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บทคัดย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการติดต่อส่ือสาร                    
ด้านคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ และด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดข้องสมาชิก (บาท/เดือน) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด         
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 390 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบแบบสอบทั้งหมดมีจ านวน 390 คน   
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 มีอายุ 30–40 ปี มีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 239 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.3 ส่วนใหญ่จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001–20,000 บาท มีจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
และระยะเวลาการเป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 1 – 10 ปี มีจ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2  

2) ความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านความปลอดภัย ด้านท่ีอยู่ ในระดับมากคือ           
ดา้นมาตรฐานการให้บริการ รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสาร , ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ และดา้นการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิต ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น,บริการ,สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั
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ABSTRACT 
The objective is to study members' opinions on using the service of  Co-operative Government Officer Co-

op Ltd. Cooperative Promotion Department. The factors of research include Service standards, safety, 
communication, Service provider features and Promotion and development of quality of life. That are classified by 
Personal factors were including Sex, Age, Marital Status, Educational Level, Average monthly income and 
Membership period. The population used is Cooperative Promotion Department personnel who are members of                
the Co-operative Government Officer Co-op Ltd. The samples used in this research amount of 390 peoples.                 
The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. 
The statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results found that 1) The member all respondents 390 peoples. Most are female 269 peoples 
representing 69.0%.  Most aged 30–40  years old 134 peoples representing 47 .2 .  Most are single 217 peoples 
representing 55.6%. Most are Bachelor’s degree 239 peoples representing 61.3%. Most are average income per month 
10,001–20,000 baht 169 peoples representing 43.3%. Most are membership period of Co-operative 1 – 10 years 266 
peoples representing 68.2% . 
 2 )  Members' opinions towards on using the service of Co-operative Government Officer Co-op Ltd.             
In Cooperative Promotion Department overall is at a high level. Considering each side, then that side is the highest 
level of Safety. The other side is high level of Service standards, Communication, Service provider features and 
development of quality of life respectively. 
Keywords: Opinion; Service; Co-operative Government officer Co-op Ltd. 
 

บทน า 
"สหกรณ์ออมทรัพย"์ คือ สถาบนัการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอย่างเดียวกนัหรือท่ี

อาศยัอยู ่ในชุมชนเดียวกนั  มีจดัตั้งขึ้นเพื ่อวตัถุประสงค ์ในการส่งเสริมให้สมาชิกมีแหล่งออมเง ินที ่มี
ผลตอบแทนเป็นการจูงใจ และเปิดให้สมาชิกสามารถกูย้ืมเงินไดเ้ม่ือเกิดความจ าเป็นตาม โดยตั้งอยูบ่นหลกัการ
ท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนของตนเอง เพื่อการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างสมาชิก การด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพยม์ีหลกัการพื ้นฐานของเช่นเดียวกบัสหกรณ์ทัว่ไป คือการช่วยเหลือสมาชิก โดยใชห้ลกัของ           
ความเท่าเทียมและการมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ได้จัดตั้ งขึ้นโดยท่ีกรมส่งเริมสหกรณ์เห็นสมควรจัดตั้ งสหกรณ์        
อ อมท รัพย์แ ละและ เ ร่ิ มออกหนั ง สื อ ช้ี ชวนพิ จ า รณาผู ้ส มัค ร เ ข้า เ ป็ นสมา ชิก  ในฐ านะผู ้ เ ข้ า ช่ื อ 
จดทะเบียนสหกรณ์ ตั้ งแต่วนัท่ี 5 สิงหาคม 2492 ประชุมเข้าช่ือขอจดทะเบียนเม่ือ วนัท่ี 24 กันยายน 2492 ตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2471 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2492  ช่ือ “สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ ไม่จ ากดัสินใช้” 
นบัว่าเป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งแรกในประเทศไทย มีสมาชิกแรกตั้ง 132 คน มีทุนด าเนินการคร้ัง
แรก 2,720 บาท และได้รับค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 660 บาท จากการด าเนินงานปี 2564 คณะกรรมการชุดท่ี 73  
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ไดพ้ฒันาการให้บริการสมาชิกในหลายๆดา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกและปรับเปล่ียนวิธีการ
ใหบ้ริการ ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีและวิถีชีวิตใหม่ โดยเนน้การใหบ้ริการทางออนไลน์
เพิ่มขึ้น โดยมีวิสัยทศัน์ (Vision) “สหกรณ์ออมทรัพยช์ั้นน า บริหารมีมาตรฐาน บนฐานความพอเพียง สมาชิก
มัน่คง สหกรณ์เขม้แข็ง และพนัธกิจ ดงัน้ี ส่งเสริมการออมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการพฒันาธุรกิจและ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจดัสวสัดิการต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของ
สมาชิก ค่านิยม ยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้ริการ ท างานเพื่อสมาชิก 

  จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้ผูว้ิจัยในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสหกรณ์ ต้องการศึกษา เร่ืองความคิดเห็น      
ของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทราบปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาการให้บริการและปรับปรุงแกไ้ขสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ 
จ ากดั ตลอดจนแนวทางการบริหารของคณะกรรมการด าเนินงานของฝ่ายจดัการและเจา้หน้าท่ี เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของสมาชิก และเกิดความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิกในฐานะเจา้ของสหกรณ์ เพื่อสร้างความมัน่คง      
มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นท่ีพึ่งของมวลหมู่สมาชิกต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการ สหกรณ์จ ากดั 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ าแนกตามปัจจยัต่าง ๆ โดยการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ขา้ราชการ

สหกรณ์ จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
    1.1 เพศ  
    1.2 อาย ุ 
    1.3 สถานภาพครอบครัว  
    1.4 ระดบัการศึกษา  
    1.5 รายไดข้องสมาชิก (บาท/เดือน)           
    1.6 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
2. ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั   ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
    2.1 ดา้นมาตรฐานการใหบ้ริการ  
    2.2 ดา้นความปลอดภยั  
    2.3 ดา้นการติดต่อส่ือสาร  
    2.4 ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการ  
    2.5 ดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
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 ขอบเขตด้านประชากร คือ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 7,938 คน (ท่ีมา : รายงานประจ าปีแสดงผล                    
การด าเนินงาน ปี 2564) 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม    
พ.ศ.2565 - เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2.ทราบปัญหา และขอ้เสนอแนะ ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการแก่สมาชิก และสนองความตอ้งการของสมาชิกให้ไดสู้งสุดในฐานะเป็น
เจา้ของสหกรณ์ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ดังท่ีกล่าวมาแล้วขา้งต้นนั้น ผูว้ิจัยสามารถสรุปกรอบ

แนวคิดการวิจัยเพื่อเป็นในแนวทางในการด าเนินการศึกษา และท าการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิก ในการใช้
บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม   
    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลของปัจจยัประชากรศาสตร์  
1. เพศ  

2. อาย ุ

3. สถานภาพครอบครัว 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายไดข้องสมาชิก (บาท/เดือน) 

6.ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการ
สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1. ดา้นมาตรฐานการใหบ้ริการ 

2. ดา้นความปลอดภยั 

3. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

4. ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการ 

5. ดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

 สงวน ค ารศ (2551, หน้า 25) อ้างถึงในพิสิทธ์ิ อุดชาชน,นายฉัตรชัย ศรีแก้ว,นายค าหล้า ท ามะวง,               
นางสาวบุษบาวรรณ โพธ์ิศรี,(2558), น.6 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิดเห็น มีผูใ้ห้ความหมาย
เก่ียวกบัความคิดเห็นไว ้หลายท่าน ดงัน้ี กล่าวว่าความคิดเห็นเป็นการแสดงออกซ่ึงการพูดหรือการเขียนเก่ียวกบั
ทศันคติ ความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคล ความคิดเห็นไม่เหมือนทศันคติตรงท่ีไม่จ าเป็นตอ้งแสดงความ รู้อารมณ์
หรือการแสดงพฤติกรรมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงหน่ึงเป็นค าพูดพร้อม เหตุผลท่ีบุคคลคิดขึ้นมาและถา้ไม่มีคนเห็นดว้ย
ก็อาจเปล่ียนค าพูดดงักล่าวไดด้งันั้นบุคคลท่ีมีทศันะ คติหรือความเช่ือหรือค่านิยม อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ถา้ไม่แสดง
ความคิดเห็นออกมาก็จะไม่มีบุคคลใด ทราบเลยวา่บุคคลนั้นมีทศันคติความเช่ือหรือค่านิยมเช่นใด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
สุนันทา ทวีผล (2550 ) อ้างถึงในวุฒิพงษ์ ฮามวงศ์, ช านาญวิทย์ พรหมโคตร, อรอนงค์ พวงชมพู,          

ชลันธร วิชาศิลป์ , พิทักษ์พล พรอเนก, พิลาศลักษ์ ปานประเสริฐ และคณะ ,(2561) กล่าวถึงการให้บริการ          
สรุปไดด้งัน้ี 1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือ ประโยชน์และบริการท่ีองคก์าร
จดัให้ จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจดัให้แก่บุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะหรือเฉพาะกลุ่มท่ีตนเองมีปฏิสัมพนัธ์ มิฉะนั้นแลว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยงัไม่คุ ้มค่ากับการด าเนินงานนั้ นๆ 2. หลักความสม ่าเสมอกล่าวคือ               
การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอมิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือ           
ผูป้ฏิบติั  3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีดีนั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั     
4. หลกัความประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ีจะไดรั้บ 5. หลกัความสะดวก 
บริการท่ีจดัใหแ้ก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัได้้ ง่าย สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั
ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระยุง่ยากใจใหแ้ก่ผูบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ  
 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู ้อ่ืน การบริการท่ีดี 
ผูรั้บบริการจะไดรั้บความประทบัใจและเกิดความช่ืนชมองคก์ร อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์ร เบ้ืองหลงั
ความส าเร็จของทุกงาน  มกัจะมีงานบริการเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน ประชาสัมพนัธ์งาน
บริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจา้หน้าท่ีทุกระดับซ่ึง จะตอ้งช่วยกันขบัเคล่ือน
พฒันางานบริการใหมี้คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น “การบริการท่ีดี” 

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยท่ีกรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการเห็นสมควรจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์และเครดิต 

ส าหรับคนมีเงินเดือนขึ้นในหมู่ขา้ราชการสหกรณ์ และให้รวมตลอดทั้งขา้ราชการ คณะสหกรณ์ และพนักงาน
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางการงานใกลชิ้ด กบักรมสหกรณ์ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริม
ให้บรรดาสมาชิกออมทรัพยไ์ดอ้ย่างจริงจงั และป้องกนั ให้พน้จากหน้ีสินท่ีมีภาระมาก ปี 2564 มีสมาชิกทั้งส้ิน 
7,938 คน แยกเป็นสมาชิกสามญั 7,654 คน และสมาชิกสมทบ 284 คน มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 6,587.55 ลา้นบาท 
มีทุนเรือนหุน้ 3,032.39 ลา้นบาท เงินส ารอง 376,65 ลา้นบาท และทุนอ่ืนๆ 30.44 ลา้นบาท 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ไพฑูรย ์คุม้คง (2557) ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล

ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการใน
ระดบัมาก เพราะเทศบาล ไดแ้จง้เบอร์โทรศพัทผ์ูท่ี้รับผิดชอบท่ีสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลท่ีสงสัย หรือแจง้เร่ือง
ร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ไดต้ลอดเวลา แจง้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีประชาชนตอ้งรับรู้อย่างทัว่ถึง และมีการประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลข่าวสารในหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย วารสารประจ าเดือน วิทยชุุมชน เวบ็ไซตฯ์ลฯ 

อรสา หนูกระแสร์ (2557) ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการ                
ของธนาคารออมสิน สาขาจนัทบุรี ความรู้สึกเช่ือมัน่ไวใ้จในช่ือเสียง และความมัน่คงของธนาคาร อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ความปลอดภยัในการท าธุรกรรมกบัธนาคารอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ โดยภาพรวมด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด 
พนกังานทุกคนถูกปลูกฝัง และจากวฒันธรรมองคก์รในการรักษากฎระเบียบและจรรยาบรรณให้เก็บความลบัของ
ลูกคา้โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูล ใดๆ โดยมิไดข้ออนุญาตจากผูบ้ริหารระดบัสูงและลูกคา้ 

พรรณราย จิตเจนการ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั ปัจจยัดา้นบุคลากร แสดงให้เห็นว่า
สมาชิกใหค้วามส าคญักบัการท่ีเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฯ มีกิริยามารยาท มนุษยสัมพนัธ์ดี 
มีความกระตือรือร้นและเตม็ใจให้บริการ มีความรอบรู้สามารถ ตอบขอ้ซกัถามของสมาชิกไดอ้ยา่งชดัเจน และให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัสมาชิก รวมทั้งการมีเจา้หนา้ท่ีท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหมี้การบริการดว้ยความรวดเร็ว อนัจะท า
ใหส้มาชิกเกิดความประทบัใจ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั (2562) ท าการศึกษาเร่ือง
คุณภาพการให้บริการ  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั ดา้นความปลอดภยั ตามความคิดเห็น
ของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากสหกรณ์มีการจดัเก็บขอ้มูลในเวบ็ไซตใ์ห้
สมาชิก สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง สถานท่ีให้บริการ เช่น ตวัอาคารมีความมัน่คงแข็งแรง มีกลอ้งวงจรปิด 
สถานท่ีจอดรถเพียงพอ และมีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท างานตลอด 24 ชม. สหกรณ์มีการเก็บรักษา ขอ้มูล
สมาชิกไวเ้ป็นความลบั มีระดบัชั้นความลบัในแต่ละระดบั และสหกรณ์มีวิธีการในการท าธุรกรรมทาง การเงิน
อยา่งปลอดภยั 

ฉายาลักษณ์ ศรีจะบก (2563) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ               
ของสมาชิกสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด ดา้นความเช่ือถือสมาชิกสหกรณ์มีระดับความคิดเห็นระดับมาก    
ดา้นความเช่ือถือต่อการด าเนินงานของสหกรณ์อยู่ในระดบัมาก โดยทางสหกรณ์มีการด าเนินงานไดมี้การบนัทึก
ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสาร สัญญาเงินกู ้เงินฝาก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การแก้ไขปัญหา และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้                
อีกประการหน่ึง เน่ืองจากจากสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั มีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ซ่ึงเป็น
ขา้ราชการผูใ้หญ่ระดบัสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์เอง โดยผ่านการเลือกตั้งจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี ท าใหส้มาชิกเกิดความเช่ือถือในเร่ืองของความโปร่งใสอยูใ่นระดบัมากอยูแ่ลว้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)     

และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี
ยอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 380.1 คน ผู ้วิจัยจึงจะเก็บกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ ท่ีจ  านวน 390 คน                   
จากประชากรทั้งหมด 7,938 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพครอบครัว 
ระดบัการศึกษา รายไดข้องสมาชิกเฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ส่วนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการ
สหกรณ์ จ ากดั ทั้ง 5 ดา้น 

ส่วนที่ 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั  
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถาม เร่ืองความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด       

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไป
ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึง
ความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม  

การทดสอบวัดค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
การทดสอบท าไดโ้ดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือ (Reiability) และคน้หาขอ้บกพร่องของข้อค าถามท่ีใช้วดัตัวแปรดังกล่าว โดยได้น าโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มาใชใ้นการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) 

การทดสอบโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) 
การทดสอบท าไดโ้ดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach's alpha coeticient) ซ่ึงการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่าของครอนบาค ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามนั้นมีความ
น่าเช่ือถือได ้
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การทดสอบโดยพจิารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (CorrectedItem-Total Correlation) 
ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item - Total Correlation) หมายถึง ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนของขอ้

ค าถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมจากขอ้ค าถามอ่ืน ๆ ในชุดนั้น การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกท าไดโ้ดยการพิจารณาค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้นั้น ๆ โดยเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ตอ้งมีค่า 0.30 ขึ้นไป จะสรุปไดว้่าค าถามนั้น ๆ มีค่าอ านาจ
จ าแนกใชไ้ดแ้ละแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในรูปแบบ Google form ส่งในไลน์ 

Line สมาชิกขา้ราชการสหกรณ์ และกลุ่ม Line ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ 
จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (X̅) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์
ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 390 คน  เพศหญิงจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 และเพศชายจ านวน 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 ช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 30–40 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ช่วงอายุ 41–50 ปี  
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5, ช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8, ช่วงอายุ 51 - 60 ปี  
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
สมรสถานภาพโสด ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ีย ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ 20,001– 30,000 บาท จ านวน 
152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 45 คน คิด เป็นร้อยละ 11.5 , 40,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.6 และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ และ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 1 – 10 ปี จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมาคือ 11 – 20 ปี 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 , ระยะการเป็นสมาชิกน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5                  
และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดับด้านความคิดเห็นของสมาชิกในการ         
ใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านความปลอดภัย ด้านท่ีอยู่ในระดับมากคือ             
ดา้นมาตรฐานการให้บริการ รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสาร , ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ และดา้นการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิต ตามล าดบั 

ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ดา้นมาตรฐานในการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีความโปร่งใสในการให้บริการ 
รองลงมาคือ การออกใบเสร็จมีความถูกตอ้ง ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ สหกรณ์มีการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ของสมาชิก
อยา่งถูกตอ้ง รองลงมา คือ มีความเสมอภาคยุติธรรมในการให้บริการ, มีการตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเอกสาร
ต่าง ๆ ก่อนส่งถึงมือสมาชิก, มีความสะดวกในการให้บริการ ,มีการปรับปรุงขอ้มูลของสมาชิกถูกตอ้ง ครบถว้น เป็น
ปัจจุบนั, มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริการ การมีตวัอยา่งในการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มอย่าง
ชดัเจน ครบถว้น และป้ายขอ้ความบอกจุดบริการมีความชดัเจน มี Flow chart การใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ด้านความปลอดภัยของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีวิธีในการ 
ท าธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภัย รองลงมาคือ มีการเก็บข้อมูลใน Website หรือ Application ให้สมาชิก,  
สถานท่ีท าการมีความมั่นคงปลอดภัย เช่น มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ,  
มีความพร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ ตามล าดบั และท่ีอยู่ในระดบัมากคือ การรักษาขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัของสมาชิกมีความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ด้านการติดต่อส่ือสารของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสกรณ์  
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก อนัดบั 1 คือ สมาชิกสามารถ
ติดต่อไดท้างโทรศพัท,์โทรสาร รองลงมาคือ สมาชิกสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งครบถว้น, สมาชิกสามารถ
ติดต่อส่ือสารโดยผ่านผูป้ระสานแต่ละจังหวดั , สมาชิกสามารถติดต่อไดท้าง Line, SMS, Facebook และสมาชิก
สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ด้านคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการของสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยภาพรวม  
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากอนัดบั 1 คือ เวลาในการเปิดท าการของสหกรณ์
มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีมีจ านวน
เพียงพอส าหรับสมาชิกท่ีมาใช้บริการด้านต่าง ๆ , สหกรณ์มีการบริการเ ป็นล าดับขั้ นตอนไม่ยุ่ งยาก  
เขา้ใจง่าย, เจา้หน้าท่ีบริการดว้ยความเสมอภาค, เจา้หน้าท่ีมีความรอบรู้สามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน, 
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เจ้าหน้าท่ี มีความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ และเจ้าหน้าท่ี มี กิ ริ ยามารยาท สุภาพ มีความเป็น มิตร  
ยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้ริการท างานเพื่อสมาชิก ตามล าดบั 

ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ท่ีอยูใ่นระดบัมากอนัดบั 1 คือ 
สหกรณ์จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามพันธกิจอย่างครอบคลุม เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาสวัสดิการเพื่อ
รักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือ กรณีอคัคีภยั รับขวญัทายาทใหม่ เป็นตน้ รองลงมาคือ สหกรณ์ใหบ้ริการระดมเงินฝากแก่
สมาชิกหลากหลายรูปแบบ เพื่อเอ้ือต่อการออมของสมาชิก, สหกรณ์ให้ผลตอบแทนทางด้านเงินปันผล/ 
เงินเฉล่ียคืน เหมาะสมเพื่อท่ีเป็นสถาบนัการเงินตามวิสัยทศัน์ สมาชิกมัน่คง สหกรณ์เขม้แข็ง, นโยบายสวสัดิการ
ของสหกรณ์ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก และสหกรณ์มีการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิก
ในเร่ืองต่าง ๆ ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบแบบสอบทั้งหมดมีจ านวน 390 คน  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 มีอายุ 30–40 ปี มีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ระดบัการศึกษาระดบั ปริญญาตรี มีจ านวน 239 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.3 ส่วนใหญ่จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001–20,000 บาท มีจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
และระยะเวลาการเป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 1 – 10 ปี มีจ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2  

2) ความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านความปลอดภัย ด้านท่ีอยู่ ในระดับมากคือ  
ดา้นมาตรฐานการให้บริการ รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสาร , ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ และดา้นการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิต ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของสมาชิกในการให้บริการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด                  
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความปลอดภยั ดา้นท่ี    
อยู่ในระดบัมากคือ ดา้นมาตรฐานการให้บริการ รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสาร , ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ 
และดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ดา้นมาตรฐานการใชบ้ริการ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่ีอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ สหกรณ์มีความโปร่งใสในการให้บริการ รองลงมาคือ การออกใบเสร็จมีความถูกต้อง ท่ีอยู่ใน       
ระดบัมาก คือ สหกรณ์มีการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ของสมาชิกอยา่งถูกตอ้ง รองลงมา คือ มีความเสมอภาค ยติุธรรมใน
การให้บริการ, มีการตรวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเอกสารต่าง ๆ ก่อนส่งถึงมือสมาชิก ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของฉายาลกัษณ์ ศรีจะบก (2563) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
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สมาชิกสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั ดา้นความเช่ือถือสมาชิกสหกรณ์มีระดบัความคิดเห็นระดบัมาก ดา้นความ
เช่ือถือต่อการด าเนินงานของสหกรณ์อยูใ่นระดบัมาก โดยทางสหกรณ์มีการด าเนินงานไดมี้การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ 
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  
การแกไ้ขปัญหา และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

2. ระดบัความคิดเห็นดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีวิธีในการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภยั รองลงมาคือ มีการเก็บขอ้มูลใน  
Website หรือ Application ให้สมาชิก, ขอ้สถานท่ีท าการมีความมัน่คงปลอดภยั เช่น มีกลอ้งวงจรปิด มีเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรสา หนูกระแสร์ (2557) ท าการศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขาจนัทบุรี  ความรู้สึกเช่ือมัน่ไวใ้จในช่ือเสียง 
และความมั่นคงของธนาคาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ  
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรมกบัธนาคารอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ โดยภาพรวม
ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ อยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด พนกังานทุกคนถูกปลูกฝัง และจากวฒันธรรมองค์กรใน
การรักษากฎระเบียบและจรรยาบรรณให้เก็บความลบัของลูกคา้โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูล ใดๆ โดยมิไดข้ออนุญาต
จากผูบ้ริหารระดับสูงและลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์           
ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั (2562) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
อนามยัสุรินทร์ จ ากดั ดา้นความปลอดภยั ตามความคิดเห็นของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เน่ืองจากสหกรณ์มีการจัดเก็บขอ้มูลในเว็บไซต์ให้สมาชิก สามารถตรวจสอบไดด้้วยตนเอง สถานท่ี
ให้บริการ เช่น ตวัอาคารมีความมัน่คงแข็งแรง มีกลอ้งวงจรปิด สถานท่ีจอดรถเพียงพอ และมีเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัท างานตลอด 24 ชม. สหกรณ์มีการเก็บรักษา ขอ้มูลสมาชิกไวเ้ป็นความลบั มีระดบัชั้นความลบัในแต่ละ
ระดบัและสหกรณ์มีวิธีการในการท าธุรกรรมทาง การเงินอยา่งปลอดภยั  

3. ระดบัความคิดเห็นดา้นการติดต่อส่ือสาร โดยภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากอนัดบั 1 คือ สมาชิกสามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท์,โทรสาร รองลงมาคือ สมาชิกสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน, สมาชิกสามารถติดต่อส่ือสารโดยผ่านผูป้ระสานแต่ละจังหวดั, สมาชิก
ส ามา รถ ติดต่ อ ได้ท า ง  Line, SMS, Facebook แ ละสมา ชิ กส ามา รถ รั บ รู้ ข้อ มู ลข่ า วส า ร ได้ร ว ด เ ร็ ว 
ทนัเหตุการณ์ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพฑูรย ์คุม้คง (2557) ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในระดบัมาก เพราะเทศบาล ไดแ้จง้เบอร์โทรศพัทผ์ูท่ี้รับผิดชอบท่ี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลท่ีสงสัย หรือแจ้งเร่ืองร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา แจ้งข้อมูลท่ีจ าเป็นท่ี
ประชาชนตอ้งรับรู้อยา่งทัว่ถึง และมีการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารในหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย วารสาร
ประจ าเดือน วิทยชุุมชน เวบ็ไซตฯ์ลฯ 

4.ระดบัความคิดเห็นดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากอนัดบั 1 คือ ขอ้เวลาในการเปิดท าการของสหกรณ์มีความเหมาะสม สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของสมาชิกไดเ้ป็นอย่างดี รองลงมาคือ ขอ้เจา้หน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอส าหรับสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ
ดา้นต่าง ๆ, ขอ้สหกรณ์มีการบริการเป็นล าดบัขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เขา้ใจง่าย, ขอ้เจา้หน้าท่ีบริการดว้ยความเสมอภาค 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรณราย จิตเจนการ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั ปัจจยัดา้นบุคลากร แสดง
ให้เห็นว่าสมาชิกให้ความส าคญักบัการท่ีเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน มีกิริยามารยาท มนุษย
สัมพนัธ์ดี มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ มีความรอบรู้สามารถ ตอบขอ้ซักถามของสมาชิกได้อย่าง
ชดัเจน และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัสมาชิก รวมทั้งการมีเจา้หน้าท่ีท่ีเพียงพอซ่ึงท าให้มีการบริการดว้ยความ
รวดเร็ว ท าใหส้มาชิกเกิดความประทบัใจ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

5. ระดบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  ข้อ ท่ีอยู่ ในระดับมากอันดับ 1  คือ  สหกรณ์จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามพันธกิจ 
อยา่งครอบคลุม เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาสวสัดิการเพื่อรักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือ กรณีอคัคีภยั รับขวญัทายาทใหม่ 
เป็นตน้ รองลงมาคือ สหกรณ์ใหบ้ริการระดมเงินฝากแก่สมาชิกหลากหลายรูปแบบ เพื่อเอ้ือต่อการออมของสมาชิก, 
สหกร ณ์ ให้ ผ ลตอบแทนทา งด้ าน เ งิน ปันผล / เ งิ น เ ฉ ล่ี ย คื น  เ หมา ะสม เพื่ อ ท่ี เ ป็ นสถาบันก าร เ งิน 
ตามวิสัยทศัน์ สมาชิกมัน่คง สหกรณ์เขม้แข็ง, นโยบายสวสัดิการของสหกรณ์ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก 
และสหกรณ์มีการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกในเร่ืองต่าง ๆ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรรม
การศึกษาและประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามัยสุรินทร์ จ ากัด (2562) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการ
ให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ เน่ืองจากสหกรณ์ใหบ้ริการอบรมใหค้วามรู้หลกัสูตรความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัสหกรณ์แก่ สมาชิกใหม่ปีละ 3-4 รุ่น รุ่นละไม่ต ่ากว่า 50 คน ให้บริการระดมเงินฝากแก่สมาชิกหลากหลาย
รูปแบบเอ้ือต่อ การออมของสมาชิก เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มเงินทุนส ารอง ให้บริการแก่สมาชิกเก่ียวกับ
สวสัดิการครอบคลุม ทุกด้านและทุกประเภท ให้บริการอาชีพเสริมแก่สมาชิกปีละ 1 คร้ัง และสหกรณ์ ให้
ผลตอบแทนในดา้นเงินปันผล/เฉล่ียคืนเหมาะสม เพื่อการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงตามภารกิจของสหกรณ์ออม
ทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จ ากดั  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด           

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
1. ดา้นมาตรฐานการบริการ คือ สหกรณ์มีความโปร่งใสในการให้บริการ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

ควรด าเนินงานด้วยความโปร่งใน ตรวจสอบได้ โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ บริการสมาชิกดว้ยความเสมอภาค ยติุธรรม ซ่ึงสมาชิกเป็นเจา้ของสหกรณ์ สหกรณ์เป็นธุรกิจรูปแบบหน่ึง
ท่ีตอ้งมีการแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน ๆ แต่การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีความเจริญรุ่งเรือง แขง็แรงและมัน่คงไดต้อ้ง
ขึ้นอยู่กบัความเช่ือถือของสมาชิกและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั,การออกใบเสร็จมีความถูกต้อง ควรออก
ใบเสร็จทนัที เม่ือสมาชิกตดัจ่ายหรือช าระหน้ีเป็นรายเดือน หรือเม่ือสมาชิกน าเงินฝาก/ถอน ควรแจง้ให้สมาชิก
ทราบโดยผา่นระบบออนไลน์หรือApplication ใบเสร็จรับเงินนั้น เป็นเอกสารท่ีจะตอ้งออกให้สมาชิกเม่ือช าระเงิน 
หรือช าระค่าบริการทนัทีท่ีมีการรับเงิน เพื่อเป็นการยืนยนัว่า เจา้หน้าท่ีการเงินไดรั้บเ งิน และสมาชิกไดช้ าระเงิน
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เรียบร้อยแลว้,สหกรณ์มีการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ของสมาชิกอย่างถูกตอ้ง ควรบนัทึกขอ้มูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบนั 
สามารถให้สมาชิกตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูลให้ตรงกัน บนัทึกขอ้มูลให้ทนัเหตุการณ์ มีการปรับปรุงขอ้มูลให้
ทนัสมยั โดยปรับเปล่ียนระบบงานบริหารสหกรณ์ เพื่อความทนัสมยั และให้บริการแก่สมาชิกดว้ยความรวดเร็ว  
ขอความร่วมใหส้มาชิกกรอกแบบขอ้มูลสมาชิกเพื่อจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลและสามารถเรียกตรวจสอบได ้  

2. ด้านความปลอดภยั คือ วิธีในการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภยั การควบคุมการรับฝากเงิน
สหกรณ์ควรแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างพนักงานรับเงินกับพนักงานบันทึกแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหน้ีเงินรับฝาก 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนั กรณีการปลอมลายมือช่ือสมาชิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก และกรณีการรับฝากเงิน
จากสมาชิกแล้วไม่บนัทึกบญัชี การควบคุมการถอนเงินฝาก หรือเม่ือมีการถอนเงินฝาก จะต้องบนัทึกรายการ  
ในสมุดคู่ฝากพร้อมกบับญัชีย่อยเจา้หน้ีเงินฝากทนัที ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบลงลายมือช่ือในสมุด คู่บญัชีเงินฝาก
และแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหน้ีบัญชีเงินฝากทุกคร้ังท่ีมีการถอน,ควรมีการเก็บข้อมูลใน Website หรือ Application 
สหกรณ์ควรพฒันาใช้ Internet Banking COOP โดยสมาชิกสามารถใช้งานผ่าน Application สมาชิกออนไลน์ 
เช่ือมต่อบญัชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก ในการโอนบญัชีไปยงัพร้อมเพยข์องตนเองและคนอ่ืนไดก้ารช าระค่า
สินคา้และบริการ รวมถึงการขอออก Bill Payment จากสมาชิกออนไลน์ เพื่อช าระหน้ีสหกรณ์ ซ้ือหุ้นในสหกรณ์ 
บริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั เคร่ืองฝาก – ถอนเงินอตัโนมติั ฝากเงินเขา้บญัชีของตนในสหกรณ์ 
ช าระค่าอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดโดย Bill Payment ท่ีได้รับไปช าระผ่าน App ธนาคารหรือผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารต่างๆไดต้ามระยะเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด ระบบจะUpdate online ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรั้บคือ ไม่ตอ้ง
เปิดบญัชีกบั ธนาคารใหม่ท่ีสหกรณ์จะเช่ือมต่อ ATM ใชบ้ญัชีเดิมได ้การขอเปิดบญัเงินฝากสหกรณ์ออนไลน์ผา่น
สมาชิกออนไลน์เช่นเดียวกับการยื่นค าขอกู้ออนไลน์ การพัฒนาให้การกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์ใช้ระบบ AI  
ในขบวนการอนุมติัจนเสร็จส้ินไปสู่การโอนเงินให้สมาชิก, ดา้นสถานท่ีท าการมีความมัน่คงปลอดภยั เช่น ควรมี
กลอ้งวงจรปิด มีร้ัวลอ้มรอบขอบชิด และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  

3. ดา้นการติดต่อส่ือสาร คือ ขอ้สมาชิกสามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท์,โทรสาร สหกรณ์ควรปรับปรุง
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติัในการรับ – โอนสายในการติดต่อ, สมาชิกสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างครบถว้น 
ควรเพิ่มช่องทางการส่ือสารใหเ้ขา้ถึงสมาชิกใหม้ากขึ้น และ ปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั โดยเฉพาะช่องทางเวบ็ไซต์
ควรปรับปรุงขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์แก่ สมาชิกให้ครบถว้น ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ และอ่านง่ายขึ้น 
เช่น ขอ้บงัคบั ระเบียบ ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ หรือพรบ.สหกรณ์ ใหเ้ป็นปัจจุบนัรายละเอียดผลิตภณัฑต์่าง ๆ 
ผลประโยชน์ขั้นตอนการท าธุรกรรมท่ีส าคญั,สมาชิกสามารถติดต่อส่ือสารโดยผา่นผูป้ระสานแต่ละจงัหวดั ควรจะ
มีการจดัประชุม อบรม หรือสัมมนาส าหรับผูป้ระสานงานแต่ละจงัหวัด เพื่อแนะแนวทางในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ในแต่ละเดือนให้ผูป้ระสานงานแต่ะจังหวดัทราบถึงแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ เพื่อพูดคุย 
รวมถึงปัญหา อุปสรรคของแต่ละพื้นท่ีในการแจง้ปัญหาขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพนัธ์อีกช่องทางหน่ึงท่ีคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจดัการจะไดรั้บทราบถึงปัญหา เขา้ใจใน
ปัญหาของสมาชิก น าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขทนัเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองใหต้รงความตอ้งการชองสมาชิก 

4.ด้านคุณลักษณะของผูใ้ห้บริการ คือ เวลาในการเปิดท าการของสหกรณ์มีความเหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกไดเ้ป็นอย่างดี มีเจา้หน้าท่ีท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนมาให้บริการช่วงพกักลางวนั
ควรจดัผงัการท างาน มีผูรั้บผิดชอบให้เพียงพอต่องานจึงจะเสร็จส้ินไดท้นัเวลาพอดี, เจา้หน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอ
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ส าหรับสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการดา้นต่าง ๆ ควรใหค้วามส าคญัในกระบวนการคดัเลือกเจา้หนา้ท่ี วางต าแหน่งหนา้ท่่ีให้
เหมาะสม ควรให้มีการฝึกอบรมเร่ืองการบริการ และพฒันาบุคลิกภาพ โดยเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี
ความกระตือรือร้น เป็นมิตร ยิ้มแยม้แจ่มใสและมีใจในการให้บริการ (Service mind) เป็นส าคญั มีกิริยามารยาท 
สุภาพ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความรู้ความสามารถและเต็มใจให้บริการ ให้บริการดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั ท างานเพื่อสมาชิก ควรมีการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีให้มีความรอบรู้ ตอบขอ้ซักถามและค าแนะน าให้กบัสมาชิกได้
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นชดัเจน 

5.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือ สหกรณ์จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามพันธกิจ  
อย่างครอบคลุม เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาสวสัดิการเพื่อรักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือกรณีอคัคีภยั รับขวญัทายาท
ใหม่ เป็นตน้ การจดัสวสัดิการสมาชิกสหกรณ์ มุ่งใหส้มาชิกอยูดี่กินดี ไดรั้บประโยชน์อ่ืนใดจากการเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ ควรจัดให้มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ในอตัราดอกเบ้ียต ่า ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญ 
เน่ืองจากปัจจุบนัค่าครองชีพสูงจัดสวสัดิการให้ทัว่ถึงช่วงอายุ ให้สวสัดิการผูสู้งอายุ หรือสวสัดิการให้แก่บุตร
สมาชิก เช่น บวช แต่งงาน ขึ้นบา้นใหม่ เพิ่มทุนสวสัดิการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  
จดัให้มีกองทุนเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก เป็นตน้, สหกรณ์ให้บริการระดมเงินฝากแก่สมาชิก
หลากหลายรูปแบบ เพื่อเอ้ือต่อการออมของสมาชิก สหกรณ์ควรส่งเสริมการออมในการฝากเงินแต่ละเดือนให้แก่
สมาชิก เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกอีกดว้ย เป็นการเพิ่มทุนให้กบัสหกรณ์โดยไม่ตอ้งกูเ้งินจากแหล่ง
ภายนอกมาใชก้ารส่งเสริมการออมทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิก สหกรณ์ควรมีการแนะน า เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ้หรือแนวทางในการลดตน้ทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือน ให้แก่สมาชิก ควบคู่กนัไป, สหกรณ์     
ให้ผลตอบแทนทางดา้นเงินปันผล/เงินเฉล่ียคืน เหมาะสมเพื่อท่ีเป็นสถาบนัการเงินตามวิสัยทศัน์ สมาชิกมัน่คง 
สหกรณ์เขม้แขง็  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

1. ผูว้ิจัยควรเพิ่มตวัแปรอ่ืน ๆท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิก เช่น ปัจจัยด้านการบริหารความเส่ียง 
การเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์กบัองคก์รอ่ืนเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2. ผูวิ้จยัเพิ่มการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น โดยการสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานวิจยัท่ีสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถ
น าผลวิจยัไปพฒันาการในการบริหารจดัการสหกรณ์ ตลอดจนในการให้บริการท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  
เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยน าไปใช้ 
ปรับปรุงในการด าเนินงานสหกรณ์ต่อไป 
 3. ควรวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการใชบ้ริการสหกรณ์ขา้ราชการ
สหกรณ์ จ ากดั ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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