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--------------------------------บทคัดย่ อ
จากการศึกษา เรื่ องแนวทางการเพิ่มจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต กรณี ศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า เพื่อนาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการเพิ่มจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตของธนาคาร โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคาร จานวน
384 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนพนักงานของสาขาในสังกัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่มีผลการดาเนิ นงานด้านเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต 5 อันดับแรกของจังหวัด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิ งพรรณนาสาหรับข้อมูลเชิ งปริ มาณ ในส่ วนของ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการจัดประเภทข้อมูล (Coding) และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล (Comparison Analysis)
พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 20 – 60 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ และมีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตน้อยกว่าวงเงินกูข้ องลูกค้า ซึ่ งแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับ เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตสาคัญ ที่ สุ ดมาจาก พนักงานของธนาคาร สาหรั บปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้าเป็ นอย่างมาก จึงมีการเสนอให้ธนาคารดาเนิ นกล
ยุทธ์แบบผสมผสานเพื่อนาไปใช้แก้ไขปั ญหาและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และ
สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มจานวนลูกค้าเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
คาสาคัญ: การเพิ่มจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต, เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

ABSTRACT
The study on the guideline of increasing relief fund deposit customers with case studies of Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives, Surat Thani Province branches aimed to study the behaviors and factors
affecting the deposit decision of relief fund deposit customers and to adjust strategies in order to increase bank’s
relief fund deposit customers. The data were collected through a questionnaire with 384 relief fund deposit
customers and in-depth interviews with the top 5 ranked of Relief Fund Deposit bank officials from Surat Thani
branches. Quantitative data was analyzed using Descriptive Analysis whereas Coding and Comparison Analysis
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 992

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

were used to analyze Qualitative data. It was found that most clients were agriculturist in the 20 - 60 age range.
They were mostly primary and secondary school graduates and their relief fund deposits were less than their credit
lines. The study revealed that the most important data source concerning the relief fund deposit was the bank
officials. Marketing mix factors heavily influenced the customer’s decision making on relief fund deposit. It was
recommended that the bank should employ combination strategies to solve the problems in order to meet client
requirements completely as well as to ensure the expanding relief fund deposit customers effectively and to gain the
maximum benefit.
Keywords: Increasing More Relief Fund Deposit Customers, Relief Fund Deposit, Marketing Mix Factor, Bank
for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Surat Thani Province
1. บทนา
การที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท
จึงได้มีการกาหนดนโยบาย พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาสนับสนุนการดาเนิ นงานของธนาคารเพื่อให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ได้กาหนดไว้ จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ที่เรี ยกว่า เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพื่อมุ่งสร้างภูมิ
คุน้ กันและความมัน่ คงให้เกิดแก่เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร พร้อมกับการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่ ง
อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานสงเคราะห์ชีวติ โดยใช้สานักงานกิจการสาขาเป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์
และให้บริ การแก่ลูกค้า ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ปี บัญชี 2561 – 2563
ปี บัญชี
จานวนลูกค้ าเงินกู้ของ
จานวนลูกค้ าเงินฝาก
จานวนลูกค้ าคงเหลือ
ธนาคาร
สงเคราะห์ ชีวติ
2561

57,883

18,565

39,318

2562

48,497

10,215

38,282

2563

47,084

7,046

40,038

ที่มา : รายงานแสดงการเข้าถึงเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ปี บัญชี 2561 - 2563
จากตารางแสดงจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปี บัญชี 2561 – 2563
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมานั้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของอัตราการเข้าถึงระบบภูมิคุม้ กันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า
ในเขตพื้นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งมี ทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่ อง คือ
ร้อยละ 32.29 ในปี บัญชี 2561 ร้อยละ 19.74 ในปี บัญชี 2562 และร้อยละ 15.02 ในปี บัญชี 2563 จะเห็นได้วา่ กลุ่มลูกค้า
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีแนวโน้มลดลงและมีจานวนผูฝ้ ากเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวติ กับธนาคารเพียง 15% ของลูกค้าทั้งหมดที่มีการเคลื่อนไหวดาเนิ นการทาธุ รกรรมกับธนาคาร แสดงให้
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เห็นว่าทิศทางเหล่านี้ เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ธนาคารได้กาหนดไว้ประจาปี
บัญชี 2563 และในอนาคต จึงจาเป็ นต้องทาการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของลูกค้า เพื่อนาผลการศึกษาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการเพิ่มจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ครั้งนี้ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวติ
การประกันชีวิต คือ วิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่ งรวมตัวกัน เพื่อช่วยกันเฉลี่ยภัยอันเนื่ องมาจากการเสี ยชีวิต เมื่อ
บุคคลใดเสี ยชี วิตผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยกับบุคคลดังกล่าวก็จะได้รับเงินส่ วนเฉลี่ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยบริ ษทั
ประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการนาเงินส่ วนเฉลี่ยไปจ่ายให้แก่ผทู ้ ี่มีส่วนได้เสี ยกับบุคคลที่เสี ยชีวิต การทา
ประกันชี วิตจึ งเป็ นการสร้างความมัน่ คงให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยและครอบครัว หากเกิดการเสี ยชี วิตจะได้รับเงินตามที่
กาหนดไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ หากมีชีวิตอยูจ่ นครบกาหนดกรมธรรม์จะได้รับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ซ่ ึ ง
แล้วแต่แบบกรมธรรม์ที่ได้ทาประกันชีวติ ไว้ (ชูเกียรติ ประมูลผล, 2538)
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2552, น. 80-81) ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ ควบคุ ม ได้ ซึ่ งบริ ษ ทั ใช้ร่วมกันเพื่ อ สนองความพึงพอใจแก่ กลุ่ ม เป้ าหมาย ประกอบด้วยเครื่ อ งมื อ ดัง
ต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่ งที่บริ ษทั นาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริ โภคหรื อการใช้
บริ การนั้นสามารถทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
ด้านราคา (Price) จานวนเงินตราที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและ/หรื อบริ การของกิจการ หรื อ
อาจเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและ/หรื อบริ การนั้น ๆ อย่าง
คุม้ ค่ากับจานวนเงินที่จ่ายไป
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place/Channel Distribution) ช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
รวมถึงวิธีการที่จะนาสิ นค้าและ/หรื อบริ การนั้น ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความจูงใจ (Motivation)
ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสิ นค้าและ/หรื อ
บริ การ
ด้านบุคคล (People) พนักงานที่ทางานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ซึ่ งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ผูบ้ ริ หารระดับล่าง พนักงานทัว่ ไป แม่บา้ น เป็ นต้น
ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่
นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้อง
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่ งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้าและ/หรื อ
บริ การขององค์กร เป็ นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ
3. แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
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ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546, น.12 - 13) คือ กิจกรรมการตลาดที่กระทาต่อลูกค้า อาจจะเป็ นลูกค้าผูบ้ ริ โภคหรื อ
ลูกค้าคนกลางในช่องทางการจัดจาหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่องมุ่งให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ดี ตลอดจนรู้สึก
ชอบบริ ษทั และสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นกิ จกรรมการสื่ อสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย (Win -Win Strategy) เป็ นระยะเวลายาวนาน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) และการกาหนดกล
ยุทธ์ (TOWS Matrix)
ทัศนี ย ์ ศรี กาเหนิ ด (2555) กล่าวว่า ในการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT จะถูกแบ่งเป็ นสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในองค์กรและสภาพการณ์ภายนอกขององค์กร หรื ออาจแบ่งตามลาดับสภาพการณ์
ได้ ดังนี้ สภาพการณ์ภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็งขององค์กร (Strengths) และจุดอ่อนหรื อข้อเสี ยเปรี ยบขององค์กร
(Weaknesses) สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร ได้แก่ โอกาสในการดาเนิ นงาน (Opportunities) และอุปสรรคที่อาจ
เป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดาเนิ นงาน (Threats) ข้อดีของการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT ถือเป็ นหัวใจสาคัญขั้นแรก
ของการวางแผนดาเนิ นงาน เนื่ อ งจากในการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มต่ าง ๆ ในทฤษฎี น้ ี จ ะท าให้เรามองเห็ นทั้ง
ภาพรวม ข้อดีขอ้ เสี ยต่าง ๆ ขององค์กร และทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดาเนิ นงานตามแผนงาน ทาให้การ
กาหนดเป้ าหมายและวิธีการดาเนินงานเป็ นไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกวิทย์ ธนอัศวนนท์ (2562) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการหากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์
ชีวติ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 ของธ.ก.ส สาขาวังชิ้น โดยได้ขอ้ สรุ ป คือ ส่ วนของลูกค้าพบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้
และความเข้าใจในเรื่ อ งของผลิ ตภัณฑ์ ในส่ ว นของธนาคารยังขาดการส่ งเสริ ม ตลาดและประชาสั ม พัน ธ์ ข อ้ มู ล
ผลิตภัณฑ์แก่ภายนอก ทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด
คือ การสร้างและรู ปแบบการนาเสนอ และในลาดับต่อมา คือ ด้านพนักงาน
สามารถ เอี่ยมวงษ์ (2562) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้าผูก้ ู้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณี ศึกษา สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วน
บุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ ี่ในระดับสู ง คือ ด้านราคา ผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจัดจาหน่าย
ประพนธ์ มากกรัด (2562) ได้นาเสนอผลงานวิจยั เกี่ยวกับ แนวทางการเพิ่มจานวนลูกค้ากรมธรรม์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต กรณี ศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงานวิจยั ครั้ง
นี้ วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับสู งกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ ซึ่ งปั จจัยที่มี
ผลมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ ด้านราคาและลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
6. ความรู ้เกี่ยวกับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวติ (สงช.) เริ่ มดาเนิ นงานตั้งแต่ปีบัญชี 2557 ถึงปั จจุบนั เพื่อขับเคลื่อนงานเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต สร้ างความมัน่ คงและสร้ างภูมิคุม้ กันทางการเงิ นให้กบั เกษตรกรและครอบครั วเกษตรกรอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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6.1 ธ.ก.ส.มอบรัก ๑/๑ เป็ นกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ แบบคุม้ ครองสิ นเชื่อแก่ลูกค้าผูก้ ขู้ อง
ธนาคาร ส่ งฝากครั้งเดี ยว สาหรับคุม้ ครองชี วิตและทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง มีระยะเวลาคุม้ ครอง 1 ปี กรณี ผฝู้ ากเงิน
สงเคราะห์เสี ยชีวติ ผูร้ ับผลประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์ส่วนที่เหลือหลังจากหักชาระหนี้ที่มีกบั ธนาคาร
6.2 ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 เป็ นกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต เพื่อการคุม้ ครองชี วิตและออม
ทรั พย์แบบมี ระยะเวลา โดยมี ระยะเวลาการส่ งฝาก 10 ปี ระยะเวลาคุม้ ครอง 12 ปี ได้รับเงินทุนสงเคราะห์เมื่อครบ
กาหนดสัญญา
6.3 ธ.ก.ส.ทวีรัก ๙๙ เป็ นกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ประเภทรายบุคคล เพื่อคุม้ ครองชี วิตแก่
เกษตรกรหรื อครอบครัวเกษตรกร ส่ งฝากเงินสงเคราะห์เป็ นรายปี จนอายุถึง 99 ปี บริ บูรณ์ คุม้ ครองตลอดชีพถึงวันที่ผู้
ฝากอายุครบ 99 ปี บริ บูรณ์ อัตราเงินฝากสงเคราะห์แยกตามอายุ คงที่ตลอดสัญญา กรณี เสี ยชีวิตระหว่างสัญญา หรื อมี
ชีวติ อยูจ่ นครบกาหนด จะได้รับเงินผลประโยชน์ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
2. เพื่อสามารถนาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้จากการศึกษา มาประยุกต์ใช้เพื่อหา
แนวทางในการเพิ่มจานวนผูฝ้ ากเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
3. การดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1) แบบสอบถามเกี่ ยวกับการใช้บริ การเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เพื่อนาไปวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มจานวนลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ซึ่ งจะสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานธนาคารของสานักงานสาขาที่มีจานวนผู้
ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด รวมทั้งหมด 5 ราย โดยจะใช้การสัมภาษณ์เพื่อสอบถามถึง
สาเหตุ ปัญหา พฤติกรรมการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มจานวนผูฝ้ ากเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต
กลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรในการศึกษาโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม คือ ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จานวน 7,046 ราย (ข้อมูล ณ 31/10/2563) ใช้วิธีการคานวณ
แบบ Taro Yamane (1973) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 ราย โดยแบ่งสารวจทั้ง 24 สาขาในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จะได้ลกู ค้าผูต้ อบแบบสอบถามจานวนสาขาละ 16 ราย
2. ประชากรในการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล คือ ตัวแทนของพนักงานในสานักงานสาขาที่
มีผลการดาเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จานวน 5 ราย ได้แก่
สาขาท่าชนะ สาขาคีรีรัฐนิคม สาขาเวียงสระ สาขาบ้านนาเดิม และสาขาเคียนซา ตามลาดับ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ใช้วิธีการส่ งแบบสอบถามไปยัง 24 สาขาภายในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สาขาละ 16 ฉบับ เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากลูกค้าที่ครบถ้วนและครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีกาหนดระยะเวลาในการทา
แบบสอบถามตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล คือ ตัวแทนพนักงานของสาขาที่มีผลการดาเนินงานด้าน
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งในส่ วนของสาขาคีรีรัฐนิ คมได้ดาเนิ นการ
สัมภาษณ์ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาด้วยตนเอง เนื่ องจากเป็ นสาขาที่ ปฏิ บตั ิงานอยู่ดว้ ย สาหรั บอี ก 4 สาขาได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผา่ นทาง Line เนื่ องจากเป็ นช่องทางที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์มีความสะดวกในการให้ขอ้ มูลและอยูใ่ นช่วงมาตรการ
ควบคุมโรคระบาด COVID19 โดยเริ่ มทาการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา มาอธิ บายข้อมูลความสัมพันธ์เบื้องต้นที่
เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มตัวอย่าง ใช้ส รุ ปข้อมูลที่ ได้จากส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 คื อ กลุ่มข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า
โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิ บายความสัมพันธ์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการจัดประเภทข้อมูล (Coding) และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
(Comparison Analysis) เพื่อค้นหาประเด็นร่ วมและประเด็นที่ แตกต่างกันเกี่ ยวกับการกาหนดรู ปแบบวิธีการ
ดาเนิ นงาน การกาหนดกลยุทธ์การดาเนิ นงานต่าง ๆ และวิธีการแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน
4. ผลการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลตัวแทน
พนักงานของสาขาที่มีจานวนผูฝ้ ากเงินสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยมีผลของ
การศึกษา ดังนี้
1. ด้านประชากรศาสตร์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ลูกค้าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายและหญิงในสัดส่ วนที่เท่า ๆ กัน ซึ่ ง
ลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่ นช่วง 20 – 60 ปี (ร้อยละ 87) และมีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 52.8) ลูกค้าส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 78.8) โดยเป็ นผูท้ ี่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็ นส่ วน
ใหญ่ (ร้อยละ 64.8) ระดับรายได้โดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ
67.8) และมีระยะเวลาการเป็ นลูกค้ากับธนาคารตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 78.1) ในด้านของวงเงินกูข้ องลูกค้าโดยส่ วน
ใหญ่จะอยูท่ ี่ 300,001 – 500,000 บาท (ร้อยละ 34.4) แต่มีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตอยูใ่ นช่วง 100,001 – 300,000 บาท
(ร้อยละ 36.5) ซึ่ งพบว่ามีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตน้อยกว่าวงเงินกูส้ ่ วนใหญ่ของลูกค้า
2. ด้านพฤติกรรมการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ลูกค้าฝากมากที่สุด คือ ธ.ก.ส.มอบรัก
1/1 (ร้อยละ 63.1) โดยมีสัดส่ วนการถือครองส่ วนใหญ่อยูท่ ี่คนละ 2 – 3 กรมธรรม์ (ร้อยละ 51.5) ซึ่ งสอดคล้องกันกับ
ความรู ้ความเข้าใจในด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้าที่มีความรู ้ในส่ วนของ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 มาก
ที่ สุ ด (ร้ อยละ 75.3) ในส่ ว นของอัตราค่ า เบี้ ย ประกันอยู่ในระดับ ที่ ลูกค้าคิ ดว่า มี ค วามเหมาะสม (ร้ อ ยละ 95.7) มี
ช่องทางในการรับชาระค่าเบี้ยประกันส่ วนใหญ่โดยการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าเอง (ร้อยละ 50.3) โดยแหล่งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสาคัญที่สุดมาจาก พนักงานของธนาคารเอง (ร้อยละ 43.7) แต่ผทู ้ ี่มีอิทธิ พลใน
การตัดสิ น ใจฝากเงิ น ฝากสงเคราะห์ ชี วิ ต ก็คื อ ตัว ลู ก ค้า เอง (ร้ อ ยละ 55.4) ซึ่ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ในการฝากเงิ น ฝาก
สงเคราะห์ชีวิตเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ร้อยละ 50.5) เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูแ้ ละไม่
สร้างภาระหนี้สินให้แก่คนในครอบครัวในภายหลัง (ร้อยละ 37)
3. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้งหมดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ของลูกค้า
ผู้ตอบแบบสอบถาม (384 คน)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Mean
S.D.
ระดับความสาคัญ
ลาดับ
ความสาคัญ
4.50
0.67
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
มากทีส่ ุ ด
3
4.45
0.72
2. ด้ านราคา (Price)
มากทีส่ ุ ด
5
4.39
0.71
3. ด้ านสถานที่และช่ องทางการให้ บริ การ
มากทีส่ ุ ด
6
(Place)
4.33
0.75
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
มากทีส่ ุ ด
7
5. ด้ านบุคคล (People)
6. ด้ านกระบวนการ (Process)
7. ด้ านกายภาพ (Physical Evidence)

4.73
4.49
4.56

0.52
0.69
0.64

มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

1
4
2

โดยผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีการให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมาก
ที่สุด (Mean = 4.73) รองลงมาคือ ด้านกายภาพ (Mean = 4.56) ด้านผลิตภัณฑ์ (Mean = 4.50) ด้านกระบวนการ (Mean
= 4.49) ด้านราคา (Mean = 4.45) ด้านสถานที่และช่องทางการให้บริ การ (Mean = 4.39) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Mean = 4.33) ตามลาดับ ซึ่ งปัจจัยทุกข้อมีระดับความสาคัญ มากที่สุด
สาหรับผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ตัวแทนพนักงานสานักงานสาขาที่มีจานวนผูฝ้ ากเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด 5 อันดับ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า มี
แนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตร่ วมกัน ดังนี้
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1. ภาพรวมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตในความคิดเห็นของแต่ละสาขา คือ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของลูกค้าธนาคารให้ดียงิ่ ขึ้น ช่วยในการวางแผนด้านสิ นเชื่อและการออมเงินแก่ลูกค้า ทาให้ลูกค้ามีความ
มัน่ คงในชีวติ เพิ่มมากขึ้นและเป็ นการลดความเสี่ ยงในการเกิดภาระหนี้สินในอนาคตทั้งในส่ วนของลูกค้าและธนาคาร
2. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์และมีประโยชน์ต่อลูกค้าของธนาคารมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.มอบ
รัก 1/1 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อลูกค้าของธนาคารมากที่สุด โดยให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจว่า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวลูกค้าและธนาคาร โดยมุ่งเน้นในการ
สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ลูกค้าเงินกูข้ องธนาคาร และป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
3. การดาเนินงานหรื อกลยุทธ์ที่เป็ นจุดเด่นของสาขาที่มีจานวนผูฝ้ ากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นอันดับต้น ๆ
ของจังหวัด คือ ทุกสาขาจะมีภาพรวมของรู ปแบบการดาเนิ นงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่คล้ายคลึงกัน คือ การ
ร่ วมมือกันระหว่างสายงานและพนักงานทุกคนภายในสาขา โดยมีการซักซ้อมให้ความรู ้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ ย วกับ เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน มี การแบ่ งหน้าที่ กันจัดการ เช่ น สายงานธุ รการ
จัดเตรี ยมความพร้ อมในด้านคู่มือและเอกสาร สายงานสิ นเชื่ อพูดคุ ยชี้ แจงแนะนาผลิ ตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า สายงาน
การเงิ นให้บริ การที่ สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องแม่ นยาและพนักงานทุ กคนในสาขาสามารถตอบปั ญหาและข้อสงสัย
เบื้องต้นให้แก่ลกู ค้าได้ เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความประทับใจแก่ลกู ค้าของธนาคารให้มากที่สุด
4. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในมุมมองของพนักงาน โดยทุกสาขามีความเห็นเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ พนักงานธนาคาร ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีความไว้ใจและเชื่อถือในตัวพนักงานของธนาคารเป็ น
อย่างมาก ฉะนั้นแล้วธนาคารควรมีการสนับสนุนทั้งในส่ วนของโปรแกรม กระบวนการ ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้
มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถส่ งมอบประโยชน์ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างสู งสุ ด
จากการศึกษา สามารถกาหนดแนวทางในการแก้ไขประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์โดยเครื่ องมือ (TOWS
Matrix) โดยได้มีการนาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายในมาทาการวิเคราะห์ SWOT ตามแผนปฏิบตั ิ
การสานักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปี บัญชี 2563 สามารถสรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเองจึงเป็ นที่ยอมรับแก่ลกู ค้าได้อย่างง่ายและรวดเร็ ว
2. ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติและค่าเบี้ยประกันเหมาะสม ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้
3. ธ.ก.ส. มีจานวนสาขาครอบคลุมทัว่ พื้นที่และมีพนักงานธนาคารให้บริ การเพียงพอ
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยงั ไม่สามารถครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน เป็ นเรื่ องใหม่สาหรับพนักงานธนาคารจึงจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาทาความเข้าใจ เพื่อสามารถนาเสนอแก่ลกู ค้าได้อย่างถูกต้อง
โอกาส (Opportunities)
1. ธ.ก.ส. มีฐานลูกค้าของธนาคารที่มีความสัมพันธ์อนั ดีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
2. สถานการณ์โรค COVID19 ส่ งผลกระทบให้ลูกค้าเริ่ มมีความตื่นตัวและให้ความสนใจกับการทาประกัน
ชีวติ กันมากขึ้น
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อุปสรรค (Threats)
1. ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของธนาคารส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องประกันชีวิต
2. การกาหนดหลักเกณฑ์และข้อกาหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
3. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันชีวติ มีอยูม่ ากมายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคปั จจุบนั
จากการวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ได้นาข้อมูลมาใช้เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น สามารถกาหนดกลยุทธ์โดยเครื่ องมือ TOWS Matrix ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO Strategy) มุ่งเน้นทาการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ ชี วิ ต ให้ ลู ก ค้า ทราบผ่า นช่ อ งทางส านัก งานสาขาและพนัก งานของธนาคารเองเป็ นแกนหลัก ส าคัญ
ผสมผสานกับวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2. กลยุทธ์เชิงป้ องกัน (ST Strategy) พัฒนารู ปแบบและนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถให้ผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่น้ นั ๆ กาหนดพนักงาน
เพื่อคอยติดตามกากับดูแลและให้บริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่ องเพื่อรักษาประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างธนาคารกับลูกค้า
3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) สนับสนุนให้มีการศึกษาพฤติกรรม ความต้องการและปั จจัยที่ผลต่อการ
ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของลูกค้ากับธนาคารอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
การให้บริ การให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารให้เพิ่มขึ้น
4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ธนาคารกาหนดให้มีการจัดอบรมความรู ้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต
และหลักสู ตรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ แก่พนักงานของธนาคาร เพื่อให้สามารถสอบผ่านและได้รับใบอนุ ญาตนายหน้า
ประกัน จึงจะสามารถให้ความรู้และสามารถช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นให้กบั ลูกค้า พร้อมกับการนาเทคโนโลยีมา
ช่ ว ยพัฒ นารู ป แบบการให้บ ริ ก ารให้ส อดคล้อ งกับ พฤติ กรรมและสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ของสั ง คม เพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ดในการดาเนินงาน
5. การอภิปรายผล บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจยั ร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ
ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักของการตัดสิ นใจทาประกันของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี คือ การป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คิดเป็ น
ร้อยละ 50.5 ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการทัว่ ไปของแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการประกันชีวิต ที่กล่าวถึง วิธีการที่บุคคล
กลุ่มหนึ่งรวมตัวกัน เพื่อช่วยกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการเสี ยชีวิต
2. ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกปั จจัยล้วนมีระดับความสาคัญมากที่สุดในการ
ตัดสิ นใจฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า แต่จะมีความแตกต่างกันในส่ วนของลาดับความสาคัญของปั จจัยต่าง ๆ
โดยการศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้ามากที่สุด คือ ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์
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ตามลาดับ ซึ่ งแต่ละงานวิจยั ก็จะมีลาดับความสาคัญของปั จจัยเหล่านี้ แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ของแต่ละพื้นที่ศึกษา
3. จากการศึกษาพฤติกรรมการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทาให้ทราบถึงกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารซึ่ งเป็ น
เกษตรกร มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่ายในราคาที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมที่ สุ ด โดยใช้วิธีการสื่ อสารผ่านพนักงานของธนาคาร ซึ่ งมี อิทธิ พลในด้านการให้
ความรู ้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของลูกค้า พร้อมกันนี้ พนักงานของธนาคารจะต้องมีทกั ษะ ความสามารถและใส่ ใจ
ในการให้บริ การลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดกับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
ได้ในอนาคต ภายใต้หลักแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและแนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
4. เปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้กบั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทาการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า ปั ญหาที่
สาคัญในส่ วนของพฤติกรรมการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า คือ ลูกค้าส่ วนใหญ่ของธนาคารยังขาดความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคาร โดยมีแนวทางการแก้ไขปั ญหาเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ข องธนาคาร คื อ การเร่ งประชาสัม พันธ์ เพื่อ สร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้เกิ ดแก่ ลูกค้าโดยผ่าน
ช่องทางตัวแทนพนักงานผูใ้ ห้บริ การของธนาคารเอง ซึ่ ง มีความสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจยั ของเอกวิทย์ ธน
อัศวนนท์ (2562) แต่จะมีความแตกต่างกันในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจฝากเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า ซึ่ งมีลาดับความสาคัญที่แตกต่างกันกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทาการศึกษาก่อนหน้านี้
5. จากการศึกษาในส่ วนของ SWOT เพื่อนามากาหนดเป็ นกลยุทธ์โดยเครื่ องมือ TOWS Matrix สาหรับใช้
เป็ นแนวทางเพื่อเพิ่มยอดผูฝ้ ากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี โดยได้เสนอแนวทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหาไว้ 3 ข้อ เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปั ญหาที่มี
ความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่การดาเนิ นงานภายในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ดังนี้
1. แนวทางเชิงรุ ก โดยเลือกใช้กลยุทธ์ ดา้ นการตลาด (Marketing Strategy) ใช้วิธีทาการประชาสัมพันธ์และ
ลดปัญหาในเรื่ องของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึงตามที่ธนาคารต้องการ จึงจาเป็ น
ที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้วธิ ี การต่าง ๆ และนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านช่องทางหลัก ๆ ที่เป็ น
จุดแข็งและข้อสนับสนุนในการดาเนิ นกิจการของธนาคาร โดยทาการผสมผสานการประชาสัมพันธ์ระหว่างสมัยใหม่
และรู ปแบบพื้นฐานเดิม ๆ ควบคู่กนั เพื่อสามารถนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตไปยังกลุ่มลูกค้าของ
ธนาคารได้อย่างเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ดและเพิ่มจานวนผูฝ้ ากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้กบั ธนาคาร
2. แนวทางสาหรับป้ องกันและแก้ไข โดยเลือกใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and Service
Strategy) เป็ นการป้ องกันและแก้ไขในเรื่ องของความหลากหลาย ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตและการนาเสนอผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั ของกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายของธนาคาร เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID19 ในปั จจุบนั ได้ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนิ นงานของ
ธนาคาร รวมถึงพฤติกรรมการดาเนิ นชีวิตของลูกค้าที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรู ปแบบที่เรี ยกกันว่า New Normal
ฉะนั้นแล้วธนาคารจึงจาเป็ นที่จะต้องทาการศึกษา ค้นคว้าเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการให้บริ การให้
สามารถรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั ให้ได้ครบทุกกลุ่มเป้ าหมายอย่างสม่าเสมอ
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3. แนวทางเชิงรับ โดยเลือกใช้กลยุทธ์การบริ หารงานบุคคล (Human resource management Strategy)
สาหรั บ นาไปใช้เพื่ อแก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากผูใ้ ห้บ ริ การและช่ วยสนับ สนุ นให้เกิ ดความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับการ
ประกันภัยเพิ่มมากขึ้นกับลูกค้าของธนาคาร สื บเนื่ องจากงานด้านการประกันภัยเป็ นงานใหม่สาหรับธนาคารและมี
การเข้ามากากับดูแลจากธนาคารแห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ในด้านของการให้บริ การทางการเงินอย่างมีคุณภาพและเป็ นธรรม (Market Conduct) ซึ่ งธนาคาร
ได้มีการตอบสนองด้วยการฝึ กอบรม พัฒนา เสริ มสร้างความรู ้และเพิ่มพูนทักษะให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถใน
งานประกันชีวิต เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีความเป็ นมืออาชีพ ทั้งในด้านความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การพิจารณา
รับฝากและสิ นไหม มี การประเมินความเป็ นไปได้ในการสร้ างโอกาสการเติ บโตทางธุ รกิ จของผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวติ รวมทั้งมีการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และไว้วางใจ
ให้เกิดกับผูฝ้ ากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
การที่ธนาคารมีการดาเนินงานปล่อยสิ นเชื่อเงินกูแ้ ก่ลูกค้าแล้วนั้น ย่อมควรที่จะมีการให้บริ การหลังการให้กู้
เงินด้วย คือ การให้ความรู้ ควบคู่กบั การสร้างหลักประกันเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงให้แก่ลูกค้าเกษตรกร และครอบครัว
เกษตรกร รวมทั้งยังช่วยป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดแก่ธนาคารในอนาคต และธนาคารก็มีผลิตภัณฑ์สาหรับรองรับ
การให้บริ การเหล่านั้นอยูแ่ ล้ว คือ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารควรจะเร่ งศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลกั ษณะ
และเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สามารถครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงใน
อนาคตและก่อประโยชน์ให้เกิดกับลูกค้าของธนาคารให้ได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
สาหรั บผูท้ ี่ ส นใจจะท างานวิจัย ในหัวข้อ ประเภทเดี ย วกัน ให้ศึกษาความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคว่าลูกค้า
ต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดจึงจะมีความเหมาะสมกับตัวลูกค้ามากที่สุด ศึกษาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทว่าเหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าประเภทใด ศึกษาวิธีการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์ประกันของธนาคารของจังหวัดอื่น ๆ เพื่อทราบถึงแนวทางวิธีการ
เพิ่มยอดประกัน รวมทั้งศึกษาจากบริ ษทั ประกันภัยโดยตรงที่ ไม่ใช่ธนาคารเพื่อจะได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบข้อดีขอ้ เสี ย
และทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า
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