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บทคัดยอ  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออม

ทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด (2) เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครู 

ศรีสะเกษ จํากัด จําแนกตามปจจัยประชากร (3) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอคุณภาพ 

การใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัดจํานวน 400 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 푥̅ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบ โดย

ใชสถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัว

แปร จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว า สมาชิ กของสหกรณ ออมทรัพย ครูศรีสะเกษ จํ ากั ด  

ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน ตางกัน ทําใหคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครู

ศรีสะเกษ จํากัด ตางกัน และสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีสถานภาพ ระยะเวลาการ

เปนสมาชิก ตางกัน ทําใหคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัดไมตางกัน 

สวนปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานสถานท่ีใหบริการดานการสงเสริมการตลาด

ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพดานกระบวนการ มีผลตอ คุณภาพการ

ใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 

คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ,สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to study the quality of service for members of 

Sisaket Teacher Saving Cooperative Ltd. (2) to study the quality of service for members of 

Sisaket Teacher Saving Cooperative Limited, classified by population factors. (3) to study 

the factors of marketing ingredients affecting service quality for members of the Teacher 

Sisaket Savings Cooperative Ltd. 

The sample group used in this research was 400 Member of the Teacher Sisaket 

Savings Cooperative Limited. The questionnaire was used to be a tool for collecting the 

data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way 

ANOVA, (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables 

by Least Square Difference methods (LSD) and Multiple Regression Analysis.  

 The results of hypothesis testing showed that members of the Teacher Sisaket Savings 

Cooperative Limited The quality of service of members of Sisaket Teacher Saving 

Cooperative Limited was different, and members of Sisaket Teacher Savings Cooperative 

Limited, who had different membership duration status. Member service of Sisaket Teacher 

Saving Cooperative No different As for the marketing ingredient factors Product price 

aspect Human resource promotion service location Aspects of creating and presenting 

physical characteristics Process aspects affected the quality of service for members of 

Sisaket Teacher Saving Cooperative Limited. 

Keywords: Quality of service; Members of sisaket teacher saving cooperative limited 

บทนํา  
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันสถาบันการเงินไดมีความสําคัญในชีวิตดานการเงินและในดานเศรษฐกิจของประเทศไทย

เปนอยางมากและมีมากขึ้นในทุก ๆ วัน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันน้ัน ทําใหประชาชนสวนใหญ  

ตองประสบกับปญหาความยากจนอยูในภาวะท่ีขาดแคลนในดานการเงิน ซ่ึงทําใหไมมีความม่ันคงในดานเศรษฐกิจ 

และเกิดการเปนหน้ีสินอยางมากจึงทําใหประเทศไทยมีสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นเปนมาก เพ่ือมารองรับปญหา

ตาง ๆ ของประชนคนไทยไมวาจะเปนธนาคารตาง ๆ หรือธนาคารเฉพาะกิจท่ี สหกรณออมทรัพยถือวาเปน

อีกสถาบันการเงินแหงหน่ึงซ่ึงมีความม่ันคงสูงและเปนท่ียอมรับในสังคมวาสหกรณออมทรัพยเปนสถาบัน

การเงินท่ีสามารถสงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแตเน่ืองจากสภาวะแวดลอมหลาย ๆ อยาง ในดาน

การเงินไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากกระแสของโลกาวิวัฒนทางดานการเงินของโลก

และการดําเนินนโยบายทางดานการเงินแบบเสรีในประประเทศไทย จึงทําใหธุรกิจในดานสถาบันการเงินตาง ๆ 
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ไดพยายามท่ีจะมุงเนนการพัฒนาคณุภาพการใหบริการท่ีมีความหลากหลาย ทันทวงที และรวดเร็วโดยมีการ

นําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใช เขามาเพ่ือพัฒนาการใหบริการและการนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพ่ือท่ีจะ

สามารถพัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จ และอยางยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงในดานคุณภาพการ

ใหบริการตาง ๆ  

การดําเนินงานของสหกรณครูศรีสะเกษ  จํากัด น้ัน ถือไดวาเปนสหกรณออมทรัพยครู จํากัดท่ีดําเนิน

ธุรกิจในรูปแบบของการใหบริการซ่ึงในปจจุบันการดําเนินธุรกิจการใหบริการน้ัน มีความจําเปนอยางมาก ท่ี

จะตองสรางความประทับใจ ความนาเชื่อถือ ใหแกสมาชิกโดยการสรางคุณภาพการใหบริการรวมท้ังการ

หยิบยื่นและสงมอบความประทับใจท่ีเปนเลิศใหกับสมาชิกเพ่ือสรางผลลัพธ ท่ีดีและกอใหเกิดการมี

สัมพันธภาพท่ีดีใหกับสมาชิก การสรางความม่ันใจในดานคุณภาพการใหบริการแกสมาชิก 

 เปาหมายหลักท่ีสําคัญของคุณภาพการใหบริการคือการพัฒนาคุณภาพการบริการท่ีไดมาจาก การ

ประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการในดานตาง ๆ เปนสิ่งท่ีสามารถควบคุมได เพ่ือใหเกิดคุณภาพการ

ใหบริการท่ีมีความแตกตางไปจากจากคุณภาพในการขายสินคาหรือผลิตภัณฑตาง ๆ เพราะการควบคุม

คุณภาพการใหบริการเปนเร่ืองท่ียากท่ีจะควบคุมได เน่ืองจากการใหบริการมีการควบคุมหรือการบริหาร

จัดการท่ีนอย แตคุณภาพการใหบริการก็เปนสิ่งสําคัญในการใหบริการโดยขึ้นอยูท่ีวาความสนใจและการ

ตอบสนองตอความตองการของผูมารับบริการน้ัน ในเร่ืองการใหบริการและผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากการท่ี

ผูรับบริการจะทําหนาท่ีท้ังเปนผูประเมินและผูเสนอแนะใหความเห็นในการปรับปรุงการ ในเร่ืองของคุณภาพ

การใหบริการน้ีเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบและมีความเก่ียวของโดยตรงกับผูมารับบริการมากท่ีสุด คุณภาพการ

ใหบริการจะเกิดจากความคาดหวัง และคาดหมายของผูมารับบริการท่ีมีตอการบริการน้ัน ๆ 

ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณภาพการใหบริการของสหกรณออม

ครูศรีสะเกษ จํากัด เพ่ือจะนําผลการศึกษาวิจัยท่ีไดมาเปนขอมูลในการสรางและพัฒนากิจการของสหกรณ

ใหมีการบริการท่ีดี มีการดูแลและมีการตอบสนองตอความตองการของสมาชิกสหกรณ โดยการมุงไปสูการ

เปนสถาบันการเงินท่ีมีความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐานสากล มีความเอ้ืออาทร

ตอมวลสมาชิกและสังคม เพ่ือมุงสูสหกรณออมทรัพยชั้นนําของประเทศตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ตามปจจัยประชากร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณ 

ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 

สมมติฐานของการวิจัย  
1. สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีปจจัยประชากรตางกัน นาจะทํา    

ใหคุณภาพในการใหบริการตางกัน  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด นาจะมีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณ 

ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด  

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตของประชากร 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ซ่ึงมี

ประชากรท้ังหมด 18,636 คน  

2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง 

    ขนาดของกลุมตัวอยางคิดจากสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) เพ่ือกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษาโดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ี 0.05 หรือคิดเปน

คาความคลาดเคลื่อนท่ี 5% โดยคาความเชื่อม่ันจะอยูท่ีระดับ 95% ไดจํานวน 392 คน ท้ังน้ีผูวิจัยใชขนาด

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 400 คน สุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (สุมแบบสะดวก) โดยการสุม

เลือกผูท่ีเปนสมาชิก โดยสามารถเลือกใครก็ไดท่ีพบในระหวางรวบรวมขอมูล เพ่ือสอบถามขอมูลท่ีตองการ 

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

               ใชแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพย 

ครูศรีสะเกษ จํากัด 

4. ขอบเขตดานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

                ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีตางๆรวมถึงการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ

คุณภาพการใหบริการปจจัยสวนผสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดวยตัวแปรดังตอไปน้ี 

ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดวย 2 ตัวแปร ดังน้ี 

       (1) ปจจัยประชากรไดแกเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษารายไดตอเดือนและระยะเวลา

การเปนสมาชิก 

         (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานสถานท่ีใหบริการดาน

การสงเสริมการตลาดดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพดานกระบวนการ 

ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครู 

ศรีสะเกษ จํากัด ไดแก ดานความเชื่อถือในมาตรฐาน คุณภาพการบริการ ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ

ดานมาตรฐานการใหบริการ ดานความปลอดภัย ดานการติดตอสื่อสาร 

5. ขอบเขตดานระยะเวลา 

               ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพ่ือไดทราบถึงความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครู ศรีสะเกษ จํากัด 

2. เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาคุณภาพการใหบริการสมาชิก

ของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด เพ่ือใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจในการมารับบริการมากท่ีสุด 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 

คุณภาพการบริการ หมายถึง การสงหรือมอบการบริการท่ีดีเหมาะสมท้ังในดานเวลา ดานสถานท่ี 

ดานรูปแบบลักษณะทางจิตวิทยาโดยการใชแรงงานมนุษยเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองกับความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการซ่ึงจะทําใหผูใชบริการเกิดความคาดหวังและเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดจาก

การใชบริการและมีความประทับใจในดานบวกอยากกลับมาใชบริการอีกโดยมีการบอกตอไปยังผูใชบริการ

อ่ืนในทางท่ีดีซ่ึงจะสงผลดานบวกตอภาพลักษณการบริการดีไดเทาไหรก็จะแสดงถึงคุณภาพการบริการท่ีดี

น้ันดวย (ปยวรรณ กลั่นกลิ่น ,2544 อางถึงใน เกริกเกียรติ แกวมณี, 2551, หนา 7 อางถึงใน อัจฉราภรณ  

ชูวงษ ,2559) 

1.ดานความเชื่อถือในมาตรฐานคณุภาพการบริการ หมายถึง การท่ีธุรกิจผูใหบริการมีการบริการท่ีดี

และมีการไดรับรางวัลหรือการบอกตอจากลูกคาท่ีเคยมาใชบริการและสรางความนาเชื่อถือโดยบริการตาม

มาตรฐานท่ีสมํ่าเสมอสามารถทําใหลูกคาเกิดความนาเชื่อถือและเกิดความม่ันใจในบริการ (นิติพลภูตะโชติ 

,2551 อางถึงใน เบญชภา แจงเวชฉาย,2559) 

2.ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นกับผู

มารับบริการผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรูความสามารถในการใหบริการและการตอบสนองความ

ตองการของผูมารับบริการดวยความสุภาพนุมนวลมีกริยามารยาทท่ีดีใชการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ

และใหความม่ันใจวาผูมารับบริการจะไดรับการบริการท่ีดีท่ีสุด (จิรวรรณ บุญพิทักษ ,2553 : 19 อางถึงใน  

ชัชพล นับถือด,ีจุติพร ฝูงใหญ,วรางคณา ธุวังควัฒน,จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน,ชดชนก พร้ิงเพราะ,2562) 

3. ไดใหความหมายคุณภาพในการใหบริการดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ 

หมายถึง ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการบริการท่ีใหบริการทุกคร้ัง

จะตองมีความถูกตองเหมาะสมและไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของการบริการความสมํ่าเสมอน้ีจะทําใหผู

มารับบริการรูสึกวาการบริการท่ีไดรับน้ันมีความนาเชื่อถือสามารถใหความไววางใจได (Parasuraman  

et al.,1988 อางถึงใน จิรวรรณ บุญพิทักษ, 2553, หนา 19 อางถึงใน อัจฉราภรณ ชูวงษ ,2559) 

4. ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูมาใชบริการจะตองไดรับความปลอดภัยท่ีมาใชบริการไมมีความ

เสี่ยง ไมเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาภายหลัง ไมมีขอผิดพลาดจากการทํางานของพนักงานใหบริการ (นิติพล  

ภูตะโชติ ,2551 อางถึงใน เบญชภา แจงเวชฉาย ,2559) 

5. ดานการติดตอสื่อสาร หมายถึงการท่ีผูใหบริการไดใหขอมูลตาง ๆ แกผูมารับบริการ การสื่อสาร

ดวยภาษาท่ีผูมารับบริการเขาใจงายทฤษฎีคุณภาพการบริการของ (Parasuraman et al., 1983 อางถึงใน 

จิรวรรณ บุญพิทักษ, 2553, หนา18 อางถึงใน อัจฉราภรณ ชูวงษ ,2559) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

Kotler ,1997, p. 92 อางถึงใน ชุติมณฑน เชาเจริญ , 2559 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง  

ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางดานการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดโดยกิจการจะผสมผสานเคร่ืองมือตางๆ เหลาน้ี 

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาหรือกลุมเปาหมายได  
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1.ดานผลิตภัณฑ หมายถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีนําเสนอสูตลาดเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เพ่ือใหสามารถจับ

จองเปนเจาของหรือเพ่ือใหใชบริโภคท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการไดท่ีจะไดผลิตภัณฑ โดยมิได

หมายความถึงเฉพาะท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองไดเทาน้ัน แตมีความหมายโดยนัยอยางกวาง โดยกลาวคือ

ผลิตภัณฑและยังรวมถึงบริการบุคคลสถานท่ี องคกรความคิดหรือการผสมผสานท้ังหมดของท่ีกลาวมา โดย

การบริการเปนรูปแบบหน่ึงของผลิตภัณฑซ่ึงอยูในรูปของกิจกรรมผลประโยชนท่ีสามารถนําเสนอใหแกลูกคา

ไดเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตนทางการตลาด ซ่ึงไมสามารถท่ีจะครอบครองในลักษณะทางกายภาพได เชน การบริการ

ทางธนาคาร รานอาหารทองเท่ียว เปนตน (Armstrong &Kotler  ,2009, อางถึงใน นันทสารีสุขโตและคณะ, 2555, 

หนา 122 อางถึงใน พรรณราย จิตเจนการ,2558 ) 

2. ดานราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑท่ีแปรใหอยูในรูปแบบของตวัเงนิท่ีลูกคาจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคาของการบริการกับราคาของการบริการน้ัน ดังน้ัน การกําหนดราคาท่ีใหบริการจึงควรมีความ

เหมาะสมกับระดับการใหบริการท่ีชัดเจน (Philip Kotler ,2003 อางถึงใน  ก่ิงกานต จอมชัยแสงนภา, 

สุทธาวรรณ จีระพันธุ ,2559) 

3. ดานสถานท่ีการใหบริการ (Place) หมายถึง การเสนอการบริการใหเปนท่ีรูจักแกลูกคาไดจะรับ

ความสะดวกในการเขาถึงบริการและสามารถรับรูไดในคุณประโยชนและคุณคาของการบริการท่ีนําเสนอ 

(Philip Kotler,2003 อางถึงใน ก่ิงกานต จอมชัยแสงนภา,สุทธาวรรณ จีระพันธุ,2559) 

4. ดานการสงเสริมการตลาด(Promotions) หมายถึง ความสําคัญในดานการติดตอสื่อสารแก

ผูใชบริการโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแจงขาวสารหรือสิ่งชักจูงท่ีทําใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ

และสามารถเปนกุญแจสําคัญของตลาดสายสมัพันธ (Philip Kotler,2003 อางถึงใน  ก่ิงกานต จอมชัยแสงนภา

,สุทธาวรรณ จีระพันธุ,2559) 

5. ไดใหความหมายคุณภาพในการใหบริการดานบุคลากร หมายถึง การบริการท่ีจะตองมีความ

เก่ียวของโดยตรงกับท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ซ่ึงคนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพหรือ

เปนผูทําลายคุณภาพก็ไดกิจการจะตองเตรียมกระบวนการเก่ียวกับคนหรือบุคลากรเปนสิ่งสําคัญเร่ิมตั้งแต

การสรรหาร การฝกอบรมและการกระตุนพนักงานโดยเฉพาะพนักงานสวนท่ีจะตองติดตอกับลูกคาโดยตรง 

(ฉัตยาพร เสมอใจ ,2547 อางถึงใน พรรณราย จิตเจนการ, 2558) 

6. ดานการสรางและลักษณะทางกายภาพหมายถึง การสรางและนําการนําเสนอลักษณะทางดาน

กายภาพใหกับลูกคาในดานท่ีเปนรูปแบบการใหบริการไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การ

เจรจาท่ีสุภาพออนโยน ฉับไวหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีลูกคาควรจะไดรับซ่ึงอาจรวมไปถึงสภาพแวดลอมดวย 

เชน การตกแตงภาพบรรยากาศ สีสัน รูปแบบ รานท่ีบริการ (Philip Kotler ,2003 อางถึงใน ทิพชญาณ 

อัครพงศโสภณ ,2556) 

7. ไดใหความหมายคุณภาพในการใหบริการดานกระบวนการ หมายถึง การท่ีจะสรางสรรคและการสง

มอบสวนประกอบของผลิตภัณฑตาง ๆโดยการอาศัยกระบวนการท่ีไดวางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธตาง ๆ 

ท่ีสําคัญสําหรับการบริการ ก็คือ เวลาและประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังน้ัน กระบวนการบริการท่ีดีจึง

ควรท่ีจะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสงมอบรวมถึงจะตองงายตอการปฏิบัติการ เพ่ือท่ีจะให
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พนักงานไมเกิดความสับสนกับการทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวไปในทางกันและงานท่ีไดก็

จะตองดีมี (ประสิทธิภาพ ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 อางถึงใน พรรณราย จิตเจนการ, 2558) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ก่ิงกานต จอมชัยแสงนภา , สุทธาวรรณ จีระพันธุ (2559) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบริการและ

ความพึงพอใจใน คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากร ไดแก ระดับการศึกษา รายได เวลาท่ีติดตอกับธนาคาร มีระดับความ

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05สวนปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ 

อาย ุอาชีพ มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 พฤติกรรม

การใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี  

สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  

เกณรา ณ ถลาง, ภูษิต วงศหลอสายชล (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการของธนาคารออม

สินสาขาหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา ลูกคาท่ีมีเพศตางกัน 

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาหนองหญาปลองแตกตางกัน ลูกคาท่ีมี

อายุตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาหนองหญาปลองแตกตางกัน 

ลูกคาท่ีมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาหนองหญาปลอง

แตกตางกัน และในสวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการของธนาคาร

ออมสินสาขาหนองหญาปลองโดยดานท่ีมีความสัมพันธมากท่ีสุด คือ ดานบุคลากร 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยท่ีเรียกวาแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยท่ีมี

การศึกษาตามสภาพท่ีเปนไปตามธรรมชาติโดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการรวบรวม

ขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด

เวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดยีวโดยใชเคร่ืองมือวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการสถิต ิ

การเก็บรวบรมขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขและผานความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษา ไปดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเปนแบบออนไลนเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

ซ่ึงกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด โดยสุมแบบสะดวก หลังจากการ

รวบรวมขอมูลครบถวนแลว จึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคํานวณผลโดยการใชโปแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิSPSS 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามาใสรหัสและแปลงคาเปนตัวเลขเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลสําหรับ

การวิจัยในคร้ังน้ี โดยแบงการวิเคราะห ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัย

สวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด  

และการเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด จําแนกตาม
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ปจจัยประชากรโดยใชวิธีการประมวลผลหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ท้ังน้ีสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะขอมูลและวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

   1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุมไดแก

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือนและระยะเวลาการเปนสมาชิก 

               1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรท่ีมี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 

2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  

                2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด จําแนก

ตามเพศโดยใชสถิติ t-test  

                 2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด  

จําแนกตาม อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือนและระยะเวลาการเปนสมาชิกโดยใชการวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปรจะนําไปสูการ

เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD  

                 2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณ

ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
ปจจัยประชากร  ผลการวิเคราะหจํานวนและคารอยละของปจจัยประชากร ประกอบดวย เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดอืน อายุการทํางานสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะ

เกษ จํากัด ท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 -40 ป สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 20,000 - 30,000 บาท ระยะเวลาการเปนสมาชิก ต่ํากวา 5 ป 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด มีระดับ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และ

คา S.D. เทากับ 0.62  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

คุณภาพการใหบริการสมาชิก ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัดพบวา  สมาชิกของสหกรณออม

ทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยภาพรวมในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และคา S.D. เทากับ 0.54 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดคือ ดานมาตรฐานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอทําใหคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณ

ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด โดยสรุปผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคุณภาพการใหบริการสมาชิก ดานมาตรฐานการใหบริการมากท่ีสุด สามารถ

อภิปรายสรุปผลไดดังน้ี  

    1.1 ดานความเช่ือถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา  เปนไปไดวา การใหบริการของสหกรณมีการบริการท่ีดี สามารถใหบริการท่ีตอบสนองความ

ตองการของสมาชิกได และการบริการมีความนาเชื่อถือ สามารถไววางใจในการมารับบริการจากสหกรณได 

โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559)  ไดทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการ

สมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา ความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมาก สมาชิกเห็นดวยกับคุณภาพ

การใหบริการ มีการบันทึกขอมูลตาง ๆ ของสมาชิกอยางถูกตองและมีการตรวจสอบความถูกตอง กอนสงถึง

มือสมาชิก จึงทําใหสหกรณเกิดความเชื่อม่ันไววางใจแกสมาชิกทุกคน 

   1.2 ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

เปนไปไดวา สหกรณมีเจาหนาท่ีใหบริการมีทักษะในการบริการ มีการบริการดวยความนุมนวล และมีอัธยาศัยดี

มีความรูความสามารถ และตอบคําถามไดอยางถูกตองและชัดเจนในการใหบริการตาง ๆ ของสหกรณ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเร่ือง คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออม

ทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา ดานคุณลักษณะของผูใหบริการความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ

คุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก คือ เจาหนาท่ีมีนํ้าใจ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เจาหนาท่ีพูดอยางสุภาพ

ยิ้มแยมแจมใสและเจาหนาท่ีสามารถอธิบายขัน้ตอนการใหบริการไดอยางถูก เจาหนาท่ีสามารถดึงขอมูลของ

สมาชิกมาใชไดทันทีและรวดเร็ว 

   1.3 ดานมาตรฐานการใหบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

เปนไปไดวา สหกรณมีสถานท่ีไดมาตรฐาน ไมแออัด สะอาด มีจุดรับบริการท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 

อุปกรณ เคร่ืองมือ และเอกสารท่ีใชในการสื่อสารมีความเพียงพอแกการใหบริการสมาชิก มีจุดบริการหรือ

เจาหนาท่ีเพ่ือใหบริการตอบคําถามของสมาชิกอยางท่ัวถึง สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ 

(2559) วิจัยเร่ือง คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา ความคิดเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก สมาชิกเห็นดวยกับคุณภาพการใหบริการ

เก่ียวกับ เคร่ืองมือและอุปกรณการใหบริการมีเพียงพอ การใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว มีความเสมอ

ภาคยุติธรรมในการใหบริการและมีการกําหนดกฎระเบียบในการบริการไวอยางชัดเจน 

   1.4 ดานความปลอดภัย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เปนไปไดวา 

สหกรณมีวิธีการใหบริการทําธุรกรรมตาง ๆ ทางการเงินท่ีปลอดภัย ไมมีความเสี่ยง และไมเกิดปญหาตาง ๆ 

ตามมาภายหลัง มีการบริการท่ีแมนยํา ไมผิดพลาด มีการเก็บรักษาขอมูลสมาชิกไวเปนความลับสอดคลอง
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กับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเร่ือง คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพย

นาวิกโยธิน จํากัด พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 

สมาชิกเห็นดวยกับคุณภาพการใหบริการมากกวาขออ่ืนๆสามอันดับแรก คือ สถานท่ีใหบริการ มีเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยและสหกรณมีการเก็บรักษาขอมูลสมาชิกไวเปนความลับ   

 1.5 ดานการติดตอส่ือสาร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เปนไปไดวา 

การใหขอมูลขาวสารแกสมาชิกไดครบถวนตามความตองการ สมาชิกสามารถติดตอไดงาย ท้ังกับเจาหนาท่ี

เอง และทางเว็บไซด ไลน เจาหนาท่ีท่ีใหขอมูลตาง ๆ แกสมาชิกสื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย สมาชิกไดรับ

ความสะดวก สบาย ไมยุงยาก และงายตอการเขาใชบริการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัชพล นับถือดี, 

จุติพร ฝูงใหญ,วรางคณา ธุวังควัฒน,จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน,ชดชนก พร้ิงเพราะ (2562) วิจัยเร่ือง คุณภาพการ

ใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สมาชิก

สามารถติดตอกับทางสหกรณโดยผานผูประสานงาน ในการติดตอขอรับบริการ มีการแจงทําการลวงหนา 

สหกรณมีระยะเวลาเปด – ปดท่ีเหมาะสม ใหขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว สมาชิกสามารถติดตองานบริการ 

ทางโทรศัพท โทรสาร  

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ 

จํากัด จําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการ

ใหบริการ สามารถอภิปรายสรุปผลไดดังน้ี  

    2.1 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีเพศตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

คุณภาพการใหบริการโดยรวมตางกัน โดยผลการวิจัยพบวา เพศชายและเพศหญิงมีผลตอคุณภาพการ

ใหบริการในภาพรวมท่ีตางกัน ท้ังในดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ดานคุณลักษณะของผู

ใหบริการ ดานมาตรฐานการใหบริการ ดานความปลอดภัย และดานการติดตอสื่อสาร สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ รุงทิพย มณเทียร, ณัชชา กร่ิมใจ, ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมี

ตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด พบวา  

สมาชิกท่ีมีเพศตางกัน ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากัด โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 

 2.2 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีอายุตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

คุณภาพการใหบริการโดยรวมตางกัน โดยผลการวิจัยพบวา ท่ีมีอายุตางกัน ทําใหคุณภาพการใหบริการ

สมาชิกโดยรวมตางกัน เม่ือพิจารณาเปน รายดาน พบวาคุณภาพการใหบริการสมาชิก ดานมาตรฐานการ

ใหบริการตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ก่ิงกานต จอมชัยแสงนภา,  

สุทธาวรรณ จีระพันธุ (2559) วิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจใน คุณภาพการ

ใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ปจจัยดานประชากร อายุ ท่ี

แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ จังหวัด

สมุทรปราการ แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  
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 2.3 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีสถานภาพไมตางกัน ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณาเปน รายดาน พบวา คุณภาพการ

ใหบริการสมาชิกทุกดานก็ไมตางกัน สอดคลองกับผลวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเร่ือง คุณภาพการ

ใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา สถานภาพสมาชิกสหกรณฯ มีสถานภาพ

ตางกันมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพ การใหบริการโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

 2.4 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีการศึกษาตางกัน ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมตางกัน เม่ือพิจารณาเปน รายดาน พบวาคุณภาพการ

ใหบริการสมาชิก ดานดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ ดาน

มาตรฐานการใหบริการ ดานความปลอดภัย ดานการติดตอสื่อสาร ตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

สอดคลองกับผลวิจัยของ นิรันทร ออนนุม,กิตติมา จึงสุวดี,ประนอม คําผา (2557) วารสารวิชาการ  

คณะบริหารธุรกิจ ปท่ี 9 เลมท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน 2557 หนา 1-15 วิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการของ

สหกรณการเกษตรเมืองอุบล จํากัด พบวา พบวา การศึกษาตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1  

 2.5 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมตางกัน เม่ือพิจารณาเปน รายดาน พบวาคุณภาพการ

ใหบริการสมาชิก ดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ดานมาตรฐานการใหบริการ ดานการ

ติดตอสื่อสาร ตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับผลวิจัย รุงทิพย มณเทียร, ณัชชา กร่ิมใจ,  

ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพย

พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด ผลการวิจัยพบวา สมาชิกท่ีมีรายไดตางกัน มีความ 

พึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

จํากัด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 2.6 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ท่ีมีระยะเวลาการเปนสมาชิกไมตางกัน 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณาเปน รายดาน พบวา

คุณภาพการใหบริการสมาชิกทุกดานก็ไมตางกัน สอดคลองกับผลวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเร่ือง 

คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวาระยะเวลาการเปนสมาชิกสมาชิก

สหกรณฯมีระยะเวลาการเปนสมาชิกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

3. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด สามารถอภิปรายสรุปผลรายดานไดดังน้ี 

              3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สหกรณมีการบริการดานเงินฝากท่ี

หลากหลายใหแกสมาชิก  มีการบริการเงินกูท่ีหลากหลาย การบริการท่ีรวดเร็วมีความถูกตอง และการบริการ

ตาง ๆ ของสหกรณสรางความพึงพอใจแกสมาชิกไดเปนอยางดี สามารถตอบสนองความตองการใหแกสมาชิกได 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) วิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใช
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บริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารมีผลิตภัณฑและการบริการท่ีมีความหลากหลายตรงกับ

ความตองการ ผูใชบริการสามารถเลือกใชผลิตภัณฑทางการเงินท่ีสามารถตอบสนองความตองการ  

        3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในดานราคา เก่ียวกับเร่ืองอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

คาธรรมเนียมตาง ๆ  ไมสงผลตอการมาใชบริการของสมาชิก โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย มณเทียร

, ณัชชา กร่ิมใจ, ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด ความพึงพอใจของสมาชิกดานราคาไม

สงผลตอการใหบ ริการสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จํากัด  

ซ่ึงสมาชิกไดเนนไปท่ีการบริการในดานของพนักงาน ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และในเร่ืองสวัสดิการ

ตาง ๆ มากกวาในเร่ืองของราคาคาธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยเงินกู 

           3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานที่ใหบริการ ท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการ

สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สมาชิกมีความคาดหวังในเร่ืองของ

ความพรอมในการท่ีจะใหบริการไดตลอดเวลาเม่ือถึงเวลาท่ีเปดทําการ โดยมีสถานท่ีพรอมใหบริการท่ี

เหมาะสมกับความตองการของสมาชิก และมีการบริการท่ีสะดวก รวดเร็วในการเขามารับบริการ  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ แถวกระตาย (2556) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกราชวงศ ลูกคามีความพึงพอใจ

ตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานสถานท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.48 สถานท่ีตั้งของธนาคาร

ควรตั้งอยูในยานธุรกิจ สะดวกตอการทําธุรกรรมทางการเงิน รวมท้ังมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกลูกคา เชน  

มีท่ีจอดรถเพียงพอ  

           3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอคุณภาพการ

ใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สหกรณมีชองทางสื่อสาร

ขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย มีการสื่อสารขอมูลขาวสารใหสมาชิกทราบถึงสวัสดิการตาง ๆ ท่ีจะไดรับ และ

การสื่อสารขอมูลขาวสารมีความท่ัวถึง มีการสื่อสารขอมูลขาวสาร เก่ียวกับสิทธิและประโยชนตาง  ๆท่ีสมาชิก 

จะไดรับ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน  เชาเจริญ  (2559) วิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญซ่ึงผูใชบริการจะพึงพอใจในการใช

บริการธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน)โดยจะพิจารณาจากการท่ีธนาคารมีของรางวัล ของสมนาคุณ 

การมีสิทธิพิเศษตางๆ ท่ีนาสนใจจากพันธมิตรของธนาคาร การเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑและบริการตางๆ ท่ี

ถูกตองครบถวนและทันสมัย อยางสมํ่าเสมอ 
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          3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร ท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เจาหนาท่ีของสหกรณมีความรู ความสามารถ 

สามารถตอบคําถามไดทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับสหกรณเจาหนาท่ีของสหกรณมีการแกไขปญหาตาง ๆ และตอบ

คําถามไดทันทวงที สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับสมาชิกไดเปนอยางดี โดยสอดคลองกับงานวิจัย

ของ รุงทิพย มณเทียร, ณัชชา กร่ิมใจ, ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมี

ตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด ดานบุคลากร 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด เจาหนาท่ีมีความสุภาพออนโยน เปนกันเองและใชถอยคําท่ีสุภาพ เจาหนาท่ีมี

ความกระตือรือรนเต็มใจในการใหบริการ และมีการแตงกายท่ีสุภาพเรียบรอย  

          3.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอ

คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สหกรณมีเคร่ืองมือ

สื่อสารท่ีทันสมัย และทันตอเหตุการณใหแกสมาชิกไดรับขาวสารท่ีรวดเร็วกวาท่ีอ่ืน  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความ

รวดเร็ว ยิ้มแยมแจมใส ทําใหสมาชิกเกิดความประทับใจตั้งแตคร้ังแรกท่ีเขารับบริการ มีการตกแตงสถานท่ี

สะดวกสบาย มีปายบอกทางไปแตละจุดท่ีชัดเจน เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ สะอาดเรียบรอย และมีอุปกรณท่ี

ทันสมัย โดยสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) วิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอ 

ความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ปจจัยดานบุคลากร สงผลตอความพึง

พอใจในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน)  ดานปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  โดยมีการ

ตกแตงภายในและภายนอกธนาคารท่ีมีความทันสมัยมีระเบียบเรียบรอย สวยงาม สถานท่ีใหบริการสะอาด

เรียบรอย เคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัยและในการจัดเก็บเอกสาร/อุปกรณหรือ

เคร่ืองใชสํานักงาน  

             3.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิก

ของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สหกรณมีกระบวนการในการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน งายตอการเขามาใชบริการ ขั้นตอนการใหบริการรวดเร็ว 

คลองตัว ไมทําใหสมาชิกเกิดความสับสนในการเขารับบริการ มีการใหบริการท่ีเทาเทียมกัน และเปน

มาตรฐานเดียวกันไมแบงชนชั้น  โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ แถวกระตาย (2556) วิจัยเร่ือง 

ความพึงพอใจท่ีมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่

แยกราชวงศ ลูกคามีความพึงพอใจตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานกระบวนการ ธนาคารมีการบริหาร

การจัดคิวท่ีมีคุณภาพ ใหบริการอยางเปนขั้นตอน เปนไปตามลาดับกอนหลัง มีการลดขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงาน การนําระบบคิวมาใช ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น สวนพนักงานตอนรับใหบริการอยาง

เปนขั้นตอนและรวดเร็วและธนาคารควรมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการอยางตอเน่ือง 
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ขอเสนอแนะ 
1. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ สหกรณควรมีการบริการดานเงินฝากท่ีหลากหลาย

รูปแบบในการรับฝากเงิน มีการบริการเก่ียวกับดานเงินกูท่ีหลากหลายและท่ัวถึง มีการบริการท่ีรวดเร็ว

กระชับ มีความถูกตอง ทําใหการบริการตาง ๆ สรางความพึงพอใจแกสมาชิกไดเปนอยางดี สามารถ

ตอบสนองความตองการใหแกสมาชิกไดมากท่ีสุด 

2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานราคา สหกรณควรมีการพัฒนาทางดานทางดานดอกเบี้ยเงิน

ฝากท่ีหลากหลาย และมีดอกเบี้ยเงินกูท่ีต่ํากวาท่ีอ่ืน พัฒนาในเร่ืองของคาธรรมเนียมตาง ๆในเร่ืองเก่ียวกับ

การหักเงินท่ีกู มีดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสูงขึ้นสําหรับดอกเบี้ยเงนิฝากท่ีฝากประจําเพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกสมาชิก

ท่ีตองการฝากเงิน 

  3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานสถานท่ีใหบริการ สหกรณควรมีการพัฒนาในเร่ืองสถานท่ี ให

มีความเพียงพอแกสมาชิกท่ีมาใชบริการ และมีปายบอกทางตลอดทาง เพ่ือใหสมาชิกไปถูกจุดท่ีจะใชบริการ 

และมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเพ่ือความรวดเร็วในการใชบริการของสมาชิก 

4. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด สหกรณควรมีการพัฒนาชองทางการ

สื่อสารตาง ๆ เพ่ือใหสมาชิกไดทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะเก่ียวเร่ืองเงินกูและเงิน

ฝากตาง ๆ มีชองทางการสื่อสารท่ีทันสมัย ทันกับเหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน 

5. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานบุคลากร สหกรณควรพัฒนาบุคลากรท่ีใหบริการแกสมาชิก 

ใหมีการบริการท่ีเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ ตอบคําถามเก่ียวกับสหกรณไดอยางแมนยํา แกไข

ปญหาตาง ๆ เฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกท่ีมารับบริการได 

6. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สหกรณควรพัฒนาใน

เร่ืองของงเคร่ืองมืออุปกรณในการใหบริการตาง ๆ ใหทันสมัยและทันตอเหตุการณ  และเคร่ืองมือสื่อสารที่

ทันสมัยเพ่ือใหสมาชิกไดรับรูขาวสารตาง ๆ ไดรวดเร็วและท่ัวถึง  

7. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานกระบวน สหกรณควรมีการพัฒนาสหกรณเก่ียวกับ

กระบวนการในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจนและงายตอสมาชิกท่ี 

เขามารับใชบริการ ขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ท่ีใหบริการมีความรวดเร็ว คลองตัว ไมทําใหสมาชิกเกิดความ

สับสนในการเขารับบริการ มีการใหบริการท่ีเทาเทียมกัน และเปนมาตรฐานเดียวกันไมแบงชนชั้น  

8. จากผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิก สหกรณมีคุณภาพการใหบริการสมาชิกใน

ภาพรวมอยูในระดับมากอยูแลว โดยมีคุณภาพการใหบริการ. ดานมาตรฐานการใหบริการมากสูงท่ีสุด ดังน้ัน

สหกรณจึงควรคงความเปนมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการแบบน้ีตอไปยอมจะสงผลใหสหกรณสามารถ

บรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว และลดปญหาในเร่ืองของการบริการท่ีสงผลใหสมาชิกไมพึงพอใจในการบริการ 

เอกสารอางอิง 
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