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บทคัดย่ อ
1

การวิ จั ย ครั งนี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อศึ ก ษา
ระดับทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การด้ านสินเชือ
ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จัง หวัด อุด รธานี
จํากัด ในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ด้ านบุคลากร ด้ าน
สิงอํานวยความสะดวก และด้ านประชาสัมพันธ์ และ
เพือเปรี ยบเทียบทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การ
สินเชือสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด จํ าแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลของสมาชิ ก ผู้ให้
ข้ อ มูล คื อ สมาชิ กที ขอรั บ บริ ก ารสิน เชื อสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ในเขตจังหวัด
อุดรธานี จํ านวน 341 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
*
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เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทเลือกตอบ
(Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สํ า เ ร็ จ รู ป ท า ง ส ถิ ติ ส ถิ ติ ที ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค ว า ม ถี
(Frequencies) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
เปรี ยบเทียบทัศนคติของสมาชิก จําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล ผู้วิจยั ใช้ สถิติ t-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 ในกรณีทีตัวแปรอิสระมี 2 กลุม่ และทําการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้ สถิติ
F-Test ในกรณีทีตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เมือ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้ อยละ 51.9 อายุ 50 ปี ขึนไป คิดเป็ นร้ อย
ละ 32.8 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 57.5 ประเภทกลุม่ ของผู้มารับบริ การ เป็ น
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กลุม่ ลูกจ้ างประจํา คิดเป็ นร้ อยละ 57.2 รายได้ 10,001
- 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 44.3 ระยะเวลาการเป็ น
สมาชิก มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 57.2
2) ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การด้ าน
สิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จัง หวัด
อุดรธานี จํากัด ในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยสามารถเรี ยงลําดับตามระดับค่าเฉลีย
ได้ ดงั นี ด้ านบุคลากร ด้ านสิงอํานวยความสะดวก ด้ าน
ประชาสัมพันธ์ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ และด้ า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ตามลํ า ดับ ด้ า นบุค ลากร ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ข้ อที มี ค่ า เฉลี ยสูง สุด คื อ
ความซือสัตย์ สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้ าที เช่น ไม่ขอสิง
ตอบแทน ไม่รับสินบน ด้ านสิงอํานวยความสะดวก ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ข้ อที มี ค่ า เฉลี ยสูง สุด คื อ
สถานที ตังของสหกรณ์ เ ดิ น ทางไปมาสะดวก ด้ าน
ประชาสัม พัน ธ์ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ข้ อ ที มี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ การบริ การข้ อมูลข่าวสารด้ านสินเชือ
แก่สมาชิก ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ข้ อ ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ การจัด ลําดับ
ก่อน – หลัง ในการให้ บริ การแก่สมาชิก ด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้ อทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ การคําประกันวงเงินกู้โดยใช้ ห้ นุ

Abstract
This research aims: 1) to study the
perception of the members of Udon Thani
Province Public Health Cooperative on credit
services in terms of products, service
procedures, service quality, staff performance,
facilities and public relations; and 2) to compare
the perception on the credit service based on

different demographic factors. Data were
collected from 341 members of Udon Thani
Province Public Health Cooperative with the use
of questionnaires with check list. The statistical
methods used to analyze the data are
percentage, frequencies, mean, and standard
deviations. To analyze the independent variables
of the two groups, T-test at a statistical
significance of .05 and one way ANOVA were
used. For independent variables of more than 2
groups, F-test at statistical difference of .05 was
used. The findings revealed most respondents
are males (at 51.9%), 50 years of age or older (at
32.8%), educated up to Bachelor's Degree level
(57.5%), work as an full-time employee (57.2%)
with income of 10,0001 — 20,000 baht (44.3%),
and become cooperative members for more than
10 years (57.2%). The study indicated that
overall, the members’ perception on the credit
service was at very high level. The main aspects
of the credit service, sorted in descending order,
are staff performance, facilities, public relations,
service procedures, products, and service
quality. The members had an overall views on the
staff at a very high level. The most significant
aspect of the staff or service providers was
honesty which referred to providing service
without seeking or requesting anything in return,
or accepting bribes. Moreover, it was also found
that the members’ perception on facilities were
also very high, with the most important aspect
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being the location that was easy to access. The
members’ point of views on public relations were
found to be high, with the most important aspect
being the accessibility to information on credits
for members. Next, the members’ perception on
service procedures were also high, with the most
significant aspect the campaign of ‘first come first
served’. Lastly, the members’ views on products
and service quality were high as well, with the
most significant aspect being the policy that
allowed members to put up shares as loan
security.

บทนํา
เศรษฐกิ จ และการเงิ น ของโลกที ผ่า นมาได้
ส่งผลให้ เกิดการปรับเปลียนกฎระเบียบในการบริ หาร
จัดการเศรษฐกิจโลกทังด้ านการค้ า การลงทุน การเงิน
สิงแวดล้ อม และสังคมเพือการจัดระเบียบใหม่ทีสําคัญ
ของโลก ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้ านการค้ า และการ
ลงทุนทีเน้ นสร้ างความโปร่ งใสและแก้ ปัญหาโลกร้ อน
มากขึน การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศ และการกํ า กับ ดู แ ลด้ า นการเงิ น ที
เข้ มงวดมากขึน พันธกรณี และข้ อ ตกลงเกี ยวกับการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้ าที
เกียวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาโลกร้ อน และ กฎ ระเบียบ
ด้ านสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึน โดยเฉพาะด้ านสิทธิ
มนุษยชน ทีให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มให้ เกิดความ
เคารพและรั ก ษาศักดิ{ ศ รี ค วามเป็ นมนุษ ย์ ข องทุก คน
อย่างเท่าเทียมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้ า 2) ดังความ
ตอนหนึง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผ้ ูนํ า
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สหกรณ์ ภาคการเกษตรทัวประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย :
วันที 12 พฤษภาคม 2520“…ควรทีจะมีการแพร่ ขยาย
ให้ ใ ช้ ร ะบบสหกรณ์ ขึ นทัวประเทศ เนื องจากวิ ธี ก าร
สหกรณ์นนเอง
ั เป็ นรากฐานทีดีของประชาธิปไตยอย่าง
สําคัญ สอนให้ คนรู้ จกั รับผิดชอบร่ วมกัน ให้ มีการเลือก
ตัวแทน เข้ าไปบริ หารสหกรณ์ ตลอดจนให้ ร้ ู ถึงคุณค่า
ของประโยชน์ อั น จะได้ ร่ วมกั น เป็ นส่ ว นรวม…”
(สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด,
2557, หน้ า ก)
การสหกรณ์ ใ นประเทศไทยเริ มขึนในปลาย
สมัยรัชกาลที 5 และได้ มีการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนือง
จนกระทังมีการจัดตังสหกรณ์ แห่งแรก คือ สหกรณ์ วดั
จัน ทร์ ไ ม่ จํ า กั ด สิ น ใช้ ณ ท้ องที อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
พิ ษ ณุโ ลก โดยจดทะเบี ย นเมื อวัน ที 26 กุ ม ภาพัน ธ์
2459 มี พ ร ะราช วร วง ศ์ เ ธอกรมหมื นพิ ทยาลงกรณ์
ทรงเป็ นนายทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรก จากวันนัน
เป็ นต้ นมา การสหกรณ์ ใ นประเทศไทยได้ เ ติ บ ใหญ่
ขึนมาตามลําดับ ปั จจุบนั มีสหกรณ์จํานวนทังสิน 8,179
สหกรณ์ (ข้ อมูล ณ วันที 1 สิงหาคม 2557) (กรมส่งเสริ ม
สหกรณ์, 2557, หน้ า 1) การดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรั พย์มิได้ มีเป้าหมายเพือหวังผลกํ าไรสูงสุดเช่น
สถาบันการเงินอืน ทังนีสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นองค์การ
ทีจัดตังขึนจากการรวมกันของสมาชิกด้ วยความสมัคร
ใจ มีจุดมุ่ง หมายเพือส่ง เสริ มให้ ส มาชิ กออมเงิ น และ
กู้ยืมเงิ นได้ เมือมีความจํ าเป็ นเพือยกระดับมาตรฐาน
การครองชี พ หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ น โดยมี ก าร
ดําเนินงานเกี ยวกับธุรกิ จ การรับฝากเงิ นของสมาชิ ก
การให้ ก้ ู การให้ บริ การ เพือการแก้ ไขปั ญหาของตนเอง
ตลอดจนถึงการจัดสวัสดิการในรู ปแบบการช่วยเหลือ
สมาชิก เช่น การจัดสวัสดิการทุนช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของสมาชิก สงเคราะห์สมาชิกในยามเจ็บไข้ การ
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ออกจากงาน การเกษี ย ณอายุ ร าชการ สํ า หรั บ ผู้ ที
ประกอบอาชีพข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจํ าในสถาน
ประกอบการทีมีรายได้ เป็ นเงินเดือนทีประสบค่าครอง
ชีพสูง รายได้ อาจไม่เพียงพอกับรายจ่าย หากมีความ
เดือดร้ อนจําเป็ นต้ องกู้ยืมเงินจะกู้จากสถาบันการเงิน
อื นอาจจะไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา หากกู้จ ากนายทุน
จะต้ อ งจ่ า ยดอกเบี ยที สูง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จึ ง เป็ น
แหล่งเงิ นกู้ของมวลสมาชิ กสหกรณ์ เพือบรรเทาความ
เดือดร้ อน (กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ, 2543, หน้ า
15) การให้ บริ การสิน เชื อของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ เ ป็ น
ทางเลือ กลํา ดับ ต้ น สํา หรั บ ข้ า ราชการและพนัก งาน
ประจํา ทีมีการวางแผนทางด้ านการเงินของตน จึงเริ ม
สมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะได้ รับความสะดวก
และเป็ นกันเองในสหกรณ์
สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุ ด รธานี จํ า กั ด จั ด เป็ นสหกรณ์ ข นาดใหญ่ มี ก าร
วางแผนกลยุทธ์ตลอดมาโดยเฉพาะในปั จจุบนั สหกรณ์
ได้ นําโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์ เป็ นเครื องมือในการ
ลดขันตอนซําซ้ อนและดําเนินงาน ตรวจสอบความถูก
ต้ อง ในการให้ บริ การด้ านสินเชือประเภทต่าง ๆ ผู้ศกึ ษา
จึ ง มี ค วามสนใจที จะศึ ก ษาทัศ นคติ ข องผู้ ใช้ บริ ก าร
สิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จั ง หวั ด
อุดรธานี จํากัด ในเขตจังหวัดอุดรธานี ในด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ด้ านบุคลากร
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก และด้ านประชาสัมพันธ์
เพื อจะได้ ท ราบถึ ง ทัศ นคติ ข องลูก ค้ าที มี ผ ลต่ อ การ
เลื อ กใช้ บริ ก ารด้ านสิ น เชื อ ตลอดจนปั ญหาในการ
ให้ บริ การด้ านสิ น เชื อ เพื อใช้ เป็ นแนวทางในการ
วางแผน กําหนดและปรั บปรุ งกลยุทธ์ ทางด้ านสินเชื อ
ของสหกรณ์ เพือให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
สูงสุด และเป็ นไปตามเป้าหมายทีตังไว้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึก ษาระดับ ทัศ นคติ ข องสมาชิ ก ต่ อ
การรั บ บริ ก ารด้ านสิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุข จั ง หวัด อุ ด รธานี จํ า กั ด ในเขตจั ง หวั ด
อุ ด รธานี ได้ แก่ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การ ด้ าน
กระบวนการให้ บริ การ ด้ านบุค ลากร ด้ านสิงอํา นวย
ความสะดวก และด้ านประชาสัมพันธ์
2. เพือเปรี ย บเทีย บทัศนคติข องสมาชิ กต่อ
การรั บ บริ ก ารด้ านสิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จําแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคลของสมาชิก

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยครังนี เป็ นการศึกษาวิจัยสํารวจเชิ ง
บรรยาย (Descriptive Research) เพือศึกษาทัศนคติ
ของสมาชิ กต่อการรั บบริ การด้ านสินเชื อของสหกรณ์
ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ในเขต
จังหวัดอุดรธานี
ประชากร คื อ สมาชิ ก ที มารั บ บริ ก ารด้ าน
สิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จั ง หวั ด
อุดรธานี จํากัด ในเขตจังหวัดอุดรธานี กลุม่ ตัวอย่างที
ใช้ ในการวิจยั ครังนี ได้ มาจากการคํานวณหาขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รของทาโร ยามาเน่ (ธานินทร์
ศิลป์จารุ , 2555, หน้ า 45) ทีระดับความเชือมันร้ อยละ
95 และได้ กําหนดค่าความคาดเคลือนของกลุม่ ตัวอย่าง
เท่ากับ .05 ดังนัน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั งนี
คือ 341 คน เมือได้ กลุม่ ตัวอย่างแล้ วผู้วิจยั จึงได้ ทําการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั นตามสั ด ส่ ว นของขนาด
ประชากร (Proportion Stratified random Sampling)
เพือให้ ได้ ตวั แทนของทุกหน่วยงานโดยคํานวณสัดส่วน
กลุม่ ตัวอย่างจากสูตรจํานวนกลุม่ ตัวอย่างแต่ละระดับ
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เครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จัย ครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ทีผู้วิจัยสร้ างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี
ตอนที 1 ปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นคําถามข้ อมูล
ทัวไปเกียวกับลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกทีขอรั บ
บริ การด้ านสินเชือของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํ ากัด ในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ประเภทกลุ่ม ของผู้ม ารั บ
บริ การ รายได้ ต่อเดือน และระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ จํานวน 6 ข้ อ
ตอนที 2 ระดับทัศนคติของสมาชิกต่อการรับ
บริ การด้ านสินเชือของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํ า กัด ในเขตจัง หวัด อุดรธานี ได้ แ ก่
ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
ด้ า นบุค ลากร ด้ า นสิงอํ านวยความสะดวก และด้ า น
ประชาสัม พัน ธ์ ล ัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
ระดั บ ทัศ นคติ ม ากที สุ ด ระดั บ ทัศ นคติ ม าก ระดั บ
ทั ศ นคติ ป านกลาง ระดั บ ทั ศ นคติ น้ อย และระดั บ
ทัศนคติน้อยทีสุด
ตอนที 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของ
สมาชิ กต่อการรับบริ การด้ านสินเชื อของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เ ชื อ มั น ผู้ วิ จั ย นํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ประชากร
ทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างทีจะศึกษาจํานวน 45 ชุด หลังจาก
นันนํ า มาหาค่า ความเชื อมันโดยการวิ เ คราะห์ ห าค่า
สัมประสิทธิ{ แอลฟ่ า (Alpha–Coefficient) ด้ วยวิธีการ
ของ Cronbrach ทังนี ทํ า การวิ เ คราะห์ แ บบสอบถาม
ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS โดยพบว่าค่าสัมประสิทธิ{
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แอลฟ่ า ( ) ทีได้ จากข้ อคําถามในภาพรวมทังฉบับและ
แยกในรายด้ าน ผลการทดสอบเครื องมือได้ ค่าความ
เชือมันเท่ากับ 0.94 ซึงถือว่าเป็ นค่าระดับความเชือมัน
ทียอมรับได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั จะเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
โดยส่ง แบบสอบถามให้ ส มาชิ กไปยัง หน่ว ยต้ น สัง กัด
สมาชิ ก โดยไม่เจาะจงรายสมาชิ กแต่กําหนดรหัสต้ น
สังกัดไว้ จํานวนทังหมด 341 ชุด2) ได้ รับแบบสอบถาม
กลับ คื น จํ า นวน 341 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ 100 ของ
จํานวนแบบสอบถามทังหมด ตรวจสอบความถูกต้ อง
และความครบถ้ วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนทีจะ
นํามาประมวลผล หากมีฉบับไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออก
และทําการเก็บเพิมให้ ครบตามจํานวน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษ า ไ ด้ นํ า แ บ บ ท ด ส อ บ ที ผ่ า น ก า ร
ตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว นํามาลงรหัส
เลข (Code) ตามเกณฑ์ของเครื องมือแต่ละส่วนแล้ ว
ประมวลผลข้ อมู ล คํ า นวณหาค่ า ทางสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรมสํ า เร็ จรู ป SPSS โดยใช้ สถิ ติ ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies)
บรรยายลักษณะของข้ อ มูลทัวไปเกี ยวกับ ปั จ จัย ส่ว น
บุคคลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทกลุ่ม
ของผู้มารับบริ การ รายได้ ต่อเดือน และระยะเวลาการ
เป็ นสมาชิก และใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์วิเคราะห์
ทัศ นคติข องสมาชิ กต่อ การรั บ บริ ก ารสิน เชื อสหกรณ์
ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ในเขต
จัง หวัด อุ ด รธานี ผู้ศึ ก ษากํ า หนดเกณฑ์ ใ นการแปล
ความหมายของค่ า เฉลีย ออกเป็ น 5 ระดับ ตามค่ า
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ความเชือมันของ Conbrach Alphar ค่าร้ อยละ 0.94
ดังต่อไปนี
4.77 - 5.00
3.83 - 4.76
2.89 - 3.82
1.50 - 2.88
1.00 - 1.94

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีสุด

และเปรี ยบเทียบทัศนคติของผู้รับบริ การต่อ
การให้ บริ การจัดเก็บภาษี องค์การบริ หารส่วนตําบลสระ
ใคร จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ใช้ สถิติ t-test ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 กรณีทีตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม
และใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) ในกรณี ทีตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2
กลุ่ม เมือพบว่ามี ความแตกต่างกันอย่า งมีนัย สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 แล้ วนําผลทีได้ มาวิเคราะห์เพือ
ตอบคํ าถามวิจัยและวัต ถุป ระสงค์ ที ตังไว้ และนํา ผล
การศึกษาทีวิเคราะห์ได้ มาสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล
และเขียนข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
1) ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้ อย 51.9 อายุ 50 ปี ขึนไป คิดเป็ นร้ อย
32.8 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้ อย 57.5 ประเภทกลุ่มของผู้มารั บบริ การ เป็ นกลุ่ม
ลูก จ้ า งประจํ า คิ ด เป็ นร้ อย 57.2 รายได้ 10,001 20,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อย 44.3 ระยะเวลาการเป็ น
สมาชิก มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้ อย 57.2
2) ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การด้ าน
สิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จัง หวัด
อุดรธานี จํากัด ในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยสามารถเรี ยงลําดับตามระดับค่าเฉลีย
ได้ ดงั นี ด้ านบุคลากร ด้ านสิงอํานวยความสะดวก ด้ าน
ประชาสัมพันธ์ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ และด้ าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ตามลํ า ดับ ด้ า นบุค ลากร ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ข้ อที มี ค่ า เฉลี ยสูง สุด คื อ
ความซือสัตย์ สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้ าที เช่น ไม่ขอสิง
ตอบแทน, ไม่รับสินบน ด้ านสิงอํานวยความสะดวก ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ข้ อที มี ค่ า เฉลี ยสูง สุด คื อ
สถานที ตังของสหกรณ์ เ ดิ น ทางไปมาสะดวก ด้ าน
ประชาสัม พัน ธ์ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ข้ อ ที มี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ การบริ การข้ อมูลข่าวสารด้ านสินเชือ
แก่สมาชิก ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ข้ อ ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ การจัด ลําดับ
ก่อน – หลัง ในการให้ บริ การแก่สมาชิก ด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้ อทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ การคําประกันวงเงินกู้โดยใช้ ห้ นุ

อภิปรายผล
1. ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การด้ าน
สิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จั ง หวั ด
อุดรธานีจํากัดในเขตจังหวัดอุดรธานีสามารถอภิปราย
ผลทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การด้ านสินเชือของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นรายด้ านได้ ดงั นี
1.1 ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การ จาก
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การ
ด้ านสินเชือของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี จํากัดในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อที มี
ค่า เฉลี ยสูง สุด คื อ การคํ าประกัน วงเงิ น กู้ โดยใช้ ห้ ุน
รองลงมาคือ การให้ บริ การผ่านระบบเอทีเอ็มส่วนข้ อทีมี
ค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ อัตราดอกเบียเงินกู้แต่ละประเภท
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ผลการวิ จัย ที ได้ ส อดคล้ อ งกับ กัญ ชพร พรมปั ญ ญา
(2553) ได้ ศึก ษาทัศ นคติ ข องลูกค้ าธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน ทีมีต่อบัตรกรุ งไทย วีซ่า
เดบิต ผลการวิจัยพบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความชอบโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
ซึงสอดคล้ องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2548, หน้ า
63) ได้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product; P1)คือบริ การจะ
เป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึง แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ทีไม่มีตวั ตน
(Intangible Product) ไม่สามารถจับต้ องได้ มีลกั ษณะ
เป็ นอาการนาม ไม่วา่ จะเป็ นความสะดวก ความรวดเร็ ว
ความสบายตัว ความสบายใจ การให้ ความเห็น การให้
คําปรึ กษา เป็ นต้ น บริ การจะต้ องมีคณ
ุ ภาพ เช่นเดียวกับ
สิ น ค้ า แต่ คุณ ภาพของบริ ก ารจะต้ อ งมาจากหลาย
ปั จจัยประกอบกัน ทังความรู้ ของขันตอนการส่งมอบ
บริ ก าร ความสวยงามของอาคารสถานที รวมถึ ง
อัธยาศัยไมตรี ของพนักงานทุกคน
1.2 ด้ านกระบวนการให้ บริ การจาก
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การ
ด้ านสินเชือของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี จํากัดในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อที มี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ การจัดลําดับ ก่อน – หลัง ในการ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก รองลงมาคื อ ความชัด เจนของ
แบบฟอร์ มการกู้เงิน ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ
ความรวดเร็ ว ในการตรวจเอกสาร ผลการวิ จัย ที ได้
สอดคล้ องกับ อลิสรา รัตน์ไตรแก้ ว (2552) ซึงได้ ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริ การงานจัดเก็ บรายได้ จาก
เทศบาลตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาในรายข้ อมาก
ไปน้ อย คือ การให้ บ ริ ก ารมี การเรี ยงลํา ดับก่ อน-หลัง
อย่างยุติธรรม ขันตอนการให้ บริ การไม่ยุ่งยากซับซ้ อน
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แ ล ะ ค ล่ อ ง ตั ว แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ พ า ว ร ร ณ
วรรณวาณิ ช ย์ (2549, หน้ า 29) กล่ า วว่ า ด้ าน
กระบวนการให้ บริ การ (Process) ในธุรกิจบริ การคือ
กระบวนการในการส่งมอบบริ การมีความสําคัญเคียงคู่
ไปกั บ บุ ค ลากรผู้ ให้ บริ ก ารดัง นันระบบการส่ ง มอบ
บริ การจะต้ องครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที
นํามาใช้ ในการจัดการกับพนักงานระดับความรู้ ในการ
ใช้ เครื องมือและอุปกรณ์ ในการให้ บริ การของพนักงาน
อํานาจตัดสินใจของพนักงานรวมไปถึงการทีมีสว่ นร่ วม
ของลูก ค้ า ในกระบวนการให้ บ ริ ก ารดัง นันนอกจาก
ความถูกต้ องแม่นยําในการปฏิบตั ิงานแล้ วธุรกิจบริ การ
ยัง ต้ อ งเน้ น การส่ง มอบคุณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารกับ
ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและประทับใจลูกค้ า
1.3 ด้ านบุคลากร จากผลการวิจยั พบว่า
ทัศนคติข องสมาชิ กต่อการรั บบริ การด้ านสิน เชื อของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี จํากัด
ในเขตจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลียสูงสุด คื อ
ความซือสัตย์ สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้ าที เช่น ไม่ขอสิง
ตอบแทน ไม่ รั บ สิน บน รองลงมาคื อ ความสุภ าพ
เรี ยบร้ อยของเจ้ าหน้ าที ส่วนข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
คือ การช่วยเหลือให้ บริ การของเจ้ าหน้ าทีผลการวิจยั ที
ได้ ส อดคล้ อ งกับ จงรั ก ยังพลขัน ธ์ (2553) ได้ ศึก ษา
คุ ณ ภาพการให้ บริ การธุ ร กิ จ สิ น เชื อของสหกรณ์
การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จํากัด อําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้ บริ การ
ธุรกิจสินเชือของสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จํากัด
ด้ านบุคคล อยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับ อลิสรา
รัตน์ ไตรแก้ ว (2552) ซึงได้ ศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การงานจัดเก็บรายได้ จากเทศบาลตําบลไพศาลี
อํ า เภอไพศาลี จัง หวัด นครสวรรค์ ด้ า นบุค ลากรใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาในรายข้ อได้ แก่
เจ้ าหน้ าทีมีอธั ยาศัยดี พูดจาสุภาพเป็ นมิตร เจ้ าหน้ าที
ให้ คําแนะนํา/ตอบข้ อซักถามเป็ นอย่างดี และสอดคล้ อง
กับ ซีแธม และบิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996, p.
69) ได้ กล่าวว่าพนักงาน (People; P5) จะประกอบด้ วย
บุคคลทังหมดในองค์กรทีให้ บริ การนัน ซึงจะรวมตังแต่
เจ้ าของผู้บริ หาร พนักงานในทุกระดับ ซึงบุคคลดังกล่าว
ทังหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้ บริ การเจ้ าของและ
ผู้บริ หารมีสว่ นสําคัญอย่างมากในการกําหนดนโยบาย
การให้ บริ ก าร การกํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที และความ
รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการในการ
ให้ บริ การรวมถึงการแก้ ไขปรับปรุ ง การให้ บริ การของ
พนัก งานผู้ใ ห้ บ ริ ก ารและพนัก งานในส่ว นสนับ สนุน
พนั ก งานผู้ ให้ บริ การเป็ นบุ ค คลที ต้ องพบปะและ
ให้ บริ ก ารกั บ ลู ก ค้ าโดยตรง และพนั ก งานในส่ ว น
สนับสนุนก็จะทําหน้ าทีให้ การสนับสนุนงานด้ านต่าง ๆ
ทีจะทําให้ การบริ การนันครบถ้ วนสมบูรณ์
1.4 ด้ านสิ งอํ า นวยความสะดวกจาก
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริ การ
ด้ านสินเชือของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี จํากัดในเขตจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อที มี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ สถานทีตังของสหกรณ์เดินทางไปมา
สะดวกรองลงมาคื อ การจัด เตรี ย มที นังในการรอใช้
บริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ส่ ว นข้ อที มี ค่ า เฉลี ยน้ อ ยที สุด คื อ
ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบริ การต่าง ๆ
ผลการวิจยั ทีได้ สอดคล้ องกับอานนต์ ฉลูศรี (2554) ได้
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลูก ค้ าในการบริ ก ารด้ าน
สินเชือของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบ ลราชธานี ผลการวิ จัย พบว่า ความพึง พอใจของ
ลูกค้ าในการบริ การสินเชือของธนาคารออมสินในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้ านสถานทีและการ
จัดสภาพแวดล้ อม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับ
ซีแธม และบิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996, p. 69)
ได้ ก ล่า วว่า ด้ า นสิงแวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical
Evidence; P7)ได้ แก่ อาคารของธุรกิจบริ การ เครื องมือ
และอุปกรณ์ เช่น เครื องคอมพิว เตอร์ เครื องเอทีเอ็ ม
เคาน์ เตอร์ ให้ บริ ก าร การตกแต่งสถานที ล็อบบี ลาน
จอดรถ สวน ห้ องนํา การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ มต่าง ๆ สิงต่าง ๆ เหล่านีเป็ นสิงทีลูกค้ าใช้
เป็ นเครื องมือแทนคุณภาพของการให้ บริ การ กล่าวคือ
ลูกค้ าจะอาศัยสิงแวดล้ อมทางกายภาพเป็ นปั จจัยหนึง
ในการเลือกใช้ บริ การ ดังนัน สิงแวดล้ อมทางกายภาพ
ยิงดูหรู หราและสวยงามเพียงใดลูกค้ าจะคาดหวังว่า
บริ ก ารน่ า จะมี คุณ ภาพตามไปด้ ว ยซึ งสอดคล้ อ งกับ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546, หน้ า 63) ได้ กล่าวว่า
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place; P3) คือ ด้ านสถานที
ให้ บริ การและช่องทางการให้ บริ การ คือ การเลือกทําเล
ทีตัง และการจัดสถานทีให้ บริ การ การเลือกทําเลทีตัง
ของธุ รกิ จบริ ก ารมีค วามสําคัญมากโดยเฉพาะธุร กิ จ
บริ ก ารที ผู้บริ โภคต้ อ งไปรั บบริ การจากผู้ให้ บ ริ การใน
สถานทีทีผู้ให้ บริ การจัดไว้ ให้ ดังนันสถานทีให้ บริ การ
ต้ อ งสามารถครอบคลุม พื นที ในการให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า
กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ได้ มากที สุ ด ทํ า เลที ตั งมี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ของสินค้ า หากอยู่ในทําเลทีดี ทําให้ สง่ ผล
ต่อ ความรู้ สึกของผู้ม าใช้ บ ริ ก าร เช่น สถานทีโดดเด่น
หาง่าย มีทีจอดรถสะดวก
1.5 ด้ านประชาสัมพัน ธ์ พบว่า ทัศนคติ
ของสมาชิ กต่อการรั บบริ การด้ านสินเชื อของสหกรณ์
ออมทรั พย์ สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี จํ ากัดในเขต
จั ง หวั ด อุ ด รธานี ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที มี ค่า เฉลียสูงสุด คื อ
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การบริ การข้ อมู ล ข่ า วสารด้ านสิ น เชื อแก่ ส มาชิ ก
รองลงมาคือ การเผยแพร่ เอกสารหรื อรายงานประจําปี
ผลการวิจยั ทีได้ สอดคล้ องกับอานนต์ ฉลูศรี (2554) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าในการบริ การสินเชือของ
ธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิ จัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของลูก ค้ าในการ
บริ การสินเชื อของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ด้ านส่งเสริ มการตลาดและการให้
ความรู้ แก่ ลู ก ค้ า ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และ
สอดคล้ องกับ ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2549, หน้ า
29) ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง
การสือสารกับตลาดด้ วยวิธีการต่าง ๆ เพือการจูงใจให้
มี ก ารซื อสิ น ค้ าและบริ การเช่ น การโฆษณาและ
ประชาสัม พัน ธ์ ผ่านสือต่า ง ๆ ซึงแม้ ก ลยุท ธ์ ด้ า นการ
ส่งเสริ มการขายอาจไม่สามารถใช้ ได้ กบั การบริ การบาง
ประเภทได้ ด้วยข้ อจํากัดในการนําเสนอคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ที เป็ นรู ป ธรรมแต่ใ นสนามแห่งการแข่ง ขัน
ทางธุ ร กิ จ ผู้ ประกอบการจํ า นวนมากได้ หั น มาให้
ความสําคัญกับการส่งเสริ มการขายและเริ มคิดค้ นกล
ยุทธ์ใหม่ ๆ เพือดึงดูดใจลูกค้ า
2. เปรี ยบเทียบทัศนคติของสมาชิกต่อการรับ
บริ การด้ านสินเชือของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานีจํากัดในเขตจังหวัดอุดรธานีกับปั จจัย
ส่วนบุคคล
2.1 เพศจากผลการเปรี ยบเทียบทัศนคติ
พบว่า สมาชิกทีมีเพศต่างกันมีทศั นคติตอ่ การให้ บริ การ
สินเชือสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัดในเขตจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื อพิ จารณารายด้ า น พบว่า ด้ า นบุคลากรและด้ า น
ประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดั บ 0.05 ส่ ว นด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การด้ าน
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กระบวนการให้ บริ การ และด้ านสิงอํานวยความสะดวก
ไม่แตกต่างกัน ทังนีอาจเนืองมาจากสมาชิ กมีความ
คิดเห็นต่อเจ้ าหน้ าทีและงานประชาสัมพันธ์ในมุมมองที
ต่างกัน สอดคล้ องกับ อานนต์ ฉลูศรี (2554) ได้ ศึกษา
ความพึ ง พอใจของลูก ค้ า ในการบริ ก ารสิ น เชื อของ
ธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิ จัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของลูก ค้ าในการ
บริ การสินเชื อของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง
จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ผู้ ตอบแบบสอบถามที มี เ พศ
แตกต่างกัน มีความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การสินเชื อ
ของธนาคารออมสิ น ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ทั งในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น และ
สอดคล้ องกับ อลิสรา รัตน์ไตรแก้ ว (2552) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริ การงานจัดเก็บรายได้ จากเทศบาล
ตํ า บลไพศาลี อํ า เภอไพศาลี จัง หวัด นครสวรรค์ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนผู้เข้ ารับการบริ การทีมีเพศ
ต่างกันจะมีความพึงพอใจด้ านกระบวนการ/ขันตอน
การรั บ ชํ า ระภาษี แตกต่างกัน อย่า งมีนัย สํา คัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 ส่วนด้ านอืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง
2.2 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที มี อ า ยุ ต่ า ง กั น มี
ทัศนคติต่อการรับบริ การด้ านสินเชื อของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัดในเขตจังหวัด
อุดรธานีในภาพรวมไม่แตกต่าง เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า ด้ านสิงอํานวยความสะดวกแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 และส่วนด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การด้ านกระบวนการให้ บริ การด้ านบุคลากรและ
ด้ า นประชาสัม พัน ธ์ ไ ม่ แ ตกต่า งกัน ทังนี อาจเนื องมา
สมาชิกมีความความคิดเห็นและอยากให้ สหกรณ์ มีสิง
อํ า นวยความสะดวกและบริ ก ารลูก ค้ า ไม่ เ หมื อ นกัน
สอดคล้ องกั บ จงรั ก ยัง พลขัน ธ์ (2553) ได้ ศึ ก ษา
คุ ณ ภาพการให้ บริ การธุ ร กิ จ สิ น เชื อของสหกรณ์
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การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จํ ากัด อํา เภอจตุร พักตร
พิ ม าน จั ง หวัด ร้ อยเอ็ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า สมาชิ ก
สหกรณ์ ทีมี อายุต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการให้ บริ การ
ธุร กิ จสิน เชื อด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารสินเชื อ ด้ า น
บุ ค คล และด้ านประชาสัม พั น ธ์ แ ละให้ ความรู้ ไม่
แตกต่ า งกัน ส่ว นด้ านสถานที และสิ งอํ า นวยความ
สะดวก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และ
สอดคล้ องกับ อลิสรา รัตน์ไตรแก้ ว (2552) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริ การงานจัดเก็บรายได้ จากเทศบาล
ตํา บลไพศาลี อํ าเภอไพศาลี จัง หวัดนครสวรรค์ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนผู้เข้ ารับการบริ การทีมีอายุที
ต่างกันจะมีความแตกต่างกัน ด้ านเจ้ าหน้ าทีผู้ให้ บริ การ
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก อาคารและสถานที
2.3 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ต่างกันมีทศั นคติต่อการรับบริ การด้ านสินเชือสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จัง หวัด อุด รธานี จํ า กัด ในเขต
จังหวัดอุดรธานีในภาพรวมอุดรธานีแตกต่างกันทีระดับ
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ .05 เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทัง 5
ด้ าน คือ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านกระบวนการ
ให้ บริ การด้ านบุคลากรด้ านสิงอํานวยความสะดวกและ
ด้ านประชาสัมพันธ์ ทงนี
ั อาจเนืองมาจากสมาชิกแต่ละ
คนได้ รับความรู้ และข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการบริ การ
สิ น เชื อไม่ เ หมื อ นกั น สอดคล้ อ งกั บ อานนต์ ฉลูศ รี
(2554) ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจของลูกค้ าในการบริ การ
สินเชือของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบ ลราชธานี ผลการวิ จัย พบว่า ความพึง พอใจของ
ลูกค้ าในการบริ การสินเชือของธนาคารออมสินในเขต
อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด อุบ ลราชธานี ระดับ การศึ ก ษา
แตกต่างกัน มีความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การสินเชื อ
ของธนาคารออมสิ น ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด

อุบลราชธานี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
2.4 กลุ่มตัวอย่างทีมีประเภทกลุ่มของผู้
มารั บ บริ ก ารต่า งกัน มี ทัศ นคติ ต่อ การรั บ บริ ก ารด้ า น
สิ น เชื อของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จั ง หวั ด
อุด รธานี จํ า กัด ในเขตจัง หวัด อุด รธานี ใ นภาพรวมไม่
แตกต่ า ง เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้ านสิงอํานวยความสะดวก
แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05
ส่วนด้ านกระบวนการให้ บริ การด้ านบุคลากรและ ด้ าน
ประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันทังนีอาจเนืองมาจากผู้มา
ขอรับบริ การสินเชือต่างก็มีจดุ ประสงค์แบบใกล้ เคียงกัน
สอดคล้ องกับ กัลยาแจ่มแจ้ ง (2549) ความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ าที มี ต่ อ การให้ บริ การของธนาคารเพื อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาท่ายางจังหวัด
เพชรบุรี ผลการศึ ก ษาค้ น พบว่ า ความพึง พอใจของ
ลู ก ค้ าที มี ป ระเภทต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้ บริ การของธนาคารโดยรวมและรายด้ านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2.5 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น
ต่ า งกั น มี ทัศ นคติ ต่ อ การรั บ บริ ก ารด้ านสิ น เชื อของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัดใน
เขตจัง หวัด อุด รธานี ใ นภาพรวมแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า ด้ า นบุค ลากรและ ด้ านสิงอํ านวยความ
สะดวกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ส่วน
ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านกระบวนการให้ บริ การ
และ ด้ าน ป ร ะ ชา สั ม พั น ธ์ ไม่ แ ตก ต่ า ง กั น ทั ง นี
เนืองมาจากลูกค้ าแต่ละคนมีรายได้ ในแต่ละเดือนไม่
เหมื อ นกัน และมี ค วามต้ อ งการในการใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินชีวิตแตกต่างกัน จึงทําให้ มีความคิดเห็นทีต่างกัน
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สอดคล้ องกั บ จงรั ก ยั ง พลขั น ธ์ (2553) ได้ ศึ ก ษา
คุ ณ ภาพการให้ บริ การธุ ร กิ จ สิ น เชื อของสหกรณ์
การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จํ ากัด อํา เภอจตุร พักตร
พิ ม าน จั ง หวัด ร้ อยเอ็ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า สมาชิ ก
สหกรณ์ทีมี รายได้ ตา่ งกัน เห็นว่าคุณภาพการให้ บริ การ
ธุรกิ จสินเชื อทุกด้ าน แตกต่างกันอย่า งมีนัยสําคัญ ที
ระดับ .01 และสอดคล้ องกับ จุฑาไล ธรรมสัตย์ (2553)
ได้ ศึกษาคุณภาพการให้ บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิท ธิ ป ระสงค์ อุบ ลราชธานี จํ า กัด
ผลการวิ จัย พบว่า สมาชิ ก ที มี ร ายได้ ต่า งกัน มี ค วาม
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้ บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิท ธิ ป ระสงค์ อุบ ลราชธานี จํ า กัด
ด้ านสถานทีวัสดุอปุ กรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05
2.6 กลุ่มตัวอย่างทีมีระยะเวลาการเป็ น
สมาชิ กต่างกันมีทศั นคติต่อการรับบริ การด้ านสินเชื อ
ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จัง หวัด อุด รธานี
จํ า กัด ในเขตจัง หวัด ในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านกระบวนการ
ให้ บริ การด้ านบุคลากรและ ด้ านสิงอํานวยความสะดวก
แตกต่า งกันอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 ส่วนด้ า น
ประชาสัม พัน ธ์ ไ ม่แ ตกต่า งกัน ทังนี อาจเนื องมาจาก
สมาชิกสหกรณ์ทีมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิกมาหลายปี
อยากเห็ น การเปลี ยนแปลงในการบริ ก ารที ดี ขึ น ไม่
สอดคล้ อ งกับ จุฑ าไล ธรรมสัต ย์ (2553) ได้ ศึ ก ษา
คุ ณ ภาพการให้ บริ การของสห กรณ์ ออมทรั พ ย์
โรงพยาบาลสรรพสิท ธิ ป ระสงค์ อุบ ลราชธานี จํ า กัด
ผลการวิจยั พบว่า สมาชิกทีมีระยะเวลาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้ บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิท ธิ ป ระสงค์ อุบ ลราชธานี จํ า กัด
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โดยรวม ด้ านบริ การหรื อ ผลิตภัณฑ์ ทางการเงิ น ด้ า น
ขันตอนหรื อกระบวนการ ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ ด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ านสถานที
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และด้ านราคา แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับ
บริ การด้ านสินเชือของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานีจํากัดในเขตจังหวัดอุดรธานีมีประเด็นที
ควรมีการปรับปรุงทัง 5 ด้ าน ดังนี
1. ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัดควรพิจารณา
การกู้ ยื ม ให้ รวดเร็ ว ทังกู้ ฉุ ก เฉิ น กู้ สามัญ กู้ สามั ญ
พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ระยะเวลาชํ า ระคื น เงิ น กู้แ ต่ล ะ
ประเภทเหมาะสม และควรมีอตั ราดอกเบียทีไม่สงู มาก
เกินไป
2. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ สหกรณ์ ออม
ทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ควรให้
ความสําคัญกับการติดป้ายประกาศเพือแจ้ งขันตอน
และระยะเวลาการให้ บริ ก าร ความต่อ เนื องของการ
ให้ บริ การกรณีมีการแก้ ไข ความชัดเจนของแบบฟอร์ ม
การกู้เงิน การจัดลําดับ ก่อน – หลัง ในการให้ บริ การแก่
สมาชิ ก ช่องการให้ บริ การติดต่อเจ้ าหน้ าที เหมาะสม
และเข้ าถึงได้ สะดวก ความรวดเร็ วในการตรวจเอกสาร
และความรวดเร็ วในการอนุมตั ิสนิ เชือ
3. ด้ า น บุ ค ล า ก ร ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัดควรให้ ความสําคัญ
กับการบริ การของเจ้ าหน้ าที กิริยามารยาทและมนุษย
สัมพันธ์ ของเจ้ าหน้ าทีความเต็มใจและความพร้ อมใน
การให้ บริ การ ความรู้ ความสามารถในการให้ บริ การ
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เช่น ตอบคําถาม ชีแจงข้ อสงสัยให้ คําแนะนําได้ ความ
ซือสัต ย์ สุจ ริ ตในการปฏิ บัติห น้ า ที เช่ น ไม่ข อสิงตอบ
แทน, ไม่รับสินบนการให้ บริ การเท่าเทียมกันทุกรายโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. ด้ านสิงอํานวยความสะดวกสหกรณ์ ออม
ทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ควรให้
ความสําคัญในการอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกทัง
การบริ การนําดืม การจัดเตรี ยมทีนังในการรอใช้ บริ การ
ความสะอาดของห้ องนํ า การจั ด เตรี ยมวารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ์และคู่มือสหกรณ์ไว้ ความสะดวก
ของสถานที และสถานทีตังของสหกรณ์ เดินทางไปมา
สะดวก

5. ด้ านประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรั พย์
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัดควรประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารด้ านสินเชื อแก่สมาชิ กและการเผยแพร่
เอกสารหรื อรายงานประจําปี
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง/ ต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้ บ ริ ก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ข ององค์ ก ารบริ ก ารส่ว น
ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
2. ควรศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารของ
หน่ ว ยงานอื น ที มี ก ารให้ บริ การที เป็ นเลิ ศ เพื อนํ า
ผลการวิจยั มาปรับปรุงการบริ การ
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