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----------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมตลาดบริ การเพื่อ
จัดทาแนวทางแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่ต่ออายุเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ปัจจุบนั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต “ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1” อย่างไร
ก็ตาม ผลิตภัณฑ์น้ ี มีอตั ราการต่ออายุกรมธรรม์ต่ ากว่าเป้ าหมายที่ ธนาคารกาหนดไว้ จึ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหากรณี ลูกค้าไม่ต่อสัญญากรมธรรม์ฯ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative
Analysis) จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งก็คือลูกค้าผูก้ ู้ ธ.ก.ส. สาขาชานิ จ.บุรีรัมย์ ซึ่ งฝาก
กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผลิตภัณฑ์ “ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1” จานวน 400 ราย
ผลการวิจยั ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.25 มีอายุอยู่
ในช่วง มากกว่า 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.50 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 30 มีสถานะภาพสมรส คิด
เป็ นร้อยละ 58.75 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 49.50 มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 64.50 มี
ภาระหนี้ สิน 100,001-200,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.25 เกี่ยวกับพฤติกรรมการต่อสัญญากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ผลิตภัณฑ์ “ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1” พบว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พบว่ามีการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตเพียง 1
กรมธรรม์ จานวน คิดเป็ นร้อยละ 71 เหตุผลที่เลือกซื้ อประกันเพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้ชีวิต คิดเป็ นร้อยละ
47.50 โดยกรมธรรม์ จะเลือกซื้ อประกันโดยตนเองเป็ นผูม้ ี อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 59.50
โดยสะดวกส่ งชาระเบี้ ยประกันโดยหักผ่านบัญชี เงิ นฝากอัตโนมัติ คิ ดเป็ นร้ อยละ 68
ต้องการให้ธนาคารแจ้ง
กาหนดการชาระเบี้ยประกันผ่านช่องทางข้อความทางโทรศัพท์มือถือ คิดเป็ นร้อยละ 62.50 และช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทราบจากพนักงาน ธ.ก.ส.มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.50 สาเหตุที่ทาให้ไม่ต่อสัญญากรมธรรม์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิตผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 จดจาวันและจานวนเงินที่ตอ้ งชาระไม่ได้ จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 48.75 ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) มีค่าเฉลี่ย 3 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ น ระดับมาก
ที่ สุดคือด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากประกอบด้วย ด้าน
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พนักงาน ด้านช่ องทางการจัดจ าหน่ าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดตามลาดับโดยใช้
เครื่ องมือสถิติ เรื่ อง การแจกแจงความถี่(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คาสาคัญ : เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต, ส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps),
ABSTRACT
The objective of this independent study was to a study of consumer behavior factors and service market
mix factors to formulate a solution about the problem of customers failing to renew the life support deposit BAAC
Mobrak 1/1, Chamni Branch, Buriram Province. Presently, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC) launched Love Fund (Mob Rak Deposit) 1/1. However, a policy renewal rate of this product was lower
than the bank's target. In this regard, the researcher initiated to study and identify the solutions to this problem. The
objective of this study was to analyze the causes and solutions for customers’ rejection to renew the policy contract.
This study used a quantitative analysis. A questionnaire was used as a research instrument for data collection. The
sample was 400 borrowers of Love Fund (Mob Rak Deposit) 1/1 of the Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC), Chamni Branch, Buriram Province.
The results of this research indicated that in terms of personal factors, most of the respondents were
female ( 61.25 percent), aged over 41-50 years (45.50 percent), graduated with a primary education level (30
percent), married person (58.75 percent), worked as farmer (49.50 percent), earned monthly income not more than
10,000 baht ( 64.50 percent), and had a debt burden between 100,001-200,000 baht ( 41.25 percent). In terms of the
behavior of the Love Fund (Mob Rak Deposit) contract renewal, most of the respondents indicated that they
deposited for only one policy ( 71 percent). A main reason to choose to buy insurance was for life security ( 47.50
percent). The most influential person on insurance purchasing decision was oneself (59.50 percent). The
respondents paid insurance premiums through a direct debiting (68 percent). They needed to get notification of
insurance premium payment schedule via text message (62.50 percent) and a main source of product information
was from BAAC employees ( 45.50 percent). A reason of Love Fund (Mob Rak Deposit) 1/1 contract renewal
rejection was inability to remember the days and the amount of payment (n=195, 48.75 percent). In terms of
service marketing mix factor (7Ps), three factors with the highest mean were Price, Process, and Product. Factors
with the high mean were People, Place, Physical Evidence, and Promotion, respectively. Data were analyzed using
statistics including frequency and percentage.
Keywords: Life Insurance Deposit, Marketing Mix (7Ps),
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1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 ในชื่อ "ธนาคารเพื่อ
การเกษตร" เพื่อทาหน้าที่เป็ นแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์ในประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2509 จึงได้มีการจัดตั้งธนาคาร
ใหม่ข้ ึนแทน เพื่อให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรด้วย โดยใช้ชื่อว่า "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์"ทาหน้าที่อานวย
สิ นเชื่ อ ทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง ทั้งโดยตรงและสู่ สถาบันเกษตรกร มุ่ งให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น เพื่อ
ส่ งเสริ มอาชีพการเกษตรหรื อการดาเนิ นงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่ งเสริ ม
ให้ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อ สหกรณ์การเกษตร สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่ องในการเกษตร เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครั วเกษตรกร รวมทั้งให้บริ การรั บฝากเงิ นในโอกาสที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาขององค์กร เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตธ.ก.ส.เป็ นบริ การด้านการ
ประกันชีวติ ของ.ธ.ก.ส.เพื่อสร้างหลักประกัน แก่ลกู ค้าเกษตรกรและครอบครัว ส่ งเสริ มการออมอย่างมีแบบแผน เป็ น
ภูมิคุม้ กันตนเองอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ไปพร้อมกับการประกันชี วิต ที่ให้ผลประโยชน์ในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ธ.ก.ส.
มอบรัก.1/1 ผลการดาเนิ นงานของ.ธ.ก.ส.สาขาชานิ ที่ผา่ นมาจากต.ค.2562 ถึงก.ย.2563 พบว่า ภาพรวมผลการ
ดาเนิ นงานมี อตั ราการต่ออายุกรมธรรม์ที่ต่ ากว่าเป้ าหมายที่ ธนาคารกาหนดไว้ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากปั ญหาของ
องค์กร ฝากสงเคราะห์ชีวิตผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.มอบรั ก 1/1ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรสาขาชานิ
จังหวัดบุ รีรัมย์ มี อตั ราการต่ออายุกรมธรรม์ต่ ากว่าเป้ าหมายที่ ธนาคารกาหนดไว้ จึ งส่ งผลกระทบให้ธนาคารไม่
สามารถสร้างรายได้ได้เท่ากับที่คาดการณ์ไว้ และผูฝ้ ากไม่มีหลักประกันในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบในการกาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่ต่ออายุ
เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส. มอบรั ก 1/1 สาขาชานิ จังหวัด บุ รี รั ม ย์ ซึ่ งจะได้ส อดคล้อ งกับ หัวข้อ งานวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจยั ผลลัพธ์การวิจยั และข้อเสนอแนะการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
Waranyu Suradech (ตุลาคม16, 2560) ได้อธิ บายว่า SWOT Analysis เป็ นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรื อ
หน่ วยงานในปั จจุบนั เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรื อสิ่ งที่อาจเป็ นปั ญหาสาคัญในการดาเนิ นงานสู่ สภาพที่
ต้องการในอนาคต SWOT เป็ นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้
Strengths - จุดแข็งหรื อข้อได้เปรี ยบ
Weaknesses - จุดอ่อนหรื อข้อเสี ยเปรี ยบ
Opportunities - โอกาสที่จะดาเนินการได้
Threats - อุปสรรค ข้อจากัด หรื อปั จจัยที่คุกคามการดาเนินงานขององค์การ
หลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึ งเรี ยกได้ว่าเป็ น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation
Analysis) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู ้เรา) รู ้จกั สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์
โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารขององค์กรทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นภายนอก องค์กร ทั้งสิ่ งที่ ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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รวมทั้งผลกระทบขอการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ ที่มีต่อองค์กรธุ รกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่
องค์กรมีอยู่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนิ น
ตามกลยุทธ์ของ องค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
ทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2559) ได้ อ ้ า งถึ ง แนวคิ ด ส่ วนประสมทางการตลาดส าหรั บ ธุ รกิ จ บริ การ
(Service
Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่ า เป็ นแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ งจะได้ส่ ว นประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ,ด้ า นราคา (Price) ,ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) ,ด้ า นส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ,ด้า นบุ ค คล (People) หรื อ พนัก งาน (Employee) ,ด้า นการสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ,ด้านกระบวนการ (Process)
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ปั จจัยที่ทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
1. ด้านพนักงานและการต้อนรับ (ปั ณณวัชร์ พัชราวลัย : 2558) มีดงั นี้ มีความรู้และรู้รอบในเรื่ องของสิ นค้า
บริ การ มีบุคลิกภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง มีจิตสานึ กในการต้อนรับและบริ การที่ดี ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น เป็ นคนช่าง
สังเกต
2. ด้านสถานที่ประกอบการ ลักษณะของสถานที่ ที่ให้บริ การที่ดี ทาเลที่ต้ งั เดินทางสะดวก ไม่แออัดในการ
เดินทางสะอาด มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่การจัดป้ ายบอกหน่วยงานที่ ลูกค้าจะเลือกใช้บริ การในขณะ
รอรับบริ การ สถานที่จอดรถสะดวกไม่คบั แคบจนเกินไป
3. ด้านความสะดวกที่ได้รับ ลูกค้าจะรู้ สึกประทับใจ มีพนักงานที่คอยให้ความสะดวกกับ ลูกค้าเพียงพอ มี
ความทันสมัย ของอุ ปกรณ์ เครื่ อ งใช้สานักงานให้บริ การกับลูกค้าการให้คาแนะนาและ ชี้ แ จงผลประโยชน์ ที่
ผูร้ ับบริ การควรจะได้รับ การให้ความช่วยเหลือเมื่อผูร้ ับบริ การไม่เข้าใจในบริ การ
4. ด้านข้อมูลที่ ได้รับจากการบริ การ ความทันสมัยต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การและ ประโยชน์ของ
ข้อมูลที่ผรู้ ับบริ การจะได้รับ การให้คาแนะนาตอบปั ญหาที่ถูกต้องชัดเจน การให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า
รวมถึงรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลที่ง่ายไม่คลุมเครื อเข้าใจต่อการฟัง
5. ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ การบริ การที่มีการดาเนินการทีดี คือความรวดเร็ วของ การให้บริ การใน
แต่ละครั้ง แต่ละเรื่ อง การลดขั้นตอน หรื ออนุ โลมให้ลูกค้าในบางกรณี ลูกค้าจะมี ความรู ้สึกที่ง่ายไม่เสี ยเวลา การ
ดาเนินการให้บริ การด้านต่าง ๆ ที่ไม่ทาให้ลกู ค้าเสี ยโอกาส
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการต่อสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรั ก 1/1ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมการต่อสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.
ก.ส.มอบรัก 1/1ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
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3. เพื่อจัดทาแนวทางแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่ต่ออายุเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
3. การดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึกษาออกแบบการศึกษา โดยการใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ที่ทาการแจกแบบสอบถาม คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
ทั้งหมด 400 คน และทาการขอรับแบบสอบถามที่ตอบแล้ว เพื่อตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และนาแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานี้ จะเป็ นลู ก ค้า เงิ น กู้ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 5,774 คน โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างได้มีการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 หรื อระดับนัยสาคัญ
ในทางสถิติ จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 374 หมายความว่า จานวนขั้นต่าของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ 374 ราย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนไม่ต่ากว่าจานวนขั้นต่าของกลุ่มตัวอย่าง จึงกาหนด
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ งแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิ จของ ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ซึ่ งมีลกั ษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) และแบบคาถามปลายเปิ ดที่กรอกรายละเอียด
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการต่ออายุสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งมี ลักษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก
1/1ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย ใช้คาถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรา
ภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
มากที่สุด
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 5
มาก
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 3
น้อย
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ 1
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการต่อสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางด้านประชากร
1. เพศ
2. อายุ
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3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. จานวนบุตร
6. อาชีพ
ปัจจัยด้านสังคม
1. วัตถุประสงค์ในการทาประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1
2. ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
1. รายได้ต่อเดือน
2. รายจ่าย
3. ภาระหนี้สิน
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการต่อสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
วิธี การเก็บ ข้อ มู ลในการศึ ก ษา การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ได้ด าเนิ นการศึ ก ษาแบบวิ จัย เชิ งส ารวจ (Survey
Research) เครื่ องมือในการศึกษา คือแบบสอบถาม โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าผูฝ้ ากเงิน
สงเคราะห์ชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์(ทั้ง
กลุ่มผูฝ้ ากที่ต่ออายุกรมธรรม์ และไม่ต่ออายุกรมธรรม์) ลูกค้าทัว่ ไปที่ไม่เคยฝากหรื อใช้บริ การเงินสงเคราะห์ชีวิตเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการต่อสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ คื อ ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นที่ ได้มาจากแหล่งข้อมูล
โดยตรงเป็ นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม ผูฝ้ ากเงิ นสงเคราะห์ชีวิตทั้งเพศหญิ งและเพศชาย ในอาเภอชานิ
จังหวัดบุ รี รั ม ย์ การเก็บ ข้อ มู ลเชิ งปริ ม าณโดยผูศ้ ึ กษานาแบบสอบถามส่ งมอบให้ถึงมื อ ผูต้ อบด้วยตนเอง (Selfadministered Questionnaire) และ รอรับคืน เมื่อรับแล้วจะทาการตรวจคาตอบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามตอบคาถาม
ครบถ้วนแล้วเพื่อให้ได้ ข้อมูลในการศึกษาที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ครบถ้วน กลุ่มตัวอย่างที่ได้คือเกษตรกรและครอบครัว
เกษตรกร ลูกค้าผูก้ เู้ งิน จานวน 400 ราย
การเก็บข้อมูลแบบทุ ติยภูมิ คือ ทาการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กร ได้แก่ รายงานประจาปี ของ
ธนาคาร ธกส. เกี่ ยวกับเรื่ องพฤติ กรรมรู ปแบบการต่ออายุสัญญาเงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรั ก 1/1 ได้แก่
บทความ หนังสื อ งานวิจยั และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตของธนาคาร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนข้อมูลปฐมภูมิเพื่อ
ผลการศึกษาที่ได้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น และเพื่อให้ทราบถึงปั ญหา ได้แก่
1. รายงานผลการดาเนินงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ปี บัญชี 2562 กับปี บัญชี 2563
2. รายงานการติดตามการครบกาหนดต่ออายุกรมธรรม์ปีบัญชี 2562 กับปี บัญชี 2563
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ขอ้ มูลลักษณะข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ โรคทางพันธุกรรม ภาระหนี้สิน รวมถึง พฤติกรรมทัว่ ไป ด้าน
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เศรษฐกิจและสังคม ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ใช้สถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย
(Mean)
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมและรู ปแบบการต่ออายุสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบ
รัก 1/1 โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อรู ปแบบการต่ออายุสัญญาเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงบรรยาย และพรรณนาวิเคราะห์ และสรุ ปประเด็น
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis เพื่อหาสาเหตุของ ปั ญหา และนามาจัดกลุ่มเพื่อกาหนด
ความสาคัญของสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา
4. ผลการวิจัย
จากการศึ กษาโดยการเก็บ ข้อ มู ล จากแบบสอบกลุ่ ม ตัวอย่างลู ก ค้า ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 400 ราย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
61.25 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.50 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 30 มี
สถานะภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 58.75 ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 49.50 มีรายได้ไม่เกิน
10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 64.50 และมีภาระหนี้ 100,001 -200,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.25 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่พบว่ามีการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตเพียง 1 กรมธรรม์ คิดเป็ นร้อยละ 71 เหตุผลที่เลือกซื้ อประกันเพื่อเป็ น
หลักประกันความมัน่ คงให้ชีวิต ครอบครัวและคนที่อยูใ่ นอุปการะ คิดเป็ นร้อยละ 47.50 โดยกรมธรรม์ จะเลือกซื้ อ
ประกันเมื่อมีคนชักชวนให้ซ้ื อ โดยจะเลือกซื้ อประกันผ่านตัวแทนขาย/ นายหน้าประกัน โดยตนเองเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลใน
การตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.50 โดยสะดวกส่ งชาระเบี้ยประกันโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติ คิด
เป็ นร้อยละ 68 ต้องการให้ธนาคารแจ้งกาหนดการชาระเบี้ยประกันผ่านช่องทางข้อความทางโทรศัพท์มือถือ คิดเป็ น
ร้อยละ 62.50 และช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทราบจากพนักงาน ธ.ก.ส.มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.50
สาเหตุที่ทาให้ไม่ต่อสัญญากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 จดจาวันและจานวนเงินที่
ต้องชาระไม่ได้ คิดเป็ นร้อยละ 48.75
ระดับความคิ ดเห็ นของลูกค้าเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
4.53 รองลงมาคือ ปั จจัยด้านกระบวนการ มี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 และด้านผลิตภัณฑ์ 4.33 ตามลาดับ อยู่ในระดับ
ความสาคัญมากที่สุด ด้านพนักงาน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.16 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.89 ปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.88 ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.29 อยูใ่ นระดับความสาคัญมาก
ตามลาดับ ซึ่ งในภาพรวมปั จจัยทุกด้านค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.07 ดังนั้นสรุ ปได้ว่าเหตุของปั ญหาจากปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด พิจารณาจาก ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด และระดับความสาคัญ อยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลาดับ คือ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ประเด็นเรื่ อง การส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ การประชุมกลุ่มลูกค้า
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และเยีย่ มลูกค้า เพื่อชี้แจงให้ขอ้ มูลและคาแนะนานอกสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ประเด็นเรื่ อง มีที่นงั่ รอสาหรับ
ลูกค้าอย่างเพียงพอ ประเด็นเรื่ อง ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย สถานที่ จอดรถเพียงพอ ทาธุ รกรรมผ่าน
อินเตอร์ เน็ตหรื อแอปพลิเคชัน่ ผ่านมือถือได้ การให้บริ การหลังจากที่ลูกค้าซื้ อกรมธรรม์เงินฝากแล้วให้สามารถชาระ
เบี้ย ประกันได้หลายช่องทาง ทั้งสาขา Internet banking รวมถึงไปรษณี ย ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหรื อจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา และนามาจัดกลุ่มเพื่อกาหนดความสาคัญของสาเหตุ และหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength : S)
- มีจานวนสาขาและเครื อข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทุกอาเภอ มีผลิตภัณฑ์ท้ งั สิ นเชื่อและเงินฝากที่
หลากหลายให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้บริ การได้
- มีภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ดี
- พนักงานมีความรู ้ และความชานาญ สามารถให้คาแนะนา/ปรึ กษาได้ เมื่อเกิดปั ญหา
จุดอ่อน (Weakness : W)
- ขาดประสิ ทธิภาพ ในการส่ งจดหมายแจ้งเตือนลูกค้า
- ระบบเทคโนโลยีไม่ตอบสนองต่อปริ มารธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- บุคลากรขาดความชานาญในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า
โอกาส (Opportunities : O)
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีระบบภูมิคุม้ กันทางการเงินให้กบั ประชาชน ให้เข้าถึงหลักประกันที่มนั่ คง
- ปั จจุบนั มีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ให้แก่ลูกค้าผูฝ้ าก
เงินที่เป็ นเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรได้เพียงธนาคารเดียวเท่านั้นคือ ธ.ก.ส. และยังได้รับสิ ทธิ การ ยกเว้นภาษี
เช่นเดียวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีในกรณี ประกันชีวิต ในขณะที่หลายธนาคารไม่สามารถ เปิ ดรับฝากได้โดยตรง
- เทคโนโลยีทางการเงินมีความก้าวหน้ามากขึ้นสนับสนุนให้ลูกค้าเข้าใช้งานโดยมีตน้ ทุนที่ต่าลง ใช้งานได้
ทุกที่ ทุกเวลา
- พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลง ไปเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ ใช้ชีวิตให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นและเริ่ มให้ความสนใจในประกันชีวิต มาก
ขึ้นกว่าเดิม
อุปสรรค (Threats : T)
- ข้อจากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันด้าน Digital Banking
- หนี้สินครัวเรื อนภาคการเกษตรสู งขึ้นทาให้ความสามารถในการออมเงินลดลง
- สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทาให้ลกู ค้ามีการเก็บเงินสดไว้กบั ตัวมากขึ้น
- ธนาคารได้รับมอบหมายภารกิจในนโยบายของรัฐบาลมากขึ้นทาให้ไม่สามารถให้บริ การแก่ลูกค้าประจา
ของธนาคารได้รวมถึงมีเวลาในการทางานธุรกิจหลักน้อยลง
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- ความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่สาคัญซึ่ งอาจได้รับผลกระทบจากปั ญหาเสถียรภาพ
ทางการเมือง
- พัฒนาการของตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรื อนที่อาจใช้เวลาการฟื้ นตัวนานกว่าอดีต แม้การส่ งออกจะฟื้ น
ตัวเนื่ องจากการนาระบบ Automation เข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น รวมถึงปั ญหาภัยแล้งที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
รายได้ครัวเรื อนภาคเกษตร
การวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของแต่ละแนวทางเลือก
แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1ของ
ธนาคาร
ข้อดี
1. เป็ นลู่ทางนาไปสู่ การได้ลูกค้ารายใหม่
2. เป็ นการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1ของ
ธนาคาร
3. เกษตรกรลูกค้ารายคน และกลุ่มเกษตรกร มีจานวนมาก ธนาคารมีฐานลูกค้าเกษตร และครอบครัวของ
เกษตรกร
4. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของไวรัส Covid19 โดยมีการ
ปรับเปลี่ยน รู ปแบบการใช้ชีวิตให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิ ตมากขึ้นและเริ่ มให้ความสนใจในประกันชีวิตมาก
ขึ้นกว่าเดิม
ข้อเสี ย
1. แทบจะไม่มีขอ้ เสี ย เพราะเป็ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
2. ความรู ้ความเข้าใจ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ทางานข้อบังคับและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานไม่
เพียงพอ
3. ลูกค้ายังมีความรู ้การประกันภัยไม่เพียงพอ
การกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาและงบประมาณ
ระยะเวลา : 3 เดือน
งบประมาณ : 6,000 บาท
แนวทางเลือกที่ 2 ธนาคารต้องมีการ Cleansing Data เพื่อให้ ข้อมูลของลูกค้าถูกต้องตรงตามความจริ งที่สุด
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อดี
1. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของลูกค้าในฐานข้อมูลที่ลกู ค้าเคยระบุไว้ต้ งั แต่ ตอนสมัครใช้บริ การ ธ.ก.ส.
ตั้งแต่ครั้งแรกให้เป็ นปั จจุบนั เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนี้ อาจไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลของลูกค้า
ในปัจจุบนั
2. การติดต่อหรื อส่ งเอกสารแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญากรมธรรม์ทางไปรษณี ยถ์ ึงมือลูกค้า และลูกค้าได้รับ
การส่ งSMS แจ้งเตือนกาหนดต่ออายุสัญญากรมธรรม์
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ข้อเสี ย
1. แทบจะไม่มีขอ้ เสี ย เพราะปรับปรุ งข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั
การกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาและงบประมาณ
ระยะเวลา : 3 เดือน
งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย
แนวทางเลือกที่ 3 แนวทางในการจัดทาโครงฝึ กอบรมให้บริ การด้วยใจอย่างมืออาชีพให้กบั พนักงาน
ข้อดี
1. เป็ นการพัฒนาสร้างความเป็ นมืออาชีพในการขายและการบริ การแก่พนักงานของธนาคาร
ข้อเสี ย
1. สาขาขาดบุคลากรในการให้บริ การลูกค้าในช่วงเวลาจัดทาโครงการฝึ กอบรม
การกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาและงบประมาณ
ระยะเวลา : 1 เดือน
งบประมาณ : 15,000 บาท
แนวทางเลือกที่ 4 แนวทางในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ เป็ นประจาทุกเดือน
ข้อดี
1. เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ลูกค้าในการฝากเงินกับธนาคาร
2. ธนาคารมียอดเงินฝากเพิม่ ขึ้น
ข้อเสี ย
1. ทาให้สาขามีค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มเงินออมเพิ่มขึ้น
การกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาและงบประมาณ
ระยะเวลา : 6 เดือน
งบประมาณ : 15,000 บาท
5. การอภิปรายผล บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผลของการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แนวทางการแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่ต่ออายุเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.
ก.ส.มอบรัก 1/1 สาขาชานิ จังหวัด บุรีรัมย์ พบว่า โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 ราย โดยรวมแล้วผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีทศั นคติเชิ งบวกต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมากที่สุด
เนื่ องจากค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับการคุม้ ครอง และวงเงินเอาประกัน ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับ
ผลตอบแทนที่ได้รับและเงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของกรกนก มีประเสริ ฐวาจา ได้ศึกษาปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ข้อ
ค้นพบจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษาในรายงานนี้ ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยปั จ จัย ย่อ ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด คื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากกรมธรรม์
รองลงมา คือ ชื่ อเสี ยง ของบริ ษทั ประกันภัย และเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ และระยะเวลาของ
กรมธรรม์ ด้านอัตราผลตอบแทนของการลงทุนน่าสนใจ กรมธรรม์มีสิทธิ ประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ที่ น่าสนใจ เช่น ค่า
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รักษาพยาบาล เป็ นต้น ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับการคุม้ ครองและวงเงินเอาประกัน ค่าเบี้ยประกันมีความ
เหมาะสมกับผลตอบแทนที่ ได้รับ และผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านกระบวนการซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเกตน์นิภา พรหมสิ ทธิ์ ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ข้อค้นพบจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาในรายงานนี้ ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ อง ขั้นตอน การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่ยงุ่ ยาก
ความถูกต้องครบถ้วนของกรมธรรม์ ระยะเวลาในการ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่ส้ ัน การคานวณเบี้ยประกันที่
ถูกต้องแม่นยา การให้บริ การที่สะดวก รวดเร็ ว ได้รับกรมธรรม์เร็ วและการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อใกล้ครบกาหนดชาระ
ค่าเบี้ยประกันอย่าง สม่าเสมอ เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ อีกทั้ง "เวลา" ก็เป็ นสาคัญกับผูท้ ี่มีวิถี
ชีวิต แบบเร่ งรี บ ผูบ้ ริ โภคย่อมพึงพอใจการดาเนินงานที่ไม่สูญเสี ยเวลามากนัก
เกี่ยวกับพฤติกรรมการต่อสัญญากรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผลิตภัณฑ์ “ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1” พบว่า มี
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พบว่ามีการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตเพียง 1 กรมธรรม์ คิดเป็ นร้อยละ 71 เหตุผลที่เลือก
ซื้ อประกันเพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้ชีวิต ลูกค้าส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ที่ไม่แน่นอน มี
ภาระหนี้ สินจากการกูย้ ืมเพื่อใช้เป็ นทุนในการทาเกษตรกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกิ ตติพงษ์ ปาลี ได้
ศึ กษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ อุ ป สงค์ในการถื อ กรมธรรม์ป ระกันชี วิตในจังหวัดเชี ย งใหม่ ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในรายงานนี้ รายได้มีผลต่อการทาประกันชี วิต ยิ่งรายได้เพิ่ม ย่อมมีการทา
ประกันชีวติ ที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องมาจากผูท้ ี่มีรายได้เพิ่มขึ้น ย่อมทาให้มีความสามารถในการออมที่เพิ่มขึ้น โดยนอกจาก
จะเลือกออมในรู ปแบบเงินฝากในธนาคารแล้ว ยังสามารถออมเงินผ่านการทาประกันชีวิต เพิ่มขึ้นได้ดว้ ย ผูท้ ี่มีรายได้
มาก มีแนวโน้มในการทาประกันชีวิตมากขึ้นเพื่อสร้างความมัน่ คงให้ครอบครัว
สรุ ปผลการศึกษาเรื่ อง แนวทางการแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่ต่ออายุเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1
สาขาชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิน้ นั ได้ผลวิเคราะห์วา่ สาเหตุหลักที่
ทาให้ลกู ค้าไม่ต่อสัญญาเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 บุรีรัมย์ ระบุวา่ “จดจาวันและจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ
ไม่ได้” ทาให้ธนาคารควรดาเนิ นการแก้ปัญหาโดยใช้การ Cleansing Data ข้อมูลของ ลูกค้าให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
เพื่อให้สารที่ธนาคารต้องการสื่ อไปถึงมือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นจากช่องทาง SMS จดหมายแจ้งเตือนครบกาหนดต่อ
สัญญากรมธรรม์ หรื อพนักงานสาขาเป็ นผูต้ ิดต่อลูกค้าโดยตรง และด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ภาวะราคาผลผลิตตกต่า ทา
ให้ลกู ค้าไม่มีการออมเงิน ซึ่ งต้องนาเงินไปใช้จ่ายในสิ่ งที่จาเป็ นก่อน เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
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