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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ กทม.จ ากัด ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านความรวดเร็ว ด้านอัตราดอกเบ้ียและผลตอบแทน           
ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ีย งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 และเพศหญิงจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25   ส่วนใหญ่     
มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมา คือ 41 -50 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.50, มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 , อายุ 51 -60 มีจ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.5, 
อายุไม่เกิน 20 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  รองลงมาคือ ระดบั  
ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 3 5 . 5 0  แ ล ะ ร ะ ด ับ ป ริ ญญ า โ ท  จ า น ว น  9 2 ค น          
คิ ด เ ป็น ร้อยละ  23  ต ามล า ดับ  ส่วนใหญ่  ต า แหน่งข้า ร าชการ  จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 
รองลงมาคือ ต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25  และต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว       
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จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 171 คน             
คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือ รายไดต้่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.25 
, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 , รายไดต้่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท มีจ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 และรายได้เกิน 40,001 บาทขึ้นไป  มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามล าดับ          
ส่วนใหญ่ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 – 10 ปี มีจ านวน 114 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ ระยะเวลา
การเป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 , ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 11 – 15 ปี             
มีจ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 25 , ระยะเวลาการเป็นสาชิก 16 – 20 ปี มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 
, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 21 – 30 ปี  มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 31 ปี
ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประเภทสามัญ จ านวน 387 คน              
คิดเป็นร้อยละ 96.75 และสมาชิกสมทบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั  

2. ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ  ด้านความเช่ือมั่น               
ในสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั  ดา้นอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทน ดา้นความสะดวก ดา้นความรวดเร็ว 
ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพนัธ์  และดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ   
ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ : การเลือกใชบ้ริการ; สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั 
 
ABSTRACT 

This study aims to study factors affecting members’ decision in choosing services of The Bangkok 
Metropolitan Administration Savings and Credit Cooperative Limited in the following aspects: convenience, 
speed, interest rates and returns, service quality, and service providers. The population of this study were 400 
members of Bangkok Metropolitan Savings Cooperative. The instrument used in this study was questionnaire. 
The data were analyzed by computer program (SPSS)  for frequency, percentage, mean ( x̅) , and standard 
deviation (SD). 

The results showed that 
 1. Among these 400 members answering questionnaires, 211 were males representing 52.75% and 
189 females representing 47.25%. Regarding age, there were 145 members in the 31-40 age range representing 
36.25%, followed by 126 members in the 41-50 age range representing 31.50%, 79 members in the 21-30 age 
range representing 19.75%, 42 members in the 51-60 age range representing 10.50%, and 4 members in each 
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group of under 20 years and over 61 years of age representing 1% respectively. For educational level, there 
were 166 members with a bachelor degree representing 41.50%, followed by 142 members with lower than a 
bachelor degree representing 35.50% , and 92 members with master degree representing 23% respectively. 
There were 338 members as government officials representing 84.50%, followed by 49 members as permanent 
staff representing 12.25% , and 13 members as temporary staff representing 3.25% . Concerning monthly 
income, 171 members have got 20,001 - 30,000 baht per month representing 42. 75% , followed by 141 
members with 10,001 – 20,000 baht representing 35.25%, 68 members with 30,001 – 40,000 baht representing 
17.00% , 10 members with under 10,000 baht representing 2.50% , and 10 members with over 40,001 baht 
representing 2.50% respectively. Regarding the duration of being a member of the cooperative, 114 members 
have registered as members for 6-10  years representing 28 .50% , followed by 103  members of less than 5 
years representing 25.75% , 100 members of 11-15 years representing 25% , 54 members of 16-20 years 
representing 13.50% , 21 members of 21-30 years representing 5.25% , and 8 members of more than 31 years 
representing 2.00%  respectively.  Concerning type of membership, there were 387 ordinary members 
representing 96.75%, and 13 associate members representing 3.25% respectively. 
 
 Keywords : Factors Affecting Members to Select Services; THE BMA Savings and Credit Cooperative 
Limited 
 

บทน า 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ การท่ีคณะบุคคลร่วมกันด า เนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน           
ทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นสถาบันการเ งินท่ีส่งเสริมให้บุคคลท่ีเป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด  รู้จัก                        
การออมทรัพย ์และสามารถบริการเงินกูใ้ห้แก่สมาชิกเพื่อน าไปใชจ่้ายเม่ือเกิดความจ าเป็นได ้การส่งเสริมการ
ออมทรัพยเ์ป็นวตัถุประสงคห์ลกั มี 2 ประเภท คือ การถือหุ้นมากน้อยตามความสมคัรใจแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า
อัตราท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้และให้สมาชิกช าระค่าหุ้นเป็นประจ าทุกเดือน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผล          
เป็นค่าตอบแทน (เหมือนกับดอกเบ้ีย) ปีละคร้ัง เงินปันผลน้ีไม่ต้องเสียภาษีดอกเบ้ียให้รัฐและเม่ือสมาชิก
ลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนเงินค่าหุ้นคืนได้ และการฝากเงิน โดยผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย
เช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์เงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยจ่์ายใหส้มาชิกมี 3 ประเภท คือ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้
สามญั และเงินกู้พิเศษ เงินกู้ทั้ง 3 ประเภทน้ี จะมีบริการครบหรือไม่ และก าหนดวงเงินมากน้อยเพียงใด
ยอ่มขึ้นอยูก่บัฐานะและความมัน่คงของสหกรณ์ออมทรัพยน์ั้น ๆ  
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 สหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ เม่ือวนัท่ี             
8 ตุลาคม 2519 จากการรวมตวัของราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ภายใต้วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการออมทรัพยใ์นหมู่สมาชิกและช่วยใหส้มาชิกไดรั้บเงินกูต้ามความตอ้งการอนัจ าเป็นโดยมี นายพนัธ์ 
ไชยนนัทน์ รองปลดักรุงเทพมหานคร ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์คนแรก ปีแรกมี
สมาชิกจ านวน 123 คน มีทุนด าเนินการ 624,000 บาท  มีท่ีตั้งส านักงานอยู่ท่ีกองการเจา้หน้าท่ี ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เสาชิงชา้ และในปี 2540  ไดย้า้ยส านกังานใหม่ไปอยู่ท่ีชั้น 1 อาคารส านกัการโยธา ศาลาว่า
การกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) การด าเนินงานมีความเจริญกา้วหนา้มาเป็นล าดบั ปัจจุบนัสหกรณ์ออมทรัพย ์
กทม.จ ากดั มีจ านวนสมาชิก ณ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 47,964 คน แบ่งเป็น สมาชิกสามญั จ านวน 
47,306 ราย  และสมาชิกสมทบ จ านวน 658 ราย ผูมี้สิทธิสมคัรเป็นสมาชิก ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นบุคคลธรรมดา
และบรรลุนิติภาวะ เป็นขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจา้งประจ าของกรุงเทพมหานคร พนกังานประจ าของ
การพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั พนักงานส านักงานกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ขา้ราชการบ านาญของกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจ าท่ีรับ
บ าเหน็จรายเดือน หรือ พนกังานมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช เป็นผูมี้ความประพฤติดีและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกใน
สหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน เป็นสมาชิกสามญั และอาจรับสมาชิกสมทบได ้ผูมี้สิทธิ
สมคัรเป็นสมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว และมีคุณสมบติัเป็น
ลูกจา้งชัว่คราวของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นมารดา หรือบิดา หรือคู่สมรส หรือบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของสมาชิก  

ปัจจุบนักรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษตามพระราชบัญญติั
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีบุคลากรกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 
84,565 คน มีขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครบางรายท่ีไม่ได้สมคัรเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั ซ่ึงอาจไม่เขา้ใจในหลกัเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั หรือขาด
ความเช่ือมัน่ในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั หรือเหตุผลปัจจยัอ่ืน ๆ ผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั ท่ีผา่นมาสามารถท าก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินเฉล่ียคืนได้
ในระดับท่ีน่าพอใจแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด แต่เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จาก
เหตุการณ์ มีการลงทุนในหุ้นกูบ้ริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) และสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 การพกัช าระหน้ีของสมาชิก หรือฝากเงินผ่านช่องทางธนาคาร ปัญหาขดัขอ้งในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัท่ีท าให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.
จ ากดั ไม่หันไปใช้เลือกใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จ ากดั เท่าท่ีควร ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั สามารถน าผลการวิจยัท่ี
ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั 
มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรอิสระ คือ   
1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการเป็น

สมาชิก และประเภทของการเป็นสมาชิก  
2. พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วย ประเภท    

ของการใชบ้ริการ การรับรู้ช่องทางการใชบ้ริการ และสถานท่ีใหบ้ริการ 
 ตัวแปรมตาม คือ  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด  ได้แก่ ด้านความ
สะดวกในการใชบ้ริการ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทน  ดา้นคุณภาพ
การให้บริการ ด้านความเช่ือมั่นในสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด ด้านช่องทางการให้บริการและ                   
การประชาสัมพนัธ์ และดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ   
 

ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั   

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั  
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 2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั
ไดดี้ยิง่ขึ้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
   
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ   
 จรัส สุวรรณมาลา (2539 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล , 2550, หน้า  14 -  15)  กล่าวถึงลักษณะ                     
การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีตวัแปรท่ีจะนามาใชใ้นการก าหนดคุณภาพของบริการ คือ  

ความถูกตอ้งตามกฎหมาย หมายถึง บริการท่ีจดัให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการท่ีบงัคบัให้
ประชาชนตอ้งมาใชบ้ริการ เช่น บริการรับช าระภาษีอากรจ าเป็นตอ้งควบคุมให้ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั         

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่ง 
5. รายไดต้่อเดือน 
6. ระยะเวลาการเป็น
สมาชิก 
7. ประเภทของการเป็น
สมาชิก 
 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ
ของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์  
กทม. จ ากัด 

1. ประเภทของการใช้
บริการ 
2. การรับรู้ช่องทางการใช้
บริการ 
3. สถานท่ีใหบ้ริการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด 

1. ดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ 
2. ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
3. ดา้นอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทน 
4. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
5. ดา้นความเช่ือมัน่ในสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. 
จ ากดั 
6. ดา้นช่องทางการใหบ้ริการและ 
การประชาสัมพนัธ์ 
7. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ   
 
2.  
3.  
4. 
5.  
6. 
7. 
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ความเพียงพอ หมายถึง มีการใหบ้ริการท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ การจดัระบบรอคิว
เพื่อเขา้รับบริการใชเ้วลานอ้ย  

ความทัว่ถึงเท่าเทียม หมายถึง การให้บริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ 
บริการทุกระดบัประทบัใจ ความสะดวก รวดเร็ว เช่ือถือได ้หมายถึง การให้บริการท่ีดีมีคุณภาพนั้นจะต้องมี
ลกัษณะท่ีส าคญั  

ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง พัฒนาระบบงานบริการให้มี
มาตรฐาน หรือจดัอบรมเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้มีความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการการเรียก
เก็บค่าบริการท่ีเหมาะสมตน้ทุนการให้บริการ หมายถึง ให้บริการอย่างเต็มก าลงัความสามารถเพื่อลดต้นทุน
การใหบ้ริการ 
   

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
 สมิต สัชฌุกร (2542 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 18) ให้ความหมาย  ค าว่า การบริการ          
ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซ่ึงเป็นค าท่ีเราคุ ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการ            
เพื่อความพึงพอใจของตน โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบติังานท่ีกระท าหรือติดต่อและเก่ียวข้องกับ        
การใช้ บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ไดใ้ช้ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งดว้ยความพยายามใด ๆ ก็ตามดว้ย 
วิธีการหลากหลายในการท าใหค้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจดัไดว้า่เป็นการใหบ้ริการ ทั้งส้ิน  
  

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

พรรณราย จิตเจนการ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากัด การศึกษาคร้ัง สามารถสรุปผลการวิจัย        
ได้ดังน้ี ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 43.1 และเพศหญิง      
ร้อยละ 56.9 ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มีสถานภาพสมรส โดยมีระดับศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับ  
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับรายได้ต่อเดือน 15,000 - 30,000 บาท ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 21 - 25 ปี  
ขอ้มูลพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการรับบริการ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ ท่ีสาขาส านกังานใหญ่ (เพลินจิต) บ่อยท่ีสุด 
ใช้บริการดา้นเงินฝากบ่อยท่ีสุด เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริการ คือ อตัราผลตอบแทน ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการรับบริการ มีปัจจยัทั้งหมด 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและ
กระบวนการ แสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกใหค้วามส าคญักบัความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร
ท่ีท าการ รวมทั้งความทนัสมยัของอุปกรณ์ในการให้บริการ การมีส่ิงอ านวยความสะดวกระหว่างรอรับบริการ
เพียงพอ นอกจากน้ีการท่ีจุดบริการ ทุกประเภทมีป้ายแสดงและมองเห็นไดช้ดัเจน ความถูกตอ้งแม่นย  าในการ
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ใหบ้ริการ ความสะดวกใน การรับบริการ ความชดัเจนในการจดัล าดบั  การใหบ้ริการ แบบฟอร์มต่าง ๆ มีความ
เพียงพอ และมีตวัอย่างการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มอย่างชัดเจน ครบถ้วน ท าให้สมาชิกผูรั้บบริการเกิด
ความรู้สึก ประทบัใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจท่ี มากขึ้น ปัจจยัดา้นบุคลากร สมาชิกให้ความส าคญักบัการท่ี
เจา้หนา้ท่ีมีกิริยามารยาทและมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความกระตือรือร้น  และเตม็ใจให้บริการ มีความรอบรู้สามารถ
ตอบขอ้ซักถามของสมาชิกไดอ้ย่างชดัเจน และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัสมาชิก รวมทั้งการมีเจา้หน้าท่ีท่ี
เพียงพอ ซ่ึงท าใหมี้การบริการดว้ยความรวดเร็ว อนัจะท าใหส้มาชิกเกิดความประทบัใจ และเกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ ดา้นบริการเงินฝาก สมาชิกให้ความส าคญักบัความหลากหลายของรูปแบบบริการเงินฝาก    
ซ่ึงจะตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบการบริหารเงิน   
ตามสภาพคล่องของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  

นพคุณ เดชะผล (2558) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการสหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากดั”  การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบไปดว้ย การศึกษา
ตัวแปรเพศ อายุการศึกษา สถานภาพ การประกอบอาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียของ
ครอบครัวต่อปีเงินออมเฉล่ียของครอบครัวต่อปี  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  ระหว่าง      
51-60 ปีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีสมาชิกในครอบครัว
จ านวน 4-5 คน รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อปีอยู่ระหว่าง 100,000-300,000 บาท รายจ่ายเฉล่ียของครอบครัว
ต่อปี  อยู่ระหว่าง  100,001 -300,000 บาท และออมเฉล่ียของครอบครัวต่อปี น้อยกว่า  100,000 บาท                         
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมาก  มีความพึงพอใจดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อสมาชิก
ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อการให้บริการสมาชิก และมีความ         
พึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบันอ้ย  
 วิรัลฐิตา แจ้งเปล่า (2559) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจในการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือของสหกรณ์   
ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เป็นเพศหญิง จ านวน 297 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 197 คน            
มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 128 คน โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 25 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000- 20,000 บาท ผลการศึกษา พบว่า  คุณภาพการบริการของสหกรณ์ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจ                        
ในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู ชลบุรี จ ากดั ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ           
ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว      
ดา้นการให้ความมัน่ใจ  และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใช้บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด นับเป็น
ตัวกระตุ้นและส่ิงเร้าในการตอบสนองการตัดสินใจของสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี เพราะเหตุท่ีว่า             
หากผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดจึงส่งผลไปยงัการตดัสินใจเลือกใช้บริการได้      
โดยไม่ยาก 
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 ศิริรัตน์ ศรีพนม (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์         
ออมทรัพยค์รูจนัทบุรี จ ากดั ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ  
การศึกษา รายได ้จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และต าแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ส่วนใหญ่มี อายุ 40 ปี มี สถานภาพโสด และสถานภาพสมรสจ านวนเท่ากนั มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปริญญาตรี สมาชิกส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน         
ส่วนใหญ่มี 4-6 คน รวมทั้ งมีต าแหน่งงานส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีเงินออมสูงสุด           
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ  ปริญญาโท โดยส่วนใหญ่สมาชิกท่ีมีเงินออมสูงสุดได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ มีระยะเวลา  อยู่ระหว่าง 10 - 20 ปี ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย ท่ีมีผล                    
ต่อพฤติกรรมการออม ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากโดยด้าน แรงจูงใจในการออมสมาชิก        
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด และดา้นลกัษณะการออมสมาชิกให้ความส าคญัเป็นล าดบัสุดทา้ย เก่ียวกบัมูลเหตุ       
จูงใจในการออมเงินนั้น ส่วนใหญ่พบวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นตวักระตุน้ส าคญั ในการท่ีสมาชิกมาออมเงิน
กับสหกรณ์ซ่ึงสูงกว่าธนาคาร พาณิชยอ่ื์น ๆ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขอ้มูลพฤติกรรม       
การออมเงินของสมาชิก พบว่า ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  โดยมีดา้นวตัถุประสงคส์มาชิก
ใหค้วามส าคญัสูงสุด และดา้นรูปแบบการออมสมาชิกให้ความส าคญัล าดบัสุดทา้ย  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ และใช้วิธีการเก็บขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่าง

โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน      
ของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5 % (Taro Yamane) ผลจากการค านวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้          
ตอ้งไม่ต ่ากว่า 396.69 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 400 คน จากประชากร
ทั้งหมด 47,964 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยั                
จะเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์
โดยใช ้Google Form 
 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
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 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ  (Percentage) 
2. ค่าเฉล่ีย   (x̅) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ            

การเลือกใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั    
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 ด้านเพศ พบว่า มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากัด ท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 และเพศหญิงจ านวน 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.25 ดา้นอายุ พบว่ามีอายุ  31 – 40 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมา คือ 41 -
50 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ,  มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 , อายุ 51 -60 
มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 , อายุไม่เกิน 20 ปี และอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
ตามล าดับ ด้านการศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาคือ 
ระดบัต ่ากว่ปริญญาตรี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และระดบัปริญญาโท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23 ตามล าดบั ต าแหน่งขา้ราชการจ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคือ ต าแหน่งลูกจา้งประจ า 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 และต าแหน่งลูกจา้งชั่วคราว จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ด้าน
รายได ้มีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือ รายได้       
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 , 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 68 คน         
คิดเป็นร้อยละ 17, รายไดต้่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และรายไดเ้กิน 
40,001 บาทขึ้นไป มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามล าดบั  ดา้นระยะเวลาการเป็นสมาชิก   6 – 10 ปี     
มีจ านวน 114 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี จ านวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.75, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 11 – 15 ปี มีจ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 25 , ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก 16 – 20 ปี มีจ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 , ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  21 – 30 ปี                      
มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 31 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตามล าดบั ดา้นประเภทการเป็นสมาชิกประเภทสามญั จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 และสมาชิกสมทบ              
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด                
มี 3 ดา้น คือ ดา้นประเภทการใชบ้ริการ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั เลือกใชบ้ริการประเภท
เงินกูส้ามญั จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 ดา้นการทราบช่องทางการให้บริการ ทราบช่องทางการ
ให้บริการการจากหนงัสือเวียนกรุงเทพมหานคร จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75  ดา้นสถานท่ีใชบ้ริการ 
เลือกใชบ้ริการ ณ สถานท่ีตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 3 ส่วนท่ีปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์            
ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั มีองค์ประกอบ 7 ดา้น ดว้ยค่าเฉล่ีย (x̅)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยรวม          
อยู่ในระดบัมาก  คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั  ดา้นอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทน 
ด้านความสะดวก ด้านความรวดเร็ว ด้านคุณภาพ  การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการและ                         
การประชาสัมพนัธ์ และดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ (x̅ = 4.01,  x̅ = 3.94 ,  x̅   = 3.83 , x̅ = 3.80,  x̅ = 3.80,     
 x̅ = 3.76,  x̅ = 3.67)  ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด                
มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 และเพศหญิงจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 ส่วนใหญ่  มีอายุ                 
31 – 40 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมา คือ 41 -50 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50,           
มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75, อายุ 51 -60 มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5, อายุ                
ไม่เกิน 20 ปี และอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาคือ ระดับต ่ากว่ปริญญาตรี จ านวน 142 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 35.50 และระดบัปริญญาโท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ต าแหน่ง
ขา้ราชการจ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคือ ต าแหน่งลูกจา้งประจ า จ านวน 49 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 12.25 และต าแหน่งลูกจ้างชัว่คราว จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือ รายไดต้่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17, รายได้     
ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และรายได้เกิน 40,001 บาทขึ้ นไป                             
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มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามล าดับ ส่วนใหญ่ระยะเวลาการเป็นสมาชิก   6 – 10 ปี มีจ านวน        
114 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี จ านวน 103 คน  คิดเป็น                   
ร้อยละ 25.75 , ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 11 – 15 ปี มีจ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 25 , ระยะเวลา                 
การเป็นสมาาชิก 16 – 20 ปี มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 21 – 30 ปี                
มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 31 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประเภทสามญั จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 และสมาชิกสมทบ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั  
 

 พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด 
ประเภทการใชบ้ริการ ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั เลือกใชบ้ริการประเภทเงินกู้

สามญั จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 ทราบช่องทางการให้บริการ ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
กทม. จ ากัด ทราบช่องทางการให้บริการการจากหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จ านวน 131 คน  คิดเป็น        
ร้อยละ 32.75  สถานท่ีใชบ้ริการ ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั เลือกใชบ้ริการ ณ สถานท่ีตั้ง
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด 
 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากัด ท่ีเป็นปัจจัยส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ     
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.
จ ากดั  ดา้นอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทน ดา้นความสะดวก ดา้นความรวดเร็ว ดา้นคุณภาพการให้บริการ                
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการและการประชาสัมพนัธ์ และดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 

1. ด้านความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก  คือ สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภยั สถานท่ีให้บริการมีการจดัระบบ การรอ
คอยคิว แยกประเภทอย่างเป็นระบบ และมีสถานท่ีรองรับเพียงพอต่อการใช้บริการ ระบบโปรแกรมของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ในแต่ละดา้นมีความสะดวก สามารถใชบ้ริการหรือท ารายการต่าง ๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง ได้รับความสะดวกในการเขา้ใช้บริการในแต่ละคร้ัง และช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ 
สามารถติดต่อไดห้ลากหลายช่องทาง ท าให้สะดวกในการใชบ้ริการ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
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พรรณราย จิตเจนการ (2558) ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั  

2. ด้านความรวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก คือ ระเบียบขั้นตอน หลกัเกณฑก์ารใหบ้ริการหรือการอนุมติัการท ารายการ มีความเหมาะสม ทนั
ต่อความตอ้งการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั  ระบบโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. 
จ ากดั มีระบบการประมวลผลอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า และระยะเวลาในการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง     
มีความเหมาะสม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559)  ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจ   
ในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั   
 3. ด้านอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ มีความเหมาะสม อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั และอตัราการจ่ายเ งินปันผล  
และเฉล่ียคืนในแต่ละรอบปีจากความสามารถในการท าก าไรมีความเหมาะสม และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้            
ทุกประเภทมีความเหมาะสม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ  ศิริรัตน์ ศรีพนม ( 2559) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูจนัทบุรี จ ากดั  
 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ การให้บริการในแต่ละประเภทมีความถูกตอ้ง และแม่นย  า มีการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มมาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ การให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ไดรั้บการบริการในแต่ละคร้ังดว้ยความเต็มใจ เอาใจใส่ให้บริการทุกระดบั ดว้ยความเท่าเทียม 
เหมาะสมกับความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในแต่ละคร้ัง 
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพคุณ เดชะผล (2558)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากดั  

5. ด้านความเช่ือมั่นในสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากัด มีความน่าเช่ื อถือ สหกรณ์     
ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และจะสามารถพฒันากิจการสหกรณ์       
ใหมี้ความมัน่คง เจริญกา้วหนา้ได ้ในสถานการณ์ปัจจุบนั จากเหตุการณ์กรณีท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั 
มีการน าเ งินไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จะสามารถบริหารจัดการปัญหา                      
จากสถานการณ์ดงักล่าวได ้และในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั จะสามารถท าก าไรไดต้ามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้และสามารถจ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคืนได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด       
ของ วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559)  ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชลบุรี จ ากดั  
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6. ด้านช่องทางการให้บริการและการ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเผยแพร่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนอง         
ความต้องการ สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากัด ได้อย่างทัว่ถึง และสามารถ
รับทราบช่องทางการติดต่อและวิธีการเขา้ใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ไดห้ลากหลายช่องทาง 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิก
ท่ีมีต่อการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั  
 7. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก คือ เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั มีความรู้รอบดา้น สามารถ
ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการของสหกรณ์ออทรัพย์ กทม. จ ากัด 
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งท่ีได้รับมอบหมาย           
อย่างเคร่งครัด เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ทุกฝ่ายสามารถหมุนเวียนปฏิบติังาน
แทนกันได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ี  ผูใ้ห้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด มีการอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพ ดา้นบุคคลากรอย่างสม ่าเสมอ เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั สร้างความ
ประทบัใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ผูใ้ช้บริการมาโดยตลอด และเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ   
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั บริการดว้ยความเต็มใจ เอาใจใส่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั 
ทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรรณราย จิตเจนการ 
(2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั  
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

ด้านความสะดวก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เพิ่มสถานท่ีบริการให้มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภยัใน
การเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง มีการพฒันาระบบโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. ในแต่ละดา้นให้มี
ความสะดวก สามารถใชบ้ริการหรือท ารายการต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง และมีการจดัการระบบรอคอยคิว โดยแยก
ประเภทการใชบ้ริการให้เป็นระบบ และมีสถานท่ีรองรับท่ีเพียงพอต่อการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย ์กทม. จ ากดั  

ด้านความรวดเร็ว ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีกระบวนการลดขั้นตอน หลกัเกณฑก์ารใหบ้ริการ หรือ
การอนุมติัการท ารายการ ให้มีความเหมาะสม ทนัต่อความตอ้งการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. และ
ควรมีการพฒันาโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม.จ ากดั ใหมี้ระบบประมวลผลอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ
แม่นย  าเพิ่มขึ้น  
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ด้านอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งควรเพิ่มอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนเรือนหุ้นและ
อตัราการจ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคืนในแต่ละรอบปี จากความสามารถในการท าก าไร ใหมี้ความเหมาะสมมาก
ขึ้น  

ด้านคุณภาพการให้บริการ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรพฒันาการใหบ้ริการในแต่ละประเภทให้มีความ
ถูกตอ้งและแม่นย  า มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการให้บริการอยูเ่สมอ และควรปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบ้ริการใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริการ  

ด้านความเช่ือมั่นในสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ ากัด ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สร้างความน่าเช่ือถือ และ
ความเช่ือมัน่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากัด เพิ่มมากขึ้น และบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และพฒันากิจการสหกรณ์ใหมี้ความมัน่คง และเจริญกา้วหนา้  

ด้านช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพันธ์  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั และ
เพิ่มช่องทางใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั รับรู้ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง  

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรปรับปรุงดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ให้มีความรู้รอบดา้น สามารถให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกไดเ้ป็นอย่างดี 
และควรปรับปรุงการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ให้ปฏิบติังานด้วย
ความรอบคอบ ระมดัระวงั เป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าสั่งท่ีดรั้บมอบหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยงั
ควรมีการอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  
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