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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออม
ทรั พย ค รู ศ รี ส ะเกษ จํ า กั ด (2) เพื่ อศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารสมาชิ กของสหกรณ ออมทรั พย ค รู
ศรีสะเกษ จํากัด จําแนกตามปจจัยประชากร (3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอคุณภาพ
การใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัดจํานวน 400 คน
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ̅ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดย
ใชสถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัว
แปร จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว า สมาชิ ก ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ศ รี ส ะเกษ จํ า กั ด
ที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน ตางกัน ทําใหคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครู
ศรีสะเกษ จํากัด ตางกัน และสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ที่มีสถานภาพ ระยะเวลาการ
เปนสมาชิก ตางกัน ทําใหคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัดไมตางกัน
สวนปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานสถานที่ใหบริการดานการสงเสริมการตลาด
ดา นบุค ลากร ด านการสร า งและนํา เสนอลั กษณะทางกายภาพด า นกระบวนการ มี ผลต อ คุ ณภาพการ
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 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันนั้น ทําใหประชาชนสวนใหญ
ตองประสบกับปญหาความยากจนอยูในภาวะที่ ขาดแคลนในดานการเงิน ซึ่ งทําใหไมมีความมั่นคงในดานเศรษฐกิ จ
และเกิดการเปนหนี้สินอยางมากจึงทําใหประเทศไทยมีสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเปนมาก เพื่อมารองรับปญหา
ตาง ๆ ของประชนคนไทยไมวาจะเปนธนาคารตาง ๆ หรือธนาคารเฉพาะกิจที่ สหกรณออมทรัพยถือวาเปน
อีกสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งมีความมั่นคงสูงและเปนที่ยอมรับในสังคมวาสหกรณออมทรัพยเปนสถาบัน
การเงินที่สามารถสงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแตเนื่องจากสภาวะแวดลอมหลาย ๆ อยาง ในดาน
การเงินไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งสืบเนื่องมาจากกระแสของโลกาวิวัฒนทางดานการเงินของโลก
และการดําเนินนโยบายทางดานการเงินแบบเสรีในประประเทศไทย จึงทําใหธุรกิจในดานสถาบันการเงินตาง ๆ
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ไดพยายามที่จะมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่มีความหลากหลาย ทันทวงที และรวดเร็วโดยมีการ
นําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใช เขามาเพื่อพัฒนาการใหบริการและการนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพื่อที่จะ
สามารถพั ฒ นาองค การให ป ระสบความสํ า เร็ จ และอย า งยั่ ง ยื นโดยมี การปรั บ ปรุ ง ในด า นคุ ณภาพการ
ใหบริการตาง ๆ
การดําเนินงานของสหกรณครูศรีสะเกษ จํากัด นั้น ถือไดวาเปนสหกรณออมทรัพยครู จํากัดที่ดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบของการใหบริการซึ่งในปจจุบันการดําเนินธุรกิจการใหบริการนั้น มีความจําเปนอยางมาก ที่
จะตองสรางความประทับใจ ความนาเชื่อถือ ใหแกสมาชิกโดยการสรางคุณภาพการใหบริการรวมทั้งการ
หยิ บ ยื่ น และส ง มอบความประทั บ ใจที่ เ ป นเลิ ศ ให กั บ สมาชิ กเพื่ อ สร า งผลลั พธ ที่ดี แ ละก อ ให เ กิ ด การมี
สัมพันธภาพที่ดีใหกับสมาชิก การสรางความมั่นใจในดานคุณภาพการใหบริการแกสมาชิก
เป าหมายหลักที่สํ าคั ญของคุ ณภาพการใหบริการคื อการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ไดมาจาก การ
ประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการในดานตาง ๆ เปนสิ่งที่สามารถควบคุมได เพื่อใหเกิดคุณภาพการ
ใหบริการที่มีความแตกตางไปจากจากคุณภาพในการขายสิ นคาหรือผลิตภั ณฑตาง ๆ เพราะการควบคุ ม
คุณภาพการใหบริการเปนเรื่องที่ยากที่จะควบคุมได เนื่องจากการใหบริการมีการควบคุมหรือการบริหาร
จัดการที่นอย แตคุณภาพการใหบริการก็เปนสิ่งสําคัญในการใหบริการโดยขึ้นอยูที่วาความสนใจและการ
ตอบสนองตอความต องการของผู มารั บ บริ การนั้ น ในเรื่องการให บริ การและผลสั มฤทธิ์ ที่ได จากการที่
ผูรับบริการจะทําหนาที่ทั้งเปนผูประเมินและผูเสนอแนะใหความเห็นในการปรับปรุงการ ในเรื่องของคุณภาพ
การใหบริการนี้เปนเรื่องที่มีผลกระทบและมีความเกี่ยวของโดยตรงกับผูมารับบริการมากที่สุด คุณภาพการ
ใหบริการจะเกิดจากความคาดหวัง และคาดหมายของผูมารับบริการที่มีตอการบริการนั้น ๆ
ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงคุณภาพการใหบริการของสหกรณออม
ครูศรีสะเกษ จํากัด เพื่อจะนําผลการศึกษาวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลในการสรางและพัฒนากิจการของสหกรณ
ใหมีการบริการที่ดี มีการดูแลและมีการตอบสนองตอความตองการของสมาชิกสหกรณ โดยการมุงไปสูการ
เปนสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐานสากล มีความเอื้ออาทร
ตอมวลสมาชิกและสังคม เพื่อมุงสูสหกรณออมทรัพยชั้นนําของประเทศตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ตามปจจัยประชากร
3. เพื่ อศึกษาปจจั ยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอคุณภาพการใหบริ การสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด

สมมติฐานของการวิจัย
1. สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ที่มีปจจัยประชากรตางกัน นาจะทํา
ใหคุณภาพในการใหบริการตางกัน
2. ป จจั ยส วนประสมทางการตลาด น าจะมี ผลต อคุ ณภาพการใหบ ริการสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
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ขอบเขตของงานวิจัย
การวิ จัย ครั้ ง นี้ ศึกษาคุ ณภาพการให บ ริ การสมาชิ กของสหกรณออมทรั พย ค รู ศรี ส ะเกษ จํ า กั ด
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตของประชากร
ประชากรที่ ใช ในการวิ จัยครั้ ง นี้ คื อสมาชิ กของสหกรณ ออมทรั พยค รู ศ รี ส ะเกษ จํ า กั ด ซึ่ ง มี
ประชากรทั้งหมด 18,636 คน
2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุมตัวอยางคิดจากสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) เพื่อกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาโดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปน
คาความคลาดเคลื่อนที่ 5% โดยคาความเชื่อมั่นจะอยูที่ระดับ 95% ไดจํานวน 392 คน ทั้งนี้ผูวิจัยใชขนาด
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน สุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (สุมแบบสะดวก) โดยการสุม
เลือกผูที่เปนสมาชิก โดยสามารถเลือกใครก็ไดที่พบในระหวางรวบรวมขอมูล เพื่อสอบถามขอมูลที่ตองการ
3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใช แบบสอบถามเกี่ ยวกั บคุ ณภาพชี วิ ตคุ ณภาพการให บ ริ การสมาชิ กของสหกรณ ออมทรั พย
ครูศรีสะเกษ จํากัด
4. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
ผูวิจัย ทํ าการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฏี ต า งๆรวมถึ ง การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข องกั บ
คุณภาพการใหบริการปจจัยสวนผสมทางการตลาดซึ่งประกอบดวยตัวแปรดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดวย 2 ตัวแปร ดังนี้
(1) ปจจัยประชากรไดแกเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษารายไดตอเดือนและระยะเวลา
การเปนสมาชิก
(2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานสถานที่ใหบริการดาน
การสงเสริมการตลาดดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพดานกระบวนการ
ตัว แปรตาม (Dependent variables) คือ คุณภาพการให บริ การสมาชิกของสหกรณ ออมทรั พย ค รู
ศรีสะเกษ จํากัด ไดแก ดานความเชื่อถือในมาตรฐาน คุณภาพการบริการ ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ
ดานมาตรฐานการใหบริการ ดานความปลอดภัย ดานการติดตอสื่อสาร
5. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อไดทราบถึงความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครู ศรีสะเกษ จํากัด
2. เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาคุณภาพการใหบริการสมาชิก
ของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด เพื่อใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจในการมารับบริการมากที่สุด
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
คุณภาพการบริการ หมายถึง การสงหรือมอบการบริการที่ดีเหมาะสมทั้งในดานเวลา ดานสถานที่
ดานรูปแบบลักษณะทางจิตวิทยาโดยการใชแรงงานมนุษยเพื่อที่จะสามารถตอบสนองกับความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการซึ่งจะทําใหผูใชบริการเกิดความคาดหวังและเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดจาก
การใชบริการและมีความประทับใจในดานบวกอยากกลับมาใชบริการอีกโดยมีการบอกตอไปยังผูใชบริการ
อื่นในทางที่ดีซึ่งจะสงผลดานบวกตอภาพลักษณการบริการดีไดเทาไหรก็จะแสดงถึงคุณภาพการบริการที่ดี
นั้นดวย (ปยวรรณ กลั่นกลิ่น ,2544 อางถึงใน เกริกเกียรติ แกวมณี, 2551, หนา 7 อางถึงใน อัจฉราภรณ
ชูวงษ ,2559)
1.ดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ หมายถึง การที่ธุรกิจผูใหบริการมีการบริการที่ดี
และมีการไดรับรางวัลหรือการบอกตอจากลูกคาที่เคยมาใชบริการและสรางความนาเชื่อถือโดยบริการตาม
มาตรฐานที่สม่ําเสมอสามารถทําใหลูกคาเกิดความนาเชื่อถือและเกิดความมั่นใจในบริการ (นิติพลภูตะโชติ
,2551 อางถึงใน เบญชภา แจงเวชฉาย,2559)
2.ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผู
มารับบริการผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรูความสามารถในการใหบริการและการตอบสนองความ
ตองการของผูมารับบริการดวยความสุภาพนุมนวลมีกริยามารยาทที่ดีใชการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และใหความมั่นใจวาผูมารับบริการจะไดรับการบริการที่ดีที่สุด (จิรวรรณ บุญพิทักษ ,2553 : 19 อางถึงใน
ชัชพล นับถือดี,จุติพร ฝูงใหญ,วรางคณา ธุวังควัฒน,จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน,ชดชนก พริ้งเพราะ,2562)
3. ไดใหความหมายคุณภาพในการใหบริการดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
หมายถึง ความสามารถในการให บริการใหตรงกับ สัญญาที่ใหไวกับผู รับบริการบริการที่ใหบริการทุกครั้ ง
จะตองมีความถูกตองเหมาะสมและไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของการบริการความสม่ําเสมอนี้จะทําใหผู
มารับบริการรูสึกว าการบริการที่ไดรับนั้นมี ความนาเชื่ อถือสามารถใหความไว วางใจได (Parasuraman
et al.,1988 อางถึงใน จิรวรรณ บุญพิทักษ, 2553, หนา 19 อางถึงใน อัจฉราภรณ ชูวงษ ,2559)
4. ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูมาใชบริการจะตองไดรับความปลอดภัยที่มาใชบริการไมมีความ
เสี่ยง ไมเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาภายหลัง ไมมีขอผิดพลาดจากการทํางานของพนักงานใหบริการ (นิติพล
ภูตะโชติ ,2551 อางถึงใน เบญชภา แจงเวชฉาย ,2559)
5. ดานการติดตอสื่อสาร หมายถึงการที่ผูใหบริการไดใหขอมูลตาง ๆ แกผูมารับบริการ การสื่อสาร
ดวยภาษาที่ผูมารับบริการเขาใจงายทฤษฎีคุณภาพการบริการของ (Parasuraman et al., 1983 อางถึงใน
จิรวรรณ บุญพิทักษ, 2553, หนา18 อางถึงใน อัจฉราภรณ ชูวงษ ,2559)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
Kotler ,1997, p. 92 อางถึงใน ชุติมณฑน เชาเจริญ , 2559 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง
ตัวแปรหรือเครื่องมือทางดานการตลาดที่สามารถควบคุมไดโดยกิจการจะผสมผสานเครื่องมือตางๆ เหลานี้
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาหรือกลุมเปาหมายได
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1.ดานผลิตภัณฑ หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่นําเสนอสูตลาดเพื่อใหเกิดความนาสนใจ เพื่อใหสามารถจับ
จองเป นเจา ของหรือเพื่ อใหใช บริโภคที่จะสามารถตอบสนองความตองการไดที่จะได ผลิตภั ณฑ โดยมิได
หมายความถึงเฉพาะที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองไดเทานั้น แตมีความหมายโดยนัยอยางกวาง โดยกลาวคือ
ผลิตภัณฑและยังรวมถึงบริการบุคคลสถานที่ องคกรความคิดหรือการผสมผสานทั้งหมดของที่กลาวมา โดย
การบริการเปนรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑซึ่งอยูในรูปของกิจกรรมผลประโยชนที่สามารถนําเสนอใหแกลูกคา
ไดเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนทางการตลาด ซึ่งไมสามารถที่จะครอบครองในลักษณะทางกายภาพได เชน การบริการ
ทางธนาคาร รานอาหารทองเที่ยว เปนตน (Armstrong &Kotler ,2009, อางถึงใน นันทสารีสุขโตและคณะ, 2555,
หนา 122 อางถึงใน พรรณราย จิตเจนการ,2558 )
2. ดานราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑที่แปรใหอยูในรูปแบบของตัวเงินที่ลูกคาจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคาของการบริการกับราคาของการบริการนั้น ดังนั้น การกําหนดราคาที่ใหบริการจึงควรมีความ
เหมาะสมกับระดับการใหบริการที่ชัดเจน (Philip Kotler ,2003 อ างถึงใน กิ่งกานต จอมชัยแสงนภา,
สุทธาวรรณ จีระพันธุ ,2559)
3. ดานสถานที่การใหบริการ (Place) หมายถึง การเสนอการบริการใหเปนที่รูจักแกลูกคาไดจะรับ
ความสะดวกในการเขาถึงบริการและสามารถรับรูไดในคุณประโยชนและคุณคาของการบริการที่นําเสนอ
(Philip Kotler,2003 อางถึงใน กิ่งกานต จอมชัยแสงนภา,สุทธาวรรณ จีระพันธุ, 2559)
4. ดานการสงเสริมการตลาด(Promotions) หมายถึง ความสําคัญ ในดานการติดตอสื่อสารแก
ผูใชบริการโดยมีวัตถุประสงคที่จะแจงขาวสารหรือสิ่งชักจูงที่ทําใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ
และสามารถเปนกุญแจสําคัญของตลาดสายสัมพันธ (Philip Kotler,2003 อางถึงใน กิ่งกานต จอมชัยแสงนภา
,สุทธาวรรณ จีระพันธุ, 2559)
5. ไดใหความหมายคุณภาพในการใหบริการดานบุคลากร หมายถึง การบริการที่จะตองมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ซึ่งคนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคารับรูถึงคุณ ภาพหรือ
เปนผูทําลายคุณภาพก็ไดกิจการจะตองเตรียมกระบวนการเกี่ยวกับคนหรือบุคลากรเปนสิ่งสําคัญเริ่มตั้งแต
การสรรหาร การฝกอบรมและการกระตุนพนักงานโดยเฉพาะพนักงานสวนที่จะตองติดตอกับลูกคาโดยตรง
(ฉัตยาพร เสมอใจ ,2547 อางถึงใน พรรณราย จิตเจนการ, 2558)
6. ดานการสรางและลักษณะทางกายภาพหมายถึง การสรางและนําการนําเสนอลักษณะทางดาน
กายภาพใหกับลูกคาในดานที่เปนรูปแบบการใหบริการไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การ
เจรจาที่สุภาพออนโยน ฉับไวหรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรจะไดรับซึ่งอาจรวมไปถึงสภาพแวดลอมดวย
เชน การตกแตงภาพบรรยากาศ สีสัน รูปแบบ รานที่บริการ (Philip Kotler ,2003 อางถึงใน ทิพชญาณ
อัครพงศโสภณ ,2556)
7. ไดใหความหมายคุณภาพในการใหบริการดานกระบวนการ หมายถึง การที่จะสรางสรรคและการสง
มอบสวนประกอบของผลิตภัณฑตาง ๆโดยการอาศัยกระบวนการที่ไดวางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธตาง ๆ
ที่สําคัญสําหรับการบริการ ก็คือ เวลาและประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น กระบวนการบริการที่ดีจึง
ควรที่จะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสงมอบรวมถึงจะตองงายตอการปฏิบัติการ เพื่อที่จะให
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พนักงานไมเกิดความสับสนกับการทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวไปในทางกันและงานที่ไดก็
จะตองดีมี (ประสิทธิภาพ ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547 อางถึงใน พรรณราย จิตเจนการ, 2558)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิ่งกานต จอมชัยแสงนภา , สุทธาวรรณ จีระพันธุ (2559) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชบริการและ
ความพึงพอใจใน คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากร ไดแก ระดับการศึกษา รายได เวลาที่ติดตอกับธนาคาร มีระดับความ
พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05สวนปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ
อายุ อาชีพ มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 พฤติกรรม
การใชบ ริการมีค วามสั มพั นธ กับ ความพึง พอใจในคุ ณภาพการใหบ ริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊ กซี
สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
เกณรา ณ ถลาง, ภูษิต วงศหลอสายชล (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของธนาคารออม
สินสาขาหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา ลูกคาที่มีเพศตางกัน
มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาหนองหญาปลองแตกตางกัน ลูกคาที่มี
อายุตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาหนองหญาปลองแตกตางกัน
ลูกคาที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาหนองหญาปลอง
แตกตางกัน และในสวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการของธนาคาร
ออมสินสาขาหนองหญาปลองโดยดานที่มีความสัมพันธมากที่สุด คือ ดานบุคลากร

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่เรียกวาแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติโดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการรวบรวม
ขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการสถิติ
การเก็บรวบรมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขและผานความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา ไปดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเปนแบบออนไลนเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
ซึ่งกลุ มตั วอย าง คื อ สมาชิกของสหกรณออมทรั พย ครูศรีสะเกษ จํากัด โดยสุ มแบบสะดวก หลัง จากการ
รวบรวมขอมูลครบถวนแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคํานวณผลโดยการใชโปแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาใสรหัสและแปลงคาเปนตัวเลขเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลสําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ โดยแบงการวิเคราะห ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
และการเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด จําแนกตาม
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ปจจัยประชากรโดยใชวิธีการประมวลผลหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ทั้งนี้สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะขอมูลและวัตถุประสงค ดังนี้
1. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุมไดแก
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือนและระยะเวลาการเปนสมาชิก
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับ การวัด เชิง ปริ มาณ ได แก ปจจัย ส วนประสมทางการตลาดและคุ ณภาพการใหบ ริการสมาชิ กของ
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด จําแนก
ตามเพศโดยใชสถิติ t-test
2.2 เพื่ อศึ กษาคุ ณภาพการให บ ริ การสมาชิ กของสหกรณ ออมทรั พย ค รู ศรี สะเกษ จํ ากั ด
จําแนกตาม อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือนและระยะเวลาการเปนสมาชิกโดยใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปรจะนําไปสูการ
เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
ปจจัยประชากร ผลการวิเคราะหจํานวนและคารอยละของปจจัยประชากร ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุการทํางานสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะ
เกษ จํากัด ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 -40 ป สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 20,000 - 30,000 บาท ระยะเวลาการเปนสมาชิก ต่ํากวา 5 ป
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปจจั ยส วนประสมทางการตลาด พบว า สมาชิ กของสหกรณออมทรัพยค รูศรี สะเกษ จํ ากั ด มีระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และ
คา S.D. เทากับ 0.62 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานกระบวนการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.97
คุณภาพการใหบริการสมาชิก ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัดพบวา สมาชิกของสหกรณออม
ทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยภาพรวมในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และคา S.D. เทากับ 0.54 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ดานมาตรฐานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอทําใหคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด โดยสรุปผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาคุ ณภาพการให บริ ก ารสมาชิก ของสหกรณ อ อมทรั พย ครูศรี สะเกษ จํ ากั ด
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคุณภาพการใหบริการสมาชิก ดานมาตรฐานการใหบริการมากที่สุด สามารถ
อภิปรายสรุปผลไดดังนี้
1.1 ดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวา เปนไปไดวา การใหบริการของสหกรณมีการบริการที่ดี สามารถใหบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกได และการบริการมีความนาเชื่อถือ สามารถไววางใจในการมารับบริการจากสหกรณได
โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการ
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา ความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมาก สมาชิกเห็นดวยกับคุณภาพ
การใหบริการ มีการบันทึกขอมูลตาง ๆ ของสมาชิกอยางถูกตองและมีการตรวจสอบความถูกตอง กอนสงถึง
มือสมาชิก จึงทําใหสหกรณเกิดความเชื่อมั่นไววางใจแกสมาชิกทุกคน
1.2 ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
เปนไปไดวา สหกรณมีเจาหนาที่ใหบริการมีทักษะในการบริการ มีการบริการดวยความนุมนวล และมีอัธยาศัยดี
มีค วามรู ค วามสามารถ และตอบคํ าถามได อย า งถู กต องและชั ด เจนในการให บริ การต าง ๆ ของสหกรณ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออม
ทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา ดานคุณลักษณะของผูใหบริการความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก คือ เจาหนาที่มีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เจาหนาที่พูดอยางสุภาพ
ยิ้มแยมแจมใสและเจาหนาทีส่ ามารถอธิบายขัน้ ตอนการใหบริการไดอยางถูก เจาหนาที่สามารถดึงขอมูลของ
สมาชิกมาใชไดทันทีและรวดเร็ว
1.3 ด านมาตรฐานการให บริก าร มี ความคิดเห็นอยู ในระดับมาก ผู วิจัยมี ความคิดเห็นว า
เปนไปไดวา สหกรณมีสถานที่ ไดมาตรฐาน ไม แออัด สะอาด มีจุดรับบริการที่ เพียงพอตอการใหบริการ
อุปกรณ เครื่องมือ และเอกสารที่ใชในการสื่อสารมีความเพียงพอแกการใหบริการสมาชิก มีจุดบริการหรือ
เจาหนาที่เพื่อใหบริการตอบคําถามของสมาชิกอยางทั่วถึง สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ
(2559) วิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา ความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก สมาชิกเห็นดวยกับคุณภาพการใหบริการ
เกี่ยวกับ เครื่องมือและอุปกรณการใหบริการมีเพียงพอ การใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว มีความเสมอ
ภาคยุติธรรมในการใหบริการและมีการกําหนดกฎระเบียบในการบริการไวอยางชัดเจน
1.4 ดานความปลอดภัย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เปนไปไดวา
สหกรณมีวิธีการใหบริการทําธุรกรรมตาง ๆ ทางการเงินที่ปลอดภัย ไมมีความเสี่ยง และไมเกิดปญหาตาง ๆ
ตามมาภายหลัง มีการบริการที่แมนยํา ไมผิดพลาด มีการเก็บรักษาขอมูลสมาชิกไวเปนความลับสอดคลอง
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กับผลการวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
นาวิกโยธิน จํากัด พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก
สมาชิกเห็นดวยกับคุณภาพการใหบริการมากกวาขออื่นๆสามอันดับแรก คือ สถานที่ใหบริการ มีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยและสหกรณมีการเก็บรักษาขอมูลสมาชิกไวเปนความลับ
1.5 ดานการติดตอสื่อสาร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เปนไปไดวา
การใหขอมูลขาวสารแกสมาชิกไดครบถวนตามความตองการ สมาชิกสามารถติดตอไดงาย ทั้งกับเจาหนาที่
เอง และทางเว็บไซด ไลน เจาหนาที่ที่ใหขอมูลตาง ๆ แกสมาชิกสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย สมาชิกไดรับ
ความสะดวก สบาย ไมยุงยาก และงายตอการเขาใชบริการ สอดคลองกับผลการวิจั ยของ ชัชพล นับถือดี,
จุติพร ฝูงใหญ,วรางคณา ธุวังควัฒน,จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน,ชดชนก พริ้งเพราะ (2562) วิจัยเรื่อง คุณภาพการ
ใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สมาชิก
สามารถติดตอกับทางสหกรณโดยผานผูประสานงาน ในการติดตอขอรับบริการ มีการแจงทําการลวงหนา
สหกรณมีระยะเวลาเปด – ปดที่เหมาะสม ใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว สมาชิกสามารถติดตองานบริการ
ทางโทรศัพท โทรสาร
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ
จํากัด จําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการ
ใหบริการ สามารถอภิปรายสรุปผลไดดังนี้
2.1 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ที่มีเพศตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
คุณภาพการใหบริการโดยรวมตางกัน โดยผลการวิจัยพบวา เพศชายและเพศหญิงมีผลตอคุณภาพการ
ใหบริการในภาพรวมที่ตางกัน ทั้งในดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ดานคุณลักษณะของผู
ใหบริการ ดานมาตรฐานการใหบริการ ดานความปลอดภัย และดานการติดตอสื่อสาร สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ รุงทิพย มณเทียร, ณัชชา กริ่มใจ, ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มี
ต อ การให บ ริ ก ารของสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั กงานมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ทยาลั ย จํ า กั ด พบว า
สมาชิ กที่ มีเ พศต า งกั น ความพึ ง พอใจของสมาชิ กต อการให บ ริ การของสหกรณ อ อมทรั พย พนั กงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากัด โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
2.2 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ที่มีอายุตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
คุณภาพการใหบริการโดยรวมตางกัน โดยผลการวิจัยพบวา ที่มีอายุตางกัน ทําใหคุณภาพการใหบริการ
สมาชิกโดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวาคุณภาพการใหบริการสมาชิก ดานมาตรฐานการ
ใหบริการตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิ่งกานต จอมชัยแสงนภา,
สุทธาวรรณ จีระพันธุ (2559) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจใน คุณภาพการ
ใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ปจจัยดานประชากร อายุ ที่
แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ จังหวัด
สมุทรปราการ แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05

11

2.3 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ที่มีสถานภาพไมตางกัน ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา คุณภาพการ
ใหบริการสมาชิกทุกดานก็ไมตางกัน สอดคลองกับผลวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเรื่อง คุณภาพการ
ใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบว า สถานภาพสมาชิกสหกรณฯ มีส ถานภาพ
ตางกันมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพ การใหบริการโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
2.4 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศ รีสะเกษ จํากัด ที่มีการศึกษาตา งกัน ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวาคุณภาพการ
ใหบริการสมาชิก ดานดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ดานคุณลักษณะของผูใหบริการ ดาน
มาตรฐานการใหบริการ ดานความปลอดภัย ดานการติดตอสื่อสาร ตา งกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สอดคล องกั บผลวิ จั ยของ นิ รั น ทร อ อ นนุ ม ,กิ ต ติ ม า จึ ง สุ ว ดี ,ประนอม คํ า ผา (2557) วารสารวิ ชาการ
คณะบริ หารธุ รกิจ ปที่ 9 เลมที่ 2 เดือน พฤศจิ กายน 2557 หนา 1-15 วิจัย เรื่องคุ ณภาพการใหบริการของ
สหกรณการเกษตรเมืองอุบล จํากัด พบวา พบวา การศึกษาตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
2.5 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวาคุณภาพการ
ใหบริการสมาชิก ดานความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ดานมาตรฐานการใหบริการ ดานการ
ติดตอสื่อสาร ตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลวิจัย รุงทิพย มณเทียร, ณัชชา กริ่มใจ,
ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพย
พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด ผลการวิจัยพบวา สมาชิกที่มีรายไดตางกัน มีความ
พึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จํากัด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.6 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิกไมตางกัน
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา คุณภาพการใหบริการสมาชิกโดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา
คุณภาพการใหบริการสมาชิกทุกดานก็ไมตางกัน สอดคลองกับผลวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559) วิจัยเรื่อง
คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวาระยะเวลาการเปนสมาชิกสมาชิก
สหกรณฯมีระยะเวลาการเปนสมาชิกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
3. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด สามารถอภิปรายสรุปผลรายดานไดดังนี้
3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ
สหกรณ ออมทรั พย ค รู ศ รี ส ะเกษ จํ า กั ด ผู วิจัย มี ค วามคิ ด เห็ นว า สหกรณ มีการบริ การด า นเงิ นฝากที่
หลากหลายใหแกสมาชิก มีการบริการเงินกูที่หลากหลาย การบริการที่รวดเร็วมีความถูกตอง และการบริการ
ตาง ๆ ของสหกรณสรางความพึงพอใจแกสมาชิกไดเปนอยางดี สามารถตอบสนองความตองการใหแกสมาชิกได
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
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บริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารมีผลิตภัณฑและการบริการที่มีความหลากหลายตรงกับ
ความตองการ ผูใชบริการสามารถเลือกใชผลิตภัณฑทางการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการ
3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในดานราคา เกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู
คาธรรมเนียมตาง ๆ ไมสงผลตอการมาใชบริการของสมาชิก โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย มณเทียร
, ณัชชา กริ่มใจ, ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการใหบริการของ
สหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด ความพึงพอใจของสมาชิกดานราคาไม
ส ง ผลต อ การให บ ริ ก ารสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย จํ า กั ด
ซึ่งสมาชิกไดเนนไปที่การบริการในดานของพนักงาน ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และในเรื่องสวัสดิการ
ตาง ๆ มากกวาในเรื่องของราคาคาธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยเงินกู
3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานที่ใหบริการ ที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการ
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สมาชิกมีความคาดหวังในเรื่องของ
ความพร อมในการที่ จะให บริ การไดต ลอดเวลาเมื่อถึ งเวลาที่ เป ดทํ าการ โดยมีส ถานที่ พร อมให บริ การที่
เหมาะสมกั บความต องการของสมาชิก และมี การบริ การที่ส ะดวก รวดเร็วในการเข ามารับบริการ ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ แถวกระต าย (2556) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจที่มีผ ลตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกราชวงศ ลูกคามีความพึงพอใจ
ตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานสถานที่อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 สถานที่ตั้งของธนาคาร
ควรตั้งอยูในยานธุรกิจ สะดวกตอการทําธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกลูกคา เชน
มีที่จอดรถเพียงพอ
3.4 ปจ จัยส วนประสมทางการตลาด ด านการสงเสริมการตลาด ที่มีผลต อคุณภาพการ
ใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สหกรณมีชองทางสื่อสาร
ขอมูลขาวสารที่หลากหลาย มีการสื่อสารขอมูลขาวสารใหสมาชิกทราบถึงสวัสดิการตาง ๆ ที่จะไดรับ และ
การสื่อสารขอมูลขาวสารมีความทั่วถึง มีการสื่อสารขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิและประโยชนตาง ๆ ที่สมาชิก
จะไดรับ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน เชาเจริญ (2559) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญซึ่งผูใชบริการจะพึงพอใจในการใช
บริการธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน)โดยจะพิจารณาจากการที่ธนาคารมีของรางวัล ของสมนาคุณ
การมีสิทธิพิเศษตางๆ ที่นาสนใจจากพันธมิตรของธนาคาร การเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑและบริการตางๆ ที่
ถูกตองครบถวนและทันสมัย อยางสม่ําเสมอ
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3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร ที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เจาหนาที่ของสหกรณมีความรู ความสามารถ
สามารถตอบคําถามไดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสหกรณเจาหนาที่ข องสหกรณมีการแกไขปญหาต าง ๆ และตอบ
คําถามไดทันทวงที สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับสมาชิกไดเปนอยางดี โดยสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รุงทิพย มณเทียร, ณัชชา กริ่มใจ, ชนิดาภาดี สุขอนันต (2560) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มี
ตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํากัด ดานบุคลากร
พบวา อยูในระดับมากที่สุด เจาหนาที่มีความสุภาพออนโยน เปนกันเองและใชถอยคําที่สุภาพ เจาหนาที่มี
ความกระตือรือรนเต็มใจในการใหบริการ และมีการแตงกายที่สุภาพเรียบรอย
3.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอ
คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สหกรณมีเครื่องมือ
สื่อสารที่ทันสมัย และทันตอเหตุการณใหแกสมาชิกไดรับขาวสารที่รวดเร็วกวาที่อื่น เจาหนาที่ใหบริการดวยความ
รวดเร็ว ยิ้มแยมแจมใส ทําใหสมาชิกเกิดความประทับใจตั้งแตครั้งแรกที่เขารับบริการ มีการตกแตงสถานที่
สะดวกสบาย มีปายบอกทางไปแตละจุดที่ชัดเจน เจาหนาที่แตงกายสุภาพ สะอาดเรียบรอย และมีอุปกรณที่
ทั นสมั ย โดยสอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ ชุ ติ มณฑน เช า เจริ ญ (2559) วิ จั ย เรื่ อง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
ความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ปจจัยดานบุคลากร สงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน) ดานปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีการ
ตกแตงภายในและภายนอกธนาคารที่มีความทันสมัยมีระเบียบเรียบรอย สวยงาม สถานที่ใหบริการสะอาด
เรียบรอย เครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัยและในการจัดเก็บเอกสาร/อุปกรณหรื อ
เครื่องใชสํานักงาน
3.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิก
ของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สหกรณมีกระบวนการในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน งายตอการเขามาใชบริ การ ขั้นตอนการใหบริการรวดเร็ ว
คล องตัว ไมทํา ใหส มาชิกเกิ ดความสั บ สนในการเข ารั บ บริการ มี การให บ ริการที่เ ท า เที ย มกัน และเป น
มาตรฐานเดียวกันไมแบงชนชั้น โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ แถวกระตาย (2556) วิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจที่มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่
แยกราชวงศ ลูกคามีความพึงพอใจตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานกระบวนการ ธนาคารมีการบริหาร
การจัดคิวที่มีคุณภาพ ใหบริการอยางเปนขั้นตอน เปนไปตามลาดับกอนหลัง มีการลดขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน การนําระบบคิวมาใช ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น สวนพนักงานตอนรับใหบริการอยาง
เปนขั้นตอนและรวดเร็วและธนาคารควรมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะ
1. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ สหกรณควรมีการบริการดานเงินฝากที่หลากหลาย
รูปแบบในการรับฝากเงิน มี การบริ การเกี่ ยวกับด านเงิ นกูที่หลากหลายและทั่ วถึง มี การบริ การที่รวดเร็ ว
กระชั บ มี ค วามถู กต อง ทํ าให การบริ การต าง ๆ สร า งความพึ ง พอใจแก ส มาชิ กได เ ป นอย า งดี สามารถ
ตอบสนองความตองการใหแกสมาชิกไดมากที่สุด
2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานราคา สหกรณควรมีการพัฒนาทางดานทางดานดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่หลากหลาย และมีดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ํากวาที่อื่น พัฒนาในเรื่องของคาธรรมเนียมตาง ๆในเรื่องเกี่ยวกับ
การหักเงินที่กู มีดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้นสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากประจําเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกสมาชิก
ที่ตองการฝากเงิน
3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานสถานที่ใหบริการ สหกรณควรมีการพัฒนาในเรื่องสถานที่ ให
มีความเพียงพอแกสมาชิกที่มาใชบริการ และมีปายบอกทางตลอดทาง เพื่อใหสมาชิกไปถูกจุดที่จะใชบริการ
และมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อความรวดเร็วในการใชบริการของสมาชิก
4. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด สหกรณควรมีการพัฒนาชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องเงินกูและเงิน
ฝากตาง ๆ มีชองทางการสื่อสารที่ทันสมัย ทันกับเหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน
5. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานบุคลากร สหกรณควรพัฒนาบุคลากรที่ใหบริการแกสมาชิก
ใหมีการบริการที่เปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ ตอบคําถามเกี่ยวกับสหกรณไดอยางแมนยํา แกไข
ปญหาตาง ๆ เฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกที่มารับบริการได
6. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สหกรณควรพัฒนาใน
เรื่องของงเครื่องมืออุปกรณในการใหบริการตาง ๆ ใหทันสมัยและทันตอเหตุการณ และเครื่องมือสื่อสารที่
ทันสมัยเพื่อใหสมาชิกไดรับรูขาวสารตาง ๆ ไดรวดเร็วและทั่วถึง
7. ป จจั ย ส วนผสมทางการตลาด ด า นกระบวน สหกรณ ค วรมี การพั ฒ นาสหกรณ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนและงายตอสมาชิกที่
เขามารับใชบริการ ขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ที่ใหบริการมีความรวดเร็ว คลองตัว ไมทําใหสมาชิกเกิดความ
สับสนในการเขารับบริการ มีการใหบริการที่เทาเทียมกัน และเปนมาตรฐานเดียวกันไมแบงชนชั้น
8. จากผลการศึกษาคุณภาพการให บ ริการสมาชิ ก สหกรณมีคุณภาพการให บริ การสมาชิกใน
ภาพรวมอยูในระดับมากอยูแลว โดยมีคุณภาพการใหบริการ. ดานมาตรฐานการใหบริการมากสูงที่สุด ดังนั้น
สหกรณจึงควรคงความเปนมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการแบบนี้ตอไปยอมจะสงผลใหสหกรณสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ไดวางไว และลดปญหาในเรื่องของการบริการที่สงผลใหสมาชิกไมพึงพอใจในการบริการ
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