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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถปุระสงค์ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จํากัด  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏบิัติงานในกระทรวงมหาดไทย ซึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด จํานวน 234 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ที่มปีจัจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ตําแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกตา่งกัน ทําให้การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านทุนเรือนหุน้) ด้านผลิตภัณฑ์ (ดา้นเงนิฝาก) และด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
สมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, การใชบ้ริการ 
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Abstract 
 The objectives of this study were (1) to study the decision of the members in 
service receiving of The Ministry of Interior Saving and Credit Co-Operative Ltd. (2) to study 
the decision of the members in service receiving of The Ministry of Interior Saving and 
Credit Co-Operative Ltd. separated by personal factors (3) to study marketing mix factors 
affecting the decision of the members in service receiving of The Ministry of Interior Saving 
and Credit Co-Operative Ltd. 
 The sample group was 234 people of personnel in The Ministry of Interior to be 
members of The Ministry of Interior Saving and Credit Co-Operative Ltd. The questionnaire 
was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using 
the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test). In case each of it had statistically 
significant differences, testing a pair of variables by LSD was used to test the hypothesis for 
each pair in order to see which pairs are different and Multiple Regression Analysis.  
 The results of hypothesis testing showed that the decision of the members in 
service receiving of The Ministry of Interior Saving and Credit Co-Operative Ltd. separated 
by personal factors include gender, age, status, level of education, position, income per 
month and periods of membership were different, the decision of the members in service 
receiving of The Ministry of Interior Saving and Credit Co-Operative Ltd. was no different. As 
for marketing mix factors product (Capital Stock), product (Deposit) and price affecting the 
decision of the members in service receiving of The Ministry of Interior Saving and Credit 
Co-Operative Ltd. 
 
Keyword: The Decision, Service Receiving 
 
บทน า 

จากสภาพเศรษฐกิจของไทย มแีนวโน้มถดถอยเรื่อยมา ซึ่งภาวะถดถอยเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สภาวะโดยรวมของประเทศ อาจกล่าวไดว้่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมีผลโดยตรงต่อการบริโภค การเก็บ
ออม ความสามารถในการชาํระหนี้ของประชาชนโดยตรง ทัง้ที่เป็นภาคเอกชนและข้าราชการ โดยบุคคล
กลุ่มหนึ่งมีภาระผูกพนัโดยตรงกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อบุคคลที่มีภาระต่อสหกรณ์ฯ มีผลกระทบทางด้าน
การเงิน ย่อมมผีลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการออม การเพิ่มทุนที่มี
แนวโน้มลดลง ความสามารถในการใช้หนี้ ภาระหนี้สนิเพิ่มข้ึน ความเสี่ยงของตัวสหกรณ์ หนี้ค้างชาํระ
เพิ่มข้ึน สินทรัพย์หมุนเวียน เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนที่ลดลง  

ดังนั้นสหกรณ์จะต้องหาทางออกเพื่อให้คงสถานะให้เป็นสถาบนัที่พึ่งทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดย
การนํากลยุทธ์มาใช้กบัสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ ได้แก่ การกอบกู้อุดมการณ์สหกรณ์ที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
ประการที่หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียง โดยสหกรณ์ต้องพลิกผนัตนเองให้บริหารสมาชิกอยู่ในกรอบแห่งวิสัยที่มี
ความพอดีและพอเพียงต่อการดาํเนินชีวิต ประการที่สอง การพึง่พาตนเอง ควรพยายามใชทุ้นดาํเนินงานของ
ตนเอง ประการที่สาม การออมทรัพย์ ควรมีมาตรการในการกระตุ้นให้สมาชิกมีการเก็บออมที่เพิ่มขึ้น
ประการที่สี่ การกํากบัหนี้สนิ สมาชิกควรรู้จักควบคุมหนี้สินของตนเองให้ได้  
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สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทุกวนันี้ เปน็เครื่องชี้ให้สหกรณ์ต้องตระหนักว่าสภาวการณ์ มิได้อยูใ่น
สภาพปกติแลว้ จึงควรที่จะมีกลยุทธ์ในการดูแลกํากบัการให้สามารถดํารงตนอยู่ได้โดยไม่ถูก
กระทบกระเทือนหรือหากเดือดร้อนก็น้อยที่สุด  

สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด เป็นสถาบนัทางการเงินทางเลือกในการ
ธุรกรรมทางการเงิน ได้มีการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และให้ความ
สะดวกแก่สมาชิกในการบริการด้านตา่ง ๆ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด จําแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด 
เพื่อนําผลทีไ่ด้จากการศึกษามาปรับปรุงในการดําเนนิงานขององค์กร รวมทั้งนําไปพฒันาและวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จํากัด 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เร่ืองการตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตําแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ระยะเวลาการเปน็สมาชิก 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการตลาด ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทาํงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จํากัด ซึ่งประกอบด้วย ประเภทการใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ วัตถปุระสงค์ใน
การตัดสินใจใชบ้ริการ 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บคุลากรที่ปฏิบัตงิานในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปน็สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด จาํนวน 495 คน (ที่มา: ฝ่ายทะเบยีนหุ้น-หนี้ ณ กุมภาพันธ์ 
2563) โดยผู้วิจยัได้ใชว้ิธีการคํานวณขนาดตัวอย่างดว้ยวิธีการใช้สูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
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Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งกําหนดค่าคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเทา่กับ 5% (Taro 
Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 234 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวิจัยคร้ังนี้จะทาํการวิจัย ตัง้แต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด 

2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพื่อให้ทราบปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด 

4. สามารถนําผลวิจัยที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด เพื่อสอดคล้องกับการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิก ต่างกัน การตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใชบ้ริการ 
 1. ประเภทการใชบ้ริการ การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสนิค้าทีไ่ม่มีตวัตน 
(Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสนิค้าที่ไม่มีตัวตนนัน้จะต้องตอบสนองวามต้องการ
ของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้ (ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2558, หน้า 18-19) 
 2. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2550 อ้างถึงใน 
ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ, 2556, หน้า 11) ได้สรุปถึงเรื่องอุปสรรคของอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ไว้ 
2 ลักษณะ ได้แก่ การเหมาพวก (Stereotype) เป็นภาพหรือความคิดของบุคคลในการตัดสินวตัถุหรือสิ่งของ
ต่าง ๆ ตามกลุ่มที่ตนเป็นสมาชกิอยู่ แล้วตัดสินสิง่นัน้ ๆ ตามทีส่มาชิกในกลุ่มเชื่อถือและบอกกล่าว แทนที่จะ
เป็นการตัดสนิใจด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว การมองลักษณะเดียว (Halo Effect) เป็นแนวโน้มที่บุคคลนาํเอา
ลักษณะเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งของบุคคลอื่นมาเป็นหลักในการประมวลลักษณะภาพรวม
แล้วนํามาสรุป 
 3. วัตถุประสงค์ในการตดัสินใจใช้บริการ นาํพงศ์ ตรงประสทิธิ์ (2554) ที่กล่าวว่า การประเมิน
ทางเลือกเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ คือ การที่ผู้บรโิภคนําข้อมูลเก่ียวกับตราสินคา้มาทําการประมวลตาม
มูลค่าของตราสนิค้า ซึ่งในการประเมินผลของผู้บรโิภคมักมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งผูบ้ริโภคทํา
การตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับจิตสาํนึก ผู้บริโภคพยายามสร้างความพึงพอใจตามความต้องการของตนเป็นอนัดับ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ตําแหน่ง 
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
7. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการตลาด 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการทํางาน 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 
1. ประเภทการใช้บริการ 
2. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
3. วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจใช้บริการ 
 

ตัวแปรต้น 

 

ตัวแปรตาม 
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หนึ่ง ต่อมาผู้บรโิภคจะมองหาประโยชน์ที่ได้รบัจากผลิตภัณฑ์ และเมื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตวันั้นสามารถ
ที่จะตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย และความพึงพอใจของตน 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พิมสร สิมมะลัยวงศ์ และคณะ (2558) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่
ผู้ขายเสนอขายต่อตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากไดเ้ป็นเจ้าของและซื้อมาเพื่ออุปโภค อันเป็น
การตอบสนองความต้องการ  
 2. ด้านราคา กฤษณา รัตนพฤกษ์ (2545, หน้า 15-17 อ้างถึงใน ศรีสุดา วันชาดี, 2555, หน้า 15) 
ราคา (Price) หมายถึง ราคาที่ยดืหยุ่นได้ ระดบัราคา เงื่อนไขการชําระเงิน ความแตกต่างของราคาจากคู่แข่ง 
 3. ด้านช่องทางการตลาด นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2559, หน้า 197-215) ได้กลา่วถึงช่องทาง
การตลาดวา่ การดําเนนิการเพือ่ให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถไปสู่ผู้บริโภคได้ โดยมีการจัดสรรทีด่ีทั้งในด้าน
เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มคีวามสะดวกสบายต่อการบริโภคของลูกค้า 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหน ู(2559) กล่าววา่ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาํคัญ
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่แจ้งข่าวสารต่าง ๆ หรือชักจูงให้ผู้ซื้อมี
ทัศนคติที่ดีต่อสนิค้าและร้านคา้ เพื่อทําให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจในตัวสนิค้ามากยิง่ขึ้น 
 5. ด้านบุคลากร แคทรียา ปันทะนะ และคณะ (2557) บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ที่ทําหน้าที่
สนองความต้องการและสื่อสารกับผู้บริโภคโดยต้องให้บริการ แนะนาํโน้มนา้วให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและ
บริการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือสร้างคา่นิยมให้กับองค์กร 
 6. ด้านกระบวนการท างาน โสภิศตา สุกกํ่า (2552 อ้างถึงใน อาภัสรา โสวะภาพ, 2560, หน้า 43) 
กระบวนการ (Process) ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือ เคร่ืองมือที่ทันสมัย ในการทาํให้เกิด
กระบวนการ และขั้นตอน ที่จะสามารถส่งมอบสินคา้และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ภัทธีรา ประพฤติธรรม (2559) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Facilities) หมายถึง เป็นการสรา้งและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เปน็ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสะดวกในการให้บริการ และทําให้การบริการผูบ้ริโภคเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั 
 สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธี
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยให้สามารถสงวนสว่นแห่งรายได้ของตนไว้ทางอันมัน่คงและ
ได้รับประโยชน์ตามสมควร 
 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและชว่ยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
  4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 6. ใหส้หกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
 7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์ 
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10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

 12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด 

13. ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

 15. ร่วมมือกับทางราชการสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชมุนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อ
ส่งเสริมและปรบัปรุงกิจการของสหกรณ์ 
 16. กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนญุาตไว้ในกฎหมายว่าด้วนสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ที่
กล่าวข้างตน้รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ยืมเช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อโอน
หรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจําหน่าย จาํนองหรือรับจํานอง จาํนาํหรือรับจํานนด้วย
วิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สนิแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 17. ให้ความช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
 18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนว่ยงานของตา่งประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด 
 19. ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ฉัตรชฎา วิศพันธุ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจใชบ้ริการสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง 
จํากัด ของเกษตรกรในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีวตัถุประสงค์  (1) เปรียบเทียบความสาํคญัของส่วน
ประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง จํากัด โดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของเกษตรกร ในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (2) เปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการตลาด
บริการของผู้ใช้บริการสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง จํากัด โดยจําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการของ
เกษตรกรในอําเภอนาทวี จังหวดัสงขลา (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกร ใน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กับพฤติกรรมการใช้บริการใช้บริการสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง จํากัด ผล
การศึกษาพบวา่ ผู้ใชบ้ริการที่มปีัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  รายได้ 
อาชีพ ที่อยู่ โดยภาพรวมในแตล่ะด้านแตกต่างกนั มีส่วนประสมการตลาดบริการเลือกใช้บริการทุกด้านไม่
แตกต่างกัน และส่วนประสมการตลาดบริการโดยจําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ประเภทที่
เลือกใช้บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ  จํานวนคร้ังในการใชบ้ริการวันที่สะดวกมาใช้บริการช่วงเวลาเฉลี่ย
ต่อครั้ง ในการใช้บริการ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ วัตถุประสงค์หลักที่เลือกใช้บริการ ความสาํคัญในการใช้
บริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประเภทสินเชื่อ(การกู้ยืมเงิน)ในการใช้บริการ พบวา่  ผู้ใชบ้ริการที่มี
พฤติกรรมในการใช้บริการแตกต่างกันให้ความสาํคัญกับสว่นประสมการตลาดบริการไม่แตกตา่งกัน 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใช้บริการพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
วิธีด าเนินการ  
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บคุลากรที่ปฏิบัตงิานในกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปน็สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด จํานวน 495 คน 
 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจยัทําการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอยา่งด้วยวธิกีารใช้สูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกําหนดคา่คลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5% 
ได้จํานวนตวัอย่างจากการคํานวณ 234 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความนา่จะเปน็ (Probability 
Sampling) ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ระยะเวลาการเปน็สมาชิก 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็นการตัดสินใจ โดยแบง่ออกเป็น 5 
ระดับ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจของสมาชิกใน
การใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความ
คิดเห็นการตัดสินใจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

การทดสอบวัดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
การทดสอบทาํไดโ้ดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอยา่งจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือ 
การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา่ของครอนบาค ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรปุได้วา่

แบบสอบถามนัน้มีความน่าเชื่อถือได้ 
การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Corrected Item-Total Correlation) 
การทดสอบค่าอํานาจจําแนกทาํได้โดยการพิจารณาคา่อํานาจจาํแนกรายข้อนั้นๆ โดยเกณฑ์ที่

กําหนดคือต้องมีค่า 0.30 ขึ้นไปจะสรุปได้ว่าคาถามนัน้ ๆ มีค่าอาํนาจจําแนกใช้ได้และแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ดาํเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดทําแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูล
จากบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในกระทรวงมหาดไทยซึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จํากัด ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบสมบูรณ ์และการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คํานวณผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทําการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิSPSS 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1.1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงกลุ่มซึง่ได้แก่ ปจัจัยส่วนบุคคล  
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  1.2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณซึ่งได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสนิใจของสมาชิกใน
การใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
 2.2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเปน็สมาชิก โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิตคิวามแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกตา่งจะทําการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ 
LSD  
 2.3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจของสมาชิกในการใช้
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย สามารถสรุปผลการวจิัยได้ ดังต่อไปนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง่ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกัน ทําให้การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ไมต่่างกนั 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านทุนเรือนหุน้), ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (ด้านเงินฝาก) และดา้นราคา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สามารถสรปุตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

 1. ผลศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1.1. ประเภทการใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ 
สมาชิกมีความต้องการใช้บริการของสหกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและให้เกิดความ
พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2558, หน้า 18-19) การบรกิาร หมายถึง 
กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ที่ไม่มตีัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดย
สินค้าทีไ่ม่มีตัวตนนัน้จะต้องตอบสนองวามต้องการของผู้รับบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจได้ 
  1.2. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ อยู่ในระดับปานกลางซึง่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ 
โดยส่วนใหญ่ สมาชิกมบีุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุน้ในการตัดสินใจใชบ้ริการของสหกรณ์ ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวความคิดของ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2550 อ้างถึงใน ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ, 
2556, หน้า 11) ได้สรุปถึงเรื่องอุปสรรคของอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ไว้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การเหมา
พวก (Stereotype) เป็นภาพหรือความคิดของบุคคลในการตัดสินวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ ตามกลุ่มที่ตนเปน็
สมาชิกอยู่ แล้วตัดสินสิ่งนัน้ ๆ ตามที่สมาชิกในกลุ่มเชื่อถือและบอกกล่าว แทนทีจ่ะเปน็การตัดสินใจด้วย
ตนเองแต่เพียงผู้เดียว การมองลกัษณะเดียว (Halo Effect) เป็นแนวโน้มทีบุ่คคลนาํเอาลักษณะเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งของบุคคลอื่นมาเปน็หลักในการประมวลลักษณะภาพรวมแล้วนํามาสรุป 
 1.3. วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจใช้บริการ อยู่ในระดับมากซึ่งผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วน
ใหญ่ สมาชิกมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งสหกรณ์สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ นําพงศ์ ตรงประสทิธิ์ (2554) ที่กล่าวว่า การประเมินทางเลือกเพื่อเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจ คือ การที่ผูบ้ริโภคนําข้อมูลเก่ียวกับตราสนิค้ามาทําการประมวลตามมูลคา่ของตราสินคา้ ซึ่ง
ในการประเมินผลของผู้บริโภคมักมีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งผู้บรโิภคทําการตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับ
จิตสํานึก ผู้บริโภคพยายามสร้างความพึงพอใจตามความต้องการของตนเป็นอันดบัหนึ่ง ต่อมาผู้บริโภคจะ
มองหาประโยชน์ทีไ่ด้รับจากผลติภัณฑ์ และเมื่อเห็นว่าผลติภัณฑ์แต่ละตัวนั้นสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย และความพึงพอใจของตน 

 2. ผลศึกษาการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 2.1. สมาชิกที่มีเพศตา่งกัน ทาํให้การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
เป็นสมาชิก มีความต้องการที่จะใช้บริการของสหกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณราย จิตเจนการ 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จํากัด ในส่วนของปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร์ เพศ ไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกัด 
 2.2. สมาชิกที่มีอายุต่างกนั ทําให้การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทางสหกรณ์มกีารปรับปรุง
กลยุทธ์ทางตลาดอยู่เสมอ จึงทําให้สามารถตอบสนองความต้องการในทุกช่วงอายุตามกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรลัฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
ด้านสนิเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จาํกัด มีที่อายุตา่งกัน มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการด้าน
สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จํากัด ไม่แตกต่างกนั  
 2.3. สมาชิกที่มสีถานภาพตา่งกนั ทําให้การตัดสนิใจของสมาชกิในการใช้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยภาพรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ สมาชิกทกุสถานภาพมี
ความจําเปน็ที่จะต้องการใช้บริการสหกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) ได้
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จํากัด ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ที่มสีถานภาพ แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ 
 2.4. สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาํให้การตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของ
สหกรณ์ฯ โดยภาพรวมไม่ตา่งกนั ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่าสมาชิกจะมีระดับการศึกษาที่ต่าํกว่าปริญญา
ตรี  หรือปริญญาตรี หรือสูงว่าปริญญาตรี ก็สามารถใช้บริการของสหกรณ์ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉัตรชฎา วิศพันธุ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจใชบ้ริการสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง จํากัด ของ
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เกษตรกรในอําเภอนาทวี จังหวดัสงขลา ผู้ใช้บริการที่มปีัจจัยสว่นบุคคลทางดา้นระดับการศึกษาแตกต่างกนั 
มีส่วนประสมการตลาดบริการเลือกใช้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.5. สมาชิกที่มีตาํแหน่งตา่งกัน ทําให้การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ตําแหน่งของสมาชิกในกลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการใชบ้ริการของสหกรณ์ที่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ ภัทรศยา ขัตตะนนั 
(2557) ศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการใช้บริการสนิเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ในส่วน
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเชื่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.6. สมาชิกที่มีระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือนต่างกัน ทาํให้การตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึง่ผู้วิจัยมีความเห็นวา่ สหกรณ์มี
ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสมาชกิ ในด้านทนุเรือนหุ้น ด้านสินเชือ่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนิี เสถียรกาล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ผู้ใชบ้ริการที่มีระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 
 2.7. สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตา่งกัน ทาํให้การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ไม่วา่
สมาชิกจะเป็นสมาชิกมาระยะเวลาเท่าใด ก็มีการบริการที่ให้เลือกหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญญภา ชา่งสุวรรณ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และโรงเรียนเสนาธิการทหาร จํากัด สมาชิกที่มีระยะเวลาของการ
เป็นสมาชิกแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 3. ผลศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจของสมาชิกในการใช้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด สามารถสรุปได้ ดังนี ้
 3.1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านทนุเรือนหุ้น, ด้านเงินฝาก) มีผลต่อ
การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด โดยผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ส่วนใหญ่สมาชิกมาใช้บริการดา้นทนุเรือนหุ้นและด้านเงินฝาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนสงู ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรศยา ขัตตะนนั (2557) ศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อ
ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ในส่วนของปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนิเชือ่ ปัจจัยที่มี
อิทธิพล คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านสินเชื่อ, ด้าน
สวัสดิการ) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จํากัด โดยผูว้ิจัยมีความเห็นวา่ ในด้านสินเชื่อ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มเดิม ๆ ที่มีหนี้อยู่ก่อนแล้วมายื่นกู้ใหม่ 
อาจไม่ได้เงนิตามที่ยื่นกู้ และในด้านสวัสดิการ สหกรณ์ฯ ให้ความสําคัญกบัสิทธปิระโยชนส์มาชิกน้อยเกินไป 
ทําให้ไม่เป็นทีน่่าสนใจของสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2558) ศึกษาถึง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณชิย์ จํากัด (มหาชน) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัย
ที่ไม่มีความสัมพันธ์ คือ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์  
 3.2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยผูว้ิจัยมีความเห็นว่า สมาชิกสนใจด้านอัตรา
ผลตอบแทน อัตราด้านดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ได้ศึกษาเร่ือง 
การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จาํกัด ส่วนประสมทาง
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การตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการด้านสนิเชื่อเงินกูส้ามัญ เงินกู้สามัญ ATM และเงนิกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน คือ ด้านราคา  
 3.3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจของสมาชกิ
ในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า สหกรณ์ได้ตั้งอยู่
ในพื้นที่ทีส่มาชิกมาติดต่อสอบถามได้สะดวก และยังมีช่องทางอืน่ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจในการเลือกใช้บริการดา้นสินเชื่อของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการด้าน
สินเชื่อเงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญ ATM และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
 3.4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจของสมาชิก
ในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า สหกรณ์มีการ
ประกาศแจ้งข่าวสารการเคลื่อนไหวอย่างสม่าํเสมอ ทําให้สมาชกิรับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวของสหกรณ์ได้
อย่างรวดเร็ว ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2558) ศึกษาถึง ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) ของกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์อยู่
ในปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 3.5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยผูว้ิจัยมีความเห็นว่า เม่ือสมาชิกมขี้อสงสัย 
บุคลากรจะให้ข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพชญาณ์ อัครพงศ์
โสภณ (2558) ศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) ของ
กรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์อยู่ในปัจจัยด้านบคุลากร 
 3.6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการทาํงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของ
สมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยผู้วจิัยมีความเห็นว่า สหกรณ์มี
การบริหารงานตามหลักการ มนีโยบายการบริการการเงินเป็นระบบ และมีการจัดสรรผลตอบแทนที่
เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จํากัด 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ  
 3.7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของ
สมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยผู้วจิัยมีความเห็นว่า สหกรณ์มี
แผนกการให้บริการ มีอุปกรณ์ทันสมัย งา่ยต่อการให้บริการ มีสถานที่มีบรรยากาศดี สะอาดเรียบร้อย 
สะดวกสบาย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จํากัด 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ คือ ปัจจัยด้านการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ถึงแม้ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่าง แต่ในปัจจุบนัถ้ามองด้านทางเศรษฐกิจที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้นในส่วนการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จํากัด จึงควรปรับปรุง และพัฒนาระบบให้มีความทนัสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจต่อ
สมาชิกให้ได้มากที่สุด 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (ดา้นทนุเรือนหุ้น) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ (ด้านทุนเรือนหุ้น) มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ดังนัน้ สมาชิกให้ความสาํคัญด้านอัตราผลตอบแทนของทนุเรือนหุ้น 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ควรมีการประกาศแจ้งของข้อมูลให้ชัดเจน เช่น การคํานวณ
อัตราผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับต่อปี เพื่อสมาชิกจะได้รับขอ้มูลที่ถูกต้อง 
 2. ด้านผลิตภัณฑ์ (ดา้นเงนิฝาก) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านเงินฝาก) มผีลต่อการตัดสนิใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ดังนัน้ สมาชิกให้ความสําคัญดา้นเงนิฝาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสงูกว่าธนาคาร 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ควรเพิ่มประเภทเงินฝาก เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิกในการ
ใช้บริการสหกรณ์ 
 3. ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลตอ่
การตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ดังนัน้ สมาชิกให้
ความสําคัญดา้นอัตราผลตอบแทน ทั้งทนุเรือนหุ้น เงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ควรมีการบริการที่สะดวกต่อการใชบ้ริการของสมาชิก เพื่อเพิ่มการตัดสินใจของ
สมาชิกในการใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใชบ้ริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด เช่น ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยดา้นความรู้ความเข้าใจ
ในตัวผลิตภัณฑ ์
 2. การศึกษาคร้ังนี้เปน็การศึกษาเฉพาะบุคลากรที่ปฏบิัติงานในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัดเท่านั้น ดงันัน้เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลายหลายยิ่งขึ้นควร
ขยายขอบเขตด้านกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น สมาชิกที่อยู่ต่างจงัหวัด สมาชิก
บุคคลภายนอก เพื่อศึกษาความแตกต่างทางค่านยิม ความคิด ของประชากรที่ทาํการศึกษา 
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