
ความพงึพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 

บริษทัอตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากดั 

Members’ Satisfaction in Using the Staff Saving Cooperative Services Thai Glass 

Industries Company Limited  

ปทุมมา  พุฒตาล 
สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผดิชอบบทความ 
Pathumma Puttan 

Email: puttan2829@gmail.com 
Faculty of Business Administration Program in Finance and Banking, 

Ramkhamhaeng University 
Corresponding Author 

บทคัดย่อ   
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์

ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกใน
การใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ด้านการออม ด้านการ
ช าระหน้ี ดา้นการกูย้ืมเงิน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
บริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 323 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทั
อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
บริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั แตกต่างกนั  และพนกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย 
จ ากดั  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล   ดา้นเพศต่างกนั   ท าใหค้วามพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออม
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ทรัพยพ์นักงานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั ไม่ต่างกนั และพฤติกรรมการใช้บริการจาก
สหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ดา้นการออม และการช าระหน้ี มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้
บริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 
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 

บทน า 

 สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีก าลงัส่งผลกระทบไปทัว่โลกเป็นวงกวา้ง

เร่ิมตน้จากการมีผูติ้ดเช้ือท่ีเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน และแพร่กระจายไปทัว่โลก อนัส่งผลให้เกิดผูเ้จ็บป่วยและ

เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ส าหรับผลกระทบในประเทศไทย การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 กระทบ

ไปถึงการชะงกังนัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ทั้งการยกเลิกเท่ียวบิน การ

ยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทัว่โลก 
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ผลกระทบในระยะสั้น จากการเจบ็ไขไ้ดป่้วยและการเสียชีวิต ผลกระทบต่อการจา้งงานค่าจา้ง ผลกระทบต่อ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผลกระทบจากพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียงเพื่อให้ห่างไกลจากโอกาสในการติดช้ือ

ไวรัส ผลกระทบในระยะสั้นเหล่าน้ีอาจส่งผลไปสู่ผลกระทบระยะยาวได ้เช่น การท่ีประเทศจะสูญเสียขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว (Long-Term Economic Growth) 

เ น่ื อ ง จ ากจะต้อ ง ใช้ท รัพย ากรจ านวนมากในการ ป้องกันและ รักษา เ ช้ื อไว รัสโควิ ด -19 น้ี     

    จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ขา้งตน้ สถาบนัการเงินจึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีออกมาตรการในการ

ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล      
สหกรณ์ออมทรัพย ์คือ สถาบนัการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพเดียวกนั อาศยัอยู่

ในชุมชนเดียวกนั หรือท างานบริษทัฯเดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์และ

ให้กูย้ืมเม่ือเกิดความจ าเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย สามารถกูย้ืมเงินไดเ้ม่ือเกิดความจ าเป็นตาม

หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นสถาบันการเงินท่ีประชาชนเห็นคุณค่าและเห็น

ประโยชน์ ของการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกัน และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั โดยสหกรณ์ฯ แห่งน้ีเปิด

ด าเนินการมาเขา้สู่ปีท่ี 35 ขอ้มูล ณ มีนาคม 2564 มีสมาชิกประมาณ 1,319 ราย ทุนเรือนหุ้นโดยประมาณ 

366 ลา้นบาท โดยส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัการออมทรัพย ์ สามารถบริหารเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกเพื่อน าไปใช้จ่าย

เม่ือเกิดความจ าเป็น อ านวยประโยชน์ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้งยงัมีสวสัดิการต่าง ๆ ให้แก่

สมาชิก  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ดา้นการออม ดา้นการ
ช าระหน้ี ดา้นการกูย้ืมเงิน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
บริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 
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ขอบเขตของงานวจัิย  
1. ขอบเขตของประชากร คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้

ไทย จ านวนสมาชิก 1,319 ราย (ขอ้มูล ณ มีนาคม 2563)   
2.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวขอ้งกบั ความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออม

ทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั โดยมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 
ดา้นอาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พร้อมทั้งศึกษาปัจจยัผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจจากโควดิ-19 ดา้นการออม การช าระหน้ี และการกูย้มืเงิน 
สมมติฐานของการวจัิย  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสหกรณ์ออม
ทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด -19 ดา้นการออม ดา้นการช าระหน้ี 
และดา้นกูย้ืมเงิน มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท า
เคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 
กรอบแนวคิดงานวจัิย 
              ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์

ออมทรัพย์ 

       1.ดา้นผลตอบแทน 

       2.ดา้นการบริหารงาน  

       3.ดา้นการบริการ พฤติกรมการใช้บริการจากสหกรณ์

ออมทรัพย์ช่วงโควดิ -19  

   -การออม 

   -การช าระหน้ี 

   -การกูย้มืเงิน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

  -เพศ 

  -อายุ 

  -สถานภาพการสมรส 

  -ระดบัการศึกษา 
  -รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1.เพื่อให้ทราบถึง ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทั

อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 
2. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย 

จ ากดั ได้รับทราบถึงขอ้มูลด้านปัจจยัท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจของสมาชิก เพื่อน าไปวางแผน ปรับปรุง 

พฒันา และแกไ้ขปัญหา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกให้พึงพอใจสูงสุด รวมถึงตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในช่วงโควดิ-19 ใหแ้ก่สมาชิกฯ 

การทบทวนวรรณกรรม  
ความพงึพอใจ  

  Wolman (1973) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) ท่ีมีความสุข 
เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ       
  Oliver (1997) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองท่ีแสดงถึง ความรู้ประสงค์
ของลูกคา้เป็นวจิารณญาณของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองท่ี แตกต่างกนัแลว้แต่
มุมมองของแต่ละคน  

ผลตอบแทน  
การลงทุนหรือการออมในทรัพยสิ์นต่าง ผูล้งทุนต่างมุ่งหวงัในผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้

ความเส่ียงและความคุม้ค่าท่ีผูล้งทุนยอมรับ ผลตอบแทนการลงทุนอาจเป็นในรูปแบบของ ดอกเบ้ีย  เงินปัน
ผล สิทธิประโยชน์ต่าง  ซ่ึงการวดัค่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ เราจะเรียกวา่ อตัราผลตอบแทน โดยแสดงเป็น
ตวัเลขร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์  จากสัดส่วนของผลตอบแทนเทียบกบัเงินลงทุน        

ประภาพร พฤกษะศรี (2557:8) สรุปความหมาย   ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงิน  สวสัดิการ  และ
ผลประโยชน์  อ่ืน ๆ ท่ีองคก์ารจ่ายให้แก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อตอบแทนการปฏิบติังาน ตามหนา้ท่ีท่ี รับผิดชอบ 
จูงใจในการปฏิบติังานและเป็นการส่งเสริมขวญัก าลังใจของ ผูป้ฏิบติังาน ให้มีการ ปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเป็นอยูแ่ละฐานะทางครอบครัวใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546)ไดใ้หค้วามหมายของ ประสิทธิภาพ 

หมายถึง ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการงาน และค าวา่การปฏิบติัหมายถึงการ ด าเนินไปตามระเบียบ 

แบบแผน การกระท า เพื่อให้เกิดความช านาญ ปฏิบติั ปรนนิบติัรับใช ้     

  นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558:17) สรุปไวว้า่ ประสิทธิภาพในการท างานของแต่บุคคลนั้นปัจจยัน าเขา้ 

หมายถึง ความ พยายาม ความพร้อม ความสามารถความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

ท่ีไดผ้ลดี มีความรวดเร็ว มีคุณภาพไดผ้ลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
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  การให้บริการ   

  Kotler (2010) ไดก้ล่าววา่ การบริการ หมายถึง ปฏิบติัการใด ๆ ท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงสามารถ น าเสนอ

ใหอี้กกลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งไดไ้ม่ไดส่้งผลถึงความเป็นเจา้ของส่ิงใด โดยมีเป้าหมาย และ

ความตั้งใจในการส่งมอบบริการนั้น  

  Douglas (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการ หมายถึง ทศันคติ ท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว

เก่ียวกบั การประเมินผลการปฏิบติังานทั้งหมด  

  การออม    

           แนวคิดทฤษฎีการออม(Saving) การออม หมายถึง การเก็บเงินทีละเล็กทีละนอ้ยใหพ้อกพูนข้ึนเม่ือ

เวลาผา่นไป ซ่ึงการออม ส่วนใหญ่มกัจะอยูใ่นรูปของเงินฝากธนาคาร หรือบริษทัเงินทุน โดยไดรั้บดอกเบ้ีย

เป็นผลตอบแทน จุดประสงคห์ลกัคือ เพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉิน   

  ชารว ีบุตรบ ารุง (2555) กล่าววา่ ดา้นรูปแบบการออม หมายถึง ชนิดของการเก็บสะสมการออม เงิน

ใหเ้กิดประโยชน์ในอนาคต  

   การช าระหนี ้    

   ซูลลิทวนิอฟ (Sual Litvinoff) กล่าววา่หน้ี หมายถึงความผูกพนัทางกฎหมายระหวา่ง บุคคล 2 คน 

คนหน่ึงคือเจา้หน้ีมีสิทธิเรียกร้องส่ิงท่ีตอ้งการกระท าเพื่อช าระหน้ีบางอยา่งเอาจากอีกคนหน่ึงคือลูกหน้ี 

 เสนีย ์ปราโมช (2539 ,หนา้ 35) กล่าววา่ หน้ีคือความผกูพนัท่ีมีผลในกฎหมายซ่ึงบุคคล ฝ่ายหน่ึง

เรียกวา่เจา้หน้ี ชอบท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการกระท าหรืองดเวน้หรือส่งมอบทรัพยสิ์นจาก

บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ลูกหน้ี  

 การกู้ยืมเงิน/สินเช่ือ  

  สินเช่ือ  คือ เงินทอง สินทรัพย ์ท่ีใหย้มื ใหเ้ช่ือ ไดแ้ก่ เงิน ทอง ทรัพยสิ์น และมีค่าตอบแทน หรือ 

ผลตอบแทนอาจเป็นในรูปของดอกเบ้ีย    

   วรางคณา บวัลอ้ม (2558:17) สรุปสาระส าคญั สาหรับความหมายของสินเช่ือวา่ คือความเช่ือถือ

ไวว้างใจระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย ในการท่ีจะใหสิ้นคา้หรือบริการไปใชก่้อน โดยมีสัญญาก าหนดเง่ือนไขและ

เง่ือนเวลาการช าระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝ่ายท่ีกล่าวถึงนั้น อาจมีการติดต่อกนัเป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคล

หรือนิติบุคคลหรือระหวา่งกนัก็ได ้และส่ิงท่ีฝ่ายผูใ้หสิ้นเช่ือจะตอ้งรับภาระตามต่อมา คือ ความเส่ียง สินเช่ือ

นอกจากจะตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐานของความเช่ือถือแลว้ ยงัตอ้งอาศยัหลกัประกนั ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบุคคลหรือ

หลกัทรัพยท่ี์จะน ามาใชเ้พื่อลดความเส่ียงดว้ย 

วธีิด าเนินการวจัิย    

    ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษา
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ตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวจิยัตดัขวาง (Cross Sectional 

Studies) โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทาง

สถิติ   

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปร

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควดิ -19 และดา้นความพึงพอใจของสมาชิก
ในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

เพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

อายุ ดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด -19 ท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ  Multiple 
Regression 

 
สรุปผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบริการสหกรณ์ 

ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั   

   1. ผลการวเิคราะความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั

อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรม

ท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามลาดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นการบริหารงาน และ

ดา้นผลตอบแทน    
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  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั

อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

  2.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคล จ านวน 323 คนสามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิง 67.2% และเป็นเพศชาย 32.8% โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่อาย ุ41-50 ปี คิดเป็น 33.1% มีสถานภาพสมรส คิดเป็น 52% มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 

76.5% มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000-30,000 บาท คิดเป็น 42.7%  

  2.2 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นเพศต่างกนั ท าใหค้วามพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั    

  2.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหค้วามพึง

พอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการแตกต่างกนั   

  3. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 

สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี    

  3.1 พฤติกรรมการใชบ้ริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควดิ-19 ดา้นการออม และการช าระหน้ี มี

ผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ือง

แกว้ไทย จ ากดั    

   3.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควดิ-19 ดา้นการกูย้มืเงิน ไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย 

จ ากดั  

อภิปรายผลการวจัิย  
ผลการวิจัยความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท

อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทั

อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
1.1 ดา้นผลตอบแทน ของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพย ์พนกังานบริษทัอุตสาหกรรม

ท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นวา่อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเหมาะสม มี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จารุวรรณ ชาวบา้นจีน(2547) เร่ือง ความตอ้งการและความ

คาดหวงัของบุคคลากรในการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกังานทรัพยสิ์นส่วน พระมหากษตัริย ์ผลการวจิยั
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พบวา่ บุคลากรตอ้งการให้มีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกังาน ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์นระดบั

มาก โดยมีความคาดหวงัว่าจะสามารถกูเ้งินไดใ้นอตัราดอกเบ้ีย ต ่ากว่าสถาบนกัารเงินอ่ืน ๆ จะเห็นไดว้่า

ปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ีย และผลตอบแทนเป็นปัจจยัท่ีจูงใจให้ บุคลากรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม

ทรัพยไ์ดใ้นอนาคต และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอรรถเดช เทพชยัธนะ (2558) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัดา้นอตัรา

ผลตอบแทนและความปลอดภยัในการซ้ือ-ขายกองทุนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนใน

หน่วยลงทุนต่างประเทศมากท่ีสุด แสดงถึงนกัลงทุนคาดหวงัอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการลงทุน 

และเป็นปัจจยัหลักในการตดัสินใจว่าจะลงทุนในกองทุนนั้นหรือไม่ โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของความ

ปลอดภยัในการส่งค าสั่ง ซ้ือขาย กองทุน และความลบัของนักลงทุน โดยผูบ้ริหารกองทุนจะตอ้งมีการ

วิเคราะห์และการตดัสินใจลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดี รวมถึงมีระบบการรับ

สั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีมีความเสถียรและตรวจสอบได ้ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วย

ลงทุน   

             1.2 ด้านการบริหารงานของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท

อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ มี

ความเห็นว่าการให้บริการสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสมาชิก 

และมีการช้ีแจงหรือให้ขอ้มูล เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการปฏิบติังานดา้นการบริการให้ทราบ  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั จารุวรรณ ชาวบา้นจีน (2547) เร่ือง ความตอ้งการ และความคาดหวงัของบุคคลากรในการจดัตั้งสหกรณ์

ออม ทรัพย์สส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ โดยผลการวิจยัพบว่า โดยบุคลากรมีความเห็น

เพิ่มเติม ว่าถ้าสหกรณ์จดัตั้งข้ึนแล้วควรมีการบริหารจดัการด้วยความโปร่งใส นอกจากน้ี สุพตัรา ภาคย์

วิวฒัน์ (2540) ไดก้ล่าววา่การด าเนินงานสหกรณ์ตอ้งยดึหลกัการประชาธิปไตย หลกัความยติุธรรม ดว้ยเหตุ

น้ี ปัจจยัดา้นนการบริหาร เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยใ์นทุกองคก์ร       

1.3 ดา้นการบริการของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพย ์พนกังานบริษทัอุตสาหกรรมท า

เคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีมี

ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ การแต่งกายและบุคลิกภาพมีความเหมาะ ซ่ึงสอดคลอ้งซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อณุวฏั บรรลุทางธรรม (2554) ศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้า (BTS) ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัคุณภาพการให้บริการดา้นความเขา้ใจลูกคา้ส่งผลต่อการใช้

ให้บริการรถไฟฟ้า (BTS) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกบัแนวคิดของพรรณราย จิตเจน

การ(2558) วา่ปัจจยัดา้นบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ ควรให้ความส าคญัในกระบวนการ

คดัเลือกเจ้าหน้าท่ี วางต าแหน่งหน้าท่ีให้เหมาะสม โดยเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความ

กระตือรือร้นและมีใจในการให้บริการ (Service mind) เป็นส าคญั มีกิริยามารยาท มีมนุษยสัมพนัธ์ และเป็น
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ผูฟั้งท่ีดี สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ ควรจดัให้มีการฝึกอบรมพฒันาเจา้หน้าท่ีให้มีความรอบรู้ 

เพื่อให้สามารถตอบขอ้ซักถามและให้ค  าแนะน าแก่สมาชิกได้อย่างถูกตอ้งครบถ้วน และชัดเจน รวมทั้ง

สนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีความรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ ควรวางแผนวิเคราะห์กรอบอตัราก าลงัให้เหมาะสม

กบัจ านวนสมาชิก และจดัสรรเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการเพิ่มข้ึนในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนหรือช่วงท่ีมีสมาชิก

มาใชบ้ริการจ านวนมากกวา่ปกติ เช่น ช่วงพกักลางวนั ช่วงส้ินเดือน ช่วงการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ เพื่อให้มี

จ  านวนเจา้หนา้ท่ีเพียงพอในการใหบ้ริการแก่สมาชิกโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองความกระตือรือร้นและเต็มใจ

ให้บริการของเจา้หน้าท่ี และความเพียงพอของเจา้หน้าท่ี เป็นเร่ืองท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ 

ตอ้งจดัการเร่งด่วน    

  2.ผลการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทั

อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพการ

สมรส ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นเพศต่างกนั ท าใหค้วามพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ พรรณราย จิตเจนการ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั” พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ เน่ืองจากการใชบ้ริการสหกรณ์-ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานฯ นั้น สมาชิกทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างไดรั้บการบริการท่ีเท่าเทียมกนัไม่มีความแตกต่าง

ภายใตรู้ปแบบการบริการท่ีชดัเจน ดงันั้น ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจึงมีความพึงพอใจในการรับ

บริการท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิรันดร์ อ่อนนุ่ม (2557)ไดศึ้กษาคุณภาพการใหบ้ริการ

ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จากัด ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์

การเกษตรเมืองอุบราชธานี จากดั จ  าแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 2.2 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นอายตุ่างกนั ท าใหค้วามพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการแตกต่างกนั  ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยทุ์กช่วงอายุมีความพึงพอใจต่างกนัเพราะความต้องการการบริการในแต่ละด้านย่อม

ต่างกนัไป เช่นอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ อตัราเงินปันผลเม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนดา้นอ่ืน  ความเส่ียง 

ความมัน่คง ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ(์2558)ในแต่ละช่วงอายุจะมีลกัษณะ

การลงทุนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วง โดยในช่วงเร่ิมตน้ของการท างานจะมีลกัษณะการลงทุนท่ีคาดหวงั
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อตัราผลตอบแทนท่ีสูงโดยรับความเส่ียงจากการลงทุนได้มาก เม่ือเข้าสู่ช่วงวยักลางคนจะมีการสมดุล

ระหวา่งความเส่ียงกบัผลตอบแทน ส่วนวยัก่อนเกษียณจะเนน้การปกป้องเงินลงทุนไม่ให้ขาดทุน โดยส่วน

ใหญ่แลว้กองทุนจาพวก กองทุนต่างประเทศ และกองทุนทอง และนา้มนั เป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูง จึงมี

แนวโนม้ท่ีผูล้งทุนอายใุนช่วงวยัเร่ิมตน้ทางานและวยักลางคน จะมีความนิยมลงทุนสูงกวา่วนัก่อนเกษียณ ท่ี

มุ่งเน้นการป้องกนัเงินลงทุน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพร จรูญรังษี (2546) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพ พบว่า นกัลงทุนทัว่ไปในประเทศท่ีมี

อายแุตกต่างกนั มีจุดมุ่งหมาย และมีความนิยมลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินท่ีแตกต่าง  

2.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นสถานภาพการสมรสต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการแตกต่างกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นวา่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ต่างกนัอาจมีความ

ต้องการผลตอบแทนท่ีต่างกัน มีการกู้ยืมและความจ าเป็นในการใช้จ่ายท่ีแตกต่างกัน เช่นคนโสดอาจ

ตอ้งการลตอบแทนสูง คนสมรสอาจตอ้งการดอกเบ้ียต ่า ความเส่ียงต ่า ซ่ึงผลไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

พรรณราย จิตเจนการ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั” พบว่าสถานภาพไม่มีผลต่อความพึงพอใจ

โดยรวมในการรับบริการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ-แรงงานฯ เน่ืองจากความพึงพอใจในการใชบ้ริการเป็น

ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานภาพการสมรส ดงันั้น ไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพใดจึงมีความ

พึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์-ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ ไม่แตกต่างกนั   

  2.4 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ด้านระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการแตกต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจ ัยมี

ความเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยมี์ทุกระดับการศึกษา ซ่ึงต่างก็มีความพึงพอใจในการใช้บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย ์ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัราภรณ์  จนัทร์สุวรรณ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความ

พึงพอใจในการให้บริการของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเก็ต”  

พบวา่ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั

(มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเก็ต  

 2.5 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการแตกต่างกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยทุ์กระดบัรายไดต่้างมีความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีระดบัรายไดจ้ะส่งผลต่อการน าเงินมาออมและการวางแผนทางการเงินในอนาคตท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงผล

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ์  (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน ต่างประเทศของกลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” 

พบวา่ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจลงทุนแตกต่างกนั ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก โดยทัว่ไปแลว้เงิน

ออมคือเงินท่ีเกิดจากส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายประจ าวนั โดยระดบัรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจะส่งผลต่อเงินออมและ

การตดัสินใจนาเงินไปลงทุนเพิ่มข้ึนโดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยจะสังเกตวา่กลุ่มท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 30,000บาท จะมีการตดัสินใจลงทุนน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000-70,000 บาท 

โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุพร จรูญรังษี (2546) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพ พบว่านักลงทุนทัว่ไปในประเทศท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั จะมีจุดมุ่งหมายต่อการลงทุนในระยะยาวเพื่อการออมเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ี

แตกต่างกนั 

 3. ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 พฤติกรรมการใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ด้านการออมมีผลต่อ ความพึง
พอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 
ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การออมในช่วงโควิด-19  มีผลกบัความพึงพอใจในการใช้บริการสหกรณ์ออม
ทรัพย ์โดยสมาชิกอาจมีความสามารถในการน าเงินฝากไดน้อ้ยลงกวา่ปกติเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ท า
ใหมี้ค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากคนในครอบครัวอาจไดรั้บผลกระทบจากการหยดุงาน หรือการปิดสถานท่ี
ท างาน สมาชิกจึงไม่สามารถน าเงินมาฝากไดต้ามปกติ หรือลดจ านวนลง และระยะเวลาในการน าฝากอาจไม่
ถ่ีเท่าเดิมตอนเหตุการณ์ปกติ 

 3.2 พฤติกรรมการใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ดา้นการช าระหน้ีมีผลต่อ ความ
พึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย 
จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ การช าระหน้ีในช่วงโควิด-19 สมาชิกอาจตอ้งการมาตรการความช่วยเหลือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย ์เช่น มาตรการขอพกัช าระหน้ีเงินตน้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน มาตรการ
การลดอตัราดอกเบ้ียในช่วงโควดิ-19 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่สมาชิกในช่วงโควดิ-19 

3.3 พฤติกรรมการใชบ้ริการจากสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ดา้นการดา้นการกูย้ืมเงินไม่มีผล
ต่อ ความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้
ไทย จ ากดั ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การกูย้มืเงินในช่วงโควดิ-19 โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกูช่้วงสถานการณ์โค
วิด-19 ของสหกรณ์มีความเหมาะสม รวมถึงสมาชิกสามารถกูท้  าสัญญากูย้ืมดว้ยระยะเวลาท่ีถ่ีข้ึนกวา่ปกติ 
และสามารถกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ไดอ้ยา่งสะดวก ปลอดภยัโดยในช่วงโควดิ-19  
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ข้อเสนอแนะ  
ปัจจัยส่วนบุคคล  

 ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจไดแ้ก่ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นระดบั
การศึกษา และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน   พึงพอใจด้านการบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างกัน 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั จึงตอ้งให้
ความส าคญักับสมาชิกภายใต้ปัจจยัส่วนบุคคล  ท่ีแตกต่างกันไปทั้งในด้านการบริการ การบริหารงาน  
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วงโควดิ-19  

จากการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโควิด-19 ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั 
โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นการออม จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยช่์วงโค
วิด-19 ดา้นการออม มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั
อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั  ดงันั้นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัอุตสาหกรรม
ท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั ควรมีการปรับปรุงดา้นผลตอบแทนในการออมมากข้ึน หรือปรับช่องทางการน าเงิน
ฝากให้ผา่นระบบอตัโนมติั เช่นโอนเขา้บญัชี หรือผา่น QR Code เพื่อความสะดวกยิ่งข้ึน ทั้งน้ีอาจน าขอ้มูล
ไปประมาณการในลกัษณะของกระแสเงินเขา้ท่ีอาจน้อยลงในช่วงวิกฤติโควิด-19 เพื่อเตรียมเงินจากแหล่ง
เงินทุนอ่ืน  

2. ดา้นการช าระหน้ี จากผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยช่์วง
โควิด-19 ดา้นการช าระหน้ี มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
บริษทัอุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด  ดังนั้นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั ควรน าขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ ในช่วงโควิด-
19 เช่น ยอดหน้ีท่ีช าระ  ระยะเวลาท่ีช าระ รวมถึงวิธีการในการช าระหน้ี ไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่
สมาชิก เพื่อแบ่งเบาภาระและตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในช่วงวิกฤติโควิด-19 เช่น การพกัช าระ
หน้ีเงินตน้ในช่วงโควดิ-19   การลดอตัราดอกเบ้ียในช่วงโควดิ-19 เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

สหกรณ์ออมทรัพย ์เช่น ปัจจยัทางดา้นความเส่ียง ปัจจยัดา้นผลการลงทุนของสหกรณ์  

  2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 ดงันั้น ควรศึกษาภายใตส้ภาวะปกติ ท่ี

ไม่มีเหตุการณ์กระทบกบัภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใหไ้ดค้วามแตกต่างทางดา้นพฤติกรรม  ความพึงพอใจ และได้

ผลการวจิยัท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
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 3. ควรทบทวนการศึกษาเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการใหบ้ริการของสหกรณ์ออม

ทรัพยฯ์ อยา่งต่อเน่ือง และใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการสูงสุด

ของสมาชิก 
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