
ความคิดเห็นในการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด 
ของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

PERSONNEL OPINIONS ON SERVICES OF SAVINGS AND  
CREDIT COOPERATIVE LIMITED OF THE SECRETARIAT OF THE CABINET 

 
นชัชา วิบูลยศิ์ริชยั 

สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ผูรั้บผิดชอบบทความ 

 
Natcha Wiboonsirichai 

E-mail : Wiboonchai_miewzee@hotmail.com 
Faculty of Business Administration Program in Finance and Banking, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในการใชบ้ริการ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั 
ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใชบ้ริการ สหกรณ์
ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แก่  
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนอง
ผูรั้บบริการ (Responsiveness) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) และดา้นการเขา้ใจและรู้จกั
ผูรั้บบริการ (Empathy) โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 216 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการ วิจัยพบว่ า  1 )  สมา ชิกสหกรณ์ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 216  คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 130 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.20 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 79 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 36.60 และเพศ LGBT+ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.20 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-35 ปี จ านวน 49 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 22.70 รองลงมาคือ อาย ุ25-30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.90, อาย ุ41-50 ปี จ านวน 
38 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.60, อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.70, อายุ 36-40 ปี จ านวน 
35 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.20 และอายุต ่ ากว่า 25 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.90 ตามล าดับ  
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ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษา  
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.80 และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 36 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 16.70 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 11,001-20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.60 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.00 , 
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.80, รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท 
จ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.00 และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 11,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 5.60 ตามล าดบั 
 2) ความคิดเห็นในการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด  
ของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการตอบสนองผู ้รับบริการ  (Responsiveness) ด้านความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู ้รับบริการ (Assurance) ด้านการเข้าใจและรู้จักผูรั้บบริการ 
(Empathy) และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ : ความคิดเห็นในการใชบ้ริการ, สหกรณ์ออมทรัพย,์ คุณภาพการบริการ 
 
ABSTRACT 
 The research of Personnel Opinions on the services of Savings and Credit Cooperative Limited 
of The Secretariat of the Cabinet. The objective is to study Personnel Opinions on the services of Savings 
and Credit Cooperative Limited of The Secretariat of the Cabinet. The factors of research include 
Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. That are classified by Personal factors 
were including Gender, Age, Education and Monthly income. The population used is members of Savings 
and Credit Cooperative Limited of The Secretariat of the Cabinet. The samples used in this research 
amount of 216 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using 
SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean (�̅�), 
standard deviation (S.D.). 
 The results were found that 1) The members all respondents 216 people. Most are female 130 peoples 
representing 60.20%, are male 79 peoples representing 36.60% and LGBT+ 7 peoples representing 3.20% 
respectively.  Most aged 31 -35 years old 49 peoples representing 22.70%, 25-30 years old 43 peoples 
representing 19.90%, 41-50 years old 38 peoples representing 17.60%, over 51 years old 36 peoples 
representing 16.70%, 36-40 years old 35 peoples representing 16.20% and under 25 years old 15 peoples representing 
6.90% respectively. Most are Bachelor’s degree 135 peoples representing 62.50% followed by Postgraduate 
degree 45 peoples representing 20.80% and below Bachelor’s degree 36 peoples representing 16.70% 
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respectively. Most are income per month 11,001-20,000 baht 79 peoples representing 36.60% followed by 
income per month 20,001-30,000 baht 67 peoples representing 31.00% , income per month 40,001 baht up 
32 peoples representing 14.80%, income per month 30,001 - 40,000 baht 26 peoples representing 12.00% 
and income per month under 11,000 baht 12 peoples representing 5.60% respectively.  
 2)  Personnel Opinions on the services of Savings and Credit Cooperative Limited of  
The Secretariat of the Cabinet overall is at a high level. Considering each side, then that side is the high 
level of Responsiveness, Reliability, Assurance, Empathy and Tangibles respectively.  
 

Keywords : Opinions on the service, Savings and Credit Cooperative, Service Quality 
 
บทน า 
 สถาบนัการเงินมีบทบาทและความส าคญัต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากในชีวิตประจ าว ันประชาชนจ าเป็นต้องท าธุรกรรม  
ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน ตลอดจนการท าธุรกรรมการเงินอ่ืน ๆ  
ท าให้มีสถาบันการเงินเกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ และอ่ืน ๆ  
เช่น บริษทัหลกัทรัพย ์สหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย ์และเครดิตยเูน่ียน เป็นตน้  

สหกรณ์ประเทศไทยก าเนิดในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือประเทศไทยไดมี้การติดต่อคา้ขาย 
กบัชาวต่างชาติมากข้ึน ประเทศไทยจึงเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจจากแบบเล้ียงชีพตนเองเป็นแบบคา้ขาย 
ส่งผลต่อความตอ้งการเงินในการครองชีพและเพ่ิมการผลิตท่ีมากข้ึน ทางราชการจึงเขา้มาช่วยแกปั้ญหา
โดยใช้ วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน และให้จดัตั้ง “สมาคมสหกรณ์” สถานท่ีท่ีถูกคดัเลือกให้จัดตั้ ง
สหกรณ์ ท่ีแรก ท่ี  จ . พิษณุโลก  ช่ื อว่ า  “สหกรณ์วัดจันท ร์  ไ ม่จ ากัด สินใช้”  จดทะ เ บียน เ ม่ื อ  
พ.ศ. 2459 จนกระทัง่ ใน พ.ศ. 2478 มีการจดัตั้งสหกรณ์ประเภทใหม่เพ่ิมข้ึนหลายประเภท  

สหกรณ์ของประเทศไทยปัจจุบันมีทั้ งหมด 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ประมง  สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  
ผลการด า เนินงานสหกรณ์ได้สร้างความน่าเ ช่ือถือให้แก่สมาชิก นับได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย ์
มีความส าคญัและประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ของราชการ และรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 
จึงไดจ้ดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยข้ึ์นภายในหน่วยงาน  

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการหน่ึงท่ีมีระดับเทียบเท่ากรม สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผูบ้ังคับบัญชา ได้จัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ึนภายใน
หน่วยงานช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด จัดตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 พ.ย. 2529  
ปัจจุบันได้ด ารงกิจการมานานกว่า 36 ปี จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย ์
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั สามารถจ่ายเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกไดใ้นระดบั 
ท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการด ารงรักษาไวซ่ึ้งสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี รวมไปถึงการบริหาร
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จดัการสหกรณ์ให้มีผลการด าเนินงานท่ีดี รวมไปถึงการพฒันาปรับปรุงสหกรณ์ให้ดียิ่งข้ึนไป ถือว่า 
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคญัมาก  

ผู ้วิจัยในฐานะบุคลาการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นในการใชบ้ริการ สหกรณ์
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหท้ราบถึง
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใชบ้ริการ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั  
ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นในการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรอิสระ คือ 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดบัการศึกษา 4) รายไดต่้อเดือน 
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นในการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

จ ากัด ของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรม 
ของการบริการ (Tangibles) 2) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 3) ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
(Responsiveness) 4) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) และ 5) ดา้นการเขา้ใจและรู้จัก
ผูรั้บบริการ (Empathy) 

 
 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั จ านวน 467 คน (ท่ีมา : ขอ้มูลจากสหกรณ์ออมทรัพย ์
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 2565) และใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 216 คน  
ค านวณจากสูตร Yamane  

 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2565 
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ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าใหท้ราบถึงความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั 
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั  
 2 . เ พ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั 
 3. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีไปประกอบการตดัสินใจลงสมคัรเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ
ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการ
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ีในอนาคตขา้งหนา้ 
 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตาม 

       
 
 
 
 
 

 

 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 โสภา พิสมยั (2543) ไดส้รุปปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นไวด้งัน้ี  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ ปัจจยัพนัธุกรรมและร่างกาย ระดบัการศึกษา  ค่านิยม ความเช่ือและ
เจตคติของบุคคล และประสบการณ์  
 2. ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน กลุ่มและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้เท็จจริงในเร่ืองหรือ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บ  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 จิรายุ ทรัพยสิ์น (2540) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ีแสดงออกมาของบุคคล 
เพ่ือใหผู้อ่ื้นรับรู้และประเมินค่าได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

ความคิดเห็นในการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ของบุคลากร 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

3. ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) 

4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) 

5. ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ (Empathy) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายไดต่้อเดือน 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็นส่ิงท่ี
ลูกคา้คาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการใหบ้ริการ ซ่ึงสามารถวดัจาก 5 ดา้น ประกอบดว้ย  
 1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรม  
มีลกัษณะทางกายปรากฎใหเ้ห็น เช่น อุปกรณ์ส านกังาน สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ 
 2. ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว้ 
กบัลูกคา้ งานบริการท่ีมอบแก่ลูกคา้ทุกคร้ังมีความถูกตอ้ง สม ่าเสมอ และเหมาะสม  
 3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตั้ งใจ 
ท่ีจะช่วยเหลือลูกคอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั้งมีความกระตือรือร้น รีบตอ้นรับและใหก้ารช่วยเหลือลูกคา้  
 4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง พนักงานมีความรู้ความสามารถ 
ในการใหบ้ริการ อาทิ การมีทกัษะในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  
 5. ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานท่ีให้บริการลูกค้าแต่ละราย  
ด้วยความเป็นกันเองและความเอาใจใส่ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้รับทราบ และศึกษาความต้องการ 
ของลูกคา้แต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย  ์คือ องค์การท่ีจดัตั้งข้ึนมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง คือ การให้ความช่วยเหลือ 
แก่สมาชิก โดยสมาชิกออมเงินรายไดก้บัสหกรณ์ และสมาชิกสามารถกูย้ืมเงินในอตัราดอกเบ้ียจะต ่ากว่า
สถาบนัการเงินอ่ืนได ้
 ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด  
 สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ก่อตั้ งข้ึนในปี 2529 โดยมีท่ีมา 
จากการท่ีนายอนุรักษ ์รักเก้ือ หวัหนา้งานการเจา้หนา้ท่ี กองกลาง ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา
เห็นว่าขา้ราชการ/ลูกจา้ง ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่มีเงินคงเหลือท่ีจะเก็บสะสมหรือจดัซ้ือส่ิงของ
จ าเป็นท่ีมีราคาสูง จึงน าวิธีการสหกรณ์ออมทรัพยม์าใช ้และไดน้ าเร่ืองเสนอต่อผูอ้  านวยการกองกลาง 
(นางจิตรา ลิมพาณิชยการ) ต่อมาผูอ้  านวยการฯ ให้เสนอโครงการน้ีในท่ีประชุมระดับผูอ้  านวยการกอง  
และท่ีประชุมเห็นชอบด้วย พร้อมทั้ งมอบหมายให้นายอนุรักษ์ฯ ท าหนังสือเวียนแจ้งให้ผูส้นใจสมัคร 
เป็นสมาชิกทราบ คร้ังแรกมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอนนัต์ อนนัตกูล) สมคัรเป็นสมาชิกหมายเลข 1 
และมีผูส้มคัรเป็นสมาชิก 141 คน จึงได้นัดประชุมผูท่ี้จะเป็นสมาชิกคร้ังแรก ในวนัท่ี 2 ต.ค. 2529  
และต่อมาไดป้ระชุมคณะผูก่้อตั้งสหกรณ์คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 13 พ.ย. 2529 ท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบให้ตั้งช่ือ
สหกรณ์ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด” ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ 
ไดจ้ดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั เป็นสหกรณ์ออมทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี  
3 พ.ย. 2529 เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี สทส. (อ.) 81/2529  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุภาพร วงษ์จ าปี (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จ ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค และดา้นความเห็นอกเห็นใจ 
มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก  

ไพฑูรย ์คุม้คง (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลนายายอาม อ า เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชน 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนายายอามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ  
ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูม้ารับบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรม 
ของการบริการ อยูใ่นระดบัมาก  

ชนิดา  ยาประสิทธ์ิ  (2557)  ศึกษา เ ร่ือง คุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์  
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน เม่ือเรียงล าดับ 
จากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพรูปลกัษณ์ ดา้นการให้ความมัน่ใจ  
ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนอง และสาขาการให้บริการต่างกนัคุณภาพการให้บริการของลูกคา้
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ปิยณัฐ จันทร์เกิด (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์  
ตามการรับรู้ของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครสวรรค ์
ของประชาชนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ ในระดับมากท่ีสุด ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู ้รับบริการ  
ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด ส่วนดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ และดา้นการรู้จักและเขา้ใจ ผูรั้บบริการ มีคุณภาพ 
การใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก  

รุ่งทิพย ์นิลพทั (2561) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจท่ีมีความสัมพนัธ์ 
กับการกลับมาใช้บริการซ ้ าของผูรั้บบริการโรงพยาบาล เปาโลรังสิต ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ 
การให้บริการ ด้านการสร้างความเช่ือมั่นมีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับการกลับมาใช้บริการซ ้ า 
ของผูรั้บบริการ (ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.692) รองลงมาคือ ดา้นความเป็นรูปธรรมมีความสัมพนัธ์
กับการกลับมาใช้บริการซ ้ าของผู ้รับบริการ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ = 0.689) ความพึงพอใจ 
ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ ้ าของผู ้รับบริการมากท่ีสุด  
(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ = 0.682) รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านความสะดวกและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกของแหล่งบริการมีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.676)  
ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ความพึงพอใจทุกด้านมีระดับความสัมพันธ์กับการกลับมา 
ใชบ้ริการซ ้าอยูใ่นระดบัมาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  จ ากัด  จ านวน 467  คน ( ท่ีมา  : ข้อมูลจากสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 2565) 

กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ผลการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 215.46 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ านวน 216 คน จากประชากรทั้ งหมด 467 คน และผูวิ้จัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability) เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม  
โดยการแจกแบบออนไลน ์(Google Form) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน  

ส่ วน ท่ี  2 เ ป็นแบบสอบถามวัดความคิด เ ห็นในการใช้บ ริ การสหกรณ์ออมท รัพย์ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ส าหรับวดัความคิดเห็น 5 ด้าน ดังน้ี 1. ด้านความเป็นรูปธรรม 
ของการบริการ (Tangibles) 2. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 3. ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
(Responsiveness) 4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู ้รับบริการ (Assurance) 5. ด้านการเข้าใจและรู้จัก
ผูรั้บบริการ (Empathy) โดยท าเป็นมาตรประเมิน 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 เห็นดว้ยมาก = 4  
เห็นดว้ยปานกลาง = 3 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 สร้างแบบสอบถาม ความคิดเห็นในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และท าการตรวจสอบเน้ือหาวา่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หลังจากนั้ นน าไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของ 
ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม  
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
 1) ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงใชไ้ด ้
 2) ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้



9 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม 
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยท าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 23.0) 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นในการใช้บริการ สหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 216 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 130 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.20 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 79 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.60 และเพศ LGBT+ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.20 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-35 ปี จ านวน 49 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 22.70 รองลงมา คือ อายุ 25-30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.90, อายุ 41-50 ปี 
จ านวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.60, อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.70, อายุ 36-40 ปี 
จ านวน 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.20 และอายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.90 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษา 
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.80 และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 36 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 16.70 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 11,001-20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.60 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.00, รายได้
ต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.80, รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท 
จ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.00 และรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 11,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 5.60 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นในการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจ ากดั ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ การตอบสนองผูรั้บบริการ (Responsiveness) ความน่าเช่ือถือ 
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(Reliability) การให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) การเขา้ใจและรู้จักผูรั้บบริการ (Empathy)  
และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในการใชบ้ริการ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั 
ของบุคลากรส านกัเลขาธิการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 216 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
130 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.20 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.60 และเพศ LGBT+ 
จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.20 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-35 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.70 รองลงมาคือ 
อายุ 25-30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.90, อายุ 41-50 ปี จ านวน38 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.60,  
อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.70, อายุ 36-40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.20 
และอายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.90 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 135 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 20.80 และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.70 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 11,001-20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 รองลงมา
คือ รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.00, รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.80, รายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 
12.00 และรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 11,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.60 ตามล าดบั 

 
ความคิดเห็นในการใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ของ

บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ  

ดา้นการตอบสนองผูรั้บบริการ (Responsiveness) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ (Assurance) ด้านการเข้าใจและรู้จักผูรั้บบริการ (Empathy) และด้านความเป็นรูปธรรม 
ของการบริการ (Tangibles) ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นในการใชบ้ริการ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ ากดั ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นการตอบสนองผูรั้บบริการ (Responsiveness) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการให้
ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ (Empathy) และดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ (Tangibles) โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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 1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  
ความคิดเห็นในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด  

ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ ากดั มีกิริยาวาจาสุภาพ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย ์ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั แต่งกาย
สุภาพ สะอาด เรียบร้อย ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ผูรั้บบริการมีความสะดวก
ในการเดินทางมาใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ระบบฐานขอ้มูลและ
ระบบเอกสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  จ ากัด มีความเป็นมาตรฐาน  
เพ่ือตอบสนองการใหบ้ริการแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั มีอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั  
มีการตกแต่งท่ีสวยงามและสะอาด ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด มีโต๊ะ เก้าอ้ี จัดเตรียมไวใ้ห้อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
ต่อการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ คุ ้มคง (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น 
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนายายอาม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ  
ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู ้มารับบริการ ด้านการตอบสนอง 
ต่อผูรั้บบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ความคิดเห็นในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด  
ของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สมาชิกสามารถเช่ือและไวใ้จเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั 
ใหบ้ริการไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนดหรือเวลาท่ีไดแ้จง้ไว ้เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากัด ให้บริการด้วยความถูกต้องและรอบคอบ ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดบัมาก คือ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั มีการเปิด-ปิด ตรงตามเวลา 
ท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจ ากดั สามารถช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกได ้สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอส าหรับ
บริการสมาชิก ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพร วงษจ์ าปี (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวดัจันทบุรี  
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  
ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไวใ้จ  
ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค และดา้นความเห็นอกเห็นใจมีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
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 3. ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ (Responsiveness) 
ความคิดเห็นในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด  

ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ ากดั มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่สมาชิกไดท้นัท่วงทีเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั ไดแ้จง้ให้สมาชิกทราบอย่างชดัเจนว่าจะไดรั้บบริการนั้นเม่ือใด เช่น ในการกูเ้งิน
ประเภทเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน สมาชิกจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในก่ีวนั เป็นต้น ตามล าดับ  
ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การบริการของเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการแก่สมาชิก เจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ไม่ยุ่งเกินไปท่ีจะตอบสนองต่อค าร้องขอ 
ของสมาชิก ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยณัฐ จันทร์เกิด (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพ 
การให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามการรับรู้ของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
คุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลนครนครสวรรคข์องประชาชนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 
มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จัก 
และเขา้ใจผูรั้บบริการ มีคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก 
 4. ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) 

ความคิดเห็นในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด  
ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ ากัด ให้บริการแก่สมาชิกอย่างดีโดยสม ่าเสมอ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากัด มีอธัยาศัยและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สมาชิกรู้สึกมัน่ใจในการมาใช้บริการสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ
เจ้าหน้า ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด สามารถให้ข้อมูลและ 
ตอบข้อซักถามแก่สมาชิกได้ถูกต้อง ผลตอบแทนและอัตราดอกเบ้ียของบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ท่ีให้แก่สมาชิกมีความเหมาะสม สหกรณ์ออมทรัพย ์
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของสมาชิก
ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งทิพย ์นิลพทั (2561) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการและ
ความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ ้ าของผูรั้บบริการโรงพยาบาล เปาโลรังสิต  
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านการสร้างความเช่ือมั่นมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด 
กับการกลับมาใช้บริการซ ้ าของผู ้รับบริการ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ = 0.692) รองลงมาคือ  
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ดา้นความเป็นรูปธรรมมีความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูรั้บบริการ (ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
= 0.689) ความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงแหล่งบริการมีความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูรั้บบริการ
มากท่ีสุด (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.682) รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านความสะดวกและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกของแหล่งบริการมีความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า (ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ = 0.676) 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ความพึงพอใจทุกดา้นมีระดบัความสัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า
อยูใ่นระดบัมาก 
 5. ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (Empathy) 

ความคิดเห็นในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด  
ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ถือว่า
ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั เปิดให้บริการในเวลาท่ีสะดวกในการมาใชบ้ริการของ
สมาชิก เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด เอาใจใส่ต่อสมาชิก 
แต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั น าเสนอ
บริการต่าง ๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการของสมาชิก เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั สามารถจดจ าขอ้มูลของสมาชิกได ้พร้อมทั้งไม่เปิดเผยขอ้มูลสมาชิกแก่บุคคลอ่ืน 
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั รับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตามความตอ้งการของสมาชิก ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนิดา  
ยาประสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตพ้ืนท่ี 
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน เม่ือเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  
ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านลักษณะทางกายภาพรูปลักษณ์ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านความเอาใจใส่  
และด้านการตอบสนอง และสาขาการให้บริการต่างกันคุณภาพการให้บริการของลูกค้าแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั ของบุคลากรส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) พบว่าส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
และการพูดจาส่ือสารให้แก่เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ, ควรจดัให้มีชุดเคร่ืองแบบส าหรับให้เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ  
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ได้สวมใส่เพ่ือช่วยให้สมาชิกผูม้าติดต่อทราบโดยง่ายว่าใครคือเจ้าหน้าสหกรณ์, ควรมีแอปพลิเคชัน 
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกในการท ารายการ
บางอยา่งใหส้ามารถท าในแอปพลิเคชนัได ้โดยสมาชิกผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีสหกรณ์ดว้ยตนเอง  
 2.  ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)  พบว่า ส่ิง ท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ออมทรัพย ์
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ควรมีการจดัท าประกนัคุม้ครองวงเงินฝาก เพ่ือเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่
สมาชิก, สหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ควรจดัการประชุมเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริการ ตัดขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อนออก เพ่ือให้การบริการมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน,  
ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เก่ียวกบัการใชร้ะบบคลงัขอ้มูลส าหรับบริการสมาชิกอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการใหบ้ริการ  
 3. ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ (Responsiveness) พบว่าส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเวรคอลเซ็นเตอร์เพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
การให้บริการแก่สมาชิก, เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ควรจัดท ารายละเอียดแปะบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือ  
ท าเป็นแผ่นพับแจ้งรายละเอียดการให้บริการแต่ละประเภท, สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักเลขา ธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั ควรเพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใหม้ากข้ึนใหเ้พียงพอเหมาะสม  
 4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) พบว่า ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ส านัก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  จ ากัด  ควรมีการประ เ มินคะแนนการให้บ ริการ 
จากสมาชิก เพ่ือน าผลคะแนนไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนไป, สหกรณ์ออมทรัพย ์
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากัด ควรสร้างมาตรฐานและวฒันธรรมการให้บริการอย่างเต็มท่ี,  
ควรมีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขา้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์  
กนัจ านวนมาก เพ่ือท าใหส้หกรณ์มีความมัน่คงมากยิ่งข้ึน 
 5. ด้านการเข้าใจและรู้ จักผู้รับบริการ (Empathy) พบว่า ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ สหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ควรหาวิธีการท่ีเพ่ิมพูนผลประโยชน์จากเงินท่ีสมาชิก
น ามาฝาก เช่น การน าเงินไปซ้ือหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหากิจหรือซ้ือหุ้น ฯลฯ, สหกรณ์ 
ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ ากดั ควรจดัใหมี้เจา้ท่ีท างานล่วงเวลา เพ่ือใหบ้ริการหลงัเวลา 
16.30 น. เพ่ือขยายระยะเวลาการใหบ้ริการแก่สมาชิก, สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ ากดั ควรก าหนดตวัช้ีวดัข้ึนเป็นเคร่ืองมือบอกแนวทางและใชใ้นการติดตามการพฒันาการบริการ  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีก าหนดตวัแปรอิสระหรือตัวแปรตามเพ่ิมเติม และควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน  
 2. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทนของผูใ้ชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพย์
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ทั้งหมดทุกแห่ง ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีความใกลเ้คียงกนั เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ ากดั ซ่ึงเป็นสหกกรณ์ออมทรัพยท่ี์อยู่ในสังกดัส านักนายกรัฐมนตรี
เช่นเดียวกนั เพ่ือให้เกิดการกระตุน้ในการพฒันาการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ ากดั ใหมี้ประสิทธิภาพ 
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