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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกใน
การใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล 3) เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรั พย์ช่วงโควิด-19 ด้านการออม ด้านการ
ชาระหนี้ ด้านการกูย้ ืมเงิน ที่มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 323 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ก ารทดสอบแบบ t-test แบบสถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิ ติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า สมาชิ ก ในการใช้บ ริ ก ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษ ทั
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด แตกต่างกัน และพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย
จากัด ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออม
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ทรั พย์พนักงานบริ ษทั อุ ตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด ไม่ต่างกัน และพฤติ กรรมการใช้บริ การจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ด้านการออม และการชาระหนี้ มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้
บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
Abstract
This research study The objectives were 1) to study the satisfaction of the members of the Thai
Glass Industry Cooperative Savings Co, Ltd. 2) to study the satisfaction of the members in the use of the
Thai Glass Industries Cooperative Savings Cooperative Ltd. Classified by personal factors 3) to study the
behavior of using services from the Covid-19 savings cooperatives in the aspect of savings, repayment
Borrowing Which affects the satisfaction of members in using the savings cooperative services of Thai
Glass Industries Co., Ltd.
The sample of this research was 323 people. by using questionnaires as a tool for data collection
the statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses
were tested by t-test, One-Way ANOVA. If differences were found, they would be compared in pairs. By
means of LSD and multiple regression statistics
The hypothesis test found that The members in using the savings cooperatives service of the Thai
Glass Industries Co., Ltd. have personal factors in terms of age, marital status. Education level And the
average monthly income is different Makes the satisfaction of the members in using the savings cooperative
services of Thai Glass Industries Co., Ltd. employees different And employees of Thai Glass Industries
Company Limited that have personal factors Gender is different As a result, members' satisfaction in using
the savings cooperative services of Thai Glass Industries Co., Ltd. is no different and the behavior of using
services from the Khovid-19 savings cooperatives in saving and debt repayment. Affecting the members'
satisfaction in using the services of the Thai Savings and Credit Cooperatives Cooperative
บทนา
สื บเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 ที่ กาลังส่ งผลกระทบไปทัว่ โลกเป็ นวงกว้าง
เริ่ มต้นจากการมีผตู ้ ิดเชื้ อที่เมืองอู่ฮนั่ ประเทศจีน และแพร่ กระจายไปทัว่ โลก อันส่ งผลให้เกิดผูเ้ จ็บป่ วยและ
เสี ยชี วิตเป็ นจานวนมาก สาหรับผลกระทบในประเทศไทย การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 กระทบ
ไปถึ งการชะงักงันของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ อง ทั้งการยกเลิ กเที่ ยวบิ น การ
ยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทัว่ โลก
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ผลกระทบในระยะสั้น จากการเจ็บไข้ได้ป่วยและการเสี ยชีวิต ผลกระทบต่อการจ้างงานค่าจ้าง ผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิ ต ผลกระทบจากพฤติ กรรมที่ หลี กเลี่ ยงเพื่อให้ห่างไกลจากโอกาสในการติ ดชื้ อ
ไวรัส ผลกระทบในระยะสั้นเหล่านี้ อาจส่ งผลไปสู่ ผลกระทบระยะยาวได้ เช่น การที่ประเทศจะสู ญเสี ยขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว (Long-Term Economic Growth)
เนื่ องจาก จะ ต้ อ งใ ช้ ท รั พย าก รจ านวนมาก ใ นก ารป้ องกั น แล ะ รั ก ษ าเชื้ อไวรั ส โควิ ด -19 นี้
จากการวิเคราะห์ เหตุ การณ์ ขา้ งต้น สถาบันการเงิ นจึ งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ ออกมาตรการในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่ งที่มีสมาชิ กเป็ นบุคคลซึ่ งมีอาชี พเดียวกัน อาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกัน หรื อทางานบริ ษทั ฯเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การออมทรัพย์ และ
ให้กูย้ ืมเมื่อเกิดความจาเป็ นหรื อเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย สามารถกูย้ ืมเงินได้เมื่อเกิดความจาเป็ นตาม
หลัก การช่ ว ยตนเอง และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกันและกัน เป็ นสถาบัน การเงิ นที่ ป ระชาชนเห็ น คุ ณ ค่ า และเห็ น
ประโยชน์ ของการร่ ว มมื อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กัน และได้รั บ การจดทะเบี ย นตามพระราชบัญ ญัติ ส หกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด โดยสหกรณ์ ฯ แห่ งนี้ เปิ ด
ดาเนิ นการมาเข้าสู่ ปีที่ 35 ข้อมูล ณ มีนาคม 2564 มีสมาชิ กประมาณ 1,319 ราย ทุนเรื อนหุ ้นโดยประมาณ
366 ล้านบาท โดยส่ งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การออมทรัพย์ สามารถบริ หารเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้จ่าย
เมื่อเกิ ดความจาเป็ น อานวยประโยชน์ให้สมาชิ กมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึ น รวมทั้งยังมีสวัสดิ การต่าง ๆ ให้แก่
สมาชิก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ในการใช้บ ริ ก ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษ ัท
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ในการใช้บ ริ ก ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษ ัท
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรั พย์ช่วงโควิด-19 ด้านการออม ด้านการ
ชาระหนี้ ด้านการกูย้ ืมเงิน ที่มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
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ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตของประชากร คือ สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ว
ไทย จานวนสมาชิก 1,319 ราย (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563)
2.การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ
ด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจจากโควิด-19 ด้านการออม การชาระหนี้ และการกูย้ มื เงิน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสหกรณ์ ออม
ทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ช่วงโควิด -19 ด้านการออม ด้านการชาระหนี้
และด้านกูย้ ืมเงิน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทา
เครื่ องแก้วไทย จากัด
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพการสมรส
-ระดับการศึกษา
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึง พอใจในการใช้ บริ ก ารสหกรณ์
ออมทรัพย์
1.ด้านผลตอบแทน
2.ด้านการบริ หารงาน

พฤติกรมการใช้ บริการจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ช่วงโควิด -19
-การออม
-การชาระหนี้
-การกูย้ มื เงิน

3.ด้านการบริ การ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ทราบถึง ความพึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
2. คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์พ นักงานบริ ษทั อุ ตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย
จากัด ได้รับทราบถึ งข้อมู ลด้านปั จจัยที่ ส่งผลถึ งความพึงพอใจของสมาชิ ก เพื่อนาไปวางแผน ปรั บปรุ ง
พัฒนา และแก้ไขปั ญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิ กให้พึงพอใจสู งสุ ด รวมถึ งตอบสนองต่อ
ความต้องการในช่วงโควิด-19 ให้แก่สมาชิกฯ
การทบทวนวรรณกรรม
ความพึงพอใจ
Wolman (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก (Feeling) ที่มีความสุ ข
เมื่อได้รับผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรื อแรงจูงใจ
Oliver (1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง ความรู ้ประสงค์
ของลูกค้าเป็ นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ ความพึงพอใจมีมุมมองที่ แตกต่างกันแล้วแต่
มุมมองของแต่ละคน
ผลตอบแทน
การลงทุนหรื อการออมในทรัพย์สินต่าง ผูล้ งทุนต่างมุ่งหวังในผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้
ความเสี่ ยงและความคุม้ ค่าที่ผลู ้ งทุนยอมรับ ผลตอบแทนการลงทุนอาจเป็ นในรู ปแบบของ ดอกเบี้ย เงินปั น
ผล สิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ซึ่ งการวัดค่าผลตอบแทนที่จะได้รับ เราจะเรี ยกว่า อัตราผลตอบแทน โดยแสดงเป็ น
ตัวเลขร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์ จากสัดส่ วนของผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุน
ประภาพร พฤกษะศรี (2557:8) สรุ ปความหมาย ค่าตอบแทน หมายถึ ง เงิ น สวัสดิ การ และ
ผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิงาน ตามหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
จู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านและเป็ นการส่ ง เสริ ม ขวัญก าลัง ใจของ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน ให้มี ก าร ปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสร้างความเป็ นอยูแ่ ละฐานะทางครอบครัวให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)ได้ให้ความหมายของ ประสิ ทธิภาพ
หมายถึง ความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการงาน และคาว่าการปฏิบตั ิหมายถึงการ ดาเนินไปตามระเบียบ
แบบแผน การกระทา เพื่อให้เกิดความชานาญ ปฏิบตั ิ ปรนนิบตั ิรับใช้
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558:17) สรุ ปไว้วา่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของแต่บุคคลนั้นปั จจัยนาเข้า
หมายถึง ความ พยายาม ความพร้อม ความสามารถความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ที่ได้ผลดี มีความรวดเร็ ว มีคุณภาพได้ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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การให้ บริการ
Kotler (2010) ได้กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง ปฏิบตั ิการใด ๆ ที่บุคคลกลุ่มหนึ่งสามารถ นาเสนอ
ให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่ งไม่สามารถจับต้องได้ไม่ได้ส่งผลถึงความเป็ นเจ้าของสิ่ งใด โดยมีเป้ าหมาย และ
ความตั้งใจในการส่ งมอบบริ การนั้น
Douglas (2007) ได้กล่าวไว้วา่ คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง ทัศนคติ ที่เกิดขึ้นในระยะยาว
เกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งหมด
การออม
แนวคิดทฤษฎีการออม(Saving) การออม หมายถึง การเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อ
เวลาผ่านไป ซึ่ งการออม ส่ วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นรู ปของเงินฝากธนาคาร หรื อบริ ษทั เงินทุน โดยได้รับดอกเบี้ย
เป็ นผลตอบแทน จุดประสงค์หลักคือ เพื่อใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น
ชารวี บุตรบารุ ง (2555) กล่าวว่า ด้านรู ปแบบการออม หมายถึง ชนิดของการเก็บสะสมการออม เงิน
ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
การชาระหนี้
ซูลลิทวินอฟ (Sual Litvinoff) กล่าวว่าหนี้ หมายถึงความผูกพันทางกฎหมายระหว่าง บุคคล 2 คน
คนหนึ่งคือเจ้าหนี้มีสิทธิ เรี ยกร้องสิ่ งที่ตอ้ งการกระทาเพื่อชาระหนี้บางอย่างเอาจากอีกคนหนึ่งคือลูกหนี้
เสนีย ์ ปราโมช (2539 ,หน้า 35) กล่าวว่า หนี้คือความผูกพันที่มีผลในกฎหมายซึ่ งบุคคล ฝ่ ายหนึ่ง
เรี ยกว่าเจ้าหนี้ ชอบที่จะได้รับชาระหนี้มีวตั ถุประสงค์เป็ นการกระทาหรื องดเว้นหรื อส่ งมอบทรัพย์สินจาก
บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งเรี ยกว่าลูกหนี้
การกู้ยืมเงิน/สิ นเชื่ อ
สิ นเชื่อ คือ เงินทอง สิ นทรัพย์ ที่ให้ยมื ให้เชื่อ ได้แก่ เงิน ทอง ทรัพย์สิน และมีค่าตอบแทน หรื อ
ผลตอบแทนอาจเป็ นในรู ปของดอกเบี้ย
วรางคณา บัวล้อม (2558:17) สรุ ปสาระสาคัญ สาหรับความหมายของสิ นเชื่ อว่า คือความเชื่อถือ
ไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย ในการที่จะให้สินค้าหรื อบริ การไปใช้ก่อน โดยมีสัญญากาหนดเงื่อนไขและ
เงื่อนเวลาการชาระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝ่ ายที่กล่าวถึงนั้น อาจมีการติดต่อกันเป็ นรายบุคคล กลุ่มบุคคล
หรื อนิติบุคคลหรื อระหว่างกันก็ได้ และสิ่ งที่ฝ่ายผูใ้ ห้สินเชื่อจะต้องรับภาระตามต่อมา คือ ความเสี่ ยง สิ นเชื่ อ
นอกจากจะต้องตั้งอยูบ่ นรากฐานของความเชื่ อถือแล้ว ยังต้องอาศัยหลักประกัน ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั บุคคลหรื อ
หลักทรัพย์ที่จะนามาใช้เพื่อลดความเสี่ ยงด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษา
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ตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional
Studies) โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทาง
สถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปั จจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพการสมรส ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปร
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควิด -19 และด้านความพึงพอใจของสมาชิก
ในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน
เพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริ การสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน
อายุ ด้านสถานภาพการสมรส ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน จะใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ LSD
2.3 เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านพฤติ กรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรั พย์ช่วงโควิด -19 ที่ มีผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ Multiple
Regression
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบริ การสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
1. ผลการวิเคราะความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรม
ทาเครื่ องแก้วไทย จากัดอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านการบริ การ ด้านการบริ หารงาน และ
ด้านผลตอบแทน
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2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด ที่มีปัจจัยส่ วน
บุคคล จานวน 323 คนสามารถแบ่งออกเป็ นเพศหญิง 67.2% และเป็ นเพศชาย 32.8% โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่อายุ 41-50 ปี คิดเป็ น 33.1% มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น 52% มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
76.5% มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-30,000 บาท คิดเป็ น 42.7%
2.2 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านเพศต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน
2.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านอายุ ด้านสถานภาพการสมรส ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้ความพึง
พอใจของสมาชิกในการใช้บริ การแตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ที่มีผลต่อความพึง
พอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 พฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ด้านการออม และการชาระหนี้ มี
ผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ อง
แก้วไทย จากัด
3.2 พฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ด้านการกูย้ มื เงิน ไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย
จากัด
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย ความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ในการใช้ บ ริ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษ ัท
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด สามารถสรุ ปตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ในการใช้บริ ก ารสหกรณ์ ออมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษทั
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
1.1 ด้านผลตอบแทน ของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรม
ทาเครื่ องแก้วไทย จากัด อยูใ่ นระดับมาก โดยสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่เหมาะสม มี ซึ่ งสอดคล้องกับ จารุ วรรณ ชาวบ้านจีน(2547) เรื่ อง ความต้องการและความ
คาดหวังของบุคคลากรในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานทรัพย์สินส่ วน พระมหากษัตริ ย ์ ผลการวิจยั
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พบว่า บุคลากรต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สานักงาน ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยใ์ นระดับ
มาก โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถกูเ้ งิ นได้ในอัตราดอกเบี้ย ต่ ากว่าสถาบนัการเงิ นอื่น ๆ จะเห็ นได้ว่า
ปั จจัยด้านอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทนเป็ นปั จจัยที่จูงใจให้ บุคลากรเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ได้ในอนาคต และสอดคล้องกับแนวคิดของอรรถเดช เทพชัยธนะ (2558) ที่กล่าวว่าปั จจัยด้านอัตรา
ผลตอบแทนและความปลอดภัยในการซื้ อ-ขายกองทุนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจลงทุ นใน
หน่ วยลงทุนต่างประเทศมากที่สุด แสดงถึ งนักลงทุนคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน
และเป็ นปั จจัย หลัก ในการตัดสิ นใจว่า จะลงทุ นในกองทุ นนั้น หรื อไม่ โดยอยู่ภายใต้พ้ื นฐานของความ
ปลอดภัยในการส่ งคาสั่ง ซื้ อขาย กองทุ น และความลับของนักลงทุ น โดยผูบ้ ริ หารกองทุ นจะต้องมี ก าร
วิเคราะห์และการตัดสิ นใจลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึ งมีระบบการรับ
สั่งซื้ อขายหน่วยลงทุนที่มีความเสถียรและตรวจสอบได้ ก็จะส่ งผลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหน่ วย
ลงทุน
1.2 ด้ า นการบริ หารงานของสมาชิ ก ในการใช้ บ ริ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พนั ก งานบริ ษัท
อุ ตสาหกรรมท าเครื่ อ งแก้ว ไทย จากัด อยู่ใ นระดับ มาก โดยสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ ส่ วนใหญ่ มี
ความเห็ นว่าการให้บริ การสอดคล้องกับแผนการดาเนิ นงานจากที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี ของสมาชิ ก
และมีการชี้ แจงหรื อให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบตั ิงานด้านการบริ การให้ทราบ ซึ่ งสอดคล้อง
กับ จารุ วรรณ ชาวบ้านจีน (2547) เรื่ อง ความต้องการ และความคาดหวังของบุคคลากรในการจัดตั้งสหกรณ์
ออม ทรั พ ย์ส ส านัก งานทรั พ ย์สิ นส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ โดยผลการวิจยั พบว่า โดยบุ ค ลากรมี ค วามเห็ น
เพิ่มเติ ม ว่าถ้าสหกรณ์ จดั ตั้งขึ้ นแล้วควรมี การบริ หารจัดการด้วยความโปร่ งใส นอกจากนี้ สุ พตั รา ภาคย์
วิวฒั น์ (2540) ได้กล่าวว่าการดาเนินงานสหกรณ์ตอ้ งยึดหลักการประชาธิปไตย หลักความยุติ ธรรม ด้วยเหตุ
นี้ ปั จจัยด้านนการบริ หาร เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในทุกองค์กร
1.3 ด้านการบริ การของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทา
เครื่ องแก้วไทย จากัด อยูใ่ นระดับมาก โดยสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่ วนใหญ่ มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่มี
ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ การแต่งกายและบุคลิกภาพมีความเหมาะ ซึ่ งสอดคล้องซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อณุ วฏั บรรลุ ท างธรรม (2554) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ องคุ ณภาพการให้บริ ก ารรถไฟฟ้ า (BTS) ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การด้านความเข้าใจลูกค้าส่ งผลต่อการใช้
ให้บริ การรถไฟฟ้า (BTS) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครเช่นเดียวกับแนวคิดของพรรณราย จิตเจน
การ(2558) ว่าปั จจัยด้านบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ ควรให้ความสาคัญในกระบวนการ
คัดเลื อกเจ้า หน้า ที่ วางตาแหน่ ง หน้า ที่ ใ ห้เ หมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารต้องเป็ นบุ คคลที่ มี ค วาม
กระตือรื อร้นและมีใจในการให้บริ การ (Service mind) เป็ นสาคัญ มีกิริยามารยาท มีมนุ ษยสัมพันธ์ และเป็ น
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ผูฟ้ ั งที่ดี สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู ้
เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถามและให้คาแนะนาแก่สมาชิ กได้อย่างถู กต้องครบถ้วน และชัดเจน รวมทั้ง
สนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ การให้มีความรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ ควรวางแผนวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังให้เหมาะสม
กับจานวนสมาชิก และจัดสรรเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาเร่ งด่วนหรื อช่วงที่มีสมาชิ ก
มาใช้บริ การจานวนมากกว่าปกติ เช่น ช่วงพักกลางวัน ช่วงสิ้ นเดือน ช่วงการจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น เพื่อให้มี
จานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริ การแก่สมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องความกระตือรื อร้นและเต็มใจ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ เป็ นเรื่ องที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ
ต้องจัดการเร่ งด่วน
2.ผลการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การ สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานบริ ษ ทั
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพการ
สมรส ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านเพศต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริ การของสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จากัด” พบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการรับบริ การสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ เนื่องจากการใช้บริ การสหกรณ์ -ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานฯ นั้น สมาชิ กทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการบริ การที่เท่าเทียมกันไม่มีความแตกต่าง
ภายใต้รูปแบบการบริ การที่ชดั เจน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิงจึ งมีความพึงพอใจในการรั บ
บริ การที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิรันดร์ อ่อนนุ่ม (2557)ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริ การ
ของสหกรณ์ ก ารเกษตรเมื องอุ บ ลราชธานี จากัด ผลการวิจยั พบว่า คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของสหกรณ์
การเกษตรเมืองอุบราชธานี จากัด จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านอายุต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การแตกต่างกัน ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ทุกช่ วงอายุมีความพึงพอใจต่างกันเพราะความต้องการการบริ การในแต่ละด้า นย่อม
ต่างกันไป เช่นอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ อัตราเงินปั นผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนด้านอื่น ความเสี่ ยง
ความมัน่ คง ซึ่ งผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์(2558)ในแต่ละช่วงอายุจะมีลกั ษณะ
การลงทุ นที่ แตกต่างกันในแต่ละช่ วง โดยในช่ วงเริ่ มต้นของการทางานจะมีลกั ษณะการลงทุนที่คาดหวัง
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อัตราผลตอบแทนที่ สูงโดยรั บความเสี่ ย งจากการลงทุ นได้ม าก เมื่ อเข้า สู่ ช่ วงวัยกลางคนจะมี การสมดุ ล
ระหว่างความเสี่ ยงกับผลตอบแทน ส่ วนวัยก่อนเกษียณจะเน้นการปกป้ องเงินลงทุนไม่ให้ขาดทุน โดยส่ วน
ใหญ่แล้วกองทุนจาพวก กองทุนต่างประเทศ และกองทุนทอง และน้ามัน เป็ นกองทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง จึงมี
แนวโน้มที่ผลู ้ งทุนอายุในช่วงวัยเริ่ มต้นทางานและวัยกลางคน จะมีความนิยมลงทุนสู งกว่าวันก่อนเกษียณ ที่
มุ่งเน้นการป้ องกันเงิ นลงทุน โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พร จรู ญรังษี (2546) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทัว่ ไปในกรุ งเทพ พบว่า นักลงทุนทัว่ ไปในประเทศที่มี
อายุแตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมาย และมีความนิยมลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่าง
2.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านสถานภาพการสมรสต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การแตกต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มี
ความเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สถานภาพ โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ต่างกันอาจมีความ
ต้องการผลตอบแทนที่ ต่า งกัน มี ก ารกู้ยืม และความจาเป็ นในการใช้จ่า ยที่ แตกต่ า งกัน เช่ นคนโสดอาจ
ต้องการลตอบแทนสู ง คนสมรสอาจต้องการดอกเบี้ยต่ า ความเสี่ ยงต่ า ซึ่ งผลไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรรณราย จิตเจนการ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริ การของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิ จการไฟฟ้ านครหลวง จากัด” พบว่าสถานภาพไม่มีผลต่อความพึง พอใจ
โดยรวมในการรับบริ การสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ-แรงงานฯ เนื่องจากความพึงพอใจในการใช้บริ การเป็ น
ความรู ้สึกของแต่ละบุคคล ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานภาพการสมรส ดังนั้น ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานภาพใดจึงมีความ
พึงพอใจในการรับบริ การสหกรณ์-ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯ ไม่แตกต่างกัน
2.4 สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้า นระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน ท าให้ ค วามพึ ง พอใจของสมาชิ ก ในการใช้บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน ซึ่ งผูว้ ิจ ัย มี
ความเห็ นว่า สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พ ย์มี ทุ กระดับ การศึ ก ษา ซึ่ ง ต่ า งก็ มี ค วามพึง พอใจในการใช้บ ริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่ งผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราภรณ์ จันทร์ สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความ
พึงพอใจในการให้บริ การของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภู เก็ต”
พบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต
2.5 สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การแตกต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มี
ความเห็ นว่าสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ทุกระดับรายได้ต่างมีความพึงพอใจในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ระดับรายได้จะส่ งผลต่อการนาเงินมาออมและการวางแผนทางการเงิ นในอนาคตที่แตกต่างกัน ซึ่ งผล
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
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เลือกลงทุนในหน่ วยลงทุนประเภทกองทุน ต่างประเทศของกลุ่มคนทางานในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล”
พบว่าระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจลงทุนแตกต่างกัน ซึ่ งมีสาเหตุมาจาก โดยทัว่ ไปแล้วเงิน
ออมคือเงินที่เกิดจากส่ วนที่เหลือจากการใช้จ่ายประจาวัน โดยระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะส่ งผลต่อเงินออมและ
การตัดสิ นใจนาเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้นโดยมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะสังเกตว่ากลุ่มที่มี
รายได้เฉลี่ ยน้อยกว่า 30,000บาท จะมีการตัดสิ นใจลงทุนน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย 50,000-70,000 บาท
โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พร จรู ญรั งษี (2546) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมลงทุ นในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ข องนัก ลงทุ นทัว่ ไปในกรุ ง เทพ พบว่า นัก ลงทุ นทัว่ ไปในประเทศที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่
แตกต่างกัน จะมีจุดมุ่งหมายต่อการลงทุ นในระยะยาวเพื่อการออมเงิ น โดยมี จุดมุ่งหมายในการลงทุ นที่
แตกต่างกัน
3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 พฤติ กรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรั พย์ช่วงโควิด-19 ด้านการออมมี ผลต่อ ความพึง
พอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า การออมในช่ วงโควิด-19 มีผลกับความพึงพอใจในการใช้บริ การสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ โดยสมาชิกอาจมีความสามารถในการนาเงินฝากได้นอ้ ยลงกว่าปกติเนื่ องจากสถานการณ์โควิด-19 ทา
ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากคนในครอบครัวอาจได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน หรื อการปิ ดสถานที่
ทางาน สมาชิกจึงไม่สามารถนาเงินมาฝากได้ตามปกติ หรื อลดจานวนลง และระยะเวลาในการนาฝากอาจไม่
ถี่เท่าเดิมตอนเหตุการณ์ปกติ
3.2 พฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ด้านการชาระหนี้ มีผลต่อ ความ
พึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ ออมทรั พย์พนักงานบริ ษทั อุ ตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย
จากัด ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า การชาระหนี้ ในช่วงโควิด-19 สมาชิ กอาจต้องการมาตรการความช่วยเหลื อ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น มาตรการขอพักชาระหนี้ เงินต้น เป็ นระยะเวลา 3 เดือน หรื อ 6 เดือน มาตรการ
การลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงโควิด-19 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่สมาชิกในช่วงโควิด-19
3.3 พฤติกรรมการใช้บริ การจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ด้านการด้านการกูย้ ืมเงินไม่มีผล
ต่อ ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ว
ไทย จากัด ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า การกูย้ มื เงินในช่วงโควิด-19 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูช้ ่วงสถานการณ์ โค
วิด-19 ของสหกรณ์มีความเหมาะสม รวมถึ งสมาชิ กสามารถกูท้ าสัญญากูย้ ืมด้วยระยะเวลาที่ถี่ข้ ึนกว่าปกติ
และสามารถกูย้ มื เงินกับสหกรณ์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยโดยในช่วงโควิด-19
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ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคลที่มีผลต่อความพึงพอใจได้แก่ ด้านอายุ ด้านสถานภาพการสมรส ด้านระดับ
การศึ ก ษา และด้า นรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน พึ ง พอใจด้า นการบริ ก ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต่ า งกัน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด จึงต้องให้
ความส าคัญกับ สมาชิ ก ภายใต้ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ที่ แตกต่ า งกันไปทั้ง ในด้า นการบริ ก าร การบริ หารงาน
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19
จากการศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควิด-19 ที่มีผลต่อความพึง
พอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด
โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการออม จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโค
วิด-19 ด้านการออม มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด ดังนั้นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรม
ทาเครื่ องแก้วไทย จากัด ควรมีการปรับปรุ งด้านผลตอบแทนในการออมมากขึ้น หรื อปรับช่องทางการนาเงิน
ฝากให้ผา่ นระบบอัตโนมัติ เช่นโอนเข้าบัญชี หรื อผ่าน QR Code เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจนาข้อมูล
ไปประมาณการในลักษณะของกระแสเงิ นเข้าที่อาจน้อยลงในช่ วงวิกฤติโควิด-19 เพื่อเตรี ยมเงิ นจากแหล่ง
เงินทุนอื่น
2. ด้านการชาระหนี้ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วง
โควิด-19 ด้านการชาระหนี้ มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิ กในการใช้บริ การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริ ษ ทั อุ ตสาหกรรมท าเครื่ องแก้วไทย จากัด ดัง นั้นคณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษ ัท
อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด ควรนาข้อมูลเกี่ยวกับการชาระหนี้ ของสมาชิ กสหกรณ์ ในช่วงโควิด19 เช่ น ยอดหนี้ ที่ชาระ ระยะเวลาที่ชาระ รวมถึ งวิธีการในการชาระหนี้ ไปพิจารณาให้ความช่ วยเหลือแก่
สมาชิ ก เพื่อแบ่งเบาภาระและตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในช่วงวิกฤติโควิด-19 เช่น การพักชาระ
หนี้เงินต้นในช่วงโควิด-19 การลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงโควิด-19 เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยภายนอกด้านอื่นที่อาจมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริ การของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ปัจจัยทางด้านความเสี่ ยง ปัจจัยด้านผลการลงทุนของสหกรณ์
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น ควรศึกษาภายใต้สภาวะปกติ ที่
ไม่มีเหตุการณ์กระทบกับภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางด้านพฤติกรรม ความพึงพอใจ และได้
ผลการวิจยั ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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3. ควรทบทวนการศึกษาเป็ นระยะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการให้บริ การของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการสู งสุ ด
ของสมาชิก
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