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จากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่ขาดผลบังคับ” กรณี ศึกษาลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่ม
รัก 12/10 ที่มีสถานะขาดผลบังคับของธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สานักงานธ.ก.ส.จังหวัดตรังเนื่องด้วย ผลการดาเนินงาน
ของธ.ก.ส..สาขาย่านตาขาวที่ผา่ นมาจึงเป็ นที่มาพบว่ามียงั มีผลการต่ออายุไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายและมีลูกค้าขาดผล
บังคับมี จานวนมากขึ้นทุ กปี จึ งเป็ นที่ มาของการศึ กษาในครั้ งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาคื อ (1) เพื่อเป็ นการ
ค้นหาสาเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหากรมธรรม์ขาดผลบังคับของธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว (2) เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขให้
ลูกค้ามาต่ออายุกรมธรรม์และลดการสู ญเสี ยรายได้จากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ขาดผลบังคับ ผลการศึกษาพบว่า จาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่มีสถานะขาดผลบังคับ ของ ธ.ก.ส.สาขา
ย่านตาขาว สังกัดสานักงานธ.ก.ส. จังหวัดตรั ง ที่ขาดผลบังคับ จานวน 764 ราย สุ่ มตัวอย่าง จานวน 263 ราย สุ่ ม
ตัว อย่า งแบบเจาะจง ผลการศึ ก ษาพบว่ า ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ ท าสวนยางพารา (ร้ อ ยละ 60.83) การศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า (ร้อยละ 68.44) พื้นที่ถือครองที่ดินรวมไม่เกิน 10 ไร่ (ร้อยละ 50.19) มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน 15,001 - 20,000 บาท (ร้ อยละ 45.25) มี ค่าใช้จ่ายในครั วเรื อนเฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท (ร้ อยละ
50.19) ส่ วนใหญ่ไม่มีการออมเงิน (ร้อยละ 88.21)สาเหตุหลักการส่ งชาระต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตไม่ได้
ตามกาหนด พบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (ร้อยละ 56.27) ประสบปั ญหาราคาผลผลิตตกต่า และเกิด
โรคระบาด COVID19 ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชาระค่าเบี้ยประกัน จากปั ญหาข้างต้น ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว จึง
มี กระบวนการติ ดตามลูกค้าทุ กรายเพื่อมาต่ออายุกรมธรรม์โดยสามารถแบ่งชาระค่าเบี้ ยประกันอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
ป้ องกันการสู ญเสี ยประโยชน์ท้ งั ของลูกค้าและธนาคาร
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ABSTRACT
This education is the problem of loss of income from renew of relief fund deposit on Permrak 12/10 of
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Yantakao Branch, Yantakao District, Trang Province.
Due to the performance of the BAAC, the Yan Ta Khao branch in the past, it was found that there was still an effect
on the renewal that did not meet the target and there were more and more deficient customers every year. It is
therefore the origin of this study. The objective of the study is 1) to find the reasons related to the lack of effect of
the policy. BAAC, Yan Ta Khao Branch 2) to find solutions for customers to renew their policy and reduce the loss
of income from the ineffective life allowance deposit. The objective of this Independent Study, The problem is
number of loss of income from Permrak 12/10 Lack of effects and solution to the problem. Data were collected by
using questionnaires from 764 customers by using questionnaires from 263 customers. The results of the study
showed that most of the customers are rubber plantation occupation (60.83%), primary education or less (68.44%),
land holding area not more than 10 rai (50.19%). Monthly 15,001 - 20,000 baht (45.25 percent) Average household
expenses per month 15,001 - 20,000 baht (50.19%) Most of them have no savings (88.21 percent) The main reason
for remittance to the life insurance policy is not It was found that most of them had insufficient income to meet
their expenses (56.27%). They faced the problem of falling prices of products. and the outbreak of the COVID-19
pandemic, causing insufficient income to pay insurance premiums, From the above problem BAAC, Yan Ta Khao
Branch Therefore, there is a process to follow up with every customer to renew the policy with the ability to pay
premiums continuously in order to prevent the loss of benefits for both customers and the bank.
Keywords: relief fund deposit (BAAC Life), Policy lacks effective, Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC)
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เป็ นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ได้จดั ตั้งขึ้น พ.ศ. 2509
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวตั ถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื ออาชีพที่เกี่ยวเนื่ องกับ
เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรื อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรหรื อครอบครัวของเกษตรกร(ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร, 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาย่านตาขาว เป็ นส่ วนงานในสังกัดสานักงานธ.ก.ส.
จังหวัดตรัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายธนาคารโดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
และสนับ สนุ นพัฒนาแก่ กลุ่ ม เป้ าหมายในชนบทไทย ซึ่ งได้ดาเนิ นธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การรั บ ฝากเงิ น ,การให้สิ นเชื่ อ ,
ให้บริ การชาระค่าสิ นค้าบริ การ, ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ ค,ให้บริ การรับฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และอื่น ๆ (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563)
จากนโยบายของธนาคารกาหนดให้มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพื่อเป็ นหลักประกันให้ลูกค้าทั้งที่
เป็ นลูกค้าที่เป็ นเกษตรกรและลูกค้าทัว่ ไป และเป็ นการเพิ่มภูมิคุม้ กันให้กบั ลูกค้าเพิ่มความคุม้ ครองระยะยาวและสร้าง
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รายได้ให้กบั องค์กร ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว มีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
จานวน3.ผลิตภัณฑ์.ได้แก่ ธ.ก.ส.มอบรั ก.1/1, ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 และ ทวีรัก 99 ลูกค้าสามารถเลือกส่ งได้ท้ งั ราย
เดือนและรายปี
ผลการดาเนิ นงานของธ.ก.ส..สาขาย่านตาขาว ที่ผ่านมาจากปี บัญชี 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย พบว่า ยังมีผลการต่ออายุไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายและมีลูกค้าขาดผล
บังคับมีจานวนมากขึ้นทุกปี ซึ่ งมีจานวนมากถึง 764 กรมธรรม์ คิดเป็ นร้อยละ 17.68 (ข้อมูลจากอินทราเน็ตธนาคาร
ในระบบสารสนเทศ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,2563)นอกจากจะทาให้
ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาวไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายแล้วยังส่ งผลให้ ธ.ก.ส. โดยภาพรวมมีรายได้ลดลง มี กาไรลดลง
ส่ งผลสื บเนื่องไปยังผลตอบแทนที่พนักงานองค์กรได้รับ เพื่อให้ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาวได้มียอดการต่ออายุกรมธรรม์
เพิ่มรัก 12/10 เพิ่มมากขึ้น แนวทางการติดตามลูกค้าโดยพนักงานติดตามทุกรายอย่างต่อเนื่ อง จึ งมีส่วนสาคัญที่ทา
ให้ผลการต่ออายุกรมธรรม์เพิ่มขึ้นของ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเป็ นการค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปั ญหากรมธรรม์ขาดผลบังคับ
2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ลูกค้ามาใช้บริ การต่ออายุกรมธรรม์ และลดการสู ญเสี ยรายได้จากเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต
3.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มิ่งขวัญ คะนึงการ (2561) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ของธ.ก.ส.
สาขาบางสะพาน ไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ ผลการศึ ก ษาพบว่า สาเหตุ ที่ ท าให้ลู กค้า รายใหม่ ไ ม่ ฝ ากเงิ น
สงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. คือ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรตกต่าในแต่ละปี ทาให้ลูกค้ามี รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ลูกค้าไม่มีเงินออมและมีเงินไม่เพียงพอสาหรับการทาประกันชีวิต ลูกค้า ธ.ก.ส. เข้าสู่ สังคมผูส้ ู ง
วัยมากขึ้น ซึ่ งกรมธรรม์ไม่รองรับลูกค้าใหม่ที่มีอายุเกิน 60 ปี ทาให้ลูกค้าหันไปทาประกันชีวิตกับตัวแทนหรื อบริ ษทั
ประกันอื่น ๆ ที่มีวงเงินคุม้ ครองครอบคลุมทั้งในเรื่ องของอายุ และทุนประกัน อีกสาเหตุที่ทาให้ลูกค้าใหม่มีการฝาก
เงิ นสงเคราะห์ ธ.ก.ส.ลดลงอย่างต่อเนื่ องทุ กปี เกิ ดจากตัวพนักงาน ธ.ก.ส. ขาดแรงจู งใจหรื อสิ่ งจู งใจที่ จะทาให้
พนักงานปฏิบตั ิงานหรื อขับเคลื่อนการดาเนินงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
อภิชา แสนเมือง (2559) กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจออมเงินฝากสงเคราะห์ ชีวิต
ธกส.มอบรัก 1/1 ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ากล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจออมเงินฝากสงเคราะห์ ชีวิตธกส.มอบรัก1/1ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ลาดับแรก ดังนี้ ด้านกระบวนการการให้บริ การ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การและด้านราคาผลการศึกษาปรากฏ เช่นนี้
อาจเป็ นเพราะผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตธกส.มอบรั ก 1/1 นี้ เป็ นผลิ ตภัณฑ์การออม รู ปแบบใหม่อาจทาให้
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ทราบรายละเอียด ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และไม่เข้าใจใน
กระบวนการซื้ อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ดังนั้นหากธนาคาร มีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการเก็บข้อมูล และให้บริ การ
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ด้านต่าง ๆ มี ระบบข้อมูลและ การบันทึ กข้อมูลของลูกค้ามี ความถูกต้องน่ าเชื่ อถือมี การจัดทาตัวอย่างขั้นตอนการ
ให้บริ การ ที่ชดั เจน เข้าใจง่ายก็จะทาให้ลกู ค้าตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น
4. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตที่จะศึกษาพฤติกรรมการต่อกรมธรรม์ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่ขาดผลบังคับของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว รวมถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และอุปสรรค
ของการต่อกรมธรรม์ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพิ่ม
รัก 12/10 ของ ธกส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตรัง ที่ขาดผลบังคับ ประชากรที่ศึกษา คือ ลูกค้า
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่มีสถานะขาดผลบังคับของ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว จานวนทั้งสิ้ น 764 ราย (ข้อมูลกรมธรรม์
ที่ขาดผลบังคับ ตั้งแต่ปีบัญชี 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) สาหรับตัวอย่างที่ศึกษาได้จากการสุ่ มตัวอย่างจาก
ประชากรลูกค้าเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตเพิ่มรั ก 12/10 ที่ มีสถานะขาดผลบังคับ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว ด้วยวิธีที่ไม่
คานึ งถึงความน่าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จานวน
263 ราย โดยกลุ่มลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเพิ่มรัก 12/10 ที่มีสถานะขาดผลบังคับซึ่ งพนักงานออกติดตามในพื้นที่
บริ การ จานวน 263 ราย ซึ่ งผูศ้ ึ กษาค้นคว้าได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ตามสู ตรของ ทาโร
ยามาเน่ กรณี ที่ทราบขนาดของประชากร ผูศ้ ึกษาใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามโดยมี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. ประชากรที่ศึกษา คือ ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่มีสถานะขาดผลบังคับของ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว
จานวนทั้งสิ้ น 764 ราย (ข้อมูลจากปี บัญชี 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเพิ่มรัก 12/10 ที่มีสถานะขาดผลบังคับ ธ.ก.ส.
สาขาย่านตาขาว ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ตามสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ กรณี ที่
ทราบขนาดของประชากร ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 263 ราย ซึ่ งการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธีที่ไม่คานึงถึงความน่าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 764 ราย (อภิชา แสนเมือง, 2559, น.83)
แทนค่าสู ตร

n

=

764
1+764(.05)2
= 764
2.91
= 263 ราย

3. แบบสอบถามของการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพิ่มรัก 12/10 ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อระดับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ เพิ่มรัก 12/10
ส่ วนที่ 2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพิ่มรัก 12/10
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ส่ วนที่ 3 วินยั ทางการเงินของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพิ่มรัก 12/10
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
4. สนทนากลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง(Focus Group Interview) ได้แก่ ผูอ้ านวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรังและ
ตัวแทนพนักงาน ธ.ก.ส.ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส.เพิ่ม
รัก 12/10 ขาดผลบังคับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.
ข้อ มู ล ทั่ว ไป ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ และวิ นัย ทางการเงิ น ในการช าระต่ อ กรมธรรม์ข องผูต้ อบ
แบบสอบถามซึ่ งเป็ นลูกค้าเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ มีสถานะขาดผลบังคับของ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว โดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
2. ระดับทัศนคติที่มีต่อเงินฝากส่ งเคราะห์ชีวิต โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในเรื่ องเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
4. การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลทัว่ ไป ลักษณะทางเศรษฐกิจ และวินัยทางการเงิ นกับระดับ
ทัศนคติที่มีต่อเงิ นฝากส่ งเคราะห์ชีวิต โดยใช้สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม สถิติที่ใช้คือ Independent Sample t-test และ One-Way Analysis of
Variance: ANOVA)
5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษา สรุ ปได้วา่ (1) กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่มี
สถานะขาดผลบังคับ ของ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 60.84) มีสถานภาพสมรส(ร้อยละ 59.32) และมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
(ร้อยละ 68.44) (2) การวิเคราะห์ลกั ษณะทางเศรษฐกิจ สรุ ปได้วา่ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทาสวนยางพารา
(ร้อยละ 60.83) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริ มประเภทรับจ้างทัว่ ไป (ร้อยละ68.82) โดยส่ วนใหญ่มีพ้ืนที่ถือครองที่ดิน
รวมไม่เกิน 10 ไร่ (ร้อยละ 50.19) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 45.25) มีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 50.19) และส่ วนใหญ่ไม่มีการออมเงิน (ร้อยละ 88.21) (3) การวิเคราะห์
วินยั ทางการเงิ นในการชาระต่อกรมธรรม์ สรุ ปได้ว่า ส่ วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการจัดสรรต่อกรมธรรม์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวติ แต่อย่างใด(ร้อยละ 46.39) ส่ วนใหญ่จดั สรรเงินไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนก่อนเป็ นอันดับแรกที่เหลือ
ค่อยชาระต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ และไม่มีการจัดสรรชาระต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตก่อนเป็ น
อันดับแรก (4) เรื่ องสาเหตุหลักการส่ งชาระต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตไม่ได้ตามกาหนด พบว่า ส่ วนใหญ่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย(ร้อยละ 56.27) รองลงมามีรายจ่ายฉุ กเฉิ นในครอบครัว, ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า, มี
ภาระการศึกษาบุตร, ประสบภัยธรรมชาติ และมีภาระหนี้ เงินกูน้ อกระบบ(ร้อยละ 21.15,13.69,4.56,3.80 และ 1.52
ตามลาดับ) (5) เรื่ องการติดตามตรวจเยีย่ มจากพนักงานธนาคารพบว่า ส่ วนใหญ่มีจดหมายแจ้งเตือนก่อนครบกาหนด
ชาระ(ร้อยละ 76.43) รองลงมามีติดตามโดยพนักงานของธนาคาร, มีจดหมายแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์ในระยะเวลา
ผ่อ นผัน โดยไม่ พบการไม่ เคยติ ดตามตรวจเยี่ยมเลย (6) ด้านปั ญ หา อุ ปสรรค และข้อเสนอแนะในเรื่ องเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิต พบว่า ไม่ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในเรื่ องเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไป ลักษณะทางเศรษฐกิจ และวินยั ทางการเงินในการชาระต่อ
กรมธรรม์ของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่มีสถานะขาดผลบังคับกับระดับทัศนคติที่มีต่อเงิน
ฝากส่ งเคราะห์ชีวติ ของ ธ.ก.ส. สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง สรุ ปได้วา่ พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติที่มีต่อเงิ นฝากส่ งเคราะห์ ชีวิตของ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดตรัง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประกอบอาชีพหลัก, การประกอบอาชีพเสริ ม, รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติที่มีต่อเงินฝากส่ งเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.สาขาย่าน
ตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้เพื่อต่อกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต, สาเหตุหลักการส่ งชาระต่อ
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ไม่ได้ตามกาหนด และการติดตามตรวจเยีย่ มจากพนักงานธนาคารมีความสัมพันธ์กบั
ระดับทัศนคติที่มีต่อเงินฝากส่ งเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาธนาคารสามารถนาผลการศึกษาไปใช้กาหนดรู ปแบบการดาเนิ นการให้มีความเหมาะสม
ตามข้อมูลของลูกค้าได้แก่ การจัดสรรรายได้เพื่อต่อกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต สาเหตุหลักการส่ งชาระต่อ
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ไม่ได้ตามกาหนด และการติดตามตรวจเยีย่ มจากพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจดาเนินการจัดทาเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10
6. อภิปรายผล
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง ปั ญหาการสู ญเสี ยรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) จากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่ขาดผลบังคับ สามารถอภิปรายผลการการศึกษาค้นคว้าได้
ดังนี้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไป ลักษณะทางเศรษฐกิจ และวินยั ทางการเงินในการชาระต่อ
กรมธรรม์ของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ที่มีสถานะขาดผลบังคับกับระดับทัศนคติที่มีต่อเงินฝากส่ งเคราะห์ชีวิตของ
ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สั งกัดส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรั ง สรุ ปผลได้ว่าเพศ และอายุมี ความสั มพันธ์ กับระดับ
ทัศนคติที่มีต่อเงินฝากส่ งเคราะห์ชีวิตของธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนข้อมูลด้านสถานภาพสมรส และระดับการศึ กษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติ ที่มีต่อเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวติ ของธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การประกอบอาชีพหลัก, การประกอบอาชีพเสริ ม, รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดื อนมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติ ที่มีต่อเงิ นฝากส่ งเคราะห์ ชีวิตของธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.
จัง หวัด ตรั ง อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ ว นในเรื่ อ งพื้ น ที่ ถื อ ครองที่ ดิ น รวมและการออมเงิ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติที่มีต่อเงินฝากส่ งเคราะห์ชีวิต
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้เพื่อต่อกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต, สาเหตุหลักการส่ งชาระต่อ
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ไม่ได้ตามกาหนด และการติดตามตรวจเยีย่ มจากพนักงานธนาคารมีความสัมพันธ์กบั
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ระดับทัศนคติที่มีต่อเงิ นฝากส่ งเคราะห์ชีวิตของธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว สังกัดสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรั ง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฏฐณิ ชา ละวันนา(2561)
และส่ วนใหญ่มีภาพรวมด้านทัศนคติที่มีระดับความสาคัญต่อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากส่ งเคราะห์
ชีวิตอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.5275) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของ
ลูกค้า, ลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ การศึกษา, ธ.ก.ส. มีการติดตามการชาระเพื่อต่อกรมธรรม์เงิน
ฝากส่ งเคราะห์ชีวิตอย่างมุ่งมัน่ และตั้งใจ, สร้างเสริ มทัศนคติที่ดี ที่มีต่อองค์กร ธ.ก.ส., คิดวิธีการแก้ไขพร้อมกับแนว
ทางการป้ องกันควบคู่กนั ให้ชดั เจน, วินยั ทางการเงินที่ตอ้ งตรงต่อเวลาและมีความซื่ อสัตย์ต่อ ธ.ก.ส. มีภาพรวมด้าน
ทัศนคติอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70, 3.66, 3.61, 3.58, 3.5, 3.51ตามลาดับ ส่ วนทัศนคติในเรื่ องสร้างวิธีป้องกันเพื่อ
ลดขั้นตอนการติดตามแก้ไขและบูรณาการแนวคิดที่หลากหลายเพื่อได้รูปแบบแก้ไข-ป้ องกันที่ชดั เจน มีภาพรวมด้าน
ทัศนคติอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 และ 3.28 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ อภิชา แสนเมือง (2559)
7. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1.สรุ ปผลการศึกษา
สาเหตุของปั ญหาที่ทาการศึกษา คือ การเพิ่มปริ มาณลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่มี
สถานะขาดผลบัง คับ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ง จากสภาวะความผัน ผวนทางเศรษฐกิ จ และสภาวะราคาผลผลิ ต
การเกษตรราคาตกต่า อีกทั้งสภาวะการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 ที่มีสถานะขาดผลบังคับส่ วนใหญ่ไม่มีการออมเงิน ไม่มีการวางแผนการจัดสรรเงินเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ มีเพียงแต่จดั สรรเงินไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนจึงไม่สามารถส่ งชาระค่าต่อกรมธรรม์ได้
การสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)กับผูเ้ กี่ยวข้อง
1) กลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ มีสถานะขาดผลบังคับส่ วนใหญ่มีรายได้มา จากการเกษตร
เพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดสภาวะผลผลิตการเกษตรราคาตกต่าส่ งผลให้รายได้ลดลง จึ งควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรลูกค้า
ประกอบอาชีพเสริ มเพื่อเพิม่ รายได้ของครอบครัว
2) กลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่มีสถานะขาดผลบังคับส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการออมเงินสารอง
ควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรลูกค้าเก็บออมเงินไว้สารองใช้เมื่อเจอสภาวะฉุ กเฉิ น
3) ควรส่ งเสริ มให้พนักงานธนาคารติดตามตรวจเยี่ยมลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้มากกว่าปี ละ 1-2 ครั้ง
และบันทึกข้อมูลลูกค้าให้มีความละเอียด เพื่อตรวจสอบและให้คาปรึ กษาแก่ลกู ค้าได้อย่างทันท่วงที
4) จากสภาวการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรราคาตกต่าเนื่องจากการแพร่ ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 ธนาคาร
ได้รับรู ้ปัญหาและได้ดาเนินการขยายเวลาผ่อนผันการต่อสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตออกจากเดิม 30 วัน เป็ น 90 วัน
ตั้งแต่มกราคม 2564 เป็ นต้นมาเพื่อลดการสูญเสี ยโอกาสของลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
2. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้ นคว้ าไปใช้
1) จากผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ลูกค้าเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต เพิ่มรั ก 12/10 ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว ที่ มี
สถานะกรมธรรม์ขาดผลบังคับ มีสาเหตุหลักที่สาคัญมาจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลัก ทาสวนยางพารา รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในครั วเรื อนเฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท ส่ วนใหญ่ รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึ งไม่มีการวางแผนการจัดสรรเงิ นเพื่อต่อกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต อี กทั้งเนื่ องด้วย
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สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ช่ ว งประสบปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 ส่ ง ผลให้ ร าคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรตกต่ า เป็ นตัวแปรสาคัญที่ ทาให้รายได้ลดลงไม่ เพียงพอแก่ การดารงชี พ จึ งไม่ สามารถส่ งชาระค่าเบี้ ย
ประกันได้ ดังนั้น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และควรเลือกผลิตภัณฑ์ หรื อค่าเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะกับรายได้ของลูกค้า
2) ควรมอบหมายพนักงานให้มีหน้า ที่ในการดาเนิ นการติดตามลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ยงั ไม่ขาดผล
บังคับมาต่อประกันทุกราย
3) ควรมีการขยายกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นโดยประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบ Social
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