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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์       
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน จ ากัด  ได้แ ก่  ด้านความน่า เ ช่ือถือของสหกรณ์  
ดา้นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ดา้นสวสัดิการ ดา้นผลตอบแทน ดา้นผูใ้ห้บริการ และดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน และ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด จ านวน 26,821 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (x)̅ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ ากดั ท่ี
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีอาย ุ   
41 – 50 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท จ านวน 217 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 137 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก  
6 – 10  ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00  
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 2) ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ ดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ตามล าดบั ส่วนดา้นสวสัดิการและดา้นผลตอบแทน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ; สหกรณ์ออมทรัพย ์
 
Abstract 
 The study on members satisfaction toward service of the Department of Local Administration 
savings and credit cooperative Limited aims to study members satisfaction toward service of  the 
Department of Local Administration savings and credit cooperative Limited in the following areas: 
reliability of cooperative, cooperative committee, welfare, return, service provider, and communication 
classified by personal factors of gender, age, educational level, monthly income, and duration of being a 
member. The population of this study were 26,821 members of savings and credit cooperative of the 
Department of Local Administration Limited. The sample included 400 members. The instrument used 
in this study was questionnaire. The data were analyzed by computer program (SPSS) for frequency, 
percentage, mean (x)̅, and standard deviation (SD). 
 The results showed that 1) There were 400 members of savings and credit cooperative of 
Department of Local Administration Limited answering the questionnaires. Among these members, 
there were 239 females representing 59.75%. Regarding age, there were 142 members in the 41-50 age 
range representing 35.55%. For educational level, there were 217 members with a master degree 
representing 54.25%. Concerning monthly income, 137 members have got over 30,000 baht per month 
representing 34.25%. Regarding the duration of being a member of the cooperative, 124 members have 
registered as members for 6 – 10 years representing 31%. 
 2) The overall satisfaction toward service of the Department of Local Administration savings 
and credit cooperative limited was at high level. Considering each area, reliability of cooperative, 
service provider, communication, and cooperative committee areas were at the highest level while 
welfare, and return areas were at high level. 
 
Keyword: Satisfaction; Savings and credit cooperative 
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บทน า 
 ปัจจุบัน “เงิน” นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญมากต่อการด ารงชีพ เพราะเราต้องน าเงินมาใช้จ่าย
แลกเปล่ียนเป็นอาหาร ส่ิงของเคร่ืองใช ้ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ความมัน่คงทางการเงิน จึงเป็นส่ิงท่ี
หลาย ๆ คนปรารถนา เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงการสร้าง
ความมัน่คงทางการเงินนั้นจะตอ้งเร่ิมจากวางแผนการใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่ มเฟือย ลดการใชจ่้าย
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั และสร้างวินยัรักการออมเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัธนาคารแต่ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่า และยงั
ให้บริการดา้นสินเช่ือดอกเบ้ียต ่ากว่าอีกดว้ย แต่มีขอ้จ ากดัคือจะตอ้งเป็นสมาชิกซ่ึงก็จะมีหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขแต่ต่างกนัไปแต่ละสหกรณ์ 
 ประเทศไทยไดก้ าหนดประเภทสหกรณ์ไว ้7 ประเภท ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2548 ประกอบดว้ยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์ 
ภาคเกษตร (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง) และสหกรณ์นอกภาคเกษตร (สหกรณ์  
ออมทรัพย ์สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน) 
 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ากดั เป็นสหกรณ์นอกภาคเกษตรท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลท่ีเป็นสมาชิก รู้จกัการประหยดั รู้จกัการออมทรัพย ์ และสามารถบริการ
เงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกเพ่ือน าไปใชจ่้ายเม่ือเกิด  ความจ าเป็น ซ่ึงสมาชิกประกอบดว้ยขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
กรมส่งเสริมการปกครอง-ทอ้งถ่ิน พนกังาน และลูกจา้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเปิด
โอกาสให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน พนกังานจา้งสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคลในครอบครัวสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
สมทบ  

 
  
 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ ากดั ดูเหมือนว่าจะเติบโตไปดว้ยความ
รวดเร็ว และมีความมัน่คง จากการท่ีมีผูส้นใจเป็นสมาชิกเกือบ 40,000 คน แต่เพราะเหตุใดจ านวนสมาชิก
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กลบัลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกสามญั 26,821 คน สมาชิกสมทบ 475 คน (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562) การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษา
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ใน
ประเดน็ดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพการบริการดา้นต่าง ๆ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จ ากดั 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จ ากดั ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ ดา้นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ดา้นสวสัดิการ ดา้นผลตอบแทน ดา้นผูใ้หบ้ริการ และดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
 
ประโยชน์จากการศึกษาวจิยั 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน จ ากดั 
 2. เพ่ือน าผลจากการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการบริหารหรือก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน
สหกรณ์ 
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กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 
 ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล  ความพงึพอใจต่อการใช้บริการ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. รายไดต่้อเดือน 
5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

 1. ดา้นความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ 
2. ดา้นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
3. ดา้นสวสัดิการ 
4. ดา้นผลตอบแทน 
5. ดา้นผูใ้หบ้ริการ  
6. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 มนุษยพ์อใจกบัส่ิงท่ีมีหรือส่ิงท่ีไดรั้บต่างกนั บางคนตอ้งการงานท่ีดี เงินเดือนสูง แต่บางคนกลบั
ตอ้งการเพียงแค่ครอบครัวท่ีอบอุ่น ขอ้แตกต่างสามารถอธิบายไดด้ว้ย ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ
มาสโลว ์5 ขั้น ดงัน้ี 

 
 1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ความ
ตอ้งการท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เป็นตน้ 
 2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety needs) เม่ือความตอ้งการทางกายภาพไดรั้บการ
ตอบสนองในระดบัท่ีเพียงพอ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัจึงเป็นความตอ้งการขั้นต่อมา มนุษยจ์ะ
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ตอ้งการความมัน่คงปลอดภัยส่วนบุคคล ความมัน่คงปลอดภัยทางการเงิน สุขภาพและความเป็นอยู ่ 
ซ่ึงอาจปรากฏออกมาในรูปของ การนิยมงานท่ีมีความมัน่คง กระบวนการร้องทุกขเ์พ่ือปกป้องบุคคลจาก
การกลัน่แกลง้ การเรียกร้องท่ีพกัท่ีเหมาะสมส าหรับคนพิการ เป็นตน้ 
 3. ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) มนุษยต์อ้งการท่ีจะรู้สึกเป็นเจา้ของและถูกยอมรับ  
ไม่ว่าจะเป็นในระดับกลุ่มสังคมใหญ่ เช่น สโมสร กลุ่มศาสนา องค์กรสายอาชีพ ทีมกีฬา หรือ 
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมเลก็ ๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว คู่ชีวิต หรือเพ่ือนสนิท มนุษยต์อ้งการท่ีจะรักและ
ถูกรักจากคนอ่ืน 
 4. ความตอ้งการการยกย่องหรือเคารพนบัถือ (Esteem needs) เป็นความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะ
ไดรั้บการยอมรับและเห็นคุณค่าโดยคนอ่ืนตอ้งการท่ีจะท าอะไรจริงจงัเพ่ือจะไดรั้บการยอมรับนบัถือ และ
ตอ้งการจะมีกิจกรรมท่ีท าใหรู้้สึกว่าเขาไดมี้ส่วนท าประโยชน์ เพ่ือจะรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น
อาชีพหรืองานอดิเรก ความไม่สมดุลในการไดรั้บการยกย่องอาจส่งผลให้มีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า
และรู้สึกดอ้ยค่า 
 5. ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization needs) “อะไรท่ีบุคคลเป็นได ้
เขาตอ้งเป็น” (“What a man can be, he must be.”) เป็นค ากล่าวของมาสโลวท่ี์สรุปความหมายของ 
ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิตไว ้ความตอ้งการน้ี เก่ียวกบัศกัยภาพสูงสุดของบุคคล และการ
ตระหนกัถึงศกัยภาพนั้น และเพ่ือท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิตได ้บุคคลจะตอ้งไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการอ่ืน ๆ อยา่งดีแลว้ก่อน 
  

 ข้อมลูเกีย่วกบัการบริการ 
 1. องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการเป็นผลของ
การรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะได้รับและส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการไดรั้บจริงในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจอาจไม่คงท่ี ผนัแปรไปตามช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนั ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบริการมีองคป์ระกอบ 2 ประกาศ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
[มสธ.], 2556) คือ 
  1.1 องค์ประกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าผลิตภณัฑ์
บริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสญัญาของกิจการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากนอ้ยเพียงใด เช่น 
แขกท่ีเขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในหอ้งพกัท่ีจองไว ้ลูกคา้ท่ีเขา้ไปในภตัตาคารควรจะไดรั้บอาหารตามท่ี
สั่ง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบริการท่ีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บตามลกัษณะของการบริการแต่ละประเภท ซ่ึง
จะสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
  1.2 องค์ประกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ
น าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้หบ้ริการมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความ
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สะดวกในการเขา้ถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้หบ้ริการตามบทบาทหนา้ท่ี และปฏิกิริยาการ
ตอบสนองการบริการของ ผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษา 
ส่ือความหมายและการปฏิบติัตนในการใหบ้ริการ 
 จะเห็นไดว้่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการ
บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการตามลกัษณะของการบริการ และกระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของ
การใหบ้ริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบั
ความคาดหวงัท่ีมีอยู ่หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการตามองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ก็ย่อมจะน ามา
ซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น แต่หากเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการ
รับรู้ท่ีคาดหวงั ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละการน าเสนอบริการได ้
 
 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

ณัฐพนัธ์  พิณสุวรรณ์ (2557) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จ ากดั พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จ ากดั โดย
ภาพรวมและรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ ดา้นอาคารสถานท่ีอยู่ในระดบัมาก ดา้นการ
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย ์โดยภาพรวมและรายขอ้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นบุคลากรและการ
ใหบ้ริการโดยภาพรวมและรายขอ้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการจดัสวสัดิการโดยภาพรวมและ
รายขอ้ทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมและรายขอ้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประสพชัย  พสุนนท์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน
ประเทศไทย: ทฤษฎีรากฐานจากขา้ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ พบว่า 
คณะกรรมการสหกรณ์มีจ านวนไม่มากท่ีเขา้ใจหลกัการบริหารจดัการ ส่วนใหม่แลว้ขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการหรือบริหารกิจการสหกรณ์ ทั้งน้ีเพราะคณะกรรมการคือ สมาชิกสหกรณ์นัน่เอง การหาผูท่ี้มี
คุณสมบติัเป็นคณะกรรมการยากมากในบางสหกรณ์ นอกจากน้ี การเลือกคณะกรรมการมีลกัษณะเป็น
ระบบอุปถัมภ์ ไม่ได้เ ลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ในบางสหกรณ์มีข้อจ ากัดในการหา
คณะกรรมการ เน่ืองจากสมาชิกตอ้งใชเ้วลาในการท าอาชีพของตน ซ่ึงโดยหลกัเกณฑแ์ลว้คณะกรรมการ
ตอ้งเป็นผูก้  าหนดนโยบาย แต่ผูก้  าหนดนโยบายไม่มีความรู้ในดา้นการจดัการ การตลาด การเงิน บญัชี 
ฯลฯ ท าใหน้โยบายไม่มีความชดัเจน ในบางสหกรณ์พบว่าคณะกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น การ
ฝากบุคคลเขา้ท างาน เอ้ือผลประโยชนใ์หพ้วกพอ้ง เป็นตน้ จึงเกิดเหตุการณ์ท่ีมีการหาเสียงท่ีรุนแรงเพ่ือให้
ไดเ้ขา้ไปเป็นคณะกรรมการ เพราะตอ้งการเขา้ไปบริหารทุนสหกรณ์ 

สจัจา  ศิริวาจา (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการใหสิ้นเช่ือของธนาคาร
ออมสิน สาขาในสังกดัเขตชลบุรี 3 พบว่า โดยรวมระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการอยู่ในระดบัสูง 
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ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการสินเช่ือมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นการบริการสินเช่ือ  
ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมสินเช่ือ และล าดบัสุดทา้ยค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดา้นอตัราดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียม และถึงแมว้่า ดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจะมีค่าความเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัเขตชลบุรี 3 อยู่ในระดบัสูง แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ อตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม 

อจัฉราภรณ์  ชูวงษ ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด พบว่า ความเช่ือถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า สมาชิก
เห็นดว้ยกบัคุณภาพการใหบ้ริการมากกว่าขอ้อ่ืน ๆ สามอนัดบัแรกคือการออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์
มีความถูกตอ้ง สหกรณ์-ออมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากดั มีการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆของสมาชิกอย่างถูกตอ้ง 
และสหกรณ์ออมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากดั มีการตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเอกสารต่าง ๆ ก่อนส่งถึง
มือสมาชิก ตามล าดบั 
 รุ่งทิพย ์ มณเทียร, ณชัชา  กร่ิมใจ และชนิดาภา  ดีสุขอนนัต ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ ากดั 
พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง ๆ ความพึงพอใจต่อการมีสวสัดิการท่ีให้แก่สมาชิก
หลากหลายประเภท เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษา สวสัดิการเพ่ือการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ มีค่าเฉล่ีย
นอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการให้ค าแนะน าหรือว่าการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยพ์นกังานมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ ากดั ยงัไม่มากพอ และในดา้นบุคลากร พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพอ่อนโยน เป็น
กนัเองและใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพ 

กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั ชุดท่ี 50 (2562) ได้
ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย-์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั พบวา่ (1) ดา้นความ
เช่ือถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑท่ี์น่าพอใจ เน่ืองจาก การบริการของ
สหกรณ์มีความน่าเช่ือถือ โปร่งใส มีการตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเอกสารและการบนัทึกขอ้มูลต่าง 
ๆ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม จึงท าให้สมาชิกไวว้างใจเช่ือมัน่ใน การบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั (2) ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ผ่านเกณฑท่ี์น่าพอใจ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย สะอาดสุภาพ เหมาะสม พูดจาอย่างสุภาพ ยิ้ม
แยม้แจ่มใส เตม็ใจบริการ ซ่ือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี (3) ดา้นมาตรฐานการใหบ้ริการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑท่ี์น่าพอใจ เน่ืองจาก สหกรณ์ให้บริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เป็นล าดบั
ขั้นตอน มี Flow chart การใหบ้ริการ มีความเสมอภาคและยุติธรรมในการใหบ้ริการ และการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการใหบ้ริการ (4) ดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑ์
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ท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากสหกรณ์มีการจัดเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ สถานท่ีให้บริการมีเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และมีการเกบ็รักษาขอ้มูลสมาชิกไวเ้ป็นความลบั (5) ดา้นการติดต่อส่ือสาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑท่ี์น่าพอใจ เน่ืองจาก สมาชิกสามารถติดต่อกบัทางสหกรณ์โดยผ่านผู ้
ประสานงาน มีระยะเวลาเปิด – ปิด ท่ีเหมาะสม มีการแจง้ท าการล่วงหนา้ ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วทนั
ต่อเหตุการณ์ และสามารถติดต่องานบริการทางโทรศพัท ์โทรสาร Line SMS และเวบ็ไซต ์
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ ากดั จ านวน 
26,821 คน ใชวิ้ธีการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการใชสู้ตรของ ท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั
ค่าความเช่ือมัน่ 95% และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 5% (Taro Yamane, 1973) จึงเก็บกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 400 คน ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) และเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มประชากรเป้าหมายในรูปแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ 
 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมขอ้มูลส าหรับการ
วิเคราะห์ใหท้นัระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency)  
 2. ค่าร้อยละ (Percentage)  
 3. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 



10 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 พบว่า สมาชิกของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จ ากดั ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 และเพศ
ชายจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.55 รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50, อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.25, อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป  
จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั  ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
สูงสุดระดบัปริญญาโท จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาระดบัปริญญาตรี จ านวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44, ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมามีรายได ้10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50, มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 
ตามล าดับ และไม่มีผูท่ี้รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่า ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  6 – 10  ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาเป็นสมาชิก 1 – 5  ปี 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75, เป็นสมาชิก 11 – 15  ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25, เป็น
สมาชิกมากกว่า 15 ปีข้ึนไป จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และเป็นสมาชิกนอ้ยกว่า 1 ปี จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการสหกรณ์         
ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ ด้านผู ้ให้บริการ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร และดา้นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ (�̅� = 4.37, �̅� = 4.25, �̅� = 4.23, �̅� = 4.21) 
ตามล าดบั ส่วนดา้นสวสัดิการและดา้นผลตอบแทน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.11,  
�̅� = 3.75) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 
 ข้อมลูทั่วไปส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน จ ากดั สมาชิกท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 และเพศชายจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ส่วนใหญ่อายุ 41 – 50 ปี 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55 รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50, อาย ุ
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21 – 30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25, อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และอายุ
มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาโท จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาระดบัปริญญาตรี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44, ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และระดบัปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 137 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.25 รองลงมามีรายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50, มีรายได ้
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ตามล าดบั และไม่มีผูท่ี้รายไดไ้ม่เกิน 10,000 
บาท ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก  6 – 10  ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาเป็น
สมาชิก 1 – 5  ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75, เป็นสมาชิก 11 – 15  ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.25, เป็นสมาชิกมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และเป็นสมาชิกนอ้ยกว่า 1 
ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ ากดั 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้น
ความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ ดา้นผูใ้ห้บริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ตามล าดบั ส่วนดา้นสวสัดิการและดา้นผลตอบแทน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 
 1. ด้านความน่าเช่ือถือของสหกรณ์  

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดตามล าดบัดงัน้ี สหกรณ์มีความโปร่งใสในการบริการ สหกรณ์บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ของสมาชิก
อย่างถูกตอ้ง สหกรณ์มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารก่อนส่งถึงสมาชิก และสหกรณ์มีการเก็บ
ขอ้มูลสมาชิกไวเ้ป็นความลบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอจัฉราภรณ์  ชูวงษ์ (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการ
ใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยน์าวิกโยธิน  
 2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสหกรณ์ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก 
คือ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีการรับฟังปัญหา/ขอ้เสนอแนะจากสมาชิก และคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ด าเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็ว ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัประสพชยั  พสุ
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นนท ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย: ทฤษฎีรากฐานจาก
ขา้ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 3. ด้านสวสัดกิาร  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจมาก
ตามล าดบัดงัน้ี เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุบติั เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม สวสัดิการบ าเหน็จ
สมาชิก สวสัดิการส าเร็จการศึกษา เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภัย สวสัดิการเพ่ือคลอดบุตร 
สวสัดิการเพ่ือการสมรส และสวสัดิการเพ่ือการศาสนา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั                         รุ่งทิพย ์ มณ
เทียร และคนอ่ืน ๆ (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออม
ทรัพยพ์นกังานมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ ากดั แต่สอดคลอ้งกบั ณัฐพนัธ์  พิณสุวรรณ์ (2557) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จ ากดั 
 4. ด้านผลตอบแทน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจมาก
ตามล าดับดังน้ี อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก อัตราเงินเฉล่ียคืน และอัตราเงินปันผล ซ่ึงสอดคล้องกับ 
สัจจา  ศิริวาจา (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการให้สินเช่ือของธนาคารออมสิน 
สาขาในสงักดัเขตชลบุรี 3  
 5. ด้านผู้ให้บริการ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ เจา้หนา้ท่ีกล่าวดว้ยวาจาสุภาพและเจา้หนา้ท่ีมีความชดัเจนในการใหข้อ้มูล หรือตอบค าถาม ตามล าดบั 
ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก คือ เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติัต่อสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรุ่งทิพย ์มณเทียร และคนอ่ืน ๆ (2560) 
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานมหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวิทยาลยั จ ากดั 
 6. ด้านการตดิต่อส่ือสาร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ สมาชิกมีช่องทางในการตรวจสอบขอ้มูลของเองไดจ้ากทางเวบ็ไซต ์สหกรณ์ก าหนดผูป้ระสานงานแต่
ละเร่ืองชัดเจนเพ่ือความต่อเน่ืองในการติดตามและสอบถามขอ้มูล และสมาชิกสามารถติดตามหรือ
สอบถามขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก เช่น ทางโทรศพัท ์โทรสาร ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก 
คือ สมาชิกสามารถรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์อย่างทันเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับกรรม
การศึกษาและประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั ชุดท่ี 50 (2562) ศึกษาเร่ือง คุณภาพ
การใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั  
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  
 
 ด้านความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สหกรณ์ควรเก็บขอ้มูลของสมาชิกเป็นความลบั กล่าวคือ หากมีผูต้อ้งการ
สอบถามขอ้มูลจากสหกรณ์ บุคคลนั้นควรเป็นเจา้ของขอ้มูลจึงจะสามารถสอบถามได ้เช่น การโทรศพัท์
สอบถามขอ้มูล ควรมีการทวนขอ้มูลส่วนบุคคลเบ้ืองตน้เพ่ือแสดงการยืนยนัตวัตนจริงของผูส้อบถาม, 
สหกรณ์ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารก่อนส่งถึงสมาชิก กล่าวคือ ก่อนจะส่งเอกสารใหแ้ก่
สมาชิกควรตรวจทานขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ตรวจค าถูกค าผิด ก่อนจะน าส่ง เพ่ือความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ
มากข้ึน 
 ด้านคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ควรรับฟังปัญหา/ขอ้เสนอแนะจาก
สมาชิก กล่าวคือ ควรมีช่องทางท่ีหลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เช่น มีคู่สายโทรศพัท์
เฉพาะส าหรับรับเร่ืองร้องเรียน ปัญหา หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ , และควรด าเนินการแกปั้ญหาเหล่านั้น
ดว้ยความรวดเร็ว พร้อมทั้งแจง้ผลการด าเนินการแก่สมาชิกดว้ย 
 ด้านสวสัดกิาร  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สวสัดิการเพ่ือการศาสนา กล่าวคือ ส่วนมากสมาชิกจะผ่านการปฏิบติักิจ
ทางศาสนาก่อนท่ีจะมาเป็นสมาชิกแลว้ เห็นไดจ้ากปี พ.ศ.2562 ทั้งปีมีผูข้อรับสวสัดิการประเภทน้ีเพียง 5 
รายเท่านั้น สหกรณ์อาจหาสวสัดิการดา้นอ่ืนมาทดแทนสวสัดิการน้ี เช่น สวสัดิการส าหรับสมาชิกท่ีไม่มี
บุตรหรือโสด, สวสัดิการเพ่ือการสมรส กล่าวคือ สมาชิกหลายรายอยู่กินฉันท์สามีภรรยาแต่มิไดจ้ด
ทะเบียนสมรส  ในส่วนน้ีสหกรณ์อาจปรับเปล่ียนเง่ือนไขการขอรับสวสัดิการ กรณีไม่มีใบทะเบียนสมรส
แต่ยงัสามารถขอรับสวสัดิการไดโ้ดยเป็นแบบการรับรองท่ีทางสหกรณ์ก าหนดข้ึน, สวสัดิการเพ่ือคลอด
บุตร กล่าวคือ ปัจจุบนัการคลอดบุตรตอ้งใชเ้งินจ านวนค่อนขา้งสูง ควรปรับจ านวนเงินสวสัดิการส่วนน้ี
ใหมี้ความเหมาะสม, เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภยั กล่าวคือ สหกรณ์ควรมีเจา้หนา้ท่ีส าหรับลง
พ้ืนท่ีในแต่ละจงัหวดั เพ่ือตรวจสอบความเสียหายและเยียวยาตามความเหมาสมในแต่ละกรณี 
ทั้งน้ีเม่ือมีผูส้นใจสมคัรเป็นสมาชิก และสหกรณ์อนุมติัรับเป็นสมาชิกแลว้ ควรมีการโทรศพัทแ์จง้หรือมี
คู่มือส่งทางไปรษณียใ์หแ้ก่สมาชิกเก่ียวกบัสวสัดิการท่ีสมาชิกพึงจะไดรั้บพร้อมทั้งเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ท่ีสมาชิกพึงรู้ดว้ย 
 ด้านผลตอบแทน  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ อตัราเงินปันผล และอตัราเงินเฉล่ียคืน ไม่ควรลดลงจากปีท่ีผ่านมามาก
เกินไป เน่ืองจากสมาชิกมีความคาดหวงัถึงจ านวนผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ เม่ือไม่เป็นไปตามท่ีคาดไวจ้ะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น อตัราเงินเฉล่ียคืนปี 2561 จากร้อยละ 14 เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี 2562  
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 ด้านผู้ให้บริการ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เจา้หน้าท่ีควรปฏิบติัต่อสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียม กล่าวคือ ไม่เลือก
ปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ใหบ้ริการตามล าดบัก่อนหลงั, และเจา้หนา้ท่ีควรมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการแก่สมาชิก กล่าวคือ ตอ้งทกัทาย สอบถามว่าสมาชิกตอ้งการส่ิงใด เต็มใจบริการ ไม่ท าหน้า
เหน่ือยหน่าย  เพ่ือให้สมาชิกรู้สึกหลงัจากรับบริการไปดว้ยอารมณ์แจ่มใส และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ  
 ด้านการตดิต่อส่ือสาร  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สมาชิกต้องรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์อย่างทันเหตุการณ์ 
กล่าวคือ สหกรณ์ควรมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกรับรู้ข่าวสารได้จากหลายช่องทาง
นอกจากประกาศผ่านเวบ็ไซต์สหกรณ์ เช่น เม่ือมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีควรมีขอ้ความแจง้ทาง
โทรศพัท์เก่ียวกบัวนัเวลาและสถานท่ี เน่ืองจากหลาย ๆ ท่านไม่ไดติ้ดตามข่าวหรือเขา้ชมเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ หรือการสร้าง Line Official กเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ไดใ้น
วงกวา้ง , สมาชิกควรติดตามหรือสอบถามขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก เช่น ทางโทรศพัท ์โทรสาร กล่าวคือ ควร
เพ่ิมช่องทางในการติดตามหรือสอบถามขอ้มูล เช่น เพ่ิมคู่สายโทรศพัทเ์พ่ือรองรับการสอบถามขอ้มูลจาก
สมาชิก เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสมาชิกส่วนใหญ่นิยม 
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