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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การแก้ไ ขปั ญ หาการยกเลิ ก และขาดส่ ง กรมธรรม์ก่ อ นครบก าหนดสั ญ ญาเงิ น ฝาก
สงเคราะห์ ชี วิต (ธกส.เพิ่ ม รั ก 12/10) มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ปั ญ หาของการที่ ลู กค้า ต้อ งการยกเลิ ก
กรมธรรม์หรื อขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 336 ชุด และ
การสัมภาษณ์หวั หน้าการเงินจาก 3 สาขา ซึ่ งจากการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการติดตามการครบกาหนดต่ออายุ
กรมธรรม์ ธกส.เพิ่มรั ก 12/10 พบว่า มี กรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับ ไม่ต่ออายุกรมธรรม์เพิ่มขึ้นทุกปี บัญชี จากผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้าต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนมากที่สุด รองลงมาคือลูกค้ามีความ
ต้องการนาค่าเบี้ยประกันไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและชี วิตประจาวัน เพื่อนาไปชาระดอกเบี้ยเงินกู้ และลูกค้า
บางรายถือกรมธรรม์หลายฉบับ เพื่อลดจานวนกรมธรรม์ลงให้เหลือกรมธรรม์หลักเพียงกรมธรรม์เดียว เพื่อเป็ น
การลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น อาจเนื่ องมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาระหนี้ สินจากเงินกู้ เศรษฐกิจที่ไม่แน่ นอน และสภาพ
อากาศ ส่ งผลให้พืชผลทางการเกษตรตกต่า เสี ยหาย ทาให้ลูกค้ามีรายได้ที่ลดลง จึงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ลูกค้า
ยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา จากข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา ผูศ้ ึกษาจึ งเลือกแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาด้วยการปรับลดอัตราเงินฝากสงเคราะห์รายเดือน ให้เหลือต่าสุ ดเพียงเดือนละ 100 บาท เนื่ องจากเป็ น
อัตราเงินฝากสงเคราะห์รายเดือนที่เป็ นขั้นต่าลง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของลูกค้าให้ลดลง
ด้วยอัตราเงินฝากสงเคราะห์ที่ไม่สูงมาก ทาให้สามารถส่ งฝากได้อย่างต่อเนื่ องโดยไม่เป็ นภาระหนัก ซึ่ งจะช่วยให้
พนักงานสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตในอัตราส่ งฝากรายเดือนที่ลูกค้าสามารถส่ งฝากได้ใน
ระยะยาวจนครบกาหนดอายุสัญญาโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทาให้จานวนกรมธรรม์
รวมถึงอัตราการเข้าถึงหลักประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและรายได้สุทธิ มีอตั ราเพิ่มขึ้นตามที่ได้กาหนดเอาไว้
คาสาคัญ: การยกเลิกกรมธรรม์, กรมธรรม์ขาดผลบังคับ, เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส.เพิ่มรัก 12/10
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ABSTRACT
This study is entitled “Resolving abandonment and lack of policy before the expiration of the contract
in life insurance products (BAAC PERMRAK 12/10) problems”. The objective of this study was to address the
issue of customer abandonment or lack of policy before the expiration of the contract by collecting data from
336 copies of questionnaires and interviews with chief financial officers from three branches. From collecting
data from the BAAC PERMRAK 12/10 policy expiration monitoring report, it was found that the number of
unenforceable policies without renewal increased every accounting year. According to the study, the main
reason is that customers want to reduce household expenses the most. It was followed by customers who want
to use insurance premiums to spend on family and daily life to pay off loan interest. Some customers hold
multiple policies in order to reduce the number of policies to just one main policy and reduce total expenses that
may be caused by factors such as debt burden from loans, unstable economic conditions, and weather
conditions that result in agricultural crops deteriorating and being damaged. This leads to lower income for
customers, which is the main reason why customers cancel and fail to submit their policy before the contract
expires. Based on the information obtained from the study, the students chose the resolving method by reducing
the monthly allowance rate to as low as 100 baht per month as the minimum monthly allowance rate to help
reduce the burden of expenses within the customer's family. With the low monthly allowance rate, they can
deliver continuity without burden, which allows employees to offer life insurance products at a monthly
allowance rate that customers can remit in the long term until the expiration of the contract without affecting
family expenses. This increased the number of policies, including access to life insurance collateral and net
income, and net income has increased at the specified rate.
Keywords: abandonment of policy, unenforceable policy, BAAC PERMRAK 12/10 life insurance products
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การ
กากับ ดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย สังกัดกระทรวงการคลังมี วตั ถุ ประสงค์ในการ ดาเนิ นงานให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร สาหรับ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรื ออาชี พที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนา คุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรหรื อครอบครั วของ
เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ ธนาคาร ยังให้ความสาคัญกับการออมเงินและการสร้างความมัน่ คง
ให้กบั ชี วิต และภูมิคุม้ กันทางการเงิ น ให้กบั เกษตรกรลูกค้าและครอบครั ว โดยได้นาเสนอผลิ ตภัณฑ์เงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวติ ซึ่ งเป็ น ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบเดียวกันกับประกันชีวติ เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าและครอบครัวสามารถ
เลือกออมเงิ นได้ ผ่านผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตประเภทอุตสาหกรรม แบบสะสมทรัพย์ “ธกส. เพิ่มรั ก
12/10” เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นในการให้ความคุม้ ครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง โดยเป็ นกรมธรรม์ การ
ฝากเงินสงเคราะห์ที่มีระยะเวลาส่ งฝาก 10 ปี มีระยะเวลาความคุม้ ครอง 12 ปี และได้จะรับเงิน คืนเมื่อฝากครบ
กาหนดตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ โดยมี ส่วนงานในความรับผิดชอบและบริ หารจัดการ คือ สานักเงิ นฝากเพื่อ
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สงเคราะห์ชีวิต (สงช.) ทั้งนี้ จากรายงานการติดตามการครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์ ธกส.เพิ่มรัก 12/10 พบว่ามี
กรมธรรม์ที่ขาดผลบังคับไม่ต่ออายุกรมธรรม์ เพิ่มขึ้นทุกปี บัญชี โดยปี บัญชี 2560 มีจานวนกรมธรรม์ท้ งั หมด 155
กรมธรรม์ มีกรมธรรม์ขาดผลบังคับจานวน 45 กรมธรรม์ คิ ดเป็ นสัดส่ วน 29.03%, ปี บัญชี 2561 มี จานวน
กรมธรรม์ท้ งั หมด 779 กรมธรรม์ มีกรมธรรม์ขาดผลบังคับจานวน 295 กรมธรรม์ คิดเป็ นสัดส่ วน 37.87%, ปี
บัญชี 2562 มีจานวนกรมธรรม์ท้ งั หมด 1,143 กรมธรรม์ มีกรมธรรม์ขาดผลบังคับจานวน 435 กรมธรรม์ คิดเป็ น
สัดส่ วน 38.06% ซึ่ งจากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิ งลึกพบว่า สาเหตุ
หลักมาจากการที่ลูกค้าต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน เนื่ องด้วยกลุ่มลูกค้า มีอาชีพเป็ นเกษตรกรและครอบครัว
เกษตรเป็ นหลัก การทาการเกษตรในแต่ละปี อาจได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน ฝนฟ้ าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทาให้ผลผลิต
เสี ยหาย ทั้งจากปั ญหาภัยแล้งและน้ าท่วม รวมไปจนถึงสภาพแวดล้อมภายนอกในเรื่ องของเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบนั
ส่ งผลให้ราคาสิ นค้าเกษตร ตกต่า แต่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่ งผลให้กลุ่มลูกค้าหลักของ ธกส.มีภาระหนักในเรื่ อง
ของการเงิ นและค่าใช้จ่าย ทาให้ไม่สามารถที่จะส่ งชาระค่าเบี้ยเงินฝาก สงเคราะห์ชีวิตต่อได้ อีกทั้งบางรายยังมี
หนี้ สินจากการกูเ้ งิ นกับทางธนาคาร เมื่ อผลผลิตเสี ยหายจึ งทา ให้ความสามารถในการชาระเงิ นกูล้ ดลง จึ งเป็ น
สาเหตุหลักที่ทาให้ลูกค้าขาดการส่ งต่อและขาดส่ งกรมธรรม์ ซึ่ งจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การยกเลิกสัญญา
หรื อการปล่อยให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึ งมี ความ
สนใจที่จะศึกษา ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหงส์ กับสาเหตุการยกเลิกและ
ขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา เพื่อนาผลการศึกษาครั้งนี้ ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง การ
ให้บริ การสาหรับผลิตภัณฑ์น้ ี ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเพิ่มปริ มาณลูกค้าเงิน
ฝากสงเคราะห์ ชีวิตให้มากขึ้ น ทาให้การดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายในภาพรวมขององค์กรต่อไป (แผนงาน
ประจาปี บัญชี 2564 ด้านธรรมาภิบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,2564)
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปสาระสาคัญผลิตภัณฑ์ ธกส. เพิ่มรัก12/10
รายการ
ราละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ์
กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต เพื่อการคุม้ ครอง
ชีวิตและออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา โดย
-มีระยะเวลาการส่ งฝาก 10 ปี ระยะเวลาคุม้ ครอง 12 ปี
-ได้รับเงินคืนเมื่อครบกาหนดสัญญา
-มีระยะเวลารอคอย 180 วัน
-ธนาคารมีสิทธิ โต้แย้งหรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์
ของสัญญา หรื อบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่
วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
เงินทุนสงเคราะห์
ตามเพศและอายุของผูข้ อฝากเงินสงเคราะห์ในวันที่ขอ
ฝากฯสู งสุ ดไม่เกิน 200,000 บาท
อัตราการส่ งฝากเงินสงเคราะห์
-อัตราส่ งฝากรายเดือนตั้งแต่ 300-1,000 บาท
-กรณี ส่งฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไดรับส่ วนลดใน
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รายการ

ราละเอียด
อัตราร้อยละ 4 ต่อปี

เงื่อนไขการรับฝาก

-เป็ นเกษตรกรหรื อครอบครัวของเกษตรกร
-อายุ 20-60 ปี บริ บูรณ์
-มีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรง อวัยวะสมบูรณ์
ครบถ้วน
ผลประโยชน์
กรณีมชี ีวิตอยู่
-เมื่อครบกาหนดตามอายุสัญญากรมธรรม์ รับ 100%
ของเงินทุนสงเคราะห์ พร้อมเงินสมนาคุณ 8 เท่าของ
จานวนเงินที่ส่งฝากรายเดือน
กรณีเสี ยชีวติ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย รับ 100% ของเงินทุน
สงเคราะห์
-เสี ยชีวิตจากการอุบตั ิเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุน
สงเคราะห์
ความคุม้ ครองเพิ่มพิเศษ
-คุม้ ครองกรณี ทุพพลภาพ
-เงินชดเชยรายได้รายวันตามจานวนเงินที่ส่งฝากราย
เดือน กรณี เจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุ (ธกส.เพิ่มรัก 12/10)
และเฉพาะกรณี อุบตั ิเหตุ (ธกส. เพิ่มรัก 2 12/10) จาก
การนอนโรงพยาบาลสูงสุ ด 30 วันต่อปี กรมธรรม์
วิธีการส่ งฝากเงินสงเคราะห์
-กาหนดส่ งฝากทุกวันที่ 1 ของเดือนที่ครบกาหนด
-มีระยะเวลาผ่อนผันการส่ งฝาก 2 เดือน
การต่ออายุสัญญา
ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ขาดผลบังคับ
การยกเลิกกรมธรรม์
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ (Free look
period)
การเวนคืนกรมธรรม์
ผูฝ้ ากเงินสงเคราะห์ขอรับเงินตามมูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์ในปี กรมธรรม์น้ นั ๆ ตามตารางท้าย
กรมธรรม์
การกูย้ มื เงินตามกรมธรรม์
สามารถใช้กรมธรรมเป็ นหลักประกันในการกูเ้ งินได้
80% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในปี นั้นๆ ตามตาราง
ท้ายกรมธรรม์
ที่มา: สานักเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2564
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อหาสาเหตุของการยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและสร้างความเข้าใจให้กบั
ลูกค้าที่การยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์ ธกส.เพิ่มรัก
12/10 ก่อนครบกาหนดสัญญา
2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาการยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบ
ออมทรัพย์สงเคราะห์ ธกส.เพิ่มรัก12/10 ก่อนครบกาหนดสัญญา
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาของการที่ลูกค้า
ต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรื อขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ (ธกส
เพิม่ รัก 12/10)
3.1 วิธีการเก็บข้ อมูลในการศึกษา
3.1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาหนองหงส์ ผูฝ้ ากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธกส เพิ่มรัก 12/10 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป
3.1.2 จานวนประชากรของการศึกษา
จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 2,077 รายซึ่ งสามารถหาจานวนปริ มาณกลุ่ม
ตัวอย่างจากจานวนกรมธรรม์ที่ลกู ค้าสมัครเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ภายใน 3 ปี
บัญชีที่ผา่ นมา (1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2563)
3.1.3 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น (Non-probability
sampling) โดยไม่คานึงถึงโอกาสที่จะถูกเลือกของประชากร เพราะเป็ นวิธีที่เสี ยค่าใช้จ่ายน้อย มีความสะดวกใน
การเก็บข้อมูล ง่ายในการปฏิบตั ิเพราะไม่ตอ้ งทากรอบบัญชีรายชื่อ และผลที่ได้จะสรุ ปเฉพาะกลุ่มที่ศึกษา เพื่อให้
ทราบถึงปั ญหาของการที่ลูกค้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรื อขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต (ธกส เพิ่มรัก 12/10)
การสุ่ มตัวอย่ างทีไ่ ม่ คานึงถึงความน่ าจะเป็ นในการสุ่ ม
มีข้อดี: 1) ทาให้เกิดความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ทาให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ
3) ทาได้ง่าย รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อจากัด: 1) มีความลาเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2) ไม่สามารถอ้างได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่ถกู เลือกเป็ นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริ ง
3) ผลการวิจยั ไม่สามารถสรุ ปอ้างอิงไปสู่ ประชากรทั้งหมดได้
4) กลุ่มตัวอย่างขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผูว้ จิ ยั (บุญชม ศรี สะอาด,2525, หน้า 44)
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กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 336 รายโดยวิธีการ
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) กาหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับ 5%หรื อ 0.05 และระดับความเชื่อมัน่ 95% (ขวัญมิ่ง คาประเสริ ฐ, 2561)
คุณสมบัตขิ องกลุ่มตัวอย่ าง
1. ลูกค้าผูฝ้ ากเงินสงเคราะห์ชีวิต ธกส เพิ่มรัก 12/10
2. อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นในอาเภอหนองหงส์
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.2.1 การเก็บข้ อมูลแบบปฐมภูมิ
- การเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าธนาคาร ธกส.ผูฝ้ ากเงิน
สงเคราะห์ชีวิตทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปในอาเภอหนองหงส์ โดยผูศ้ ึกษานา
แบบสอบถามส่ งมอบให้ถึงมือผูต้ อบด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) และรอรับคืน เมื่อรับแล้วจะ
ทาการตรวจคาตอบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามตอบคาถามครบถ้วนแล้วเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการศึกษาที่มีลกั ษณะ
สมบูรณ์ครบถ้วน กลุ่มตัวอย่างที่ได้คือเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ลูกค้าผูก้ เู้ งิน รวมทั้งลูกค้าทัว่ ไปที่สมัคร
ผลิตภัณฑ์ ธกส เพิ่มรัก 12/10 จานวน 336 ราย โดยกาหนดข้อมูลที่ใช้ในการสอบถาม 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเงินฝากส่ งเคราะห์ชีวิต (ธ.ก.ส. เพิ่มรัก
12/10) ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ส่ วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่มีผลต่อการยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์
ก่อนครบกาหนดสัญญา
- การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท์ ซึ่ งเลือกที่จะสัมภาษณ์
หัวหน้าการเงิน เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่อยูห่ น้างาน และมีอานาจลาดับต้นในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่อยู่
ระยะเวลาผ่อนผัน และขาดผลบังคับแล้วเพื่อติดตามลูกค้ามาส่ งต่อกรมธรรม์ โดยเลือกหัวหน้าการเงินจาก 3
สาขา ได้แก่ 1.สาขาหนองหงส์ 2.สาขาหนองกี่ 3.สาขาลาปลายมาศ
ลักษณะในการเก็บข้ อมูลด้ วยการสั มภาษณ์ มีข้นั ตอน ดังนี้
1. ติดต่อหัวหน้าการเงินสาขาที่ตอ้ งการสัมภาษณ์ โดยขอความอนุเคราะห์จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้
เพื่อใช้ขอ้ มูลอ้างอิงที่มีประโยชน์และส่ งผลดีต่อธนาคารได้อีกทาง
2. ทาการนัดหมายวันและเวลา ที่ให้ผสู ้ ัมภาษณ์สะดวก โดยไม่รบกวนเวลาทางาน
3. จัดเตรี ยมคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
4. บันทึกการสัมภาษณ์ดว้ ยโทรศัพท์ Smart phone โดยทาการบันทึกเสี ยงขณะทาการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์
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3.2.2 การเก็บข้ อมูลแบบทุตยิ ภูมิ
ทาการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กร ได้แก่ รายงานประจาปี ของธนาคาร ธกส.
หนังสื อและเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้องที่ทาการค้นคว้าจากเว็บไซด์ในระบบ Internet
ของธนาคาร ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้เก็บรวบรวมเพื่อนามาศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปั ญหาของการที่ลกู ค้าต้องการยกเลิก
กรมธรรม์หรื อขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ (ธกส เพิ่มรัก 12/10)
ได้แก่
รายงานการติดตามการครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์ปีบัญชี 2560
มีจานวนกรมธรรม์ท้ งั หมด 155กรมธรรม์ มีกรมธรรม์ขาดผลบังคับจานวน 45 กรมธรรม์ คิดเป็ นสัดส่ วน 29.03%
รายงานการติดตามการครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์ปีบัญชี 2561
มีจานวนกรมธรรม์ท้ งั หมด 779 กรมธรรม์ มีกรมธรรม์ขาดผลบังคับจานวน 295 กรมธรรม์ คิดเป็ นสัดส่ วน
37.87%
รายงานการติดตามการครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์ปีบัญชี 2562
มีจานวนกรมธรรม์ท้ งั หมด 1,143 กรมธรรม์ มีกรมธรรม์ขาดผลบังคับจานวน 435 กรมธรรม์ คิดเป็ นสัดส่ วน
38.06%
3.3 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ที่ได้รับการตอบรับครบถ้วนแล้ว จะนามาทาการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามในแต่ละ
ส่ วน ดังนี้
1. แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการหาค่าความถี่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเงินฝากแบบสงเคราะห์ชีวติ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหงส์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเงินฝากแบบสงเคราะห์ชีวิตของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหงส์ ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูท้ าการศึกษาได้แปล
ความหมายโดยเกณฑ์การแบ่งคะแนนเป็ นช่วงชั้นเท่าๆ กัน ตามหลักการของเบสและคานห์ (Best and Kahn,
1993: 87) ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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3. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่มีผลต่อการยกเลิกและขาดส่ ง
กรมธรรม์ก่อนครบกาหนดวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
อธิ บายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ
รายได้ และสถานภาพ รวมถึงพฤติกรรมทัว่ ไปเกี่ยวกับการยกเลิกหรื อขาดส่ งกรมธรรม์ประกันชีวติ ของกลุ่ม
ประชากร โดยอธิบายและนาเสนอจากค่าความถี่ ค่าร้อยละ และแผนภูมิโดยการแปลงข้อมูลดิบ(raw material) ให้
อยูใ่ นรู ปแบบที่เข้าใจด้วยวิธีร้อยละ (percentage) เพื่อให้ทราบถึงเปอร์ เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างกับจานวนสิ่ งที่สนใจ
แล้วนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบหาสาเหตุที่กรมธรรม์ขาดผลบังคับก่อนครบกาหนดสัญญา ของผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต (ธกส เพิ่มรัก 12/10) เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่อไป
จากสูตร
สัดส่ วน=X/N×100
โดย X = จานวนข้อมูลสิ่ งที่สนใจ
N = จานวนข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
3.3.2 วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การสรุ ปใจความจากประเด็นสาคัญ ที่ได้จากการสัมภาษณ์หวั หน้าการเงินทั้ง 3 ท่าน
ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาที่ลกู ค้าไม่มาส่ งต่อกรมธรรม์ ธกส เพิ่มรัก 12/10 ไปจนถึง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดาเนิ นงานและแนวทางการแก้ไขปั ญหา แล้วนาข้อมูลที่ได้มาปรับเพื่อใช้
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
4. ผลการวิจัย
ในการศึกษา เรื่ อง “การแก้ไขปั ญหาการยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา ผลิตภัณฑ์
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณจากการใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้ลกู ค้ายกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา โดยเก็บแบบสอบถามด้วยการนา
แบบสอบถามส่ งมอบให้ถึงมือผูต้ อบด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) และรอรับคืน เมื่อรับแล้วจะ
ทาการตรวจคาตอบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามตอบคาถามครบถ้วนแล้วเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการศึ กษาที่ มีลกั ษณะ
สมบูรณ์ครบถ้วน เป็ นจานวน 336 ชุด และการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกทางโทรศัพท์ดว้ ย
การสัมภาษณ์หวั หน้าการเงินจาก ได้แก่ 1.อาเภอหนองหงส์ 2.อาเภอหนองกี่ 3.อาเภอลาปลายมาศ
ผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม จากปั จจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ68 และเพศชายจานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
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เกษตรกรมีอายุระหว่าง 41- 50 ปี โดยคิดเป็ นร้อยละ32 รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยคิดเป็ นร้อย
ละ29 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี โดยคิดเป็ นร้อยละ25 รองลงมามีคือช่วงอายุมากว่า 60 ปี โดยคิดเป็ นร้อยละ
12 และน้อยที่สุด อายุระหว่าง 20-30 ปี โดยคิดเป็ นร้อยละ2
สถานภาพสมรสโดยคิดเป็ นร้อยละ41 รองลงมาคือสถานะภาพสมรสไม่จดทะเบียน โดยคิดเป็ นร้อยละ 26
รองลงมาคือสถานะภาพโสด โดยคิดเป็ นร้อยละ17 และอันดับสุ ดท้ายคือสถานะภาพ หย่า โดยคิดเป็ นร้อยละ 16
ระดับการศึ กษาของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการศึ กษาต่ ากว่ามัธยม เป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของ
ธนาคาร โดยคิดเป็ นร้อยละ 48 รองลงมาคือระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยคิดเป็ นร้อยละ 32 รองลงมาคือ
ระดับการศึกษาระดับ ปวช-ปวส โดยคิดเป็ นร้อยละ 15 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยคิดเป็ นร้อยละ 5
และลาดับสุ ดท้ายคือระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยคิดเป็ นร้อยละ 1
ด้านอาชีพของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมโดยคิดเป็ นร้อยละ52
รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง โดยคิดเป็ นร้อยละ14 รองลงมาคืออาชีพธุ รกิจส่ วนตัว / ค้าขาย
โดยคิดเป็ นร้อยละ12 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจโดยคิดเป็ นร้อยละ 11 รองลงมาคืออาชีพ
อื่นๆเช่นรับจ้างทัว่ ไปและไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยคิดเป็ นร้อยละ 9 และลาดับสุ ดท้ายคืออาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา
โดยคิดเป็ นร้อยละ 2
ด้านรายได้ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีรายได้อยูร่ ะหว่างเดือนละ 10,000 –
20,000 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ46 รองลงมาคือมีรายได้เดือนละต่ากว่า 10,000 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ31 รองลงมา
คือมีรายได้เดือนละ20,001 – 30,000 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ13 รองลงมาคือมีรายได้เดือนละ30,001 – 40,000 บาท
โดยคิดเป็ นร้อยละ6 และลาดับสุ ดท้ายคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 4
และสาเหตุหลักของการยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีสาเหตุการยกเลิกหรื อขากส่ งกรมธรรม์มาจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน โดยคิดเป็ นร้อยละ 28 ซึ่ งเป็ น
สาเหตุที่สูงที่สุด รองลงมาคือมีกรมธรรม์หลายฉบับต้องการถือเพียงฉบับเดียว โดยคิดเป็ นร้อยละ 22 รองลงมาคือมี
อายุสัญญากรมธรรม์นานเกินไป โดยคิดเป็ นร้อยละ 17 รองลงมาคือความคุม้ ครองไม่ตรงตามความต้องการ โดยคิด
เป็ นร้อยละ 12 รองลงมาคือชาระหนี้ เงินกูเ้ สร็ จสิ้ นและไม่ตอ้ งการถือต่อกรมธรรม์ โดยคิดเป็ นร้อยละ 11 รองลงมา
คื อต้องการค่ าเบี้ ยหรื อมู ลค่ าเวนคื นเพื่ อนาไปใช้จ่ าย โดยคิ ดเป็ นร้ อยละ 5 และลาดับสุ ดท้ายคื อไม่ พอใจการ
ให้บริ การ โดยคิดเป็ นร้อยละ 2 ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ประสงค์จะยกเลิก โดยคิดเป็ นร้อยละ 4
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัวอย่าง จ าแนกตามสาเหตุ ก ารยกเลิ ก หรื อ ขาดส่ งกรมธรรม์
ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธกส.เพิ่มรัก 12/10
ตัวเลือกการตอบแบบสอบถาม

จานวนคน

สั ดส่ วน

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน

94

29%

มีกรมธรรม์หลายฉบับต้องการถือเพียงฉบับเดียว

73

23%

มีอายุสัญญากรมธรรม์นานเกินไป

56

18%

ความคุม้ ครองไม่ตรงตามความต้องการ

39

13%

ชาระหนี้เงินกูเ้ สร็ จสิ้ น และไม่ตอ้ งการถือต่อกรมธรรม์

37

11%
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ตัวเลือกการตอบแบบสอบถาม

จานวนคน

ไม่ประสงค์ที่จะยกเลิก
ไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาให้ไม่ทราบวันครบกาหนดสัญญา
รวม

สั ดส่ วน
12

4%

8

2%

336

100%

5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธกส. เพิ่มรัก 12/10 ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหงส์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี สถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร และรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สมบูรณ์ มีนา (2547) พบว่า กลุ่มตัวอย่างฯ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และสถานภาพ
สมรส
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การเงินฝากแบบสงเคราะห์ชีวิต ธกส เพิ่มรัก 12/10ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาหนองหงส์ พบว่า เหตุ ผลที่ ผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ ยกเลิ กหรื อขาดส่ ง
กรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา มีสาเหตุมาจากประสบกับปั ญหาเรื่ องค่าใช้จ่าย ซึ่ งเป็ นภาระภาคครัวเรื อนของ
ลู ก ค้า รวมทั้ง หนี้ สิ น จากการขอสิ น เชื่ อ ประกอบกับ สภาพเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน ส่ ง ผลท าให้ ร าคาสิ น ค้า
การเกษตรตกต่า อีกทั้งสภาพอากาศที่ปัจจุบนั ไม่เอื้อต่อการทาการเกษตร เช่นภัยแล้ง น้ าท่วม ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล เป็ นต้น จึงทาให้ลูกค้าขาดรายได้ หรื อมีรายได้ที่ลดลงมาก ทั้งที่มีค่าครองชีพและภาระค่าใช่จ่ายที่สูงขึ้น
ท าให้ร ายรั บ ไม่ พอกับ รายจ่ าย ส่ งผลให้ตวั ลูก ค้าเองต้อ งท าการลดค่ าใช้จ่ ายลงเพื่ อ ให้ภาระค่ าใช้จ่ ายภายใน
ครัวเรื อนลดลง จึ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ลูกค้ายกเลิกหรื อขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา สอดคล้อง
กับทฤษฏีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ของสคิฟฟ์ แมน และคานุค (Schiffaman & Kanuk, 1994,pp.560-580)พบว่า
ทฤษฏีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Making Theory) คือ อิทธิ พลจากภายนอก เช่น ค่านิ ยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อิทธิ พลภายใน เช่น แรงจูงใจ การเรี ยนรู ้ ที่มีผลต่อการบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
โดยไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง การแก้ไขปั ญหาการยกเลิกและขาดส่ งกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดสัญญา ผลิตภัณฑ์
เงินฝากสงเคราะห์ ชีวิต (ธ.ก.ส. เพิ่มรั ก 12/10) ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
หนองหงส์
เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าไม่ตอ้ งมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงจากการส่ งชาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต อีกทั้ง
การที่ พนักงานท าหน้าที่ เป็ นที่ ป รึ กษาทางการเงิ น โดยอาศัย ความสั ม พันธ์ อ นั ดี ที่ ธ นาคารมี ต่อ ลูกค้ามาอย่าง
ยาวนานจะท าให้เกิ ดสายใยแห่ งความหวังดี ที่มี ต่อ กัน ส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ดความจงรั กภักดี ต่อธนาคารและตัว
ผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิ ดประโยชน์ดว้ ยกันทั้ง 2 ฝ่ าย โดยที่ลูกค้ายังคงได้รับผลประโยชน์เมื่ออยูค่ รบกาหนดสัญญา
และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ อีกทั้งยังได้รับโอกาสในการออมเงินโดยได้รับการคุม้ ครอง
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ทาให้มีหลักประกันความมัน่ คงให้กบั ชีวิต ช่วยส่ งเสริ มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ประกอบแนวทางเลือกที่ 1 ยังมี
ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณในการดาเนิ นการที่นอ้ ยที่สุดจาก 3 แนวทางเลือก และเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
เพียงครั้งเดียว ทั้งยังสามารถดาเนิ นการได้ในทันที ทาให้ธนาคารได้รับประโยชน์จากการรักษาฐานลูกค้าให้ใช้
ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และสามารถต่อยอดเพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารต่อไปได้ เป็ นผลให้
ธนาคารมีรายได้จากการที่ลูกค้าส่ งฝากเงินสงเคราะห์ได้ในระยะยาว เพื่อที่จะนามาใช้เป็ นทุนหมุนเวียนภายใน
กิ จการและนาไปใช้เพื่อบริ หารการลงทุนต่อ ทาให้เกิ ดผลตอบแทนกลับคืนสู่ องค์กร ช่วยให้ธนาคารมี ผลการ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้และมี ผลประกอบการที่ ดีข้ ึ นอย่างต่อเนื่ อง ควรให้ความสนใจต่อ
ประเด็นและแก้ไขปั ญหาดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะ
1) จากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรบางส่ วนมีความรู ้ความเข้าใจไม่เพียงพอในเรื่ องผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ดังนั้น
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาหนองหงส์ ควรมี จัดอบรมให้ความรู ้ ค วามเข้าใจให้แ ก่
เกษตรกรในเรื่ องผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ เฟชบุ๊ค
โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ และวิทยุ เป็ นต้น
2) จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต (ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10) ลูกค้า
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาหนองหงส์ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ พบว่า ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกร ได้แก่ (1) เงื่อนไขในกรมธรรม์มีความชัดเจน (2) สามารถเลือก
วงเงินตามความสามารถในการจ่ายได้ (3) การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดอายุกรมธรรม์ (4) ชื่ อเสี ยงและ
ความน่ าเชื่ อถือของธนาคารและ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเอาใจใส่ และกระตือรื อร้น ดังนั้น เพื่อให้การ
ทางานเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และพนักงานของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหงส์ ควรมี การคานึ งถึงปั จจัยเหล่านี้ ให้มากขึ้นเพื่อให้เกษตรกร
ได้รับการบริ การการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตได้ประโยชน์สูงสุ ดและสร้างความเข้าใจที่ชดั เจน
3) จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาหนองหงส์ มี ความประสงค์จะใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชี วิต แต่ขาดคุ ณสมบัติในการที่ ใช้
บริ การ คือ กลุ่มลูกค้ามีอายุเกินกว่าที่กาหนด ไม่สามารถใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตได้ ต้องการให้
ลดเงื่ อ นไขดัง กล่ า ว และลู ก ค้า ผูม้ ี ร ายได้น้อ ย มี ข ้อ เสนอแนะที่ ธ นาคารควรน าไปพิ จ ารณา คื อ ส่ ง เงิ น ฝาก
สงเคราะห์ จานวน 100 บาท วงเงินสงเคราะห์ชีวิต จานวน 50,000 บาท และมีระยะเวลาการคุม้ ครอง จานวน 6
เดือน
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