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บทคัดย่อ
การค้นคว้าแบบอิส ระนี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่อ ความพึงพอใจใน
คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารสมาชิก ของสหกรณ์ เ ครดิต ยูเ นี่ ย นฟรีเ ทรด จ ากัด และเพื่อ รวบรวม
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสมาชิกเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด นาไปใช้ในการพัฒนาให้มมี าตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ คือ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด จานวน
387 ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งด้ว ย t-test และ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) F-Test ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด สมาชิกทีใ่ ช้บริการของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึน้ ไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบ
อาชีพนักธุรกิจแอมเวย์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปมี
่ ระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด ภาพรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี

ระดับ 0.05 ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบวิธวี เิ คราะห์
การถดถอยแบบพหุคุณที่มตี วั แปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป ใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 พบว่า
คุณภาพการให้บริการทัง้ 5 ด้าน ส่งผลต่อความพึงพอใจได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05
โดยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจสมาชิกสหกรณ์ฯ มากที่สุด คือ ด้านความน่ าเชื่อถือ
ไว้ใจ ด้านการให้ความมันใจต่
่ อลูกค้า ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ABSTRACT

Objective of this independent study for study the factors affecting to satisfaction
on service quality Free Trade credit union cooperative limited member get and collected
some comment of member about satisfied on service quality of Free Trade credit union
cooperative limited to improve the service quality for better. The sample of this study is
3 8 7 member of Free Trade credit union cooperative limited classified by gender age
status education and occupation collected data by questionnaire analyze the data with
descriptive statistics such frequency percentage mean standard deviation comparing
different by t-test and One-way ANOVA or F-Test at significance 0.05 level.
Study finding: The factors affecting to satisfaction on service quality of Free Trade
credit union cooperative limited member the sample who get the service of firm almost
there is female higher 45 years old married Bachelor's degree level and them working on
AMWAY business owner. Result of general data analysis can find the level of satisfaction
of Free Trade credit union cooperative limited member not difference at statistical
significance 0.05. The researcher running test the hypothesis for locate the relation of all
factors by multiple linear regression with more 2 factors at 95% confidence interval finding:
the 5 factors of service quality affecting to satisfaction with 0 . 0 5 statistical significance.
The service quality factor affecting to satisfaction of member can sorted in order trust
factor next assurance factor responsiveness factor empathy factor and Tangible factor.
Keywords : Satisfaction, Quality of Service, Credit Union Cooperative.

บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด เดิมเริม่ ต้นมาจากหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี 2540 เกิดความเดือดร้อนทางการเงินทัวประเทศ
่
นายแพทย์วชั รา ทรัพย์สุวรรณ ได้รวบรวม
ผูน้ าในธุรกิจการตลาดระบบขายตรงที่ร่วมทากิจกรรมฝึกอบรม ในนามของสถาบันธุรกิจฟรีเท
รด ณ อาคารฐานเศรษฐกิจ ก่อตัง้ เป็ นกลุ่มออมทรัพย์แบบเครดิตยูเนี่ยน ภายใต้การดูแลของ
ชุมนุ มสหกรร์ เ ครดิต ยูเ นี่ ย นแห่ งประเทศไทย จากัด เริ่มต้นมีส มาชิก 200 คน ต่อ มาได้จ ด
ทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด ” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เลข
ทะเบียนสหกรณ์ท่ี 1020000525470 ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 การดาเนิน
กิจการเป็ นรูปแบบการให้บริก ารลูกค้า คือ การสะสมทุนเรือ นหุ้น การรับฝาก-ถอนเงินออม
ทรัพย์ และบริการด้านสินเชื่อต่างๆ โดยสมาชิกของสหกรณ์ต้องเป็ นสมาชิกหรือนักธุรกิจของ
แอมเวย์เท่านัน้ เป็ นสหกรณ์สาหรับนักธุรกิจแอมเวย์ มีสานักบริการทัวประเทศ
่
8 สานักบริการ
ได้แก่ สานักงานใหญ่ (ตัง้ อยู่ท่ีถนนรามคาแหง กรุงเทพฯ) สานักบริการภูเก็ต สานักบริการ
สงขลา ส านัก บริก ารสุ ราษฏร์ธ านี สานักบริการชลบุรี สานักบริการขอนแก่น สานักบริการ
เชียงใหม่ และสานักบริการนครราชสีมา
การบริการถือว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั นี้ เนื่องจากการให้บริการเป็ น
การสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูม้ าใช้บริการ การให้บริการสมาชิกจึงนับว่าเป็ นสิง่ ที่
สาคัญกับสหกรณ์ทต่ี ้องให้ความสาคัญในการบริการสร้างความพึงพอใจ สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ี
สร้างความประทับใจที่เป็ นเลิศให้แก่สมาชิก ตัง้ แต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย
ของการบริการ ยิง่ ในสถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั นี้ สหกรณ์ต้องตระหนักถึงคุณภาพของ
การให้บริการในทุกๆ ด้านเป็ นอย่างมาก โดยเป้ าหมายสาคัญของการให้บริการ คือ ความพึง
พอใจที่จะนามาซึ่งการใช้บริการซ้า การเกิดความจงรักภักดี จะนาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการดาเนินงานธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ยุคปั จจุบนั นี้ยงั มีเรื่องของโรคระบาด
Covid-19 ที่ทาให้ผู้คนตระหนักและเฝ้ าระวังป้ องกันตัวเองกันอย่างมากเพื่อที่จะไม่ให้ตวั เอง
ได้รบั การติดเชื้อจากโรคระบาด Covid-19 นี้ สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องมีการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในการบริการด้านต่างๆ ทีม่ ผี ลทาให้สมาชิกผูใ้ ช้บริการต้องได้รบั ถึงความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กบั สมาชิกมากที่สุ ด แต่สภาพปั ญหาการ
ให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในช่วงนี้ พบว่าการให้บริการยังขาดประสิทธิภาพในการบริการ
สมาชิก เช่น ความสะดวกรวดเร็ว สมาชิกบางรายไม่เข้าใจแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ บน

ช่องทางออนไลน์ ทางสหกรณ์ฯ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ใน
ปั จจุบนั นี้ เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกซึ่งสหกรณ์ยงั ไม่เคยมีการประเมิน
คุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกอย่างเป็ นรูปธรรมครอบคลุมในหลายองค์ประกอบ
ผู้วจิ ยั ในฐานะเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ฯ จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญและความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง “ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด” ในปั จจุบนั สหกรณ์ฯ ได้นาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริการด้าน
ประเภทต่างๆ แต่สหกรณ์ฯ ก็ยงั คงให้บริการทัง้ ทีเ่ ป็ นธุรกรรมออนไลน์และการให้บริการผ่าน
สานักบริการต่างๆ โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้าให้ไ ด้มากที่สุ ด สหกรณ์ ฯ ได้มีช่อ งทางในการรับฟั งความคิดเห็นของลู กค้าหลาย
ช่องทาง เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ใี นด้าน
การบริก ารให้ก ับ สหกรณ์ ฯ น าข้อ มูล ที่ไ ด้ม าใช้ป ระโยชน์ ใ นการน าไปพัฒ นาและปรับ ปรุง
คุณภาพการให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพให้ดยี งิ่ ขึ้น สร้างความมันใจ
่ ความประทับใจ ความพึง
พอใจสูงสุด ตลอดจนสร้างความผูกพันและรักษาลูกค้าไว้ให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
อาจส่งผลให้ผลดาเนินการด้านต่างๆ ของสหกรณ์เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด
2. เพื่อ รวบรวมข้อ เสนอแนะต่ า งๆ ของสมาชิก เกี่ยวกับ ความพึง พอใจในคุ ณ ภาพการ
ให้บริการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด นาไปใช้ในการพัฒนาให้มมี าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับ
การศึกษา และ 5) อาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด
2. ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบไปด้วย 1) ด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ 2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจ 3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4) ด้านการให้ความมันใจต่
่ อ
ลูกค้า 5) ด้านการรู้จกั และเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสมาชิก ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
สมาชิกทีเ่ ข้ามาใช้บริการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้จานวน 387 คน จาก 8 สานักบริการ (สานักงานใหญ่ สานักบริการภูเก็ต
สานักบริการสงขลา สานักบริการสุราษฏร์ธานี สานักบริการชลบุรี สานักบริการขอนแก่น สานัก
บริการเชียงใหม่ และสานักบริการนครราชสีมา)
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่
ตัวแปรต้น (Independent variables) ประกอบด้วย
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ
2) ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านความน่ าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ด้านความ
เชื่อมันในการให้
่
บริการ และด้านความเอาใจใส่ต่อผูม้ าใช้บริการ
ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด
ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาการศึกษาครัง้ นี้ เริม่ ตัง้ แต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) คุณภาพการให้บริการ หมายถึง คุณภาพ
บริการเป็ นผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างการรับรู้และความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการและผลลัพธ์ของ
การบริการมาจากการกระบวนการประเมินของลูกค้าโดยเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ส่งมอบ
บริการกับความคาดหวังของลูกค้า หากผู้ใช้บริการได้รบั บริการที่ต รงกับความคาดหวัง ก็จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและจะมีสว่ นสนับสนุนการเลือกใช้บริการในครัง้ ต่อๆไป

Walker et al., 1997: 537 ให้ค วามหมายของการบริก ารไว้ว่า “ลัก ษณะบริก ารที่ไม่
สามารถจับต้องได้ แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญคือทา
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและได้รบั การยอมรับจากลูกค้ามากทีส่ ุด”
จากความหมายข้างต้น ความหมายคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithaml
and Berry (1985) ว่าการรับรูค้ ุณภาพของการบริการของสหกรณ์ฯ ในการใช้บริการของสมาชิก
ขึน้ อยู่กบั ผลลัพธ์ทต่ี รงกับความคาดหวังทีไ่ ด้รบั จากการบริการนัน้ ๆ ตามจริง ซึง่ สหกรณ์ฯ ต้อง
ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของบริการให้สอดคล้องต่อการตอบสนองของสมาชิกให้มากทีส่ ุด
5 มิตหิ ลัก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) ประกอบด้วย
มิตทิ ่ี 1 ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นถึงสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
เอกสารทีใ่ ช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมทีท่ าให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่า
ได้รบั การดูแล ห่วงใย และความตัง้ ใจจากผูใ้ ห้บริการ บริการทีถ่ ูกนาเสนอออกมาเป็ นรูปธรรมจะ
ทาให้ผรู้ บั บริการรับรูถ้ งึ การให้บริการนัน้ ๆ ได้ชดั เจนขึน้
มิตทิ ่ี 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผู้รบั บริการ บริการที่ให้ทุกครัง้ จะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และ
ได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่าเสมอนี้จะทาให้ผู้รบั บริการรูส้ กึ ว่าบริการที่
ได้รบั นัน้ มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิตทิ ่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็ม
ใจที่จ ะให้บ ริก าร โดยสามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ร ับ บริก ารได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที
ผูร้ บั บริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รบั ความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทัง้ จะต้อง
กระจายการให้บริการไปอย่างทัวถึ
่ ง รวดเร็ว
มิตทิ ่ี 4 การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ กับผูร้ บั บริการ ผูใ้ ห้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการด้วยความสุ ภ าพ นุ่ มนวล มีกริยา
มารยาททีด่ ี ใช้การติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและให้ความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริการจะได้รบั บริการ
ทีด่ ที ส่ี ุด
มิตทิ ่ี 5 การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจ
ใส่ผรู้ บั บริการตามความต้องการทีแ่ ตกต่างของผูร้ บั บริการแต่ละคน
Buzzell and Gale (1987) คุณภาพการให้บริการเป็ นเรื่องทีไ่ ด้รบั ความสนใจและมีการ
ให้ความสาคัญอย่างมากดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วนัน้ มีผลงานวิจยั ทีค่ ้นคว้าพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
และผลของความคาดหวังของผูบ้ ริโภคซึ่งพบว่า คุณภาพการให้บริการเป็ นเรื่องทีซ่ บั ซ้อนขึน้ อยู่
กับการมองหรือทัศนะของผูบ้ ริโภคทีเ่ ราเรียกกันทัวไปว่
่ า “ลูกค้า”
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ (2541) ได้กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็ นสิง่ สาคัญสิ่ง
หนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ การทีจ่ ะดาเนินธุรกิจทางด้านบริการให้ชนะคู่แข่งได้นัน้

จะต้อ งมีก ารส่งมอบบริก ารที่มีคุ ณภาพสูงอย่างต่อ เนื่อ งมากกว่าคู่แข่ง และเกินกว่าที่ลู กค้า
คาดหวังไว้ โดยสิง่ ทีล่ ูกค้าคาดหวังนัน้ จะได้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ของลูกค้าในอดีต การบอก
ต่อปากต่อปาก และการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ภายหลังจากทีล่ ูกค้าได้รบั บริการลูกค้า โดย
จะเปรียบเทียบการบริการทีล่ ูกค้าได้รบั กับการบริการทีล่ ูกค้าคาดหวัง ถ้าการบริการลูกค้าได้รบั
ต่ากว่าการบริการทีล่ ูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะขาดความสนใจในตัวผูใ้ ห้บริการ แต่ถ้าการบริการที่
ลูกค้าได้รบั เท่ากับหรือเกินกว่าทีล่ ูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็มกั จะใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการอีกครัง้
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2547) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็ นทัศนคติ ที่
ผู้รบั บริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รบั จากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(Tolerance zone) ผู้รบั บริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกัน
ออกไป ตามความคาดหวัง ของแต่ ล ะบุ ค คลและความพึง พอใจนี้ เ อง เป็ น ผลมาจากการ
ประเมินผลทีไ่ ด้รบั จากบริการนัน้ ณ ขณะเวลาหนึ่ง
สรุ ป ได้ว่ า คุ ณ ภาพการให้บ ริก าร (Service quality) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็ นสิง่ สาคัญที่สุดที่จะสร้ าง
ความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการทีต่ รงกับ ความ
คาดหวังของผู้รบั บริก ารเป็ นสิง่ ที่ต้องกระทา ผู้รบั บริการจะพอใจถ้าได้รบั สิง่ ที่ต้องการ เมื่อ
ผูร้ บั บริการมีความต้องการ ณ สถานทีท่ ผ่ี รู้ บั บริการต้องการ และในรูปแบบทีต่ อ้ งการ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
วัฒนา เพ็ชรวงศ์(2542) ได้สรุปความพึงพอใจ เป็ นความรูส้ กึ หรือทัศนคติทางด้านบวก
ของบุคคลที่มตี ่อ สิง่ หนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ สิง่ นัน้ สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่
บุคคลนัน้ ได้แต่ทงั ้ นี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับค่านิยมและ
ประสบการณ์ ทีไ่ ด้รบั
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สกึ ภายในจิตใจ
ของมนุษย์ทไ่ี ม่เหมือนกัน ซึ่งเป็ นอยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิง่ หนึ่ง สิง่ ใดอย่างไรถ้า
คาดหวังหรือมีความตัง้ ใจมากและได้รบั การตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกันข้าม อาจผิดหวังหรือไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รบั การตอบสนองตามทีค่ าดหวัง
ไว้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สิง่ ทีต่ นตัง้ ใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2543) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็ นการแสดงความรู้สกึ ยินดีมคี วามสุขของ
ผูร้ บั บริการเมื่อได้รบั การบริการทีต่ รงกับความคาดหวังทีม่ อี ยู่

2. ความพึง พอใจที่เ กิน ความคาดหวัง เป็ น การแสดงความรู้ส ึก ปลาบปลื้ม ใจความ
ประทับใจของผูร้ บั บริการเมื่อได้รบั การบริการทีเ่ กินความคาดหวังทีม่ อี ยู่ เช่น ลูกค้าเติมน้ ามันที่
สถานีบริการน้ามันพร้อมกับได้รบั บริการตรวจเครื่องยนต์และเติมลมฟรี
วิชาญ ศิลป์ วุฒยิ า (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ กึ หรือทัศนคติของคนที่มี
ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางบวก จะแสดงออกมาในรูปแบบของระดับความรู้สกึ ที่
ชอบมาก ชอบน้อย คือ พอใจมาก พอใจน้อยต่อสิง่ นัน้ ๆ ความพึงพอใจจะเกิดขึน้ เมื่อมีแรงจูงใจ
และเมื่อความต้องการของบุคคลได้รบั การตอบสนอง สามารถลดตรึงความเครียดจนก่อให้เกิด
ความสุขสบายใจ
กาญจนา อรุณสุขรุจี ( 2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็ นการแสดงออก ทาง
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรูปร่างได้ การทีเ่ ราจะทราบว่า บุคคลมี ความ
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกทีค่ ่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสงิ่ ทีต่ รง ต่อ
ความต้อ งการของบุค คล จึงจะทาให้บุค คลเกิดความพึงพอใจ ดังนัน้ การสร้างสิ่งเร้าจึง เป็ น
แรงจูงใจของบุคคลนัน้ ให้เกิดความพึงพอใจในงานนัน้
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สกึ ของมนุ ษย์ท่ไี ด้รบั สิง่ ที่ตนเองต้องการในระดับ
หนึ่งในห้วงเวลานัน้ ๆ ซึ่งอาจเป็ นสิง่ ของที่ได้รบั การบริการที่ตรงใจ ความสะดวกสบาย ความ
คุ้มค่า ความยุตธิ รรม ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม โดยแสดงออกมาในด้านบวก เช่ น การมี
ความสุขกับ การทีไ่ ด้สงิ่ ของทีต่ นต้องการ

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด โดยไม่จากัดเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และ อาชีพ จากสมาชิกทัง้ หมดของสหกรณ์ (ข้อมูล วันที่ 25/11/2564) จานวน
11,184 คน คานวณจากสูตรของ Taro Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 387 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วธิ วี จิ ยั แบบ
ส ารวจ (Survey) โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ รวบรวมเก็ บ ข้อ มู ล โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชีพ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็ นรูปธรรมของ
การบริการ ด้านความน่ าเชื่อถือไว้ใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความมันใจต่
่ อ
ลูกค้า และ ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด
ได้แก่ ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ หลังเข้ามาใช้บริการสหกรณ์ฯ
การสุ่มตัวอย่างโดยกาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 และทา Try Out เพื่อหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิความเชื
์
่อมัน่ (Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมันถ้
่ ามากกว่า 0.8 แสดงว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้ แต่ถ้าค่า
ความเชื่อมันต
่ ่ากว่า 0.8 จะต้องทาการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม ซึ่งผลการหาค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์รวมกันได้เท่ากับระดับ 0.962
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2.สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ (Mean)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable)
หนึ่งตัวแปร และตัวแปรอิสระ (Independent Variadle) ตัง้ แต่ 2 ตัวแปรขึน้ ไป เป็ นสถิตทิ ่ใี ช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 45 ปี ขน้ึ ไป สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักธุรกิจแอมเวย์

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง“ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด” พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจ ค่าเฉลีย่ 4.57 ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก รองลงมา คือ ด้านการให้ความมันใจต่
่ อลูกค้า 4.56 ระดับความพึงพอใจดีมาก ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า 4.54 ระดับความพึงพอใจดีมาก ด้านการรู้จกั และเข้าใจลูกค้า 4.50 ระดับ
ความพึง พอใจดี และ ด้า นความเป็ น รูป ธรรมของการบริก าร 4.27 ระดับ ความพึง พอใจดี
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มเี พศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์
เครดิต ยูเ นี่ ย นฟรีเ ทรด จ ากัด ภาพรวมไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน ที่ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ดังนี้ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งออกเป็ นรายด้าน เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้ใจ ค่าเฉลีย่ 4.57 ระดับความพึงพอใจดีมาก รองลงมา คือ ด้านการให้ความ
มันใจต่
่ อลูกค้า 4.56 ระดับความพึงพอใจดีมาก ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4.54 ระดับความ
พึงพอใจดีมาก ด้านการรู้จกั และเข้าใจลูกค้า 4.50 ระดับความพึงพอใจดี และ ด้านความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ 4.27 ระดับความพึงพอใจดี ตามลาดับ วิเคราะห์เป็ นรายด้านได้ ดังนี้
1. ด้า นความเป็ น รูป ธรรมของการบริก าร สมาชิก มีค วามพึง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการในระดับมาก ในความคิดเห็นของผู้วจิ ยั ภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า เพราะ ในส่วนด้าน
ของสถานที่ใ ห้บริก าร เช่น ที่นัง่ ห้อ งน้ า สถานที่จอดรถ สาหรับอ านวยความสะดวกให้กับ
สมาชิกทีเ่ ข้ามาทาธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ยังไม่เพียงพอ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
กาลังพัฒนากันอย่างต่อเนื่องแต่สาหรับสมาชิกบางส่วนยังไม่เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการของ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั จึงทาให้เป็ นการยากสาหรับสมาชิกบางส่วน

2. ด้านความน่ าเชื่อถือไว้ใจ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในระดับ
มากที่สุด ในความคิดเห็นของผู้วจิ ยั ภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ เอื้อเฟื้ อ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส ช่วยเหลือให้ความสะดวกอย่างเต็มความสามารถ ตัง้ ใจฟั งสมาชิกที่เข้ามาติด ต่อ
เมื่อมีเหตุการณ์ชแ้ี จงด้วยเหตุผลเสมอและเจ้าหน้าทีร่ บั ฟั งคาตาหนิตชิ มและสารวมกิรยิ าท่าทาง
สมาชิกจึงมีพงึ พอใจในระดับมากทีส่ ุด
3. ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการใน
ระดับมากทีส่ ุด ในความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั ภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าทีม่ คี วามพร้อมและ
บริการด้วยความเต็มใจ ให้คาแนะนาสาหรับสมาชิกที่เจ้ามาปรึกษาด้านการเงิน ด้านสินเชื่อ
หรือด้านอื่นๆ ทีส่ มาชิกต้องการความช่วยเหลือ และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนให้กบั สมาชิก
รวมถึงบริการทุกช่วงเวลาไม่มหี ยุดพักกลางวัน สมาชิกสามารถเข้ามาช่วงพักกลางวันได้ จึงทา
ให้สมาชิกมีพงึ พอใจในระดับมากทีส่ ุด
4. ด้านการให้ความมันใจต่
่ อลูกค้า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการใน
ระดับมากทีส่ ุด ในความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั ภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาชี้แจง
เกี่ย วกับ ขัน้ ตอนการปฏิบัติเ ป็ น อย่ า งดีมีก ารจัด เตรีย มเอกสารและแบบพิม พ์ต่า งๆ ในการ
ให้บริการ ขัน้ ตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อ น เรียงตามลาดับก่อนหลังการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ ได้ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎหมาย ทาให้การบริการเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
จึงทาให้สมาชิกมีพงึ พอใจในระดับมากทีส่ ุด
5. ด้านการรู้จกั และเข้าใจลูกค้า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการใน
ระดับมาก ในความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั ภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า เพราะ การบริการบางครัง้ อาจไม่
ทัวถึ
่ งและเกิดความขัดใจสมาชิกและการบริการในบางเรื่องเราไม่สามารถเลือกปฏิบตั ไิ ด้ ต้องทา
ตามลาดับสาหรับสมาชิกที่เข้ามาตามลาดับ การอัพเดพข้อมูลในช่องทางเทคโนโลยีต่างๆ อยู่
ในช่วงดีมาก ถือว่าสมาชิกยังมีความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ฯ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จากัด ผู้วจิ ยั พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่จะมีขอ้ เสนอแนะ
เกีย่ วกับด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ในส่วนของสถานทีใ่ นการให้บริการ เช่น สถานที่
จอดรถยังคับแคบเกินไป ส่ว นด้านอื่นๆไม่ มีปัญ หา ภาพรวมแล้ว ปั จจัยด้า นคุ ณ ภาพการ
ให้บริการทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด ยังอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
มากทีส่ ุดสาหรับความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
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