
คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอสิลาม จ ากดั 

Service quality affecting the membership satisfaction 

of Barakah Islamic Service Co-operative LTD. 

 
ตสันีม  นุรุดิล 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺ
อิสลาม จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพงึ
พอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั กลุ่มตวัอย่างคือสมาชิกของสหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ 
จ ากดั จ านวน 253 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่
ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA (F-test) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD  และการวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลสมาชิกสหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อายุระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประเภทธุรกิจท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัความพึง
พอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั และคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั 

 
ค าส าคญั : คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจ สหกรณ์ 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research are 1. To compare members' satisfaction level in the Barakah 

Islamic Service Co-operative LTD, classified by members' personal factors. 2. To study the quality of 

service that influences the satisfaction of members in the co-operative. The sample group consisted of 253 

members in the co-operative. The research instruments were questionnaires, statistics used in data 

analysis, namely frequency, percentage, average, and standard deviation. Hypothesis test inquired by the 

T-test and F-test in one-way analysis of variance. The differences were compared with each pair using 

Fisher's Least-Significant Difference (LSD) and Simple Regression Analysis. 

           The research results were determined that the personal factors of members in the Barakah Islamic 

Service Co-operative LTD. are gender, age, education level, occupation, average monthly income. 

Besides, types of businesses that serve different services are not affected by the satisfaction level and 

service quality, which affects the co-operative membership satisfaction. 

 

Keywords: Service quality, Satisfaction, Co-operative 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การพฒันางานของสหกรณ์ให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึนและการบริการให้มีประสิทธิภาพในสภาวะ

ปัจจุบนันั้นสหกรณ์ตอ้งตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการเป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมาย 

เติบโตอยา่งเขม้แขง็ เป็นท่ีพึ่งใหแ้ก่มวลสมาชิก นอกจากน้ีการใหบ้ริการจะตอ้งพิถีพิถนั โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ี

และการวางระบบงาน ค านึงถึงความส าคญัในการสร้างภาพพจน์ บุคลิกภาพ การท างานใหมี้ประสิทธิภาพ มี

ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการท างานจะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างคุณภาพการให้บริการ ให้สมาชิกเกิด

ความประทบัใจและมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีไดรั้บในเวลาเดียวกนั ซ่ึงการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบนั

ตอ้งเผชิญกับการแข่งขนักับองค์กรธุรกิจอ่ืนในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หากสหกรณ์ไม่ได้แสดง

ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการจดัการบริการให้เขม้แข็งและทนัต่อเหตุการณ์ก็ไม่สามารถท่ีพฒันา

องคก์รและศกัยภาพให้ทดัเทียมองคก์รในธุรกิจอ่ืนได ้ซ่ึงสหกรณ์ตอ้งพยายามหาวิธีท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการแก่สมาชิกเพื่อเผชิญกบัการแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ และเพื่อความอยูร่อดขององคก์รปัจจยัท่ี

ส าคญั คือการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก สร้างความประทบัใจ เกิดความทรงจ าท่ีดีกบั

องคก์ร โดยยดึหลกัการสหกรณ์เป็นส าคญัเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

 ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงการเติบโตของสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั ท่ีมีแนวโน้มท่ีสมาชิกเขา้มามี

ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจและการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง หากสหกรณ์ตอ้งการจะ

บรรลุเป้าหมาย เติบโตอย่างเขม้แข็งและย ัง่ยืนนั้น สหกรณ์ตอ้งทราบถึงการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสมาชิก สร้างความประทบัใจ เกิดความทรงจ าท่ีดีกบัองคก์ร ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษา

คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั เพื่อเป็นขอ้มูล

ในการวางแผนปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอันเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจและสร้างความประทับใจแก่สมาชิกสหกรณ์ 

เน่ืองจากธุรกิจสหกรณ์จะสามารถอยูร่อดไดใ้นสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลานั้น จ าเป็นตอ้ง

ศึกษาถึงความตอ้งการของสมาชิกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาเช่นเดียวกนั 
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วตัถุประสงค์ในของการวจัิย    

 1. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก 

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม 

จ ากดั 

 

สมมติฐานงานวจิัย    

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม 

จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั 

2. คุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั 

 

ขอบเขตงานวจิัย     

ขอบเขตงานวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย ขอบเขตเน้ือหา เป็นการศึกษาคุณภาพการให้บริการส่งผล

ต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั โดยตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัส่วนบุคคลของ

สมาชิก และคุณภาพการให้บริการสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม ตวัแปรตามคือ ความพึงพอใจของสมาชิก

สหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั ขอบเขตดา้นประชากร โดยประชากรท่ีใชท่ี้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ สมาชิก

สหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั และขอบเขตดา้นระยะเวลา โดยผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลความเป็นมา

และความส าคญัของปัญหาศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ท าการออกแบบการวิจยั ส ารวจและเก็บรวมรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถาม พร้อมทั้งวิเคราะห์สรุปผลการวิจยั เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2563 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  

 Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ทุกคน

คาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการบริการในการให้บริการ ลูกคา้จะวดัจากเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการซ่ึงเป็น

การวดัคุณภาพจาก 5 ดา้นดงัน้ี 

  1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็น

รูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งได้มีลักษณะ ทางกายภาพท่ีปรากฎให้เห็น เช่น อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้
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ส านกังานสภาพแวดลอ้มและการตกแต่ง การแต่งกายของพนกังาน แผน่พบั และเอกสารต่าง ๆ ป้ายประกาศ 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบของส านกังาน ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะดงักล่าวจะช่วยให้ลูกคา้รับรู้ว่ามีความ

ตั้งใจในการใหบ้ริการ และลูกดสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจน 

  2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการตอ้งตรงตามเวลาท่ีสัญญาไวก้ับ

ลูกคา้ งานบริการท่ีมอบหมายให้แก่ลูกคา้ทุกคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสม ่าเสมอ มีการ

เก็บขอ้มูลของลูกคา้และสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว มีพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ และสามารถ

ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

  3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) หมายถึง ความมรวดเร็วเป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือ

ลูกคา้ โดยไห้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งตอ้งมีความกระตือรือร้น เห็นลูกคา้แลว้ตอ้งรีบ

ตอ้นรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใชบ้ริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วจะตอ้งมาจากพนกังาน 

และกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานท่ีมีความรู้

ความสามารถในการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมีทกัษะ ในการท างานตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และมนุษย์

สัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือ และรู้สึกปลอดภยัสร้างความมัน่ใจว่าลูกคา้ไดรั้บบริการท่ี

คา้ 

  5. การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) หมายถึง พนักงานท่ีให้บริการลูกคา้แต่ละรายดว้ย

ความเอาใจใส่และให้ความเป็นกนัเองและดูแลลูกคา้เปรียบเสมือนญาติ และแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้

รับทราบ ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบางเร่ืองใชเ้ป็นแนว

ทางการใหบ้ริการลูกคา้แต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ 

 Gronroos (1990) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ 

(1) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ หรือการบริการคือ การท่ีผูรั้บบริการจะรับรู้ไดว้่าสินคา้ 

หรือการบริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามค าสัญญาของกิจกรรม หรือการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็น

มากนอ้ยเพียงใด จึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ และ (2) องคป์ระกอบดา้นการ

รับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการคือ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการ

ของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ในการท่ีจะส่งมอบบริการให้กับลูกค้าส่ิงเหล่าน้ีจึง

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 Millet (2012) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถใน

การสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริกร โดยการพิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี 
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  1. การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยติุธรรมในการบริการ

งานของท่ีมีฐานคติท่ีว่าคนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 

ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ี

ใชม้าตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั 

  2. การให้บริการอยา่งทนัเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองว่าการ

ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ถ้าไม่มีการตรงเวลาจะน ามาซ่ึงการสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่

ผูใ้ชบ้ริการ  

  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการ สาธารณะตอ้งมี

จ านวนการให้บริการ และสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the geographical) ซ่ึง 

Millet เห็นวา่ความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถา้มีจ านวนการใหบ้ริการท่ีไม่เพียงพอ 

และสถานท่ีตั้งท่ีใหบ้ริการสร้างความไม่ยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

  4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี

เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกัไม่ใช่ยดึความพอใจขององคก์รท่ีให้บริการ

วา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดกไ็ด ้

  5. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี

การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ี

ท าหนา้ท่ีไดม้ากข้ึนโดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 

มูหมัมดัหาฟีซ์  มะเซ็ง (2561) ไดศึ้กษาคุณภาพการบริการของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากดั ท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบวา่ (1) ส่วน

ใหญ่แลว้กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการสหกรณ์ในวนัอาทิตย ์เวลาระหวา่ง 10:01-12:00 ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

13 คร้ังต่อเดือน เน่ืองจากใชบ้ริการธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินออมทรัพย ์เหตุผลท่ีใชบ้ริการเน่ืองจากสหกรณ์

ใชร้ะบบเศรษฐศาสตร์ในอิสลามเป็นหลกัในการด าเนินงานของสหกรณ์ (2) โดยมีระดบัความคิดเห็นดา้น

คุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั (3) ส าหรับความพึงพอใจในการใช้

บริการในภาพรวมอยูใ่นระคบัพึ่งพอใจมาก ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑเ์ละบริการ ในระดบั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั (4) ส่วนผลการทดสอบ

สมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ตวัแปรระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์
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กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญั (5) ผลการทดสอบสมมติฐานความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ และการรู้จกัและ

เขา้ใจ พบว่า ตวัแปรทุกตวัลว้นมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ อยา่งมีนยัส าคญั โดยเรียงล าดบัของตามความมี

อิทธิพลมากไปน้อย ไดแ้ก่ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ การรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ ความเป็น

รูปธรรมของการบริการ และการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

อัญชลี เถาว์โท (2561) ได้ศึกษางานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนกับ

ประสิทธิภาพการบริการในส านกังานทะเบียนอ าเภอโขงเจียม กรณีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั

พบว่าความคิดเห็นของประชาชนกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริการในส านกังาน

ทะเบียนอ าเภอโขงเจียมอยู่ในระดบัสูง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนกบัความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริการในส านกังานทะเบียนอ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานี กบัขอ้มูล

ดา้นเพศสถานภาพ การศึกษา และอายพุบวา่ไม่แตกต่างกนั 

 

วธีิการด าเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจยัเร่ืองณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺ

อิสลาม จ ากดั ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบัดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ สมาชิกของสหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ จ ากดั กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 

253 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยการทดสอบแบบสอบถามกบัตวัอยา่ง จ านวน 30 ชุด เพื่อค านวณหา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการค านวณพบว่ามีค่าเท่ากบั 0.869  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีเลือก

ตัวอย่างท่ีไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดยใช้วิ ธีการสุ่มแบบตามสะดวก 

(Convenience) เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูว้ิจยัเป็นหลกั 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประเภทธุรกิจท่ีใชบ้ริการ มีจ านวน

แบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ้ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นค าถามเพื่อวดัระดับความคิดเห็น 

ประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความตอ้งการ การให้ความมัน่ใจ ความ

เขา้ใจรับรู้ความตอ้งการ มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 15 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั เป็น

ค าถามเพื่อวดัระดบัความคิดเห็น ประกอบดว้ย การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา การ

ให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง การให้บริการอย่างกา้วหน้า มีจ านวนแบบสอบถาม

ทั้งหมด 15 ขอ้ 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเข้าใจตรงกันและตอบค าถามตามความเป็นจริงทุกข้อ รวมทั้ งข้อค าถามมีความ

เท่ียงตรงทางสถิติวิธีการทดสอบ กระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากสมาชิกของ

สหกรณ์อิสลามบารอกะฮฺ จ ากดั จ านวน 30 ราย หลงัจากนั้นน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่แบบสอบถามโดยใช้

สถิติ และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha) ของค าถาม ผลจากการค านวณ

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั มีค่าเท่ากบั 0.869 

 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ กลุ่มประชากร

โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบตามสะดวก และใชว้ิธีการส่งแบบสอบถาม Google Forms ทาง Online Internet ไปยงั

กลุ่มตวัอย่างอีกช่องทาง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัใชเ้ลขทะเบียนสมาชิกเป็นการคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อไม่ให้

เกิดการซ ้ าซ้อน แล้วรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบั สุดทา้ยน าขอ้มูลท่ีไดรั้บทั้งหมดไปท าการลงรหัสและท าการวิเคราะห์

ข้อมูล ผ่านโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติโดยสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานผูว้ิจยัใชส้ถิติแบบทดสอบ t-test สถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นราย

คู่ โดยใชว้ิธี LSD และการวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 
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ผลการวจิัย 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั มีรายละเอียดสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุกกลของผู ้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 253 คน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.89 อายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.46 ระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.94 อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 32.81 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.06  ใชบ้ริการธุรกิจรับฝากเงิน คิดเป็นร้อยละ 74.70  
 2. ระดับคุณภาพการให้บริการผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 253 คน พบว่า ความเป็น
รูปธรรมโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ความน่าเช่ือถือโดยรวมในระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 การตอบสนองความตอ้งการโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 การใหค้วามมัน่ใจโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70  
ความเขา้ใจรับรู้ความตอ้งการโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 คุณภาพการ
ใหบ้ริการโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71  
 3. ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 253 คน พบวา่ การใหบ้ริการอยา่ง
เสมอภาคโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลาโดยรวม
ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 การให้บริการอย่างเพียงพอโดยรวมในระดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 การให้บริการอย่างกา้วหน้าโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.61 ความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวมในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61  

 

อภิปรายผล 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้วยการใช้สถิติเชิงอา้งอิงจากขอ้มูลของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 253 คน สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บา
รอกะฮฺอิสลาม จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และประเภทธุรกิจท่ีใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์
บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั ท่ีไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดัให้บริการสมาชิกทุกคน
อยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั ไม่มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี เถาว์โท (2561) ในงานวิจัยน้ีเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนกับ
ประสิทธิภาพการบริการในส านกังานทะเบียนอ าเภอโขงเจียม กรณีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิ
ภาพการบริการในส านักงานทะเบียนอ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานี กับขอ้มูลด้านเพศสถานภาพ 
การศึกษา และอายพุบวา่ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม 
จ ากดั พบวา่ วา่คุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของ Gronroos (1990) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบดา้นการรับรู้
คุณภาพของการน าเสนอบริการคือ ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู ้
ให้บริการมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด ในการท่ีจะส่งมอบบริการใหก้บัลูกคา้ส่ิงเหล่าน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมูหมัมดัหาฟีซ์ มะเซ็ง 
(2561) ในงานวิจยัน้ีเร่ืองคุณภาพการบริการของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากดั ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบวา่ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ และการ
รู้จกัและขา้ใจ พบวา่ ตวัแปรทุกตวัลว้นมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ  
 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ขอ้เสนอแนะการน าไปใช ้

  จากการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺ

อิสลาม จ ากดั มีขอ้เสนอแนะจากการวิจยัเพื่อเป็นแนวทางส าหรับสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั และ

สหกรณ์ต่าง ๆ น าไปปรับใช้และพฒันาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ

คาดหวงัของสมาชิกไดม้ากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

  1. จากผลการวิจยัพบว่า สมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

และสมาชิกส่วนใหญ่อาย ุ50 ปีข้ึนไป เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่มน้ีไดม้ากยิง่ข้ึน สหกรณ์

ควรเปิดช่องพิเศษให้แก่ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ สตรีมีครรภ ์หรือผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหเ้ขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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  2. จากผลการวิจยัพบวา่ สมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,001 – 20,000 บาท เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่มน้ีไดม้ากยิ่งข้ึน สหกรณ์ฯควรมี

การส่งเสริมอาชีพ สร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได ้ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  3. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกอย่างสม ่ าเสมอ และใช้ช่องทางการ

ประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารในการบริการของสหกรณ์ผ่านทางกลุ่มสมาชิกหรือการประชุมใหญ่

สามญัประจ าปี 

 2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

  จากการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺ

อิสลาม จ ากดั เพื่อใหเ้กิดผลท่ีดียิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหมี้การวิจยั ดงัน้ี 

  1. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรเลือกตวัแปรท่ีนอกเหนือจากงานวิจยัน้ี หรือควรเพิ่ม

ตวัแปรให้มากข้ึน เพื่อเป็นพฒันาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพและตรงกบัความพึงใจของผูใ้ชบ้ริการ

มากข้ึน 

  2. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อความพึง

พอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลาม จ ากดั 
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