีพ
4.4. ธ.ก.ส. รักคุณ คือ ประกันอุบตั ิเหตุ
5. พนักงานเคยซื้ อหรื อมีความสนใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ร้อยละ 70 และไม่เคยซื้ อ ร้อย
ละ 30 เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่าย
6. พนักงานคิดว่าผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมีความน่าเชื่อถือ คิดเป็ นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็ น
ธนาคารที่มีความมัน่ คง มีระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทาให้ผฝู ้ ากมีความมัน่ ใจ
7. พนักงาน จะแนะนาให้ลูกค้ามาซื้ อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ตามความเหมาะสมและสนใจของ
ลูกค้า คิดเป็ นร้อยละ 100 แต่มีบางคนขาดความรู ้ความเข้าใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ ทาให้ไม่สามารถสื่ อสารกับ
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ส่ วนที่ 2 สาเหตุของปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ ชีวติ ของ ธ.ก.ส. สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
1. ลูกค้ารายเดิมไม่ต่ออายุกรมธรรม์
พบว่าสาเหตุ ที่ลูกค้ารายเดิ มไม่ ต่ออายุกรมธรรม์เนื่ อ งจากสาเหตุ 4 ประการ ได้แก่ สาเหตุ ที่ เกิ ดจากตัว
พนักงาน คือ มีการสื่ อสารกับลูกค้าน้อยเกินไปและอธิ บายผลิตภัณฑ์ไม่ชดั เจน ทาให้ลูกค้าไม่เข้าใจรายละเอียดของ
ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งลูกค้าที่ ฝากเงิ นสงเคราะห์ ชีวิตไปแบบไม่ เข้าใจมี จ านวนมาก กอปรกับพนักงานของสาขาเองขาด
แรงจูงใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า สาเหตุจากตัวลูกค้าคือ ลูกค้าได้รับการสื่ อสารหรื อแนะนาเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากพนักงานไม่ครบถ้วน ทาให้เข้าใจผิดพลาด กอรปกับลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ สินจานวนมาก ทาให้
มี เ งิ น ออมไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การฝากเงิ น สงเคราะห์ ชี วิ ต สาเหตุ จ ากผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ รู ป แบบกรมธรรม์ เงื่ อ นไข
ประโยชน์จากกรมธรรม์ ลูกค้ามีความเข้าใจไม่ครบถ้วน กอปรกับช่องทางการสื่ อสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของสาขา
มีนอ้ ยเกินไป ไม่ครอบคลุม ทาให้ลูกค้าไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงวดชาระเบี้ยประกัน ช่องทาง ขั้นตอนการติดตาม
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ลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าของสาขายังขาดประสิ ทธิ ภาพ มีการส่ งจดหมายแจ้งเตือนลูกค้า สาเหตุจากปั จจัยภายนอก
ซึ่ ง ได้แก่ การจัดส่ งเอกสารของไปรษณี ย ์ ทาให้ลูกค้าไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน และไม่ทราบงวดที่กาหนดชาระ ทา
ให้ก รมธรรม์ข าดต่ อ อายุ สาเหตุ จ ากปั จ จัย ด้า นการตลาด คื อ การท าการตลาดการส่ งเสริ ม การขายในเรื่ อ งของ
โปรโมชัน่ และผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ ยังไม่จูงใจให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส.

ภาพที่ 1 แผนผังสาเหตุของปัญหาการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
ส่ วนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ ชีวติ ของ ธ.ก.ส. สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัด
เชียงราย
ทางเลือกที่ 1 การแก้ไขปัญหาในส่ วนพนักงาน
(1) กาหนดตัวชี้ วดั เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นรายบุคคลในอัตราส่ วนที่เท่ากันมีการสร้างแรงจูงใจและให้
ผลตอบแทนพนักงานที่มีผลการดาเนิ นงานดีเยีย่ มสู งสุ ด 3 อันดับแรกเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการทางาน
ได้แก่ การมอบรางวัลให้กบั พนักงานเป็ นของขวัญมูลค่า 5,000 บาทจานวน 3 รางวัลและการให้ข้ นั พิเศษอย่างน้อย
ระดับ D สาหรับพนักงาน 3 ท่านนี้เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(2) มอบหมายการดู แ ลลู ก ค้า แยกเป็ นรายบุ ค คล ลู ก ค้า เงิ น กู้ข องธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้พนักงานดูแลลูกค้า โดยพนักงานต้องมีขอ้ มูลที่สาคัญ และ
จาเป็ นของลูกค้าที่ตนเองดูแล ได้แก่ ประเภทประกันหรื อเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ลูกค้ามีอยู่ ณ ปั จจุบนั เบี้ยประกันที่
ลูกค้าต้องชาระวันครบกาหนดชาระเบี้ยประกันหรื อต่ออายุกรมธรรม์ขอ้ มูลผูร้ ับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นต้น
(3) จัดอบรมให้ความรู ้ และพัฒนาความรู ้ดา้ นเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตทักษะด้านสิ นไหมการต่ออายุสัญญา
กรมธรรม์บริ การหลังการขายรวมทั้งที่ปรึ กษาด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้กบั พนักงานกาหนดให้พนักงานในสาขา
ทุกคนต้องอบรมและสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัย
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ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ทางเลือกที่ 2 การแก้ ไขปัญหาในส่ วนของกระบวนการและขั้นตอนในการรับฝากการพิจารณาและการเคลม
เงินฝากสงเคราะห์ ชีวติ
(1) ปรั บปรุ งช่ องทองการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตให้สามารถสื่ อสารแก่
ลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึงสะดวกรวดเร็ วและเข้าใจง่าย
(2) การนาเทคโนโลยี InsurTech เข้ามาช่วยในระบบฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตดังนี้
- ด้านการเลือกซื้ อนามาช่วยสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าช่วยวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลที่มีอยูว่ า่ ความ
ต้องการของลูกค้ามี ความเสี่ ยงด้านไหนควรท าประกันหรื อเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตประเภทใดเท่ าไหร่ บา้ งถึ งจะ
เหมาะสมและคัดเลือกหรื อแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และคุม้ ค่าที่สุดจากฐานข้อมูลมาแนะนาให้ได้ทนั ทีช่วยลด
ปั ญหาลูกค้าที่ไม่ตอ้ งการซื้ อกับพนักงานเพราะกลัวอึดอัดใจหรื อกลัวว่าพนักงานจะหลอกขายหรื อให้คาแนะนาที่ไม่
เหมาะสม
- ด้านการขายและการบริ หารเทคโนโลยี InsurTech ช่วยให้พนักงานมีความสะดวกในการจัดการกับระบบ
ข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นเช่นประวัติขอ้ มูลส่ วนตัวสุ ขภาพทรัพย์สินแบบประกันที่มีอยูว่ นั ครบ
กาหนดและวันสาคัญต่าง ๆ ที่จะช่วยแจ้งเตือนพนักงาน ทาให้พนักงานวางแผนงานในการเข้าพบทบทวนและบริ การ
ลูกค้าได้อย่างเป็ นระบบมากขึ้ นลดเวลาและความผิดพลาดในการสมัครทาเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตทาให้ธนาคาร
สามารถอนุมตั ิได้รวดเร็ วขึ้นและลูกค้าก็สามารถฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึ้น
- ด้านการพิจารณารับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตสามารถวิเคราะห์ความเสี่ ยงเฉพาะบุคคลในด้ านของสุ ขภาพ
การใช้ชีวิตการเดินทางหรื อการขับขี่ได้อย่างละเอียดผ่านการใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดและเก็บข้อมูลเพื่อประเมิ น
สุ ขภาพและความแข็งแรง
- ด้านการเคลมเดิ มการเคลมแต่ละครั้ งใช้เอกสารหลักฐานจานวนมากและใช้เวลานานในการสื บค้นเพื่อ
พิสูจน์วา่ ใครผิดใครถูกหรื อมีการเคลมอย่างซื่ อสัตย์หรื อไม่เทคโนโลยี InsurTech จะช่วยพัฒนาระบบการรับแจ้งเคลม
ให้เป็ นแบบออนไลน์เชื่อมต่อข้อมูลกันทั้งหมดซึ่ งจะช่วยให้การติดตามและสื บค้นข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น
ทางเลือกที่ 3 การแก้ไขปัญหาในส่ วนในส่ วนโปรโมชั่นและการส่ งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
(1) ประชาสัมพันธ์ / สร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ Facebook / YouTube ซึ่ งเป็ น
ช่ อ งทางสื่ อ ที่ มี ต ้น ทุ น ต่ า กว่ า สื่ อ โทรทัศ น์ แ ละสามารถเจาะกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายได้ส าขามี ก ารเดิ น ตลาดเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และช่วยเพิ่มการรับรู ้ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
(2) สร้างการตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตซึ่ งเมื่อลูกค้าผูก้ เู้ สี ยชี วิต
ภาระเงินกูด้ งั กล่าวจะได้ไม่ตกเป็ นภาระของทายาทและทายาทก็จะเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์เพื่อเป็ นเงิน
ออมและเป็ นมรดกสาหรับทายาทต่อไปทาให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ของการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตที่นอกเหนื อจาก
การคุม้ ครองชีวติ แล้วยังเป็ นการออมเงินที่ได้รับคืนเมื่อฝากส่ งครบกาหนดและเป็ นหลักประกันที่มนั่ คงของชีวิต
(3) สาขามีการทาโปรโมชัน่ เองนอกเหนื อจากที่ธนาคารมี ได้แก่ กิจกรรมกรมธรรม์นาโชคสาหรับลูกค้าที่
ฝากเงินสงเคราะห์รายใหม่และสาหรับลูกค้าที่ต่ออายุสัญญากรมธรรม์หรื อส่ งชาระงวดถัดไปดังนี้
- ลูกค้ารายใหม่ทุกรายที่ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตรับกระเป๋ าสะพาย ธ.ก.ส. จานวน 1 ใบมูลค่า 250 บาท

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1859

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ทางเลือกที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝากสงเคราะห์ ชีวิตใหม่ เช่ น ผลิตภัณฑ์ คุ้มครองชีวิตเกษตรกรทั่วไปและ
ชุ มชน ผลิตภัณฑ์ สะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ คุ้มครองอุบัตเิ หตุ
(1) พัฒนาการบริ การทางการเงินครบวงจรและทันสมัย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มแบบเชิง
รุ ก อย่างน้อยปี ละ 1 ผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์คุม้ ครองชีวิตเกษตรกรทัว่ ไปและชุมชน ผลิตภัณฑ์สะสม
ทรัพย์ผลิตภัณฑ์คุม้ ครองอุบตั ิเหตุ เพื่อรักษาฐานและขยายฐานลูกค้ารายคนและชุมชน เข้าถึงระบบภูมิคุม้ กันเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวติ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
แนวทางที่เลือกในการแก้ ไขปั ญหา ผูศ้ ึ กษาได้พบว่าแนวทางที่ 3 ด้านการตลาดเป็ นแนวทางที่ ดีต่อสาขา
สามารถเจาะกลุ่ ม ลูกค้าเป้ าหมายช่ วยสร้ างความเชื่ อ มั่นในตัวผลิ ตภัณฑ์แ ละตัวธนาคารเพิ่ มการรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ ตัว
ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ลกู ค้าจะได้รับจากการฝากเงินสงเคราะห์ชีวติ ทาให้ลกู ค้าตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่
ได้จากการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จของแนวทางเลือกด้ านการตลาด
1. ความร่ วมมือของผูบ้ ริ หารและพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชียงราย และทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงสามารถนาไปสู่ ทศั นคติในเชิงบวกและส่ งผลให้พฤติกรรมออกมาดีในที่สุด
ผูบ้ ริ หารควรต้อง “สนับสนุ น” และ “ใส่ ใจ” เพื่อกระตุ น้ ให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในองค์กรเกิ ดการตื่ นตัวและตระหนักถึ ง
ความสาคัญของเป้ าหมายหรื อผลการดาเนิ นงาน เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันและทาให้
เกิดระบบบริ หารจัดการที่เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
2. การติ ดต่อสื่ อสารระหว่างกันทั้งพนักงานต่อพนักงานและพนักงานต่อลูกค้า พนักงานควรได้รับการ
ฝึ กอบรมให้เกิ ดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ พนักงานกับลูกค้ามีการติดต่อกันอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
ร่ วมกัน
3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรวมถึงการให้บริ การของพนักงานในสาขาที่ปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ทั้งผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่มีคุณภาพดีกว่าหรื อสู งกว่าคู่แข่ง สาขาก็มีโอกาสขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเมื่อลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ โอกาสที่จะกลับมาซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อมีการบอกต่อในอนาคตก็มีมากขึ้นด้วย โอกาสที่จะแข่งขันกับ
คู่แข่งก็เพิ่มมากขึ้นด้วย การบริ การที่ดีทาให้ลกู ค้าเชื่อมัน่ ไว้วางใจและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเป็ นลูกค้าประจา
4. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัลเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจ สามารถขับเคลื่อนงานเพื่อให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ทาให้พนักงานหรื อบุคคลากรเกิดความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะทาให้การดาเนิ นการตามเป้ าหมายให้ประสบ
ความสาเร็ จ
แผนสารอง / แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
1. มีการศึกษาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรองรับในกรณี ที่มีการนาเทคโนโลยี InsurTech มาใช้ในระบบฝากเงิน
สงเคราะห์ชีวิตแล้วไม่ประสบผลสาเร็ จ
2. มี การปรั บปรุ งรู ปแบบแผนการตลาดเพิ่มการจัดโปรโมชัน่ และกิ จกรรมทางการตลาดรู ปแบบอื่นเพื่อ
ให้ผลการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. เป็ นไปตามเป้ าหมาย มีการรับฝากกรมธรรม์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น
3. มี การเปรี ยบเที ยบงบประมาณในการจัดกิ จกรรมทางการตลาดกับผลตอบรับ และผลตอบแทนที่ ได้ว่า
คุม้ ค่าต่อการทาการตลาดหรื อไม่ วางแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม อาจมีการตัดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่คุม้ ค่าต่อการ
ทาการตลาดออก
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1860

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาเวี ย งป่ าเป้ า จังหวัด เชี ยงราย พบว่า ปั ญ หา คื อ ลูก ค้า รายเดิ ม ไม่ ต่ อ อายุ
กรมธรรม์ เนื่ องจากสาเหตุ 4 ประการ ได้แก่ สาเหตุที่เกิดจากตัวพนักงาน คือ มีการสื่ อสารกับลูกค้าน้อยเกินไปและ
อธิ บายผลิตภัณฑ์ไม่ชดั เจน ทาให้ลูกค้าไม่เข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งลูกค้าที่ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตไปแบบ
ไม่เข้าใจมีจานวนมาก กอปรกับพนักงานของสาขาเองขาดแรงจูงใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า สาเหตุจาก
ตัวลูกค้าคือ ลูกค้าได้รั บการสื่ อสารหรื อแนะนาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์จากพนักงานไม่ครบถ้วน ทาให้เข้าใจผิดพลาด
กอรปกับ ลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ สินจานวนมาก ทาให้มีเงินออมไม่เพียงพอสาหรับการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
สาเหตุจากผลิตภัณฑ์ คือ รู ปแบบกรมธรรม์ เงื่อนไข ประโยชน์จากกรมธรรม์ ลูกค้ามีความเข้าใจไม่ครบถ้วน กอปร
กับช่ องทางการสื่ อสารเกี่ ย วกับ ตัวผลิ ตภัณฑ์ของสาขามี น้อยเกิ นไป ไม่ ครอบคลุ ม ทาให้ลูกค้าไม่ ได้รับ ข่าวสาร
เกี่ยวกับงวดชาระเบี้ยประกัน ช่องทาง ขั้นตอนการติดตามลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าของสาขายังขาดประสิ ทธิ ภาพ
มีการส่ งจดหมายแจ้งเตือนลูกค้า สาเหตุจากปั จจัยภายนอกซึ่ ง ได้แก่ การจัดส่ งเอกสารของไปรษณี ย ์ ทาให้ลูกค้าไม่ได้
รับจดหมายแจ้งเตือน และไม่ทราบงวดที่กาหนดชาระ ทาให้กรมธรรม์ขาดต่ออายุ สาเหตุจากปั จจัยด้านการตลาด คือ
การทาการตลาดการส่ งเสริ มการขายในเรื่ องของโปรโมชัน่ และผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ ยังไม่จูงใจให้ลูกค้ากลับมา
ใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ซึ่ งมีความแตกต่างกับงานวิจยั ของ ธี ระวัฒน์ ขวัญพงษ์ดี (2562) เรื่ อง แนว
ทางการแก้ไขปั ญหารายได้จ ากค่าธรรมเนี ยมจากการขายกองทุ นของธนาคารออมสิ นไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ธนาคารกาหนด ซึ่ งพบว่าปั ญหา คือ การกาหนดเป้ าหมายของรายได้
แนวทางการแก้ไขปั ญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ได้แก่
ด้านการตลาดเป็ นแนวทางที่ดีต่อสาขาสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์และตัว
ธนาคารเพิ่มการรับรู ้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตทาให้ลูกค้า
ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แตกต่าง
จากงานวิจยั ของ เยาวเรศ คาวงษ์ (2563) เรื่ อง แนวทางการเพิ่มและต่ออายุเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักธ.ก.ส.สาขา
ชุมแพ ซึ่ งพบว่า แนวทางใน การแก้ไขปั ญหาสาหรับกาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร คือ 1) กลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาด 2) กลยุทธ์ขยายตลาด และ 3) การสร้างความจงรักภักดีเพื่อเพิ่มยอดเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตมอบรักของลูกค้าธ.ก.ส.ให้ได้ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตราทิพย์ ธัญญะ
เจริ ญ (2563) เรื่ อง การเพิ่มยอด FBI เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน โดยให้มีการคัดกรองลูกค้าที่
ต่ออายุและยังไม่มาต่ออายุ โดยส่ งจดหมายแจ้งเตือนวันครบกาหนดชาระทุกเดือน โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์
จากผลการศึกษา เหตุผลที่ลูกค้าเลือกซื้ อประกันเพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้ชีวิตครอบครัวและคนที่
อยูใ่ นอุปการะเหตุผลที่ฝากเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตเพื่อเป็ นการออมเงิ นซึ่ งสอดคล้องกับประเภทเงิ นฝากสงเคราะห์
ชีวติ ธ.ก.ส. ที่ลกู ค้าส่ วนใหญ่ใช้บริ การคือเพิ่มรัก 12/10
ผลการศึ ก ษา ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของลู ก ค้า ในการใช้บ ริ ก ารเงิ น ฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้นการวางแผนการตลาดในแต่ละส่ วนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะทาให้ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1861

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษา ธนาคารและสาขา สามารถนาไปเป็ นข้อมูล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ที่สามารถตอบโจทย์ทางเลือก ให้กบั ลูกค้าได้มากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มความคุม้ ครองลูกค้าที่มีอายุเกิน 60
ปี การเพิม่ สิ ทธิประโยชน์ จากตัวกรมธรรม์และผลตอบแทนอื่น ๆ เพื่อสามารถแข่งขันกับ บริ ษทั ประกันภัยอื่น ๆ ได้
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
สาเหตุของปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตของ ธ . ก. ส. สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย เกิดจากลูกค้า
รายเดิมไม่ต่ออายุกรมธรรม์ พบว่าสาเหตุที่ลูกค้ารายเดิมไม่ต่ออายุกรมธรรม์เนื่ องจากสาเหตุ 4 ประการ ได้แก่ สาเหตุ
ที่ เกิ ดจากตัวพนักงาน คือ มี การสื่ อสารกับลูกค้าน้อยเกิ นไปและอธิ บายผลิ ตภัณฑ์ไม่ชดั เจน ทาให้ลูกค้าไม่เข้าใจ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งลูกค้าที่ ฝากเงิ นสงเคราะห์ชีวิตไปแบบไม่เข้าใจมีจานวนมาก กอปรกับพนักงานของ
สาขาเองขาดแรงจู งใจในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า สาเหตุจากตัวลูกค้าคื อ ลูกค้าได้รับการสื่ อสารหรื อ
แนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพนักงานไม่ครบถ้วน ทาให้เข้าใจผิดพลาด กอรปกับลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ สิน
จานวนมาก ทาให้มีเงินออมไม่เพียงพอสาหรับการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตสาเหตุจากผลิตภัณฑ์ คือ รู ปแบบกรมธรรม์
เงื่อนไข ประโยชน์จากกรมธรรม์ ลูกค้ามีความเข้าใจไม่ครบถ้วน กอปรกับช่องทางการสื่ อสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
ของสาขามีนอ้ ยเกินไป ไม่ครอบคลุม ทาให้ลูกค้าไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงวดชาระเบี้ยประกัน ช่องทาง ขั้นตอนการ
ติดตามลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าของสาขายังขาดประสิ ทธิ ภาพ มีการส่ งจดหมายแจ้งเตือนลูกค้า สาเหตุจากปั จจัย
ภายนอกซึ่ ง ได้แก่ การจัดส่ งเอกสารของไปรษณี ย ์ ทาให้ลูกค้าไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน และไม่ทราบงวดที่กาหนด
ชาระ ทาให้กรมธรรม์ขาดต่ออายุ สาเหตุจากปั จจัยด้านการตลาด คือ การทาการตลาดการส่ งเสริ มการขายในเรื่ องของ
โปรโมชัน่ และผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ ยังไม่จูงใจให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส.
สาหรั บแนวทางในการแก้ไขปั ญหา และนามาปรับใช้ในการบริ หารจัดการการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
ของ ธ.ก.ส. สาขาเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ได้แก่ การพัฒนาด้านการตลาดเป็ นแนวทางที่ดีต่อสาขาสามารถเจาะ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายช่ วยสร้ างความเชื่ อมัน่ ในตัวผลิ ตภัณฑ์และตัวธนาคารเพิ่มการรั บรู ้ เกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์และ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการฝากเงิ นสงเคราะห์ชีวิตทาให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการ
ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต รวมถึงธนาคารหรื อสาขาต้องมีสิ่งตอบแทน หรื อสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความกระตือรื อร้น
และเกิดการร่ วมแรงร่ วมใจของพนักงาน เพื่อให้สาขามีผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย สาหรับเครื่ องมือ ใน
การติดตามเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าของสาขายังมีไม่เพียงพอ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีโปรโมชัน่ ทางการตลาดที่จูง
ใจมากพอ ซึ่ งลูกค้าเกิดการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นทาให้ไม่เกิดการต่ออายุกรมธรรม์ สาขาต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ตัวผลิตภัณฑ์ ให้เกิดคุณค่า และส่ งเสริ มการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่
ข้ อเสนอแนะ
ธนาคารควรให้ความสาคัญในส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า ได้แก่ ในด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านพนักงาน ควรพิ จารณาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้มีลกั ษณะใหม่ หรื อ
ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารควรเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับลูกค้าที่มีการเพิ่มระดับอายุที่มากขึ้นเช่นจาก
การคุ ม้ ครองถึ งอายุ 60 ปี ก็เพิ่มความคุ ม้ ครองเป็ นช่ วงอายุ 20-70 ปี เป็ นต้น เพราะลูกค้าส่ วนใหญ่ ของธนาคารมี
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1862

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

สุ ขภาพแข็งแรง และอายุเกิน 60 ปี เป็ นจานวนมาก และควรมีการเพิ่มข้อ จากัด ในการรับคู่สมรสหรื อทายาทของลูกค้า
เกษตรกรเงินกูใ้ ห้สามารถฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 เพิ่มเติมได้ดว้ ย
2. ด้านราคา ธนาคารควรกาหนดราคาหลายระดับ และหลายทางเลือก เช่น การผ่อนชาระ การให้ส่วนลด
และการกาหนดราคาแบบขั้นบันได เพื่อให้ลูกค้าที่อายุแตกต่างกันมาก ๆ จะได้มีความรู ้สึกว่าลูกค้าได้รับความคุม้ ค่า
ในการตัดสิ นใจฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ธนาคารควรเพิ่มช่ องทางที่ ลูกค้าสามารถติ ดต่อได้สะดวกเช่ น ทางกลุ่ม
Applications สื่ อออนไลน์ของธนาคาร และสามารถให้บริ การลูกค้าได้ทวั่ ประเทศไม่ จากัด ว่าเป็ นลูกค้าของสาขาใด
จังหวัดใด
4. ด้านกระบวนการให้บริ การ ควรลดขั้นตอนและการจัดทากระบวนการสมัครเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต การ
รับผลประโยชน์ การเคลมหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ให้มีความรวดเร็ วและสามารถดาเนิ นการเบ็ดเสร็ จในขั้นตอนเดียว
5. ด้านประเมินทางเลือก ธนาคารควรเพิ่มช่องทางการให้บริ การในการจ่ายเบี้ยประกันการรับผลตอบแทน
และการแจ้งสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกค้าที่หลากหลาย เช่นระบบ ATM ของธนาคาร Applications สื่ อออนไลน์ของ
ธนาคาร
6. ด้า นความรู ้ สึ ก หลัง การซื้ อ ธนาคารมี ก ารพัฒ นาช่ อ งทางการให้ บ ริ การ เช่ น การท าธุ ร กรรมทาง
อินเตอร์ เน็ต (E-Banking) การให้บริ การจัดส่ งเอกสาร เช่ น กรมธรรม์ ใบแจ้งงวดชาระ ใบเสร็ จการชาระเงิ น ให้
เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งและรวดเร็ ว มี ก ารติ ด ต่ อ ลู ก ค้า เป็ นประจ าแจ้ง เตื อ นการต่ อ กรมธรรม์ใ ห้ท ัน เวลาเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าและได้รับการคุม้ ครองอย่างต่อเนื่องจากกรมธรรม์
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาถึ งสาเหตุปัจจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การเพิ่มเติ มเพื่อนาผลมาพัฒนาการให้บริ การ
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การกับความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้าและความคาดหวังของ
ลูกค้าต่อการให้บริ การเฉพาะผลิตภัณฑ์
2. ควรมีการศึกษาโดยเปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบผลในธุ รกิจที่มีสภาพแวดล้อมใน
การดาเนิ นงานแตกต่างกัน ซึ่ งอาจทาให้การศึกษามีประสิ ทธิ ผลและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้ าหมาย
มากขึ้น
3. ควรศึกษาผลกระทบของตัวแปรแทรกที่มีผลต่อการบริ หารงานที่มุ่งเน้นศักยภาพและผลการดาเนิ นงาน
เช่น ประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินงาน หรื อปรับแนวทางแก้ไขให้ตอบสนองการแข่งขัน
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