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ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลําปาง 
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Cooperatives Limited, Surasak Montri Military Camp, Lampang Province 
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บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดลําปาง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดลําปาง 

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ   

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Varience) หรือค่า F-Test 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นยศ จ่าสิบตรี-สิบเอก ส่วนใหญ่อยู่สังกัด มทบ.32 โดยระยะเวลา

การเป็นสมาชิกตํ่ากว่า 5 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพการสมรส  ประเภทที่สมาชิกใช้บริการเป็น

ส่วนใหญ่ คือ ฝาก-ถอน 1,001 – 10,000 บาท จํานวนท่ีสมาชิกมาใช้บริการ เดือนละ 1 คร้ัง และ บัญชีเงินฝาก-กู ้

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ส่วนใหญ่ คือ บัญชีเงินฝาก 10,001 – 100,000 บาท 

ปัจจัยย่อย 10 อันดับสูงสุดของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิก

สหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยได้แก่ พื้นที่ภายใน

สํานักงานเพียงพอต่อการให้บริการ รองลงมาคือ ระยะเวลาในการฝาก-ถอนเงินเหมาะสม เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของ

สหกรณ์ มีความทันสมัย กระจายผลตอบแทนแก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม การได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก

สหกรณ์ ระยะเวลาในการคืนเงินกู้เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทที่ดีในการให้บริการ ให้บริการด้วยความสุภาพ 

สหกรณ์มีข้ันตอนในการดําเนินการท่ีกระชับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนทําให้งานรวดเร็ว และ ให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถามได้

เป็นอยา่งดี ตามลําดับ ตามลําดับ 

ABSTRACT 

This independent study aimed to examine member satisfaction towards services of Lampang Military District 

Savings and Credit Cooperatives Limited, Surasak Montri Military Camp, Lampang. Questionnaires were used as the 
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tool to collect data from its members. Data obtained were analyzed by the descriptive statistics, including frequency, 

percentage, means, and standard deviation as well as the One Way Analysis of Variance or the F-Test.    

The findings presented that most samples held the army rank of Sergeant Major Third Class – Sergeant, 

affiliated to 32nd Military Circle, and  had been the member of the studied savings and credit cooperatives for less 

than 5 years. They graduated in high-school level of education and were married. Type of service that the majority 

took was deposit services for the amount of money at 1,001-10,000 Baht. They took services there at the frequency 

of once a month. Most of them owned the saving account with the saving amount of 10,001-100,000 Baht.  

 Hereafter were respectively listed the top ten elements of service marketing mix affecting the satisfaction of 

members towards services of Lampang Military District Savings and Credit Cooperatives Limited, Surasak Montri 

Military Camp, Lampang. The element affecting their satisfaction at the highest level was to have adequate service 

area to serve members. Then, it was followed by to spend appropriate time for deposit service, to have modern 

tools and devices to serve members, to give a fair profit sharing to members, to provide business and academic 

services to members, to offer appropriate payback period for loaning customers, to have a friendly staff with good 

manner to serve members, to serve members politely, to have easy and concise service process, which made the 

work flow swiftly, and to offer advices or give answers to all service inquiries well, respectively. 

บทนํา  

 สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจแบบหน่ึงท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจเกือบทุกด้าน เริ่มต้ังแต่การผลิต การจําหน่ายและ

การบริโภค ถ้าสามารถทําให้กระบวนการทางสหกรณ์มีประสิทธิภาพแล้วจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญของรัฐในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา เพราะสหกรณ์มีบทบาทในการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่าง

ยุติธรรมสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ ์(ณัฐพันธ ์พิณสุวรรณ,์ 2552)   

สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ก่อตั้งมาแล้ว 29 ปีโดยมีสมาชิกสหกรณ์เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 

2559 จํานวน 1,008 คน มีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปีจํานวน 49 คน สมาชิกลาออกระหว่างปีจํานวน 35 คน สมาชิก

เสียชีวิต 5 คน คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1017 คน (รายงานประจําปี, 2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่

รับราชการทหารภายในจังหวัดลําปางร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักการออมเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองและ

ช่วยเหลือสมาชิกทหารซ่ึงกันและกันในรูปแบบของสวัสดิการ  และการสงเคราะห์อันก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจใน       

การปฏิบัติงานของข้าราชการทหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าประกอบกับ

ภาวะความเส่ียงจากการลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดความเส่ียงในด้านการเงินแต่จาก

การศึกษารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําป ี2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด  พบว่าเม่ือ

เปรียบเทียบระหว่างเงินกู้กับเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์ เงินรับฝากจะน้อยกว่าเงินกู้โดยเงินรับฝากลดลงจากปีท่ีแล้ว

ร้อยละ 7.56 คงเหลือเงินรับฝากอยู่ 129,034,703.28 บาท และมีเงินกู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.8  มีเงินกู้คงเหลือท่ีสมาชิก 
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390,326,291.00 บาท (รายงานกิจการประจําปี 2559) สมาชิกสหกรณ์มีการออมค่อนข้างน้อย อัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่

น้อยกวา่เม่ือเทียบกับการปันผลทุนเรือนหุ้นที่ได้จากการกู้ของสมาชิกสหกรณ์ทําให้สมาชิกสหกรณ์นิยมท่ีจะกู้มากกว่าที่จะ

ฝากเงิน (ศักดา คําวัง, 2560: สัมภาษณ์) นโยบายของสหกรณ์เองท่ีให้สมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นคนค้ําให้คนท่ีจะกู้เท่าน้ัน  

ทําให้ผู้ท่ีไม่ประสงค์ท่ีจะคํ้าให้ผู้ท่ีจะกู้ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ไพโรจน์ สมเพ็ชร, 2560: สัมภาษณ์)  

การกระจายข่าวสารท่ีต้องผ่านมาทางคณะกรรมการทําให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับข่าวสารท่ีล่าช้า (สุทธิรักษ์ หอมสะอาด, 

2560: สัมภาษณ์) และในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการเงินของสถาบันการเงินอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึนซึ่งให้ผลประโยชน์แก่

สมาชิกสหกรณ์ท่ีมากกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบก ลําปาง จํากัด นอกจากน้ันยังมีปัญหาภายในเกี่ยวกับ

พนักงานในด้านความโปร่งใส ปัญหาในการให้บริการท่ีไม่ตรงตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ปัญหาความล่าช้าใน

กระบวนการ เช่น ได้เงินช้า และความไม่ม่ันคงขององค์กรส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์

บางส่วน อีกท้ังทางสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ยังไม่เคยมีการวัดความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์

มาก่อน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการซ่ึงการบริการเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง ควรมีการ

พัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเน่ือง เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึนกว่าท่ีมาตรฐานกําหนด เพื่อให้

สมาชิกสหกรณ์ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานของสหกรณ์จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาเพื่อ

ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา  

ช่องทางการจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ ลักษณะกายภาพและบุคคล เพื่อจะนําไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง 

จํากัด ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2551: 180-181) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ” 

ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง”  

และตามความหมายท่ียึดประสบการณ์เกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้าเป็นหลัก ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจ เป็นผลที่

เกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อย่างท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใน

ระยะเวลาหน่ึง” หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า “ความพึงพอใจหมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์

หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง”  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549: 154) ได้ให้ความหมายว่า ความพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง อารมณ์แห่ง

ความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าท่ีได้ใช้บริการและความรู้สึกน้ันนํามาซ่ึงความต้องการในการใช้บริการซํ้า จนในท่ีสุดเกิด

ความติดใจต้องการใช้บริการกับธุรกิจน้ันให้นานเท่านานตราบเท่าท่ีความพอใจน้ันยังคงอยู่หรืออีกนัยหน่ึงคือ  

ความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ได้เกิดข้ึนแล้ว และ“ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินภาพรวม

ท้ังหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรืออีกนัยหน่ึงคือ  

“ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549: 18) 
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แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555: 14-16)  

ได้กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place)  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และ ส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ี จะศึกษาความพึงพอใจของสมาชิก ตามแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจของ

สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ข้ันตอนการศึกษาเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น โดยจากเอกสารรายงานประจําปี 2559 สหกรณ์

ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด พบว่า สหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 1,017 คน เนื่องจากประชากรท่ีต้องการศึกษามี

ขนาดใหญ่ประกอบกับระยะเวลาในการทําการศึกษามีจํากัด ทําให้ไม่สามารถสอบถามข้อมูลจากประชากรท้ังหมดได้  

จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร และได้ทบทวนแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม 

ทําการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 10 ชุด เพื่อทดสอบความเข้าใจของคําถามและปัจจัยต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่

จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 300 ชุด ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกนํามาวิเคราะห์และสรุปผลก่อน

จัดทําและนําเสนอรายงานการค้นคว้าแบบอิสระ   

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ค่ายสุรศักด์ิมนตร ี

จังหวัดลําปาง 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ในการศึกษาครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้วิธีการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling: SRS) โดยเก็บแบบสอบถามผู้ท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง 

จํากัด ค่ายสุรศักดิ์มนตร ีจังหวัดลําปาง 
 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นยศ จ่าสิบตรี-สิบเอก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่สังกัด มทบ. 32 

โดยระยะเวลาการเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 5 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพการสมรส  

ประเภทที่สมาชิกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ คือ ฝาก-ถอน 1,001 – 10,000 บาท จํานวนที่สมาชิกมาใช้บริการเดือนละ 1 ครั้ง 
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และบัญชีเงินฝาก-กู้ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ส่วนใหญ่ คือ บัญชีเงินฝาก 10,001 – 

100,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ในการใช้บริการสหกรณ์ออม

ทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด

ทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.68) โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อระดับ       

ความพึงพอใจ ได้แก่ ระยะเวลาในการฝาก-ถอนเงินเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการคืนเงินกู้

เหมาะสม ค่าเฉล่ีย 3.83 และ ประเภทของเงินฝากมีหลากหลาย(ออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ) ค่าเฉล่ีย 3.71  

ตามลําดับ 

ด้านราคา มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบก

ลําปาง จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.51) โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจ 

ได้แก่  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์มีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญม ี    

ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.61 และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 3.59 ตามลําดับ  

ด้านช่องทางการจําหน่าย มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์

จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.43) โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อระดับ

ความพึงพอใจ ได้แก่ การติดต่อเข้าถึงบัญชีสหกรณ์  โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร (เช่น โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร  

เว็บบอร์ด E-mail ) ค่าเฉล่ีย 3.71 รองลงมาคือ สหกรณ์มีช่องทางการติดต่อ ในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และกระทู้ถาม - 

ตอบทางเว็บไซต์ และfacebook ค่าเฉล่ีย 3.66 และมีการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือส่ือ Online 

อย่างต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.58 ตามลําดับ 

ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์

จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.73) โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อระดับ

ความพึงพอใจ ได้แก่ กระจายผลตอบแทนแก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.84 รองลงมาคือ การได้รับบริการทาง

ธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.83 และ การจัดสรรกําไรคืนสมาชิกในรูปเงินปันผลมีความเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 3.76 ตามลําดับ 

ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออม

ทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.69) โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกที่มีผลต่อ

ระดับความพึงพอใจ ได้แก่  สหกรณ์มีข้ันตอนในการดําเนินการท่ีกระชับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนทําให้งานรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 

3.80 รองลงมาคือ สหกรณ์จัดเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการสมาชิกเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.79 และ สมาชิกได้รับความสะดวกใน

การให้บริการของสหกรณ์ ค่าเฉล่ีย 3.78 ตามลําดับ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์

จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.74) โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อระดับ
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ความพึงพอใจ ได้แก่  พื้นที่ภายในสํานักงานเพียงพอต่อการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ของสหกรณ์มีความทันสมัย ค่าเฉล่ีย 3.85 และ ห้องน้ํามีความสะอาดและสะดวก ค่าเฉล่ีย 3.76 ตามลําดับ 

ด้านบุคคล มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบก

ลําปาง จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.77) โดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจ 

ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทท่ีดีในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.82 รองลงมาคือ ให้บริการด้วยความสุภาพ ค่าเฉล่ีย 

3.81 และ ให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 3.80 ตามลําดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด จําแนกตามยศ ระยะเวลาการ

เป็นสมาชิก และสังกัด 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออม

ทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด จําแนกตามยศ พบว่าปัจจัยในทุกด้านมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ยศพันตรี-พันเอกพิเศษ ซ่ึงปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด เช่น ระยะเวลาในการฝาก-ถอนเงินเหมาะสม การจัดสรร

กําไรคืนสมาชิกในรูปเงินปันผลมีความเหมาะสม การติดต่อเข้าถึงบัญชีสหกรณ์  โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร (เช่น โทรศัพท ์

จดหมาย โทรสาร เว็บบอรด์ E-mail) เป็นต้น 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ ์

ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด จําแนกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตํ่ากว่า 5 ปี ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด คือ สหกรณ์จัดเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการสมาชิกเพียงพอ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6-10 ปี ปัจจัยย่อยท่ีม ี

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สหกรณ์มีขั้นตอนในการดําเนินการท่ีกระชับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนทําให้งานรวดเร็ว และระยะเวลา

การเป็นสมาชิก 16 ปีข้ึนไป ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ส่วน

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์

จังหวัดทหารบกลําปางจํากัด ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 11-15 ปี ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีความพึง

พอใจมากที่สุด เช่น ระยะเวลาในการฝาก-ถอนเงินเหมาะสม การจัดสรรกําไรคืนสมาชิกในรูปเงินปันผลมีความเหมาะสม 

พื้นท่ีภายในสํานักงานเพียงพอต่อการให้บริการ เป็นต้น 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ ์

ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด จําแนกตามสังกัดพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย  ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านบุคคล  มีผลต่อความพึงพอใจของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด มทบ.32 ซ่ึงปัจจัยย่อยที่มีความพึงพอใจมากที่สุด เช่น ระยะเวลาในการฝาก-ถอนเงินเหมาะสม 

การจัดสรรกําไรคืนสมาชิกในรูปเงินปันผลมีความเหมาะสม การติดต่อเข้าถึงบัญชีสหกรณ์  โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร  

(เช่น โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร เว็บบอร์ด E-mail) เป็นต้น ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบ

แบบสอบถามสังกัด ช.พัน 4 ร้อย 4 ซ่ึงปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ กองทุนช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม 

มีความเหมาะสม 
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง 

จํากัด ค่ายสุรศักดิ์มนตร ีจังหวัดลําปาง สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ได้ดังต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์

จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ในระดับมาก เช่น ในเร่ืองระยะเวลาในการคืนเงินกู้เหมาะสม เป็นต้น สอดคล้องกับผล

การศึกษาของวนิดา ดาวเรือง (2558) โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จํากัด โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมาชิกม ี         

ความพึงพอใจในด้านระยะเวลาการส่งชําระการกู้เงินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด

ทหารบกลําปาง จํากัด ในระดับมาก เช่น อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์มีความเหมาะสม เป็นต้น สอดคล้องกับผล

การศึกษาของวนิดา ดาวเรือง (2558) โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จํากัด โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมาชิกมี          

ความพึงพอใจในด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน  

ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออม

ทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ในลําดับแรก ได้แก่ การติดต่อเข้าถึงบัญชีสหกรณ์โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร  

(เช่น โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร เว็บบอร์ด E-mail และในด้านทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมและสะดวกในการมาติดต่อกับ

สหกรณ์มีระดับความพึงพอใจลําดับท้ายสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารี ทิพย์ประเสริฐ (2553) โดยผล

การศึกษาพบว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์

การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด ด้านทําเลท่ีต้ังของสหกรณ์มีความเหมาะสมและสะดวกแก่สมาชิกผู้มาใช้บริการเป็นลําดับ

แรก  

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ ์

ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด ในระดับมาก เช่น การจัดสรรกําไรคืนสมาชิกในรูปเงินปันผลมีความเหมาะสม  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วนิดา ดาวเรือง (2558) โดยผลการศึกษาพบว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสารภ ี

โชคชัย จํากัด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ ด้านการเฉล่ียคืนตามรายส่วนธุรกิจและอัตราเงินปันผล 

ตามหุ้นของสหกรณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออม

ทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมระดับมาก เช่น สหกรณ์มีขั้นตอนในการดําเนินการท่ีกระชับไม่ยุ่งยากไม่

ซับซ้อนทําให้งานรวดเร็ว สหกรณ์จัดเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการสมาชิกเพียงพอ สมาชิกได้รับความสะดวกในการให้บรกิาร

ของสหกรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวารี ทิพย์ประเสริฐ (2553) โดยผลการศึกษาพบว่า สมาชิกของสหกรณ์

การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด  

ด้านกระบวนการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก 
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คือ สมาชิกได้รับความสะดวกในการให้บริการของสหกรณ์ สหกรณ์มีขั้นตอนในการดําเนินการท่ีกระชับ ไม่ยุ่งยาก  

ไมซั่บซ้อน ทําให้งานรวดเร็ว และสหกรณ์จัดเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการสมาชิกเพยีงพอ เช่นกัน 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออม

ทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมในระดับมาก เช่น พื้นที่ภายในสํานักงานเพียงพอต่อการให้บริการ  

การจัดสํานักงานสหกรณ์สวยงามเป็นสัดส่วน เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวารี ทิพย์ประเสริฐ (2553)  

โดยผลการศึกษาพบว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์

การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด ด้านสถานที่/ส่ิงอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อท่ีมีระดับ       

ความพึงพอใจมากคือ สหกรณมี์สถานท่ีในการให้บริการอย่างกว้างขวางและเป็นสัดส่วน เชน่กัน  

ปัจจัยด้านบุคคลท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด

ทหารบกลําปาง จํากัด โดยรวมในระดับมาก เช่น พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทท่ีดีใน

การให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอังคณา โกมลตรี (2556) โดยผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ค่ายสิรินธร จํากัด มีความพึงพอใจในปัจจัยหลักในการให้บริการในด้านบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลําดับแรกอยู่ในระดับมากคือ การพูดจาด้วยถ้อยคําและนํ้าเสียงท่ีสุภาพเหมาะสมกับ

กาลเทศะ วารี ทิพย์ประเสริฐ (2553) โดยผลการศึกษาพบว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด ม ี  

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์การเกษตรสารภี โชคชัย จํากัด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมาก เช่น การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาดเหมาะสม มีกิริยาวาจานํ้าเสียงท่ีสุภาพอ่อนหวาน 

อ่อนโยน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง 

จํากัด ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะสําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปางใน     

การวางกลยุทธส่์วนประสมทางการตลาดบริการ ดังต่อไปน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

สหกรณ์ควรจะมีการแจ้งรายละเอียดในแต่ละด้านดังกล่าวให้แก่สมาชิกสหกรณ์ตามส่ือการติดต่อสื่อสารต่างๆ 

เช่น การติดประกาศ หรือการแจ้งผ่านส่ือ Online เป็นต้น รวมท้ังการจัดพนักงานเพื่อตอบข้อสงสัยของสมาชิกสหกรณ์ 

เพื่อให้มีความชัดเจนเพิ่มมากข้ึน  

ด้านราคา 

สหกรณ์อาจจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการจํากัดวงเงินข้ันตํ่าในการฝากเงินให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

จากเดิมท่ีต้องฝากเงินคร้ังแรก ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท สหกรณอ์าจมีการปรับลดลงเพื่อให้สมาชิกมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

เพิ่มช่องทางการติดต่อโดยไม่ต้องมาใช้บริการสหกรณ์ ด้วยตนเอง เช่น ใช้ระบบ Online รวมท้ังในด้านม ี         

การแจ้งข่าวหรือสิทธิพิเศษต่างๆให้แก ่สมาชิกได้รับทราบผ่านทาง SMS, E-mail, จดหมายและส่ือออนไลน์ เป็นต้น 
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ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

สหกรณ์เองควรมีการจัดทุนการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมให้กับสมาชิกสหกรณ์โดยการจัดสรรเงินเพื่อเพิ่ม

เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโดยเฉพาะ และอาจมีการเพิ่มวงเงินจากข้อกําหนดเดิมเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจ

เพิ่มมากข้ึน 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

สหกรณ์ควรสํารวจความต้องการของสมาชกิสหกรณร์วมถึงการจัดการประชุมสําหรับสมาชิกสหกรณ์โดยเฉพาะ

เพื่อจัดทําหลักเกณฑ์ในด้านการกู้เงินเพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

สหกรณ์ควรมีการจัดท่ีน่ังสําหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มาใช้บริการในส่วนของยศที่ตํ่ากว่าพันตรี-พันเอกพิเศษให้มี

เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่สูงขึ้น 

ด้านบุคคล 

สหกรณ์ควรมีการจัดการประชุมของสมาชิกสหกรณ์ในทุกช้ันยศโดยเฉพาะยศท่ีตํ่ากว่าพันตรี-พันเอกพิเศษเพ่ือ

เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทางสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละชั้นยศแล้วนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลําปาง 

จํากัด ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลําปางในครั้งน้ี จึงควรมีการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะ

กลุ่ม เช่น กลุ่มที่มียศต่างกัน หรือกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เพ่ือปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการให้ตรง

ตามความต้องการของกลุ่ม และการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียว ควรเพิ่มวิจัย

ในเชงิคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและมีความชัดเจนในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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