
ความพงึพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ศาลยุติธรรม จ ากดั     

MEMBER’S SATISFACTION TOWARDS THE OPERATION OF  

THE COURT OF JUSTICE SAVING COOPERATIVE LIMITED 

 
รัตติภรณ์  บุญธรรม 

สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 
ผูรั้บผดิชอบบทความ 

 
Rattiporn Boontham 

Email: rattiporn.boon165@gmail.com 
Faculty of  Business Administration Program in Finance and Banking,  

Ramkhamhaeng University, Thailand  
Coressponding author 

 

บทคัดย่อ 
           การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ศาลยติุธรรม จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความเช่ือมัน่  ดา้นกระบวนการ 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการและการติดต่อส่ือสาร ดา้นผูใ้หบ้ริการ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  
อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  ประชากรในงานวิจยัน้ี  คือ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1.)  มีสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน  259  คน  คิดเป็นร้อยละ 64.75  มีอายุ 31 - 40 ปี  จ านวน 169 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.25  มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 265 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  
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จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1-5 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.25 
 2.)  ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั โดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คือ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการและการติดต่อส่ือสาร ดา้นกระบวนการ ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  ตามล าดบั   
 
ABSTRACT 

The objective of research is to study the Member’s Satisfaction Towards The Operation of the 
Court of Justice Saving Cooperative Limited.  aims to study member’ s satisfaction Towards The 
Operation of the Court of Justice Saving Cooperative Limited. in the following areas: products, returns 
and benefits, reliability, process, service and communication channels, and service provider classified 
by personal factors of gender, age, educational level, career, monthly income, and duration of being a 
member.  The population of this study were members of Court of Justice savings cooperative.  The 
sample answering the questionnaire included 400 members.  The instrument used in this study was 
questionnaire. The data were analyzed by computer program for frequency, percentage, mean (x̅), and 
standard deviation (SD). 

The research has found 1) There were 400 members answering the questionnaire. Among these 
members, Most are females 259 members representing 64.75%. Most were aged 31-40 years old 169 
members. representing 42.25%. Most are bachelor’s degree level 265 members representing 66.25%. 
Most have average income per month  15,001-25,000 baht 167 members representing 41.75%. And 
181 members have registered as members for 1 – 5 years representing 45.25%. 

2) The overall Satisfaction Towards The Operation of the Court of Justice Saving Cooperative 
Limited. was at the highest level in service and communication channels, process, service provider, 
products, reliability, and returns and benefits respectively.  
 

บทน า 
 สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นสถาบนัการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอยา่งเดียวกนัหรือท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนั และไดรั้บการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ และเป็นสถาบนัการเงินท่ี



3 
 

ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออม และขณะเดียวกนัก็ให้กูย้ืมเม่ือเกิดความจ าเป็น โดยยึดหลกัการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งแรกในประเทศไทย จดัตั้งข้ึนในหมู่ขา้ราชการ
สหกรณ์และพนกังานธนาคารเพ่ือการสหกรณ์จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2492 คือ สหกรณ์ขา้ราชการ
สหกรณ์จ ากดัสินใช ้และไดแ้พร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ  ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์
ในชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแม่มูล จ ากดั จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2522 สหกรณ์ออม
ทรัพยมี์วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย ์โดยการรับฝากเงินและใหผ้ลตอบแทนในรูป ของดอกเบ้ีย
อตัราเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์และโดยการถือหุน้หกั ณ ท่ีจ่าย เป็นรายเดือน เม่ือส้ินปีทางบญัชีจะตอ้งจ่ายเงิน
ปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งให้บริการดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกตามความจ าเป็น 
สหกรณ์ออมทรัพยมี์วตัถุประสงคส่์งเสริมการออมทรัพย ์ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ  

1. ส่งเสริมการออมโดยการถือหุ้น สหกรณ์ออมทรัพยจ์ะใหส้มาชิกทุกคนถือหุ้นมากนอ้ยตามความ
สมคัรใจแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดไว ้และใหส้มาชิกช าระค่าหุน้เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะจ่ายเงินปัน
ผลเป็นค่าตอบแทน (เหมือนกบัดอกเบ้ีย) ปีละคร้ัง เงินปันผลน้ีไม่ตอ้งเสียภาษีดอกเบ้ียใหรั้ฐและเม่ือสมาชิก
ลาออกจากสหกรณ์กส็ามารถถอนเงินค่าหุน้คืนได ้ 

2. ส่งเสริมการออมโดยการฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพยจ์ะมีบริการดา้นเงินฝากทั้งประเภทเงินฝาก
ประจ า และเงินฝากออมทรัพย์ โดยผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชยห์รือสูงกว่า
ตามแต่ฐานะของแต่ละสหกรณ์ออมทรัพย ์ นอกจากส่งเสริมการออมทรัพยแ์ลว้สหกรณ์ยงัมีการให้เงินกูย้ืมแก่
สมาชิก สหกรณ์จะน าเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้กับสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นหรือ
เดือดร้อนกูย้ืม โดยคิดดอกเบ้ียต ่ากวา่เอกชน เงินกูย้ืมแก่สมาชิก มี 3 ประเภท คือ 
 1.เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหัน 
เงินกูป้ระเภทน้ีไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
 2. เงินกูส้ามญั (เงินกูร้ะยะปานกลาง)  

3.  เงินกู้พิเศษ (เงินกู้ระยะยาว) เป็นการกู้เ พ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย การลงทุนหรือการซ้ือรถยนต์ มี
อสงัหาริมทรัพยจ์ านอง หรือมีบุคคลเป็นหลกัค ้าประกนั  

เงินกูท้ั้ง 3 ประเภทน้ีจะมีบริการครบหรือไม่ และก าหนดวงเงินมากนอ้ยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัฐานะ 
และความมัน่คงของสหกรณ์ออมทรัพยน์ั้น ๆ 

นอกจากการใหบ้ริการทางการเงินเบ้ืองตน้แก่กลุ่มสมาชิกของตนเองแลว้ สหกรณ์ออมทรัพย ์ยงัถือ
เป็นสถาบนัการเงินรูปแบบหน่ึงท่ีมีบทบาทในการระดมเงินออมของประชาชนรายย่อย โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกเขม้งวดกบัการออมทรัพยเ์พ่ือท่ีจะมีเงินเก็บไวใ้ช้ในยามจ าเป็น ในภาพรวมถือว่ามี
บทบาทท่ีส าคญัไม่แพส้ถาบนัการเงินหรือธนาคารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะจากจ านวนสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เพ่ิมสูงข้ึนแต่ละปี ท าใหส้หกรณ์ออมทรัพยมี์ความส าคญัในดา้นการส่งเสริมการออม
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อีกสถาบนัหน่ึง รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการให้บริการทางการเงินต่างๆของสหกรณ์ ท่ีท าให้สมาชิก
สามารถน าเงินไปใชใ้ห้ก่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ ทั้งความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัว เพ่ือให้การบริหารงาน
ของสหกรณ์บรรลุวตัถุประสงค์ สหกรณ์ควรพิจารณาในเร่ืองของความสามารถในการบริหารงาน ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ย่อมมีผลกระทบต่อจ านวนสมาชิกของสหกรณ์และเงินทุนของสหกรณ์ อีกทั้งการ
เติบโตข้ึนของสหกรณ์ออมทรัพยย์งัเป็นประโยชน์ต่อประเทศในแง่การน าเงินออมเหล่าน้ีไปใชใ้นการลงทุน
และพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั โดยท า
การส ารวจเก็บขอ้มูลจากสมากชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั และสามารถน าผลการวิจยัเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยึ่งข้ึน และเพ่ือให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของสมาชิกต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 ในการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม 
จ ากดั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรอสิระ คือ 
1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็น

สมาชิก 
ตัวแปรตาม คือ 
1.ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั  ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการและ
การติดต่อส่ือสาร และดา้นผูใ้หบ้ริการ 
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 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 

3.ดา้นความเช่ือมัน่ 

4.ดา้นกระบวนการ 

5.ดา้นช่องทางการใหบ้ริการและการติดต่อส่ือสาร 

6.ดา้นผูใ้หบ้ริการ 

 

ขอบเขตด้านประชากร 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย  
 1.ท าใหท้ราบความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั 
 2.สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผน ปรับปรุง และแกไ้ขปัญหา ในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของสมาชิก 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจ 
  สุเทพ (2541) สรุปวา่ ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ มี 4 ประการ คือ 
  1.ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทงกายท่ีให้ผูป้ระกอบ
กิจกรรมต่างๆ  
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  2.สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา Desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจการ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 
        3.ผลประโยชนท์างอุดมคติ (Ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคล  
             4.ผลประโยชน์ทางสังคม(Association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรกับผูร่้วม
กิจกรรม อนัจะท าใหเ้กิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็นความพึงพอใจของบุคคลใน
ดา้นสงัคมหรือความมัน่คงในสงัคม ซ่ึงจะท าใหรู้้สึกมีหลกัประกนัและมีความมัน่คงในการประกอบกิจรรม 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สถาบนัการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน

เดียวกนั มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์และให้กูย้ืมเม่ือเกิดความจ าเป็นหรือเพ่ือ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์งอกเงยและไดรั้บการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ สามารถกูย้ืมเงินไดเ้ม่ือเกิด
ความจ าเป็นตามหลกัการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งแรกในประเทศไทย 
จดัตั้งข้ึนในหมู่ขา้ราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 
2492  คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัดสินใช้ และได้แพร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชน          
ทัว่ประเทศ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพยใ์นชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแม่มูล จ ากดั จดทะเบียนเม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม 2522 มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย ์โดยการับฝากเงินและใหผ้ลตอบแทน ในรูป
ของดอกเบ้ียอตัราเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์และโดยการถือหุ้น หัก ณ ท่ีจ่าย เป็นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 
ของหุ้นทั้งหมด เม่ือส้ินปีทางบญัชีตอ้งจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้ง
ใหบ้ริการดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกตามความจ าเป็น  ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรั้บเป็นแหล่งเงินฝากและเงินกูข้อง
สมาชิก ท าใหส้มาชิกรู้จกัเกบ็ออมเงิน และไม่ตอ้งไปกูเ้งินนอกระบบ ท าใหส้ถาบนัครอบครัวมีความมัน่คงข้ึน 
 

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
ฮุสนุล หะยีดาราโอะ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ

ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอฟัฟาน จ ากดั ในจงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบวา่ สมาชิกสหกรณ์
ฯส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกวา่ เพศชายร้อยละ 16.4 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 21-40 ปีร้อยละ 58.9 มีระดบัการศึกษา
ดา้นศาสนาต ่ากว่า ซานะวีย ์48.9 มีระดบัการศึกษาดา้นสามญัท่ีระดบัปริญญาตรีร้อยละ 36.0 มีสถานภาพ
สมรสประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจา้ง แม่บา้น ร้อยละ 33.8 มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 7,001-15,000 บาท
ร้อยละ 50.4 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนร้อยละ 23.2 และระยะเวลาการเป็นสมาชิก สหกรณ์ฯ ท่ี 2-5 ปี
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ร้อยละ 63.5 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัชะรีอะฮฺและระดบัความความพึง
พอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ พบว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัชะรีอะฮฺอยู่ในระดบัท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นหลกัชะรีอะฮฺอยู่
ในระดบัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจทุกขอ้ และสมาชิกสหกรณ์ฯมีความพึง พอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการใน
ภาพรวม พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจมากในทุกดา้น เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ฯ ทุกดา้นอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ด้านอาคารสถานท่ีและด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ภูผา เรืองสินทรัพย ์(2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัย ์บริษทั สแต็ทส์ ซิพแพ็ค (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง ช่วงอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท 
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ นอ้ยกว่า  5 ปี และใชบ้ริการครบทั้ง 3 แบบ คือ เงินฝากทุน
เรือนหุน้ เงินกูฉุ้กเฉิน และเงินกูส้ามญั กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระดบั
มากท่ีสุดในดา้นบุคลากร ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า เศและสถานภาพ แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์
สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่าง
กนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีให้บริการ การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และ
กระบวนการ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนั
ในดา้นผลิตภณัฑ ์และสถานท่ี ในส่วนของดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างมีความพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
การให้บริการสหกรณ์ออมทรัพยอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองอตัราเงินปันผลท่ีสหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก 
และมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด การใหบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยอ์ยู่ในระดบัมาก ในเร่ือง
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และอตัราเงินเฉล่ียคืนจากดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สหกรณ์จ่ายใหส้มาชิก 
 นพคุณ เดชะผล (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการสหกรณ์ 
การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากดั  ผลการศึกษาประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 51-60 ปี  มี
การศึกษาระดบั ประถมศึกษา สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-5 
คน รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อปีอยู่ระหว่าง 100,000-300,000 บาท รายจ่ายเฉล่ียของครอบครัวต่อปี             
อยู่ระหว่าง 100,001-300,000 บาท และเงินออมเฉล่ียของครอบครัวต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท การศึกษา
เก่ียวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความ            
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากดั อยู่ในระดบัมาก โดย
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อสมาชิกในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และ   
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มีความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อการใหบ้ริการสมาชิก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.71 และมีความพึงพอใจดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในระดบัน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 การศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ
ดา้นการพฒันาบุคลากรมากม่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 รองงมาคือ มีความคิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นการพฒันา สถานท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และมีความคิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้น การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 

พรรณราย จิตเจนการ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์
ออมทรัพย ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพและกระบวนการ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นบริการเงินฝาก ตามล าดบั ในส่วน
ของปัจจยัทางดา้น ประชากรศาสตร์พบว่า เพศ อายุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละระยะเวลาการเป็น
สมาชิก ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ ปัจจยัดา้นการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ แสดงใหเ้ห็นว่าสมาชิกผูรั้บบริการใหค้วามส าคญักบัความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารท่ีท าการของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ รวมทั้งความทนัสมยั
ของอุปกรณ์ในการใหบ้ริการ การมีส่ิงอ านวยความสะดวกระหวา่งรอรับบริการเพียงพอ เช่น ท่ีนัง่รอรับบริการ 
นอกจากน้ีการท่ีจุดบริการ ทุกประเภทมีป้ายแสดงและมองเห็นไดช้ดัเจน ความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการ 
ความสะดวกใน การรับบริการ ความชดัเจนในการจดัล าดบัการใหบ้ริการ แบบฟอร์มต่าง ๆ มีความเพียงพอ 
และมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอย่างชัดเจน ครบถว้น ท าให้สมาชิกผูรั้บบริการเกิดความรู้สึก
ประทบัใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจท่ี มากข้ึน 

อัจฉราภรณ์ ชูวงษ์ (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์             
นาวิกโยธิน จ ากดั  ผลการวิจยั พบว่า 1. คุณภาพการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากดั 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า สมาชิกเห็นดว้ยกบัคุณภาพการใหบ้ริการเรียนล าดบั 
จากมากไปหานอ้ย 5 ดา้นดงัน้ี 1) ดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) ดา้นความปลอดภยัอยู่ใน
ระดบัมาก 3) ดา้นมาตรฐานการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก 4) ดา้นความเช่ือถือใน มาตรฐานคุณภาพการบริการ
อยู่ในระดบัมาก 5) ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 2. เปรียบเทียบคุณภาพการ
ใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากดั โดยภาพรวม เม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุสงักดั ระดบั
ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน สถานภาพ และระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั ดา้นการติดต่อส่ือสารความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
คุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากสมาชิกสามารถเขา้ถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์ได้อย่างสะดวก สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ทางโทรศพัท์ 
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เว็บไซต์ หรือทาง Social network ช่องทางอ่ืนๆ จนท าให้สามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและทนัต่อ
เหตุการณ์ 

รุ่งทิพย ์มณเทียร1 , ณัชชา กร่ิมใจ2 , ชนิดาภา ดีสุขอนันต์3 (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
สมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย จ ากัด  
ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย ์พนกังานมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี ดา้น บุคลากร และดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ดา้นบุคลากร พบว่า อยู่ในระดบัมากโดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพอ่อนโยน เป็นกนัเองและใช้ถอ้ยค าท่ีสุภาพ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมีกิริยามารยาทและมีมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นอย่างดี และรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี       
มีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยไดแ้ก่ เจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ ากดั พบว่า สมาชิกท่ี มีเพศ สถานภาพ และรายได ้โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนสมาชิกท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการเป็นสมาชิก สมาชิก        
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั  จ านวน 20,652 คน 

(ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั) กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัท าการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับค่าความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% (Taro Yamene,1973  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  แจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยส่งแบบสอบถาม Google form ผ่านช่องทาง Line 
Application ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั 
 2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบั 
 3. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
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 สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Frequency)  =  ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (x̅) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั 
 3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์         
ศาลยติุธรรม จ ากดั 
  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั มีสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น     
เพศหญิง จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 และเป็นเพศชาย 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 
31-40 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาคืออาย ุ20-30 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  
อายุ 41-50 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  อายุ 51-60 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอายุ
มากกว่า 60 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาคือปริญญาโท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  ปวส./
อนุปริญญา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  ต ่ากวา่ปวส./อนุปริญญา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และ
สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.75  35,001 – 45,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 23 คน           
คิดเป็นร้อยละ 5.75  และไม่เกิน 15,000. บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1-5 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.00  11-20 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75  ต ่ากวา่ 1 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75  
และ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั มีองค์ประกอบ 6 ดา้น ดว้ยค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าความ      
พึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดท่ีสุด (x̅ =4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นช่องทางการให้บริการและการติดต่อส่ือสาร   
ดา้นกระบวนการ ดา้นผูใ้หบ้ริการ และดา้นผลิตภณัฑ ์ (x̅ = 4.28, x̅  = 4.28, x̅  =4.24, x̅  = 4.23) ตามล าดบั 
และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ (x̅  = 4.20, x̅  = 4.13) 
ตามล าดบั 
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สรุปผลการวจัิย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั 
มีสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 259 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.75 และเป็นเพศชาย 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาคืออาย ุ20-30 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  อาย ุ41-50 ปี จ านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  อายุ 51-60 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.25 รองลงมาคือปริญญาโท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  ปวส./อนุปริญญา จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.50  ต ่ากว่าปวส./อนุปริญญา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75  35,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75  และไม่เกิน 15,000 บาท 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1-5 ปี จ านวน 181 คน      
คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  11-20 ปี จ านวน 67 คน         
คิดเป็นร้อยละ 16.75  ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75  และ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
  

ความพงึพอใจของสมาชิกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยติุธรรม จ ากดั 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการให้บริการและการติดต่อส่ือสาร ดา้นกระบวนการ ดา้นผูใ้ห้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ตามล าดับ และด้านท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเช่ือมั่น และด้านผลตอบแทนและ
สวสัดิการ ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 1.ด้านผลติภัณฑ์ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
มีบริการดา้นเงินฝากหลายประเภท และตรงตามความตอ้งการ มีบริการดา้นเงินกูห้ลายประเภท และตรงตาม
ความตอ้งการ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก คือ จ านวนวงเงินท่ีใหส้มาชิกฝากแต่ละประเภท
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มีความเหมาะสม และจ านวนเงินท่ีใหส้มาชิกกูแ้ต่ละประเภทมีความเหมาะสม ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฮุสนุล หะยีดาราโอะ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกต่อผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ
ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอฟัฟาน จ ากดั ในจงัหวดัปัตตานี 

2. ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทมีความเหมาะสม อตัราเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกมีความเหมาะสม  
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก คือ สวสัดิการทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรของ
สมาชิก สวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกอาวุโส อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทมีความเหมาะสม สวสัดิการ
สงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม และสวสัดิการส าหรับสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือโสด ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ภูผา เรืองสินทรัพย์ (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัย ์บริษทั สแตท็ส์ ซิพแพค็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. ด้านความเช่ือมัน่  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ        
การก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั มีความชดัเจน มีความน่าเช่ือถือและใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าสถาบนัการเงินอ่ืน 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก คือ การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งให้สมาชิกทราบ  
สามารถช้ีแจงขอ้สงสัยของสมาชิกท่ีตอ้งการทราบไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน คณะกรรมการด าเนินการมี
ความรู้ ความมุ่งมัน่ และรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  และสหกรณ์ออมทรัพยค์ านึงถึงผลประโยชน์
ของสมาชิกเป็นส าคญั ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพคุณ เดชะผล (2558) ศึกษาเร่ือง ความ   
พึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการใหบ้ริการสหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากดั 

4. ด้านกระบวนการ  
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

ความสะดวกและรวดเร็วในใหก้ารบริการ ระยะเวลาในการอนุมติัเงินกู ้ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการ 
การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และมีตวัอย่างการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มอย่าง
ชัดเจนและครบถว้น  ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) ศึกษาเร่ือง        
ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า                    
นครหลวง จ ากดั 

5. ด้านช่องทางการให้บริการและการตดิต่อส่ือสาร  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

สมาชิกสามารถตรวจสอบขอ้มูลของตนเองผ่านเวบ็ไซต ์ มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอและ
ทนัต่อสถาณการณ์  การจดัอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสถานเป็นระเบียบและสะอาด สามารถติดต่อหรือ
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เขา้รับบริการไดง่้ายและสะดวก  และป้าย สัญลกัษณ์ จุดบริการมองเห็นชดัเจน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อจัฉราภรณ์ ชูวงษ์ (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์       
นาวิกโยธิน จ ากดั   

6. ด้านผู้ให้บริการ  
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

เจา้หนา้ท่ีแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและให้ค าแนะน าได้อย่าง
ชัดเจน  เจา้หน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอ  เจา้หน้าท่ีมีความกระตือรือร้นและพร้อมในการให้บริการ  ตามล าดบั     
ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก คือ เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งทิพย ์มณเทียร1 , ณัชชา กร่ิมใจ2 , ชนิดาภา ดีสุขอนนัต์3 (2560) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์พนักงานมหาวิทยาลยั      
มหา มกฏุราชวิทยาลยั จ ากดั   
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
ด้านผลติภัณฑ์  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั ควรปรับปรุงจ านวนวงเงินกูท่ี้ใหส้มาชิก
กูแ้ต่ละประเภทมีความเหมาะสม และจ านวนวงเงินท่ีใหส้มาชิกฝากแต่ละประเภทมีความเหมาะสม กล่าวคือ 
สหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากดั ควรศึกษาความตอ้งการของสมาชิก เพ่ือจดัรูปแบบจ านวนวงเงินท่ีให้
สมาชิกกูแ้ต่ละประเภทและจ านวนวงเงินท่ีให้สมาชิกฝากแต่ละประเภท เช่น เพ่ิมวงเงินกู ้วงเงินฝาก เช่น 
ก าหนดให้มีวงเงินกูฉุ้กเฉิน และช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน หรือเปิดให้
สมาชิกกูเ้งินไดบ้างช่วงเวลา เช่น ช่วงเปิดภาคเรียน ช่วงเทศกาล เป็นตน้ ส าหรับสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ใชเ้งิน ในช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยติุธรรม จ ากดั ควรปรับปรุงสวสัดิการส าหรับสมาชิกท่ี
ไม่มีบุตรหรือโสด,สวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม และสวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิอาวุโส 
กล่าวคือ ควรศึกษาความตอ้งการของสมาชิกและหรือส่งเสริมให้สมาชิกเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือจดัสวสัดิการใหต้รงกบัความตอ้งการของสมาชิก ทั้งเร่ืองของการก าหนดคุณสมบติั หรือจ านวนเงินท่ีจ่าย
ให้แก่สมาชิก, อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทมีความเหมาะสม กล่าวคือ ควรศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบไม่ใหอ้ตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์สูงเกินไป 
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 ด้านความเช่ือมัน่  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ กล่าวคือ       
ควรให้ความส าคญักบัผลประโยชน์ของสมาชิกท่ีจะไดรั้บ มีการแจง้ขอ้มูลส าคญัๆท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
สมาชิก โดยค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิก ซ่ึงเป็นประโยชน์ส่วนรวม, คณะกรรมการด าเนินการมีความรู้ 
ความมุ่งมัน่ และรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง กล่าวคือ คณะกรรมการด าเนินการควรพฒันาตนเอง
ใหมี้ความรู้ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์
ในการบริหารงานสหกรณ์, สามารถช้ีแจงขอ้สงสัยของสมาชิกท่ีตอ้งการทราบไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน 
กล่าวคือ ในการประชุมหรือจดักิจกรรมต่างๆ สามารถตอบขอ้ซกัถามหรือส่ิงท่ีสมาชิกตอ้งการทราบไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน  
 ด้านกระบวนการ  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด ควรมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มอย่างชดัเจนและครบถว้น กล่าวคือ ควรมีแบบฟอร์มท่ีเพียงพอ พร้อมตวัอย่างการกรอกขอ้มูลใน
แบบฟอร์มอย่างชดัเจน ครบถว้น ท าใหง่้ายต่อการใชบ้ริการ, การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน โดยการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการแก่สมาชิก เพ่ือให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของสมาชิกไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น เคร่ืองฝาก-ถอนเงิน อตัโนมติั เป็นตน้,ความ
ถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการ กล่าวคือ ควรใหค้วามส าคญักบัการบริการท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ความชดัเจนในการ
ใหบ้ริการ การจดัล าดบัก่อน-หลงั เพ่ือใหส้มาชิกไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
 ด้านช่องทางการให้บริการและการตดิต่อส่ือสาร  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ออมทรัพยศ์าลยุติธรรม จ ากัด ก าหนดป้าย สัญลกัษณ์ จุดบริการ 
มองเห็นชดัเจน กล่าวคือ ควรก าหนดป้าย สัญลกัษณ์ และจุดบริการทุกประเภท ใหม้องเห็นไดช้ดัเจน ท าให้
ง่ายและสะดวกต่อการใชบ้ริการ, สามารถติดต่อหรือเขา้รับบริการไดง่้ายและสะดวก ควรให้ความส าคญักบั
เวลาเปิด-ปิด ในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม สถานท่ีตั้งอยู่ในท าเลท่ีติดต่อไดไ้ดส้ะดวก มีช่องทางการใหบ้ริการ
ท่ีสะดวก หลากหลายช่องทาง เช่น ทางเวบ็ไซต ์ไลน์ แอพพลิเคชัน่ เป็นตน้ และการจดัอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและสถานท่ีเป็นระเบียบและสะอาด ควรใหค้วามส าคญักบัการจดัอุปกรณ์อ านวยความสะดวกระหว่าง
รอรับบริการ เช่น ท่ีนัง่ หนงัสือพิมพ ์น ้ าด่ืม เป็นตน้ รวมทั้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ของสถานท่ี เช่น น าไมด้อกไมป้ระดบัมาวางตามจุดต่างๆ เพ่ือทศันียภาพและ
ภาพลกัษณ์ท่ีสวยงาม 
 ด้านผู้ให้บริการ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรปรับปรุงใหเ้จา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั, เจา้หนา้ท่ี
มีความกระตือรือร้นและพร้อมในการใหบ้ริการ ควรใหค้วามส าคญัในการคดัเลือกเจา้หนา้ท่ี และวางต าแหน่ง
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ใหเ้หมาะสม โดยเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นและมีใจในการใหบ้ริการ และควร
ส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีเขา้รับการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะต่างๆ รวมทั้งสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆท่ีทันสมยั เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ,เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอ ควรวางแผน
อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีให้เหมาะสมกบัจ านวนสมาชิก และจดัสรรเจา้หนา้ท่ีให้บริการเพ่ิมข้ึนในช่วยระยะเวลา
เร่งด่วนหรือช่วงท่ีสมาชิกมาใหบ้ริการพร้อมกนัเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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