
พฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั 

MEMBER BEHAVIOR OF SAVINGS COOPERATIVE  
UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE 

 
องัศนา อู่รัชตมาศ 

สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 
ผูรั้บผิดชอบบทความ 

 
Angsana Uratchatamas 

Faculty of Business Administration Program in Finance and Banking, Ramkhamhaeng 
University, Thailand 
Corresponding author 

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัการออม การลงทุน และการกูย้ืมนับเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการดา้นการเงิน
ส่วนบุคคล นอกจากการใชบ้ริการสถาบนัการเงินเช่นธนาคาร บริษทัการเงิน บริษทัประกนัภยัแลว้ 
สหกรณออมทรัพยย์งัเป็นอีกองคก์รหน่ึงซ่ึงประชาชนใช้บริการดา้นการเงินในรูปแบบต่าง ๆ การ
ศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการในดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นผลตอบแทน ดา้น
การใชบ้ริการและการส่ือสาร ดา้นกระบวนการ ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นผลิตภณัฑ์ สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีมีเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพการท างาน จ านวนปีท่ีเป็นสมาชิก และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
พฤติกรรมการใชบ้ริการโดยรวมต่างกนั  พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (�̅� = 4.33) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพการบริการ (�̅� = 4.52)  
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ดา้นผลิตภณัฑ ์(�̅� = 4.46) ดา้นกระบวนการ (�̅� = 4.39) ดา้นความเช่ือมัน่ (�̅� = 4.32)  
ดา้นผลตอบแทน (�̅� = 4.23) ตามล าดบัและดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือดา้นการใชบ้ริการและการ
ส่ือสาร (�̅� = 4.05)  
 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภค; สหกรณ์ออมทรัพย ์
 
ABSTRACT 

Nowadays saving, investment, and borrowing become parts of personal finance 
management. Apart from services of various financial institutions such as banks, finance 
companies, or insurance companies, people also make use of savings cooperatives’ services. This 
study was conducted to explore the members’ behaviour of saving cooperative of the University of 
the Thai Chamber of Commerce. Two hundred members of savings cooperative were asked to 
answer the questionnaire related to their behavior in six areas: reliability, returns, service usage and 
communication, process, service quality, and products. The statistics used are frequency, 
percentage, Mean, Standard deviation. 
 The research findings indicate that members of savings cooperative of the University of 
the Thai Chamber of Commerce who have different gender, age, education level, working status, 
duration of being a member, and salary have different behavior in making use of cooperative 
services. The behavior that affects the overall service usage was at the highest level (�̅� = 4.33). 
Considering in each area, the results showed that the behavior of the members in the following 
areas were at the highest level respectively: service quality (�̅� = 4.52), products (�̅� = 4.46), process 
(�̅� = 4.39), reliability (�̅� = 4.32), and returns (�̅� = 4.23). The only area at high level was service 
usage and communication (�̅� = 4.05) 
 

Keywords: Consumer behavior; Saving Cooperative 
 

บทน ำ 
ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั สถาบนัการเงินมีบทบาทส าคญัทั้งในระดบัโลก ระดบัประเทศ

และระดบับุคคล ในยคุโลกาภิวฒัน์และเทคโนโลยกีา้วหนา้น้ี การเคล่ือนยา้ยของเงินเกิดขึ้นทัว่โลก 
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ทั้งในระบบการซ้ือขายและการลงทุนโดยมีสถาบนัการเงินเป็นตวักลางในการใหค้วามสะดวกและ
ความปลอดภยั  ในระดบัประเทศสถาบนัการเงินเป็นตวักลางในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และเป็น
เคร่ืองมือในการกระจายความเจริญและพฒันาความเป็นอยูข่องประชากร ส าหรับในระดบับุคคล 
สถาบนัการเงินเป็นสถาบนัท่ีใหบ้ริการในการท าธุรกิจ การออมและการกูย้มืในลกัษณะต่างๆ 

ในสถานการณ์เศรษฐกิจปกติ ภาคธุรกิจใชบ้ริการสถาบนัการเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจทั้งใน
รูปของรายรับ เช่น จากการขายสินคา้และบริการในรูปแบบต่างๆ การท่องเท่ียว การส่งออก และ
รายจ่ายเช่นการผลิต และค่าจา้งแรงงาน รวมทั้งการใชบ้ริการในรูปแบบของการกูย้มืเพื่อการลงทุน
และขยายกิจการ ส าหรับประชาชนทัว่ไปสามารถใชบ้ริการในลกัษณะการออมและการกูย้มืส่วน
บุคคล แต่ในสภาพเศรษฐกิจขณะน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัเหตุการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส 
(โควิด-19)  ภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเลก็รวมถึงประชาชนทัว่ไปไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก  
เน่ืองจากสถาบนัการเงินเป็นตวักลางในการใหบ้ริการทั้งดา้นการออมเงินและการใหกู้ย้มื การใช้
บริการของสถาบนัการเงินจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อให้ธุรกิจยงัคงด ารงอยูไ่ด ้ บุคคลทัว่ไปซ่ึง
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวเช่นกนั  ส่วนหน่ึงตอ้งประสบกบัภาวะความยากจน ไม่มี
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและมีหน้ีสิน  จ าเป็นตอ้งอาศยัสถาบนัการเงินเพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหา
ต่างๆเหล่าน้ี อยา่งไรก็ตามขั้นตอนและเง่ือนไขในการด าเนินการค่อนขา้งมากและเขม้งวด คนส่วน
หน่ึงอาจไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขไดค้รบถว้น สถาบนัการเงินด าเนินการอยูใ่นหลาย
รูปแบบเช่น ธนาคาร บรรษทัเงินทุน บริษทัประกนัภยัและบริษทัประกนัชีวิต รวมทั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบการจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการบริหารจดัการการเงิน
ของประชาชน สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีสมาชิกเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นหน่วยงานหรือชุมชนเดียวกนั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการประหยดั การออมทรัพย ์และการบริการใหส้มาชิกกูย้มื
เม่ือเกิดความจ าเป็นโดยยดึหลกัการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางดา้นเศรษฐกิจ 
สหกรณ์ออมทรัพยใ์หบ้ริการใน2 รูปแบบคือการออมเงิน และการกูเ้งิน ซ่ึงผูอ้อมและผูกู้ต้อ้งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ดว้ยการถือหุน้  โดยแต่ละคนจะออมเงินบางส่วนของเงินรายไดฝ้ากไวก้บั
สหกรณ์เป็นประจ า และเม่ือสมาชิกคนใดมีความเดือดร้อนทางการเงินก็สามารถกูย้มืเงินกองกลางท่ี
สมาชิกอ่ืน ๆ ฝากไวไ้ปใชแ้กปั้ญหาได ้โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราต ่า   
 สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการค้าไทย จ ากัด จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ
ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ มีการออมทรัพย ์โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนและได้
ช่วยเหลือทางการเงินซ่ึงกันและกัน ถึงแม้ว่าผู ้ใช้บริการสหกรณ์จะเป็นเพียงบุคลากรใน
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มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) และบุคลากรสายอ านวยการ 
(เจ้าหน้าท่ี) แต่อาจมีพฤติกรรมและความต้องการการใช้บริการท่ีแตกต่างกันในหลายลกัษณะ 
การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกจะท าให้สหกรณ์ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
การพฒันาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัความตอ้งการของสมาชิกมาก
ยิ่งขึ้นอนัจะท าให้เกิดประโยชน์กบัสมาชิกอย่างเต็มท่ี  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดบั
บุคคลใหเ้ขม้แขง็แลว้ยงัเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจระดบัประเทศในภาพรวมดว้ย 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยน้ีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

จ ากดัมีดงัน้ี 

 

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ตัวแปรอสิระ คือ  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา   สถานภาพการท างาน 

จ านวนปีในการเป็นสมาชิก รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 ตัวแปรตำม คือ  

1. พฤติกรรมการใช้บริการของ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
จ ากัด ได้แก่  ด้านความเช่ือมั่น  ด้านผลตอบแทน  ด้านการใช้บริการและการส่ือสาร  ด้าน
กระบวนการ  ดา้นคุณภาพการบริการ  ดา้นผลิตภณัฑ ์

 
ขอบเขตด้ำนประชำกร 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยัระหวา่งเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการของ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย จ ากดั 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลให้สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั น าไปพิจารณา
และก าหนดกลยทุธ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของสมาชิก 
 

กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตำม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมกำรใช้บริกำร 
 การใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั ถือเป็น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคลกัษณะหน่ึง แต่ไม่ใช่การบริโภคในความหมายท่ีคุน้เคยคือการซ้ือและใช้
สินคา้ท่ีจบัตอ้งไดใ้นรูปแบบต่างๆ แต่เป็นการใชบ้ริการซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้พฤติกรรมการใช้
บริการจึงแตกต่างจากพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ เน่ืองจากไม่สามารถเห็นคุณภาพของบริการก่อนการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพการท างาน 
5. จ านวนปีท่ีเป็นสมาชิก 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำรของสมำชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยั

หอกำรค้ำไทย จ ำกดั 

1. ดา้นความเช่ือมัน่ 
2. ดา้นผลตอบแทน 
3. ดา้นการใชบ้ริการและการ

ส่ือสาร 
4. ดา้นกระบวนการ 
5. ดา้นคุณภาพการบริการ 
6. ดา้นผลิตภณัฑ ์
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ตดัสินใจเหมือนกบัการไดเ้ห็นสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ การใชบ้ริการจึงมกัถูกประเมินเม่ือบริการนั้น
เกิดขึ้นแลว้ พฤติกรรมการใชบ้ริการจึงสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามท่ี ชูชยั สมิทธิโชติ (2562: 
367) ระบุไว ้คือ  
 1. กระบวนการก่อนการซ้ือ ผูบ้ริโภคทราบความตอ้งการของตน คน้หาขอ้มูล และประเมิน
ทางเลือกต่าง ๆ 
 2. กระบวนการรับการบริการ เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นหลงัประเมินทางเลือกแลว้ โดย
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกรับบริการจากผูใ้หบ้ริการ และเขา้รับบริการนั้น  
 3. เม่ือไดรั้บบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะประเมินการบริการ และเกิดความตั้งใจ 
ในอนาคตวา่จะมาใชบ้ริการอีกหรือไม่  

 
โดยท่ีพฤติกรรมเหล่าน้ีรวมไปถึงกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของผูรั้บบริการท่ี

นอกเหนือจากการแสดงออกทางร่างกาย ดงันั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมผูรั้บบริการจะสามารถใช้
เป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการพฒันาเพื่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายใน
รูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนส าคญัของการบริการคือปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บบริการกบัผูใ้หบ้ริการ Lovelock และ 
Wirtz (2004 อา้งถึงใน ชูชัย สมิทธิโชติ 2562: 366) ระบุว่า ในการรับบริการท่ีมีระดับการติดต่อ
สัมพนัธ์สูง ลูกคา้จะตอ้งเขา้ไปในสถานท่ีบริการและอยู่ในท่ีนั้นตลอดเวลาของการบริการ โดยมี
การติดต่อสัมพนัธ์ตลอดช่วงเวลานั้น การบริการประเภทน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นการบริการท่ีลูกคา้มี
ส่วนร่วมทั้งกระบวนการ  

Lewis และ  Bloom (1983) ไดใ้หค้  านิยามของคุณภาพการใหบ้ริการวา่เป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึง
ระดบัของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการวา่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง 
การตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ดงันั้นความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการและคุณค่าต่างๆ ท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ โดยด าเนินการใหต้รงกบัความ
คาดหวงัและท าใหเ้กิดความพึงพอใจ คุณภาพของการบริการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความ
แตกต่างของการด าเนินงานใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง และเป็นคุณภาพท่ีดีกวา่อยูเ่สมอ 

 
ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  
การด าเนินงานของสหกรณ์ ถึงแมว้่าจะไม่อยู่ในรูปแบบของสถาบนัการเงินภาคธุรกิจท่ีมี

ช่ือเสียงน่าเช่ือถือ ให้บริการและมีการแข่งขนักนัตลอดเวลา แต่สหกรณ์ก็เป็นองคก์ารทางการเงิน
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ภายในองคก์ารท่ีสมาชิกใชบ้ริการดว้ยความเช่ือมัน่ เน่ืองจากสหกรณ์เป็นองคก์ารทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเน้นการรวมกลุ่มบุคคล รวมทรัพย์โดยสมัครใจ ตามหลักความเสมอภาค เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสุจริตวิธีและมิได้หวงัผลก าไรสูงสุด โดยอาศัยการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ใหเ้กิดการอยูดี่กินดีในหมู่สมาชิก 

ภำรกจิของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ภารกิจหลักของสหกรณ์ออมทรัพยค์ือการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก ได้แก่ การ
ส่งเสริมการออม และการใหกู้ย้มื  (รังสรรค ์ปิติปัญญา, 2557: 22) 
  กำรส่งเสริมกำรออม โดยทัว่ไปสหกรณ์ออมทรัพยส่์งเสริมให้สมาชิกออมใน 2 
รูปแบบ คือ 
  1) การออมในรูปของหุ้น กรณีน้ีเป็นการบงัคบัออม คือสมาชิกทุกคน ตอ้งออม
เป็นประจ าทุกเดือนในรูปของหุน้เป็นรายเดือน ซ่ึงในทางปฏิบติัจะถูกหกัจากเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายโดย
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจ่ายเงินเดือน เพื่อให้การออมในรูปของหุ้นมีความต่อเน่ืองมัน่คง (ปกติคือ
เดือนละ 1 คร้ัง) และไม่สามารถถอนได ้จนกวา่จะออกจากการเป็นสมาชิก 
  2) การออมในรูปเงินฝาก ในกรณีท่ีสมาชิกมีเงินเหลือหลงัจากออมในรูปของหุ้น 
และตอ้งการออมเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตอ้งการออมเพิ่มในรูปของหุ้น เน่ืองจากไม่สามารถถอนออกมาใช้
ตามความตอ้งการได ้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมท่ียืดหยุ่นมากขึ้น สหกรณ์จึงเปิดบริการรับ
ฝากเงินจากสมาชิกดว้ย โดยทัว่ไปแบ่งเงินรับฝากออกเป็น 3 ประเภท คือ ออมทรัพย ์ออมทรัพย์
พิเศษ และประจ า 
   2.1 เงินฝากออมทรัพย ์หรือ “เงินฝากเผื่อเรียก” คือเงินฝาก ประเภทท่ีผู ้
ฝากสามารถถอนคืนเม่ือไรก็ได ้สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัเงินฝากประเภทน้ีในอตัราต ่ากว่าเงิน
ฝากประเภทอ่ืน  

  2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนเงินฝากออม
ทรัพย ์แต่จะมีขอ้ก าหนดพิเศษบางประการ เช่น ตอ้งคงยอดเงินฝากขั้นต ่าไวใ้นบญัชีจ านวนหน่ึง 
ก าหนดจ านวนคร้ังท่ีสามารถถอนเงินไดใ้นแต่ละเดือน เป็นตน้ เงินฝากประเภทน้ีจึงไดรั้บดอกเบ้ีย
ในอตัราท่ีสูงกวา่เงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไป  

  2.3 เงินฝากประจ า เป็นเงินฝากท่ีมีระยะเวลาในการถอนคืนชดัเจน เช่น 3 
เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือ อ่ืนๆ เงินฝากประเภทน้ีไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกว่าเงินฝากประเภทอ่ืน 
อยา่งไรก็ตามดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากเงินฝากประจ าตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 

กำรให้กู้ยืม 
สหกรณ์ใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่สมาชิกผา่น การใหเ้งินกู ้ซ่ึงโดยทัว่ไป 
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แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เงินกูฉุ้กเฉิน สามญั และ พิเศษ  
1. เงินกูฉุ้กเฉิน เป็นเงินท่ีใหกู้เ้พื่อเหตุจ าเป็นเร่งด่วน โดยปกติวงเงินท่ีใหจ้ะไม่สูง 

มากนกั เช่น 1 – 3 เท่าของเงินเดือนของสมาชิก เป็นตน้ ก าหนดการช า ระคืนส า หรับเงินกูป้ระเภท
น้ีค่อนขา้งสั้น เช่น 2 – 6 เดือน 

2. เงินกูส้ามญั เป็นเงินท่ีใหกู้ย้มืเพื่อกิจกรรมทัว่ ๆ ไป วงเงินใหกู้ย้มืและ 
ระยะเวลาในการช าระคืนจะมากกว่าเงินกู้ฉุกเฉิน โดยทั่วไปเงินกู้ลักษณะน้ีจะมีบุคคล (เพื่อน
สมาชิก) 2 คน ค ้าประกนัเงินกู ้

3. เงินกูพ้ิเศษ เป็นเงินกูท่ี้มีวงเงินค่อนขา้งสูง ระยะเวลาช าระคืนยาว บางกรณีอาจ 
ยาวถึง 20 ปี เงินกูพ้ิเศษน้ีตอ้งมีอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ส่วนใหญ่สมาชิกท่ีกูเ้งิน
ประเภทน้ีมกัน าไปใช้ในการซ้ือสินทรัพยถ์าวร หรือลงทุนในการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
ฐานะและนโยบายของแต่ละสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทยก่อตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกในเร่ืองการเงิน โดยจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2526
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็น สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์จ ากดั เลขท่ี กพธ. 37/2526 ลงวนัท่ี 
24 มีนาคม พ.ศ. 2526 มีสมาชิกแรกจดัตั้งจ านวน 123 ท่าน และทุนเรือนหุ้นเม่ือแรกจดัตั้งเป็นเงิน 
21,480 บาท ในปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 334 คน (รายงานประจ าปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั) 

 
งำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ขวญัเรือน หนูชู และ มยุขพนัธ์ ไชยมัน่คง (2558) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการทีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยุติธรรม จ ากดั 
พบว่า ค่าเฉล่ียด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าสูงสุด รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการติดต่อ ด้านบุคลากร ตามล าดับ ส าหรับพฤติกรรมการใช้บริการ 
ผูใ้ช้บริการเงินฝากประเภทออมทรัพยสู์งท่ีสุด (ร้อยละ 64.20) ส าหรับการกูเ้งิน ผูใ้ช้บริการกูเ้งิน
เพื่อซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคสูงท่ีสุด (ร้อยละ 34.20) โดยติดต่อใชบ้ริการดว้ยตนเองในช่วงตน้เดือน 
ท่ีสถานท่ีตั้งสหกรณ์ 

ต่อมาอจัฉราภรณ์ ชูวงษ ์(2559) ศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากดั โดยพบว่า สมาชิกเห็นดว้ยกบัคุณภาพการให้บริการดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้น
ความปลอดภยั ด้านมาตรฐานการให้บริการ ความเช่ือถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ  และ
สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั (2562) ศึกษาคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์
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ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากัด พบว่า ด้านท่ีมีคุณภาพบริการสูงสุด คือ ด้านคุณลกัษณะของผู ้
ใหบ้ริการ รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่ในมาตรฐานคุณภาพการบริการ 

เม่ือศึกษาจากงานวิจยัจะพบว่ามีปัจจยัต่างๆ ทั้งในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
จ านวน 334 คน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเพื่อท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน
ทั้งส้ิน 200 ชุด โดยใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่า
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ดงันั้น ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วาม
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) 
 
 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มประชากรในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3. รวบรวมแบบสแบถามท ่าดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ให้

ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตดา้นเวลา 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั ในดา้นความเช่ือมัน่  ดา้นผลตอบแทน  ดา้นการใชบ้ริการและการ
ส่ือสาร  ดา้นกระบวนการ  ดา้นคุณภาพการบริการ  และดา้นผลิตภณัฑ ์
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3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั ในดา้นความเช่ือมัน่  ดา้นผลตอบแทน  ดา้น
การใชบ้ริการและการส่ือสาร  ดา้นกระบวนการ  ดา้นคุณภาพการบริการ  และดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 คุณสมบติัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่าจ านวนสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทยจ ากดัท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 200 คน เป็นเพศ
หญิงจ านวน 111 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 และเป็นเพศชาย 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  ด้านอายุ 
พบวา่สมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย3ุ6-45 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา
คืออายุ 25-35 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ช่วงอายุ 46-55 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
28 และอายุมากกว่า 56 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า
สมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.5 และระดบัปริญญาโท  จ านวนเท่ากนัคือ  87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ระดบัสูงกว่าปริญญาโท 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.5 และระดับอนุปริญญา/ปวส.จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ด้านสถานภาพการท างาน พบว่า
สมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเจา้หนา้ท่ีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา
เป็นอาจารย ์จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ดา้นจ านวนปีท่ีเป็นสมาชิก พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5สมาชิก รองลงมาเป็นสมาชิก 6-10 ปี 
จ านวน 56 คน ร้อยละ 28.0 เป็นสมาชิก 11-15 ปี จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 17.0 เป็นสมาชิก
มากกวา่ 21 ปี จ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 และเป็นสมาชิก 16-20 ปีจ านวน 20 คนคิดเป็น ร้อย
ละ 10.0 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท จ านวน 52 
คน โดยคิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียช่วง 15,001-25,000 บาท จ านวน 50 คนร้อยละ 
25.0 รายได้เฉล่ียช่วง 25,001-35,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รายได้เฉล่ียช่วง 
35,001-45,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และรายไดเ้ฉล่ียท่ีนอ้ยกวา่ 15,000 จ านวน 2 
คน คิดเป็น ร้อยละ 1.0 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ระดับพฤติกรรมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากัด ท่ีมีตรงกับพฤติกรรมการใช้บริการ โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ด้วย
ค่าเฉล่ีย  (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าระดบัพฤติกรรมของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ ากดั ท่ีมีตรงกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  คือ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นคุณภาพ
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การบริการ ดา้นผลตอบแทน และในระดบัมากในดา้นการใชบ้ริการและการส่ือสาร (�̅� = 4.52, �̅� = 
4.46, �̅� = 4.39, �̅� = 4.32, �̅� = 4.23, �̅� = 4.05) ตามล าดบั 
  

สรุปผลกำรวิจัย 
 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย จ ากดั มีสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 คน สมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 111 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 และเป็นเพศชาย 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  
สมาชิกส่วนใหญ่อาย3ุ6-45 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคืออาย ุ25-35 ปี จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ช่วงอายุ 46-55 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และอายุมากกว่า 56 ปี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.5 และระดบัปริญญาโท  จ านวนเท่ากนัคือ  87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ระดบัสูง
กวา่ปริญญาโท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 และระดับอนุปริญญา/ปวส.จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็น
เจา้หนา้ท่ีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 เป็นอาจารย ์จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาเป็นสมาชิก 6-10 ปี จ านวน 
56 คน ร้อยละ 28.0  เป็นสมาชิก 11-15 ปี จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 17.0 เป็นสมาชิกมากกวา่ 21 
ปี จ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 และเป็นสมาชิก 16-20 ปีจ านวน 20 คนคิดเป็น ร้อยละ 10.ส่วน
ใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท จ านวน 52 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย
ช่วง 15,001-25,000 บาท จ านวน 50 คนร้อยละ 25.0 รายไดเ้ฉล่ียช่วง 25,001-35,000 บาท จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รายไดเ้ฉล่ียช่วง 35,001-45,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 
และรายไดเ้ฉล่ียท่ีนอ้ยกวา่ 15,000 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 ระดับพฤติกรรมของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย จ ำกดั ที่ตรงกับ
พฤติกรรมกำรใช้บริกำร 
 ภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด  คือ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ 
ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นผลตอบแทน และในระดบัมากในดา้นการใชบ้ริการ
และการส่ือสาร 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

1. ด้ำนควำมเช่ือมั่น  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่

มากท่ีสุดคือ มีภาพลกัษณ์ชดัเจน เหมาะสม มีความน่าเช่ือถือในการเป็นสถาบนัการเงิน ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคญั ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบนัการเงินอ่ืน และคณะกรรมการ
สหกรณ์มีความน่าเช่ือถือ ตามส าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Abd-El-Salam และคณะ (2013) 
ท่ีท าการศึกษาผลกระทบของภาพลกัษณ์และช่ือเสียงต่อคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของลูกค้า พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกของภาพลักษณ์องกรค์ ช่ือเสียง และ
คุณภาพของบริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา้ ทั้งน้ี ความน่าเช่ือถือของสหกรณ์
ในการเป็นสถาบนัการเงินท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกอาจจะเป็นส่ิงแรกๆ ท่ีสร้างความ
เช่ือมัน่ใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการ 
 2. ด้ำนผลตอบแทน   

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อตัราเงินปันผลและเงินเฉล่ีย
คืนให้แก่สมาชิกมีความเหมาะสม  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีความเหมาะสม อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้
ความเหมาะสม มีสวสัดิการส าหรับสมาชิกมีความเหมาะสมตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของศิริรัตน์ ศรีพนม (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูจนัทบุรี จ ากดั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมมากท่ีสุด คือแรงจูงใจ
ในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ท่ีสูงกว่าสถาบนัการเงินทัว่ไป โดยให้ความส าคญักบัการ
ออมเงินไวใ้ช้ยามจ าเป็นฉุกเฉิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนัผลตอบแทนจากธนาคารพาณิชย์
ส าหรับเงินฝากทุกประเภทลดลงอย่างมากเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศค่อนขา้งซบเซา 
ผูใ้ชบ้ริการสหกรณ์จึงเลือกออมกบัสหกรณ์ท่ีให้ดอกเบ้ียสูงกว่าและกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ท่ีคิดอตัรา
ดอกเบ้ียต ่ากวา่ธนาคารพาณิชย ์
 3. ด้ำนกำรใช้บริกำรและกำรส่ือสำร  

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สหกรณ์มีช่องทางการให้
ขอ้มูล ข่าวสารหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์Line Facebook เป็นตน้ ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชบ้ริการ
ไดส้ะดวก รวดเร็ว ทั้งดา้นสถานท่ีตั้ง และเวลาการใหบ้ริการ ขอ้มูลข่าวสารจากสหกรณ์มีประโยชน์ 
ผูใ้ช้บริการใช้ขอ้มูลข่าวสารจากสหกรณ์เพื่อการออมและการลงทุน ผูใ้ช้บริการใช้ขอ้มูลข่าวสาร
จากสหกรณ์เพื่อการกูย้ืมและการช าระหน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉราภรณ์ ชูวงษ ์(2559) 
ท่ีศึกษาคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากดั โดยพบว่า สมาชิก
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เห็นดว้ยกบัคุณภาพการให้บริการด้านการติดต่อส่ือสาร ดา้นความปลอดภยั ดา้นมาตราฐานการ
ให้บริการ ความเช่ือถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ช้บริการสหกรณ์
จ าเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจออมเงินหรือกู้ยืม การได้รับข่าวสารจาก
สหกรณ์ตามช่องทางต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัและเป็นประโยชน์ นอกจากน้ีการ
รับข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ท าให้เกิดความสะดวกกบัผูใ้ช้บริการนอกเหนือจากความ
สะดวกทั้งดา้นสถานท่ีและเวลา  
 4. ด้ำนกระบวนกำร  

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สหกรณ์มีตวัอย่างการกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มอย่างชัดเจนและครบถว้น ระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู้ ความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการ ความถูกต้องแม่นย  าในการให้บริการ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตามล าดับ ผลของการวิเคราห์ด้านกระบวนการน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของพรรณราย จิตเจนการ (2558) ซ่ึงศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากัด พบว่า สมาชิก
ผูรั้บบริการให้ความส าคญักบัความทนัสมยัของอุปกรณ์ในการให้บริการ ความถูกตอ้งแม่นย  าใน
การใหบ้ริการ ความสะดวกในการรับบริการ ความชดัเจนในการจดัล าดบัการให้บริการ แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ มีความเพียงพอและมีตวัอย่างการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มอย่างชดัเจน ครบถว้น ท าให้
สมาชิกผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกประทบัใจส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีมากขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
สหกรณ์ให้บริการดา้นการเงินจึงเห็นความส าคญัของความถูกตอ้งแม่นย  าในการให้บริการ รวมทั้ง
การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มอย่างชัดเจน รวมทั้งความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เพราะ
ตระหนกัดีว่าผูใ้ชบ้ริการมกัคุน้เคยกบัการบริการของสถาบนัการเงินเชิงพาณิชยท่ี์มีการแข่งขนัดา้น
ความสะดวกรวดเร็วอยา่งมากในปัจจุบนั 
 5. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เจา้หน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอ 
เจา้หนา้ท่ีแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และให้ค  าแนะน า
ไดอ้ยา่งชดัเจน มีคุณภาพในการให้บริการท่ีเทียบเคียงกบัสถาบนัการเงินอ่ืน สหกรณ์มีการจัดล าดบั
ขั้นตอนการชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั (2562) 
ซ่ึงศึกษาคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั พบว่า ดา้นท่ีมี
คุณภาพบริการสูงสุด คือ ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่ในมาตรฐาน
คุณภาพการบริการ นอกจากน้ียงัตรงกบัแนวคิดของ Lovelock & Wirtz (2004) ท่ีเสนอว่าในการรับ
บริการท่ีมีระดับการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บบริการกับผูใ้ห้บริการสูง ลูกคา้จะตอ้งเขา้ไปใน
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สถานบริการและอยูใ่นท่ีนัน่ตลอดเวลาของการบริการ โดยมีการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บบริการ
กบัผูใ้ห้บริการตลอดช่วงเวลานั้น การท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีจ านวนเพียงพอ
และแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม อาจเน่ืองมาจาก การติดต่อกบัสหกรณ์มกัติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้บริการทั้งการติดต่อดว้ยตนเอง และช่องทางการติดต่ออ่ืน การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีสูง 
สหกรณ์จึงพยายามรักษาคุณภาพการใหบ้ริการใหเ้ทียบเคียงกบัสถาบนัการเงินอ่ืนได้ 
 6. ด้ำนผลติภัณฑ์  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สหกรณ์มีผลิตภณัฑใ์หบ้ริการ
ด้านการออมและการกู้ยืมเงินท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุไว ้(www.cpd.go.th) 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
 
  ด้ำนควำมเช่ือมั่น  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือ สหกรณ์ควรประชาสัมพันธ์ในเร่ืองเหล่าน้ีให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อขยายฐานสมาชิกให้มากขึ้น ซ่ึงจะท าให้สหกรณ์สามารถระดมเงินทุนเพื่อ
ใหบ้ริการสมาชิกไดห้ลากหลายมากขึ้น 
 ด้ำนผลตอบแทน  
  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ สหกรณควรศึกษาและพิจารณาการน าเงินของสหกรณ์ไปลงทุน
เพื่อใหส้ามารถจ่ายเงินปันผลและดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสมาชิกพึงพอใจได ้

ด้ำนกำรใช้บริกำรและกำรส่ือสำร  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ สหกรณ์ควรเพิ่มช่องทางการให้ขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์มากขึ้น เช่น 

การใชแ้อปพลิเคชนั รวมทั้งจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในบริเวณส านกังานมากยิง่ขึ้น 
 ด้ำนกระบวนกำร  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ สหกรณ์ควรมีแบบฟอร์มส าหรับการดาวน์โหลดและตวัอย่างการ
กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มรวมทั้งรายละเอียดเอกสารท่ีจ าเป็นประกอบการอนุมติัต่าง ๆ ในเวปเพจ
ของสหกรณ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับสมาชิกในการเตรียมกรอกแบบฟอร์มมาล่วงหนา้ และ
เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ าหรับสมาชิก 
  
 
 

http://www.cpd.go.th/


15 
 

 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ สหกรณ์อาจไม่จ าเป็นตอ้งเพิ่มจ านวนเจา้หน้าท่ีแต่ใช้เทคโนโลยีใน

การด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพโดย
อาจมีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่การเพิ่มเจา้หนา้ท่ี 
 ด้ำนผลติภัณฑ์  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ สหกรณ์สามารถเพิ่มบริการออมทรัพยพ์ิเศษ และการขายหุน้พิเศษให้
มากขึ้น เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมเพิ่มมากขึ้น อนัจะท าใหส้มาชิกมีความมัน่คงทางการเงินดี
ขึ้นตามไปดว้ย 
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