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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การคนควาอิสระคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากอาจารยอัศนีย  ณ นาน และอาจารย   
สุจินต สุริยศ ที่ไดใหความชวยเหลือ แนะนํา คําปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ รวมถึง 
อาจารยศศิวิมล  แรงสิงห ท่ีใหคําปรึกษาในดานสถิติท่ีใชในการวิจัย จนทําใหการคนควาอิสระ                
ในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.พยัต  วุฒิรงค อาจารยอัศนีย  ณ นาน และอาจารยสุจินต  
สุริยศ ท่ีกรุณาเปนคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ อีกท้ังยังใหคําปรึกษาพรอมคําแนะนํา                
ตางๆ  

ขอขอบพระคุณ คุณสมาน สุภัควณิชย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สํานักงานสหกรณ
จังหวัดลําปาง คุณกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหนางานมาตรฐานประกันคุณภาพที่กรุณารับเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาในแบบสอบถามเพ่ือใหสมบูรณและถูกตองย่ิงข้ึน 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยและคณะผูบริหารในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกทานท่ีไดกรุณา
ประสิทธ์ิประสาทวิชา และใหความรูความเขาใจในวิชาการตางๆ เปนอยางดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ตลอดจนครอบครัว ท่ีคอยใหกําลังใจและคอยสนับสนุน
ในทุกดานตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแหงน้ี 

ทายที่สุด ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และเปนกําลังใจใหกันมา
โดยตลอด คุณคาอันพึงมีจากการคนควาอิสระนี้ขอมอบแด บิดา มารดา ครอบครัว กัลยาณมิตร             
ทุกทาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานและคุณภาพ            
การบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน และเพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีความสัมพันธ
ตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการศึกษา พบวา ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน มีเพียงดานหลักการมีสวนรวมที่
อยูในระดับมาก คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด               
ทุกดาน โดยเรียงลําดับ ดังน้ี การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ  การตอบสนองความ
ตองการ ความนาเชื่อถือหรือวางใจได ตามลําดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีระดับความสัมพันธ
ตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ไมมีผลตอคุณภาพการบริการ
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ยกเวนดานรายได 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to investigate good governance in 

administration and service quality of Credit Union, and to study the relationship 

between good governance in administration and service quality of Credit Union.                  

A questionnaire was used as data collection and sample was the member of Credit 

Union in Mueang district, Lampang, for 400 samples.  A data was analyzed by using 

frequency, percent, mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficient. 

 The results were found that good governance in administration of Credit 

Union was overall at high level. Considering in each aspect, it was found that all 

aspects were at the highest level, expect involvement principle was at high level, 

Moreover, service quality of Credit Union was overall at the highest level in all 

aspects such as understanding of need perception of service user, need 

responsiveness, and reliability or trust respectively.  There was highly relationship 

between good governance in administration and service quality of Credit Union at 

level of significant .05.  In additions, to compare service quality of Credit Union in 

Mueng distict, Lampang, in demographic factors, it was found that gender, age, 

Education, and occupation were not affecting to service quality of Credit Union 

expect for income. 



บทท่ี 1 

บทนํา 
 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

การบริหารและการจัดการในภาครัฐและภาคเอกชนมีการใหความสําคัญกับระบบคุณธรรม
และจริยธรรม เน่ืองจากประสบกับภาวะวิกฤติอันเกิดจากการทุจริตท่ีระบาดออกไปอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ความไมรับผิดชอบตอสังคมหรือสวนรวม การคํานึงแตประโยชนของตนเองและพวกพอง
อันเปนการบริหารการจัดการท่ีขาดคุณธรรมและจริยธรรมนํามาซ่ึงความไมนาเชื่อถือและสงผลตอ     
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 

การบริหารจัดการท่ีดีในภาครัฐ (Good Governance) หรือบางทีเรียกกันวาธรรมาภิบาลน้ัน 
จะชวยกระตุนการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจ ท้ังน้ีเพราะความสัมพันธระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนมีอยูอยางใกลชิด ภาครัฐในฐานะท่ีเปนผูควบคุมกฎ ระเบียบ ขอบังคับของการดําเนินงาน
ของเอกชนยอมมีผลตอการเสริมสรางการบริหารจัดการท่ีดีในวงการธุรกิจและการยืดม่ันในหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมรวมท้ังความรับผิดชอบท่ีธุรกิจมีตอสังคม หากหนวยงานในภาครัฐมีสวนรูเห็น
เปนใจกับการทุจริตหรือการเอารัดเอาเปรียบสังคมและผูบริโภคของธุรกิจเอกชนหรือมีการรวมมือกัน
ระหวางคนในภาครัฐกับในภาคเอกชนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบแลวจะเปนอุปสรรคซ่ึงทําให
การเสริมสรางความเชื่อม่ันและคุณภาพของการบริการในธุรกิจเปนไปไดลําบาก 

ธรรมาภิบาลไดมีการใชอยางกวางขวางในชวงระยะ 20 ปท่ีผานมาโดยธนาคารโลกและ
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank) เพ่ือเปนเง่ือนไขทางการเมืองในการ
ใหเงินกู โดยประเพณีแลวธนาคารท้ังสองถูกหามไมใหใชปจจัยทางการเมืองเปนเง่ือนไขในการใหเงินกู
ตอมาธนาคารโลกไดยอมรับความจําเปนของเง่ือนไขทางการเมือง โดยถือเอาธรรมาภิบาลเปนเง่ือนไข
มากกวาท่ีจะเอาประชาธิปไตย เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาความออนไหวทางการเมือง โดยระบุวาธรรมา              
ภิบาลประกอบดวยลักษณะ 4 ประการ คือ การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบ
อธิบายได ความโปรงใสและการมีกรอบกฎหมายสําหรับการพัฒนา (สภาหอการคาแหงประเทศไทย, 
255-). 

ธรรมาภิบาลในสหกรณ จะคํานึงถึงการบริหารกิจการของสหกรณใหเปนไปอยางซ่ือสัตย 
โปรงใส มีความรับผิดชอบ สรางการมีสวนรวม และมีการใชกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือใหการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล คุมคา มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม อีกท้ังใหสหกรณสามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงคอยางม่ันคง สงผลใหสหกรณเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับจากทุกฝายท่ีเ ก่ียวของ           
กรมสงเสริมสหกรณในฐานะหนวยงานภาครัฐซ่ึงมี อํานาจหนาท่ีในการแนะนําสงเสริมและดูแล
สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ัวประเทศ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานภายใตหลัก        
ธรรมาภิบาล จึงไดใชหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม     
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาเปนเคร่ืองมือในการ
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ประเมินคุณภาพมาตรฐานของสหกรณทุกประเภทท่ีมีความพรอม (สํานักบริหารเงินทุน กรมสงเสริม
สหกรณ, 2554) 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสหกรณประเภทหน่ึงในสหกรณท้ัง 7 ประเภท จัดเปนองคกรธุรกิจ
ที่แตกตางจากธุรกิจภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจอ่ืนเน่ืองจากเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร หากแต
ดําเนินธุรกิจแลวมีสวนเหล่ือมหรือสวนเกินก็จะนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลตามหุนคืนใหแกสมาชิก 
ดําเนินงานโดยยึดความรวมมือของมวลสมาชิก ต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสามัคคี และความสมัครใจตาม
ระบบประชาธิปไตย รักษาความยุติธรรม ชวยกันดูแล ควบคุม จัดสรร และปนสวนกันอยางเท่ียง
ธรรม แนวความคิดและอุดมการณท่ีสําคัญอันเปนเปาหมายของการจัดต้ังสหกรณ คือ การสรางความ
ตระหนักใหสมาชิกรูจักอดออม อดทน รักความกาวหนา พรอมท่ีจะชวยเหลือตนเอง และเพ่ือน
สมาชิก ซ่ึงเปนการแสดงความเสียสละและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน การดําเนินธุรกิจของสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนไมแตกตางจากสถาบันการเงินอ่ืนท่ัวไปท่ีตองอาศัยภาพลักษณและคุณภาพการบริการ
เพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิก หากขาดความเชื่อม่ันจากสมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสีย              
การดําเนินธุรกิจจะประสบปญหาในท่ีสุด คุณภาพการบริการของสหกรณสวนหน่ึงมาจากการบริหาร
จัดการและการควบคุมการดําเนินงานท่ีดีจากคณะกรรมการจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดแก
สมาชิกท่ีจะมีใหกับสหกรณ ซ่ึงสหกรณจะสรางข้ึนมาไดสวนหน่ึงก็มาจากการบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลน่ันเอง การประกอบธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลจะชวยใหสหกรณสามารถ
ดําเนินงานไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีแกมวลสมาชิก 

จากขอมูลการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง ป 2556 
ที่ผานมามีสหกรณท่ีมีความพรอมเพียง 14 แหงเทาน้ันท่ีไดรับการคัดเลือกใหใชหลักธรรมาภิบาลเขา
ไปประเมินสหกรณ (สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง, 2556) แตนโยบายในป 2557 น้ี กรมสงเสริม
สหกรณไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานจึงปรับนโยบาย
ใหมีการประเมินธรรมาภิบาลสหกรณทุกแหง ประกอบกับสภาพการแขงขันท่ีสูงมากในปจจุบัน 

สหกรณตองสรางความแตกตางและความแตกตางน้ันตองเปนความแตกตางท่ีมีคุณคาในสายตาของ
ลูกคา “การบริการ” ก็เปนแนวทางหน่ึงท่ีสรางความแตกตางท่ีมีคุณคาสําหรับลูกคา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสหกรณซ่ึงมีสมาชิกเปนท้ังเจาของและผูใชบริการในเวลาเดียวกัน สถาบันการเงินตางๆ จะพัฒนา
ความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขันในดานของการบริการ ถึงแมสหกรณจะมีขอไดเปรียบจากการให
อัตราเงินฝากท่ีสูงกวา แตเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการแลว ยังถือวาดอยกวาคูแขงมาก ผลการ
ประเมินคุณภาพการบริการของสหกรณยังไมเปนรูปธรรม มีเพียงขอมูลการประเมินธรรมาภิบาลใน
สหกรณเทาน้ันท่ีชี้ใหเห็นวาสหกรณท่ีนําหลักธรรมาภิบาลมาใชจะสงในดานบวกตอการดําเนินงาน
ของสหกรณ 

จากท่ีมาของปญหาและสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาสหกรณเครดิตยูเน่ียนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท่ีนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานจะสงผลตอคุณภาพการ
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บริการของสหกรณท่ีมีตอสมาชิกหรือไมอยางไร ท้ังน้ีเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสหกรณเครดิต  
ยูเนี่ยนใหเขมแข็งย่ังยืนตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
3. เพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการของ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
2. คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนแตกตางกันตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
2. ทราบถึงคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
3. ทราบถึงธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการของ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแก สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน 10 แหงในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 9,170 คน (สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง, 2557) 
การสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบสัดสวน (Proportional technique) โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสุมตัวอยางเปนจํานวน 400 ราย  
ขอบเขตดานเน้ือหา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการของ

สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยใชแนวคิดของกรมสงเสริมสหกรณ
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา และคุณภาพการบริการตามแนวคิดของ Parasuraman และคณะ  
ประกอบดวย ความเปนรูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือ หรือไววางใจได การตอบสนองความ
ตองการ การใหความม่ันใจ และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

 

นิยามศัพท 

1. สหกรณเครดิตยูเน่ียน หมายถึง องคกรธุรกิจรูปแบบหน่ึง ซ่ึงไมไดแสวงหาผลกําไรจาก
การดําเนินงาน แตเกิดจากการรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการทํากิจกรรมรวมกันเปนเจาของรวมกัน 
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และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย บริหารงานภายใตอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ เพ่ือสนอง
ความตองการอันจําเปนของมวลสมาชิกโดยการพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความหวัง
รวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปนองคกรธุรกิจท่ีจัดต้ังข้ึนในหมูประชาชนทุกสาขา
อาชีพ ซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธอยางหน่ึงอยางใดอยูในเขตทองท่ี
ดําเนินงานของสหกรณท่ีจัดต้ังข้ึน  

2. ธรรมาภิบาลในสหกรณ หมายถึง การนําการบริหารจัดการบานเมืองมาปรับใชกับสหกรณ 
เพ่ือใหเกิดการบริหารงานอยางซ่ือสัตย โปรงใส มีความรับผิดชอบ สรางการมีสวนรวมและมีการใช
กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล คุมคา 
และโดยประหยัด เปนผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม   

3. หลักนิติธรรม หมายถึง สหกรณไดกําหนดขอบังคับ ระเบียบตางๆ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณโดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของทุกฝายในสหกรณ และใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติดวยความเท่ียงธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม  

4. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตองดีงามทุกฝายในสหกรณปฏิบัติงาน              
ในหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเสมอภาค ประพฤติปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณท่ีรวมกันกําหนดและสงเสริมสนับสนุน ยกยอง ผูกระทําความดีรวมถึงการสงเสริมให
มีการพัฒนาทุกฝายในสหกรณอยางเทาเทียมกัน 

5. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันโดยพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานของสหกรณใหโปรงใส กําหนดข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชน และผูมีสวนเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดตามพระราชบัญญัติสหกรณรวมถึง               
การประสานความรวมมือระหวางองคกรทําใหเกิดความโปรงใสกับสังคมภายนอก 

6. หลักการมีสวนรวม หมายถึง สหกรณเปดโอกาสใหทุกฝาย ไดแก สมาชิก กรรมการ และ
ฝายจัดการ มีสวนในการรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจท้ังในดานการบริหาร             
การจัดการและการพัฒนาสหกรณ เพ่ือสรางสรรคและจรรโลงความผาสุกของสวนรวม รวมถึง
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของสหกรณดวย 

7. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีทุกฝายในสหกรณตระหนักในสิทธิหนาท่ี มีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีและผลจากการกระทําของตน ตลอดจนเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูมีสวน
รวมในสหกรณ รวมถึงไมเพิกเฉยตอปญหาสาธารณะและการชวยเหลือเอ้ืออาทรตอสังคม 

8. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีกิจกรรมหรือแผนงานท่ีสงเสริม สนับสนุน                    
การประหยัด ลดคาใชจาย เพ่ิมรายได สงเสริมระบบสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกฝายใน
ระบบสหกรณและหรือสังคมภายนอก  

9. คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจ
ใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย ความเปน
รูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได การตอบสนองความตองการ การใหความม่ันใจ 
และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ ประกอบดวย 
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   9.1 ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีใหแกผูรับบริการตองแสดงใหเห็น
วาผูรับบริการ สามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดชัดเจน เชน สถานท่ีท่ีใหบริการมีความสะดวก 
สบาย และเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการใหบริการ สวยงาม ทันสมัย เปนตน 

   9.2 ความนาเชื่อถือ หรือไววางใจได (Reliability) ผูใหบริการมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกไววางใจไดวา การใหบริการมีความถูกตองเท่ียงตรง 

   9.3 การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ผูใหบริการมีความพรอมและเต็มใจ
ที่จะใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามตองการ 

   9.4 การใหความม่ันใจ (Assurance) ผูใหบริการมีความรูและมีอัธยาศัยท่ีดีในการ
ใหบริการ และความสามารถของผูใหบริการสงผลใหผูรับบริการเกิดความเชื่อม่ันในการใชบริการ 

   9.5 การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) ผูใหบริการใหบริการ  
โดยคํานึงถึงจิตใจ และความแตกตางของผูรับบริการตามลักษณะของแตละบุคคลเปนสําคัญ 
 

 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนําเสนอตามหัวขอ 
ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

2. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
3. ทฤษฏีการบริหารงาน 
4. แนวคิดเก่ียวกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
6. กรอบแนวคิดทางการวิจัย 

 

 
แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

ความหมายของธรรมาภิบาล 
สํานักบริหารเงินทุน กรมสงเสริมสหกรณ (2554: 7) ไดกลาววาธรรมาภิบาล หรือการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) หมายถึง การบริหารจัดการบานเมือง สังคม องคกร สถาบัน 
หรือธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty) ความเปดเผยโปรงใส (Transparency)              
ความรับผิดชอบและรับรองท่ีตรวจสอบได (Accountability) ความชอบธรรม ยุติธรรม (Fairness) 
ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) และการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม 
เปนการท่ัวไป (General Ethical and Moral Standard) เปนหลักท่ีมีคุณคาและสําคัญมาก จึงควรท่ี
จะนํามาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมท้ังดานการเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม 
สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพ่ือนําพาใหสังคมไทย ธุรกิจไทย โดยรวม               
มีความเขมแข็ง มั่นคง และเจริญกาวหนา สําหรับธุรกิจน้ันหลักธรรมาภิบาล คือ หัวใจในการดําเนิน
ธุรกิจท่ีมีผลตอทุกฝายใหไดรับผลประโยชนท่ียุติธรรม ต้ังแตตัวผูบริหาร ผูถือหุน เจาหนาท่ี ลูกคา 
รวมถึงสังคมและประเทศชาติ  

ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร (2553) ไดใหคํานิยามวาธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance: CG) เก่ียวของกับทุกระดับ ต้ังเเตตัวบุคคล สังคม กิจการ จนถึงระดับประเทศชาติ               
ในระดับของกิจการ อาจเรียกวา “บรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแปล CG                 
อยางเปนทางการวา “การกํากับดูเเลกิจการท่ีดี” ระดับภาครัฐ อาจใชคําวา “ธรรมรัฐ” หรือ                  
“การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” ไมวาจะนํา CG ไปใชท่ีใดหรือในระดับใด แนวทางและหลักการ



พ้ืนฐานของธรรมาภิบาลดูเหมือนจะคลายคลึงกัน คือ การต้ังอยูในความถูกตองเเละเปน
ธรรม สังคมชุมชนก็จะอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  

สุเมธ แสงน่ิมนวล (2552: 26-28) ธรรมาภิบาลมาจากคําวา ธรรมะ รวมกับอภิบาล แปลวา 
การดูแลปกครองโดยใชธรรมะเปนเคร่ืองชวยในดานการบริหารจัดการ  ธรรมาภิบาล หมายถึง                 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีน้ัน สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (The United Nations 
Development Programme: UNDP) ไดทบทวนและใหคํานิยามใหมโดยรวมความถึงการใชอํานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติ รวมถึง
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความม่ันคงของมนุษย  

สนอง วรอุไร (2556 : 74-75) คําวา “ธรรมาภิบาล” หมายความวา เอาธรรมะมาคุมครองใจ  
“ธรรมาภิบาล” ประกอบดวยคําวา “ธรรมะ” และ “อภิบาล” หมายถึง การปกครองดวย

คุณความดี เราจะนําธรรมะขอใดมาปกครอง คุมครองรักษาใจ เพ่ือใหชีวิตมีแตความเจริญอยางเดียว 
ไมทําใหชีวิตพบกับความวิบัติหรือตกตํ่า 

สถาบันพระปกเกลา (2547: 17) การบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล หมายถึง 
หลักการการบริหารงานที่มุงเนนหลักการโดยมิใชหลักการท่ีเปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปน
หลักการการทํางาน ซ่ึงหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนํามา               
ซ่ึงผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 

แนวคิดธรรมาภิบาลไดมีการพูดถึงเปนคร้ังแรกในแวดวงของหนวยงานระหวางประเทศท่ีมี
หนาท่ีใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาประเทศนับแตปลายคริสตศักราชท่ี 1980 ภายหลังจากท่ีได
มีการอภิปรายเก่ียวกับผลของนโยบายการปรับโครงสรางของธนาคารโลก ในชวงน้ันไดมีการใชคําวา 
Good Governance อยางกวางๆ ในการกลาวถึงธรรมชาติและรูปแบบของระบบการเมืองท่ี
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ (Accountability) และความโปรงใส (Transparency) 
ในการตัดสินใจ นอกจากน้ียังมักถูกนําไปเชื่อมโยงกับเง่ือนไขทางการเมือง  เชน ความเปน
ประชาธิปไตย การสงเสริมระบบท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรค และการเลือกต้ังเสรี (Anje Kruiter, 
1996: 3 อางถึงในรัชนา ศานติยานนท และคณะ, 2544: 3)  

จากน้ันไดมีการนําแนวคิดน้ีไปใชอยางกวางขวางในหมูผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
พัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในองคการระหวางประเทศท่ีมีสวนรวมในโครงการ
ใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาตางๆ มูลเหตุจูงใจใหบุคคลเหลาน้ีหันมามองการบริหารจัดการ
ที่ดี คือ ความลมเหลวของประเทศท่ีไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
ประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะกลุมประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา  ผูรับผิดชอบมอง
วาสาเหตุของความลมเหลวมาจากการท่ีรัฐไรความสามารถท่ีจะดําเนินการตามท่ี ไดรับการแนะนํา 
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ทั้งน้ีมุมมองดังกลาวถือวารัฐบาลเปนศูนยกลางของการตัดสินใจท่ีสําคัญในสังคมทุกระดับ  จึงมีการ
เรียกรองใหมีการปรับปรุงการบริหาร ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงโครงสรางและระเบียบกฎเกณฑท่ี
คอนขางซับซอนของรัฐ เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการนํานโยบายในการพัฒนาประเทศไปปฏิบัติประเทศไทย
ไดใหความสําคัญกับการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาปรับใชในระบบราชการอยางจริงจัง  นับต้ังแต                 
ปพ.ศ. 2538 ซ่ึงเปนชวงท่ีประเทศไทยไดรับแรงผลักดันอยางมากจากกระแสโลกาภิวัตน  ปญหา
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสภาวะการแขงขันทางการคาระหวางประเทศในภูมิภาค ประเทศไทยจึง
จําเปนตองพัฒนา ปฏิรูปโครงสราง และวิธีการปฏิบัติของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพอยางจริงจังและ
ตอเน่ือง ดังน้ันจึงมีการศึกษาและนําแนวคิดของธรรมาภิบาลมาผสมผสานกับรูปแบบการปกครองท่ี
ใชอยู และมีการผลักดันใหเปนหลักในการสรางการปกครองท่ีดีของประเทศ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
และบุญมี ลี้, 2544: 40)  

จนกระท่ังปลายป พ.ศ. 2540 เม่ือประเทศไทยตองประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน
ภาวะแวดลอมและเง่ือนไขการกูวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหรัฐบาลตองหันมาใหความสนใจประเด็นน้ีอยาง
จริงจัง โดยไดพิจารณาเห็นความจําเปนท่ีประเทศชาติตองมีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการบูรณะสังคมและประเทศ เพ่ือพลิกฟนภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพ่ือสามารถรองรับกระแส                 
การเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางทันสถานการณ สงผลใหรัฐบาลไดมีหนังสือลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2540 ขอความรวมมือจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยในการดําเนินการคนควา วิจัย 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมท้ังในระยะส้ันและระยะยาวในการแกปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึน และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาประเทศใหมีความย่ังยืนถาวรโดยเร็วท่ีสุด  คณะทํางานเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ซ่ึงมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได
ระดมนักคิดในประเทศหลายสาขาท่ีอาสาสมัครมารวมทํางาน  และคณะทํางานไดจัดทําเอกสาร 
ขอเสนอตางๆ ที่จะสงเสริมธรรมาภิบาลในประเทศไทยเสนอตอนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (สํานักงาน 
ก.พ.) จัดทําบันทึกเร่ืองน้ีเปนวาระแหงชาติวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม              
ที่ดีเสนอรัฐมนตรีพิจารณาคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ไดมีมติ
เห็นชอบตามขอเสนอและเห็นสมควรใหเรงสรางธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ  เพ่ือเปนแกนนําใน
การพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยใหจัดทําเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให
หนวยงานของรัฐสามารถนําไปปฏิบัติได และจะไมถูกยกเลิกเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ซ่ึงจะทําให
การดําเนินการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนไปไดอยางตอเน่ือง  ตอมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
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การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี จึงใหนายกรัฐมนตรีลงนามในระเบียบดังกลาว
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 116 
ตอนท่ี 63 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ระเบียบน้ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2548: 26) 

ความตอเน่ืองของแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี มีความชัดเจนมากข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือสรางระบบบริหาร
จัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคม 
ดังน้ัน การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 จําเปนตองใหความสําคัญลําดับสูงกับการปฏิรูป
ภาครัฐใหเปนองคกรขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ การปรับเปล่ียนระบบการจัดทํางบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพคลองตัวสอดคลองกับนโยบายและแผนชาติ และการปรับระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุน
การกระจายอํานาจ ควบคูกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังโดยผนึกกําลัง   
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ีควรดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544: 29-35) ดังน้ี 

   1) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
   2) กระจายหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคสวน 
   4) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม 
   5) เสริมสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีของภาคเอกชน 
   6) เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 

อยางไรก็ตามการพัฒนาท่ีผานมาไมสามารถสงผลใหระบบการบริหารจัดการประเทศ
ปรับเปล่ียนสูการมีระบบธรรมาภิบาลอยางแทจริงได คงเปนเพียงการปรับเปล่ียนในเชิงรูปแบบท่ีไม
สามารถพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดอยางกวางขวางและท่ัวถึงในทุกระดับ  ดังน้ันการพัฒนาประเทศ
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงเปนฉบับท่ีใชอยูในปจจุบันไดใหความสําคัญ
อยางย่ิงกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในการบริหารจัดการประเทศอยางแทจริง            
จึงกําหนดใหมียุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล  ในการบริหารจัดการประเทศโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 117-131) ดังน้ี 

1) เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนเปน
สวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 
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2) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ 

3) สรางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เนนการอํานวย
ความสะดวกแทนการกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา 

4) กระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และชุมชนเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 

5) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และเปนบรรษัทภิบาลมากข้ึน 
6) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ันตอนกระบวนการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม เพ่ือสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 
7) รักษาและเสริมสรางความม่ันคงเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและ

ความย่ังยืน 
การสรางธรรมาภิบาลในสหกรณ 
ธรรมาภิบาลจะเกิดข้ึนไดและดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพก็ดวยความรวมมือกันระหวาง

สวนตางๆ ในสหกรณขณะเดียวกันโดยท่ีสมาชิกสวนใหญของสหกรณจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
ระดับความรูความสามารถในเชิงธุรกิจไมเทาเทียมกันและมีความแตกตางจากผูถือหุนหรือผูบริหาร
ของธุรกิจรูปแบบอ่ืนในภาคเอกชน ดังน้ัน จึงมีหนวยงานของรัฐทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุนและ
กํากับดูแลอีกทางหน่ึงดวย ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ แตส่ิงสําคัญคือ 
ธรรมาภิบาลท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีม่ันคงน้ัน สมาชิกตองเอาใจใสในบทบาทและหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตนท่ีมีตอสหกรณ รวมท้ังคณะกรรมการสหกรณตองเห็นความสําคัญของการท่ีสหกรณ
จะมีธรรมาภิบาล และวิธีการสรางธรรมาภิบาล ปฏิบัติไดดังน้ี  

- คณะกรรมการตองทําความเขาใจแนวคิดและสาระสําคัญของธรรมาภิบาล 
- ทบทวนธรรมาภิบาลท่ีเปนอยูในปจจุบันวามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรงใส

มากนอยเพียงใด  
- กําหนดรูปแบบและกระบวนการดําเนินตามหลักธรรมาภิบาลแลวออกเปนขอกําหนด              

เพ่ือปฏิบัติตอไป  
 

ความจําเปนท่ีตองนําธรรมาภิบาลมาใชในสหกรณ  
ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน ทุนเปนปจจัยสําคัญของการเจริญเติบโตของธุรกิจ แตถาธุรกิจน้ัน

จะอาศัยเพียงทุนของตนเองเพียงอยางเดียว ก็จะไมสามารถเจริญเติบโตแขงกับธุรกิจอ่ืนได ตองอาศัย
แหลงเงินทุนจากภายนอกดวย ไดแก สถาบันการเงินและตลาดทุน แตการจะเขาถึงแหลงทุนภายนอก
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ไดธุรกิจน้ันจะตองสรางความนาเชื่อถือใหแกผูลงทุน หรือสถาบันการเงินท่ีใหกูยืมวาหุนท่ีลงทุนหรือ
เงินท่ีใหกูยืมจะไมสูญหายและไดผลตอบแทนคุมคา 

สหกรณซ่ึงเปนธุรกิจรูปแบบหน่ึง ก็ตองไดรับความเชื่อถือจากสมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนสําคัญ เพราะถาขาด “ความเชื่อถือ” จะสรางไดอยางไรน้ันเปนคําตอบท่ีส้ันท่ีสุดคือสหกรณตองมี 
“ธรรมาภิบาล” ในการประกอบธุรกิจ เพราะการท่ีสหกรณประกอบธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลจะชวย
ใหสหกรณสามารถดําเนินงานไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีกับมวล
สมาชิก 

ธรรมาภิบาลในสหกรณ 
ธรรมาภิบาลในสหกรณ หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณใหเปนไปอยางซ่ือสัตย 

โปรงใส มีความรับผิดชอบ สรางการมีสวนรวมและมีการใชกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือใหการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุมคา และโดยประหยัด เปนผลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม เพ่ือใหสหกรณสามารถดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคอยางม่ันคง สงผลใหสหกรณเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับจากทุกฝายท่ี
เก่ียวของ 

ธรรมาภิบาลในสหกรณ ประกอบดวยหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม                  
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา  

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง สหกรณไดกําหนดขอบังคับ ระเบียบตางๆ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณโดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของทุกฝาย                 
ในสหกรณ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติดวยความเท่ียงธรรม เปนท่ียอมรับของสัมคม  

2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ทุกฝายในสหกรณ
ปฏิบัติงาน ในหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเสมอภาค ประพฤติ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณท่ีรวมกันกําหนด และสงเสริมสนับสนุน ยกยอง ผูกระทําความดีรวมถึง
การสงเสริมใหมีการพัฒนาทุกฝายในสหกรณอยางเทาเทียมกัน 

3. หลักความโปรงใส (Accountability) หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน                
โดยพัฒนาวิธีการดําเนินงานของสหกรณใหโปรงใส กําหนดข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน                  
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน และผูมีสวนเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดตาม
พระราชบัญญัติสหกรณรวมถึงการประสานความรวมมือระหวางองคกรทําใหเกิดความโปรงใสกับ
สังคมภายนอก 

4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง สหกรณเปดโอกาสใหทุกฝาย ไดแก สมาชิก 
กรรมการ และฝายจัดการ มีสวนในการรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจท้ังในดานการ
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บริหารการจัดการและการพัฒนาสหกรณ เพ่ือสรางสรรคและจรรโลงความผาสุกของสวนรวม รวมถึง
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของสหกรณดวย 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หมายถึง การท่ีทุกฝายในสหกรณตระหนักใน
สิทธิหนาท่ี มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและผลจากการกระทําของตน ตลอดจนเคารพความคิดเห็นท่ี
แตกตางของผูมีสวนรวมในสหกรณ รวมถึงไมเพิกเฉยตอปญหาสาธารณะ และการชวยเหลือเอ้ืออาทร
ตอสังคม 

6. หลักความคุมคา (Cost–effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการ              
และใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีกิจกรรมหรือ
แผนงานท่ีสงเสริม สนับสนุน การประหยัด ลดคาใชจาย เพ่ิมรายได สงเสริมระบบสวัสดิการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกฝายในระบบสหกรณ และหรือสังคมภายนอก (สํานักบริหารเงินทุน กรม
สงเสริมสหกรณ, 2554: น.27-28) 

ในการสรางธรรมาภิบาลในสวนของสหกรณน้ันตองสรางใหมีความรับผิดชอบตอผล                 
การปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ัวท้ังองคกร ดังน้ี 

1. มีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม เพ่ือไมเปดโอกาสใหฝายใดฝายหน่ึงมีและใชอํานาจ
เพียงฝายเดียว 

2. กําหนดภาระหนาท่ีชัดเจน ท้ังระดับกรรมการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีสหกรณ ซ่ึงจะทําให
สามารถประเมินผลการทํางานไดชัดเจนและเปนธรรม 

3. มีระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนรวมถึงการกําหนดเร่ืองท่ี เก่ียวกับ
จริยธรรมหรือขอควรและไมควรปฏิบัติ 

4. ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

สมาชิกมีสวนในการสรางธรรมาภิบาลในสหกรณ 
สมาชิกสหกรณในฐานะเจาของสหกรณ ยอมมีหนาท่ีสําคัญในการควบคุมจัดการสหกรณ     

โดยสมาชิกทุกคนจะสามารถใชบทบาทการควบคุมจัดการสหกรณในท่ีประชุมใหญอยางมีสิทธิ                  
เทาเทียมกัน ซ่ึงการใชอํานาจหนาท่ีในการควบคุมจัดการทําโดยเขารวมประชุมใหญเพ่ือพิจารณา
ขอบังคับ รับทราบผลการดําเนินงานและกําหนดนโยบายอยางกวางๆ เลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของตนในการบริหารงานสหกรณ เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ               
เพ่ือทําหนาท่ีแทนตนในการตรวจสอบการบริหารงานของฝายจัดการ การเลือกต้ังน้ีสมาชิกหน่ึงคน                
มีหน่ึงเสียงเปนไปตามหลักประชาธิปไตยไมสนใจวาสมาชิกน้ันจะถือหุนมากนอยเทาใด เพราะ
หลักการสหกรณถือหลักการรวมคนมากกวารวมเงิน นอกจากน้ีท่ีประชุมใหญยังมีอํานาจควบคุมและ
ตรวจสอบการบริหารและการจัดการท้ังปวงของสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใน
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ขอบังคับและตามนโยบาย เปาหมายแผนงานและโครงการตางๆ ซ่ึงท่ีประชุมใหญไดลงมติกําหนด 
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 

คณะกรรมการมีสวนในการใชธรรมาภิบาลในสหกรณ 
คณะกรรมการมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงาน

เพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนาแกสหกรณ กรรมการดําเนินการสหกรณในฐานะตัวแทนสมาชิกและ
ผูบริหารสหกรณมีหนาท่ีสําคัญ การกําหนดนโยบายและบริหารงานสหกรณ ซ่ึงจะปฏิบัติหนาท่ีโดย
การเขาประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติและระเบียบสหกรณ  ตลอดจน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายของท่ีประชุมใหญ และอยูภายใตกรอบ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับของสหกรณและนโยบายของรัฐ คณะกรรมการจึงมีหน าท่ีและ                      
ความรับผิดชอบตอสมาชิก ในการท่ีจะทําใหสหกรณมีความเจริญกาวหนาและเปนท่ีพ่ึงของมวล
สมาชิกได 

จากแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล จะเห็นไดวาธรรมาภิบาลมีความจําเปนกับการทํางานใน        
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางย่ิงกับการบริหารงานของสหกรณซ่ึงเปนองคกรนิติบุคคลที่มีสมาชิกเปน
เจาของ การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานนอกจากจะสรางความเชื่อม่ันใหองคกรแลว 
ยังเปนการสรางภาพลักษณและเพ่ิมคุณภาพในการบริหารงานใหกับสหกรณ  

 

แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

ความหมายของบริการ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายของการบริการวาหมายถึง                

การปฏิบัติ รับใช การใหความสะดวกตางๆ 
สมวงศ พงศสถาพร (2550: 66) เสนอความเห็นไววาคุณภาพการใหบริการเปนทัศนคติท่ี

ผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการ ซ่ึงหากอยูใ นระดับท่ียอมรับได 
(tolerance zone) ผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกตางกันออกไป
ตามความคาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเอง เปนผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรับจาก
บริการน้ัน ณ ขณะเวลาหน่ึง  

Parasuraman, Zeithaml and Berry (อางถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549) พบวา
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาไดรับเรียกวา “คุณภาพของการ
บริการท่ีลูกคารับรู” ซ่ึงเกิดข้ึนจากท่ีลูกคาทําการเปรียบเทียบ “บริการท่ีรับรู” ซ่ึงก็คือประสบการณท่ี
เกิดข้ึนหลังจากท่ีเขาไดรับบริการน่ันเอง 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) ไดกลาวถึงคุณภาพบริการ (Service Quality) วาเปนส่ิงท่ี
ทําไดยาก เน่ืองจากงานบริการมีความไมแนนอนในการผลิตงานออกมาใหไดมาตรฐานท้ังน้ี เพราะงาน
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บริการสวนมากเปนส่ิงท่ีจับตองไดยาก ไมสามารถจัดเก็บไวไดตองทําการผลิตขณะท่ีลูกคามาซ้ือ
บริการ ดังน้ันขณะท่ีลูกคามาซ้ือบริการและมีการสงมอบบริการน้ันจะทําใหเกิดขอผิดพลาดและทําให
ลูกคาเกิดความไมพอใจ ปญหาขอหน่ึงในการดําเนินธุรกิจบริการ คือ ดานคุณภาพบริการและแนวทาง
สรางคุณภาพในทุกกระบวนการของธุรกิจความผิดพลาดไมสามารถแกไขได ดังน้ันตองปองกันไมให
เกิดข้ึนไดทุกข้ันตอนและเน่ืองจากลูกคาเปนสวนหน่ึงของขบวนการและมีสวนในการกําหนดคุณภาพ
ของบริการ การเขาใจพฤติกรรมของลูกคาจะเปนพ้ืนฐานท่ีจะเขาใจขบวนการสรางคุณภาพ 
นอกจากน้ันคุณภาพของบริการยังเปนการรวมตัวของหลายหนาท่ี 

รัชยา กุลวานิชไชยนันท (2535) กลาววาการบริการท่ีประสบความสําเร็จจะตอง
ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ดังน้ี 

1. ความเชื่อถือได (reliability) ประกอบดวย ความสมํ่าเสมอ (consistency) และ                
ความพ่ึงพาได (dependability) 

2. การตอบสนอง (responsive) ประกอบดวย ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ ความพรอมท่ีจะ
ใหบริการ มีการติดตออยางตอเน่ือง และปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 

3. ความสามารถ (competency) ประกอบดวย สามารถในการส่ือสาร สามารถในการ
บริการ และสามารถในความรูวิชาการท่ีจะใหบริการ 

4. การเขาถึงบริการ (access) ประกอบดวย ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวก 
ระเบียบข้ันตอนไมควรมากมายและมีความซับซอนเกินไป ผูบริการใชเวลารอคอยไมนาน  เวลาท่ี
ใหบริการเปนเวลาสะดวกสําหรับผูใชบริการ และอยูในสถานท่ีท่ีผูใชบริการสามารถเขาติดตอได
สะดวก 
 5. ความสุภาพออนโยน (courtesy) ประกอบดวย การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 
ใหการตอนรับท่ีเหมาะสม และผูใหบริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

6. การส่ือสาร (communication) ประกอบดวย มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะ
ของงานบริการ และมีการอธิบายข้ันตอนการใหบริการ 

7. ความซ่ือสัตย (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงนาเช่ือถือ 
8. ความม่ันคง (security) ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือและ

อุปกรณ 
9. ความเขาใจ (understanding) ประกอบดวย การเรียนรูผูใชบริการ การแนะนําและ            

การเอาใจใสผูใชบริการ  
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10. การสรางสิ่งท่ีจับตองได (tangibility) ประกอบดวย การเตรียมวัสดุ อุปกรณใหพรอม
สําหรับการใหบริการ การเตรียมอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ และการจัดเตรียม
สถานท่ีใหบริการสวยงาม 

Kotler (อางถึงในรัชยา กุลวานิชไชยนันท, 2535) กลาววาการใหบริการคือการกระทําท่ี
หนวยงานแหงหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงนําเสนอตอหนวยงานอีกแหงหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเปน      
สิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสไดและไมเปนผลใหเกิดความเปนเจาของในส่ิงใด ผลิตผลของการบริการอาจ
เก่ียวของหรืออาจไมเก่ียวของกับการผลิตภัณฑเปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจท่ี
สนองตอบตอความตองการแกลูกคาทางกายภาพ  

ทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 
1) องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนผลของ

การรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับและส่ิงท่ี
ผูรับบริการไดรับจริงในแตละสถานการณ ซ่ึงระดับความพึงพอใจอาจไมคงท่ี  ซ่ึงอาจผันแปรไปตาม
ชวง เวลา ท่ีแตกต าง กันได  ท้ั ง น้ีความพึงพอใจในการบ ริการมีองคประกอบ  2 ประการ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) คือ 

1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑ
บริการท่ีไดรับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแตละประเภทตามท่ีควรจะเปนมากนอยเพียงใด 
เชน แขกท่ีเขาพักในโรงแรมจะไดพักในหองพักท่ีจองไว ลูกคาท่ีเขาไปในภัตตาคารควรจะไดรับอาหาร
ตามท่ีส่ัง เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนบริการท่ีผูรับบริการควรจะไดรับตามลักษณะของ    การบริการ แตละ
ประเภท ซ่ึงจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาในสิ่งท่ีลูกคาตองการ 

2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการ
นําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปน
ความสะดวกในการเขาถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาท่ี และ
ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการในดานความรับผิดชอบตองาน การใช
ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการใหบริการ 

จะเห็นไดวาความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณคาการรับรูคุณภาพของ             
การบริการเก่ียวกับผลิตภัณฑบริการตามลักษณะของการบริการและกระบวนการนําเสนอบริการใน
วงจรของการใหบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ซ่ึงถาตรงกับส่ิงท่ีผูรับบริการมีความ
ตองการหรือตรงกับความคาดหวังท่ีมีอยู หรือประสบการณท่ีเคยไดรับบริการตามองคประกอบ
ดังกลาวขางตนก็ยอมจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการน้ัน แตหากเปนไปในทางตรงกันขาม                      
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สิ่งท่ีผูรับบริการไดรับจริงไมตรงกับการรับรูท่ีคาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิดความไมพึงพอใจตอ
ผลิตภัณฑและการนําเสนอบริการได  

ความพึงพอใจของผู รับบริการและผูใหบริการตางมีความสําคัญตอความสําเร็จของ                    
การดําเนินงานบริการ ดังนั้นการสรางความพึงพอใจในการบริการจําเปนท่ีจะตองดําเนินการควบคูกัน
ไปทั้งตอผูรับบริการและผูใหบริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) 

กระบวนการใหบริการ 
การบริการเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนและองคประกอบเชนเดียวกับ

กิจกรรมอ่ืน โดยเร่ิมจากผูรับบริการมีความตองการการบริการ (ปจจัยนําเขา) และความตองการน้ีจะ
เปนแรงกระตุนใหผูรับบริการแสวงหาการบริการท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของตนได 
ดังน้ันจึงเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ ในการท่ีผูรับบริการจะแสดงความ
ตองการออกมาเพ่ือท่ีผูใหบริการเกิดการรับรู และมีการดําเนินการในอันท่ีจะสนองตอบความตองการ
นั้น (กระบวนการใหบริการ) จนผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ (ปจจัยนําออก) สงผลกระทบตอ
ความรูสึกของผูรับบริการ ซ่ึงอาจเปนทางบวกหรือลบก็ไดข้ึนอยูกับความตองการของผูรับบริการท่ีถูก
ตอบสนองจะเปนไปตามความคาดหวังไดมากนอยเพียงใด (ขอมูลยอนกลับ)  

เกณฑการพิจารณาคุณภาพของการบริการ 
โดยท่ัวไปเกณฑท่ีใชในการประเมินคุณภาพของการบริการท่ีตองคํานึงถึงคุณลักษณะท่ี

ผูรับบริการคาดหวัง หากองคกรใดตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพของการบริการ เพ่ือใชเปน
แรงจูงใจใหผูรับบริการเกิดความประทับใจและติดใจท่ีจะใชบริการ จําเปนตองทําตามเพ่ือวางไวและ
คํานึงถึงคุณลักษณะดังกลาว 10 ประการ ดังตอไปน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) 

1. ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพท่ีปรากฏใหเห็นหรือจับตองไดใน
การใหบริการ เชน การใชเคร่ืองมืออุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกตางๆ 

2. ความไววางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑบริการตาม
คําม่ันสัญญาท่ีใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 

3. ความกระตือรือรน (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือและ
พรอมท่ีจะใหบริการทันทีทันใด 

4. ความเชี่ยวชาญ (competence) หมายถึง ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบริการท่ี
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ความมีอัธยาศัยนอบนอม (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตท่ีสุภาพออนนอมเปน
กันเอง รูจักใหเกียรติผูอ่ืน จริงใจ มีน้ําใจ และเปนมิตรของผูปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผูปฏิบัติงาน
ที่จะตองปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ 
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6. ความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อม่ันดวย
ความซ่ือตรงและซ่ือสัตยสุจริตของผูปฏิบัติงานบริการ 

7. ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพท่ีปราศจากอันตราย ความเส่ียงภัยและปญหา
ตางๆ 

8. การเขาถึงบริการ (access) หมายถึง การติดตอเขารับบริการดวยความสะดวกไมยุงยาก 
9. การติดตอส่ือสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธ

และสื่อความหมายไดชัดเจน ใชภาษาท่ีเขาใจงายและรับฟงผูใชบริการ 
10. ความเขาใจลูกคา (understanding customer) หมายถึง ความพยายามในการคนหา

และทําความเขาใจกับความตองการของลูกคา รวมท้ังการใหความสนใจตอบสนองความตอ งการ
ดังกลาว ภาษาท่ีเขาใจงาย 

 

ความหมายของการบริการ คือ เปนส่ิงจับตองสัมผัสแตะตองอาศัยไดยาก และเส่ือมสูญ
สภาพไปไดงาย บริการจะทําข้ึนทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที  ดังน้ัน                   
การบริการจึงเปนกระบวนการของกิจกรรมของการสงมอบบริการจากผูใหไปยังผูรับบริการ ไมใชส่ิงท่ี
จับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา สถานท่ีรูปแบบ และท่ีสําคัญเปนส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตใจ  
ทําใหเกิดความพึงพอใจ (จินตนา บุญบงการ, 2539: 15, อางถึงในลติกา จองพาณิชยเจริญ: 8)  

คําวา “การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา SERVICE ซ่ึงถาหากหาความหมายดีๆ ใหกับ
อักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวน้ี อาจไดความหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตาม
ความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวน้ี คือ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก
ยุงยากของผูมารับการบริการ 

E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว 
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ 
V = Voluntariness Manner การใหบริการท่ีทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางานอยาง

เสียไมได 
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกรดวย 
C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะใหบริการและใหบริการมากกวา

ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 
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แนวทางท่ีผูบริโภคใชประเมินคุณภาพของการบริการ 
การศึกษาทางดานคุณภาพการบริการท่ีสําคัญคืองานของ Gronroos และงานของ 

Parasuraman และคณะ 

1. การศึกษาของ Gronroos การศึกษาเชิงคุณภาพท่ีเนนทางดานการบริการอยางจริงจังเร่ิม
จากผลงานของ Gronroos (1982, 1983, 1984, 1990: อางในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 
182) Gronroos เสนอแนวความคิดท่ีสําคัญเก่ียวกับคุณภาพของการบริการท่ีเรียกวา “คุณภาพของ
การบริการท่ีลูกคารับรู” (Perceived Service Quality - PSQ) และ “คุณภาพท่ีลูกคารับรูท้ังหมด” 

(Total Perceived Quality) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเกิดจากการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคและ
ผลกระทบท่ีเกิดจาก “ความคาดหวัง” ของลูกคาเก่ียวกับคุณภาพของสินคาท่ีมีตอ “การประเมิน
คุณภาพ” ของสินคาหลังจากการบริโภคสินคาน้ัน Gronroos อธิบายแนวความคิดเร่ือง “คุณภาพท่ี
ลูกคารับรูท้ังหมด” โดยกลาววาคุณภาพของการบริการท่ีลูกคารับรูจะเกิดจากความสัมพันธระหวาง
องคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ คุณภาพท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Quality) และคุณภาพท่ี
เกิดจากประสบการณในการใชบริการของลูกคา (Experienced Quality) โดยท่ัวไปลูกคาจะทําการ
ประเมินคุณภาพของการบริการจากการเปรียบเทียบคุณภาพท่ีคาดหวัง (Expected Quality) กับ
คุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณในการใชบริการ (Experienced Quality) วาคุณภาพท้ังสองประเภท
นั้นสอดคลองกันหรือไม ซ่ึงเม่ือนํามาพิจารณารวมกันเปนคุณภาพท่ีรับรูท้ังหมด ก็จะทําใหไดผลสรุป
เปน คุณภาพท่ีลูกคารับรูได (PSQ) นั่นเอง ถาจากการพิจารณาเปรียบเทียบในประเด็นดังกลาวพบวา
คุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณไมเปนไปตามคุณภาพท่ีคาดหวังจะทําใหลูกคามีการรับรูวาคุณภาพ
ของการบริการไมดีอยางท่ีคาดหวัง 

2. การศึกษาของ Parasuraman และคณะ ไดทําการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริการ
พบวาปจจัยพ้ืนฐานท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินคุณภาพของการบริการมี 10 ดาน โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูล 2 ดาน คือดานการรับรูและดานการคาดหวัง มีรายละเอียด ดังน้ี (Parasuraman et al., 
1985: 47 อางถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา: 2549) 

   1) ความไววางใจได (Reliability) เก่ียวของกับความถูกตองในกระบวนการใหบริการ 
ไดแก ความสามารถในการใหบริการแกลูกคาไดอยางถูกตองต้ังแตแรก  และสามารถใหบริการแก
ลูกคาไดตามท่ีสัญญาไวอยางครบถวน 

   2) การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) คือความต้ังใจและความพรอมท่ีจะ
ใหบริการของพนักงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาใหบริการดวย เชน พนักงานจะตอง
ใหบริการและแกปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วตามความตองการของลูกคา 
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   3) ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) หมายถึงคุณสมบัติในการมีทักษะและ
ความรูความสามารถในการใหบริการ นั่นคือ พนักงานท่ีใหบริการลูกคาตองมีความรูความชํานาญ 
และความสามารถในงานท่ีใหบริการ 

   4) การเขาถึงการบริการ (Access) หมายถึงความสะดวกในการติดตอส่ือสาร เชน สามารถ
โทรศัพทติดตอไดตลอดเวลา การบริการท่ีมอบแกลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลาและ 
สถานท่ี ไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลตองมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการเดินทาง 

   5) ความมีอัธยาศัย (Courtesy) พนักงานท่ีใหบริการลูกคาตองมีอัธยาศัยไมตรี มีความ
สุภาพ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมไปถึงการแตงกายท่ีสุภาพและเหมาะสมของพนักงานดวย 

   6) การติดตอส่ือสาร (Communication) ความสามารถในการอธิบายลูกคาใหเขาใจอยาง
ถูกตอง โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย เชน การใหขอมูลเก่ียวกับการบริการ รวมท้ังอัตราคาบริการและ
สวนลด 

   7) ความนาเชื่อถือ (Credibility) ไดแก ชื่อเสียงขององคกร ลักษณะท่ีนาเชื่อถือของ
พนักงานท่ีติดตอกับลูกคา ความซ่ือสัตย นาไววางใจ ความเชื่อถือไดและการนําเสนอบริการท่ีดีท่ีสุด
ใหแกลูกคา 

   8) ความปลอดภัย (Security) การบริการท่ีสงมอบแกลูกคาไมมีอันตราย ความเส่ียง                
และปญหาตางๆ ซ่ึงไดแก ความปลอดภัยของรางกาย ทรัพยสิน และความเปนสวนตัว 

   9) การเขาใจและการรูจักลูกคา (Understanding/Knowing the customer) การเขา
ใจความตองการของลูกคา และเรียนรูเก่ียวกับความตองการสวนตัว ใหความสนใจลูกคาเฉพาะบุคคล 
และสามารถจําช่ือลูกคาได 

   10) ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ไดแก ลักษณะทางกายภาพของ
องคกร ลักษณะภายนอกของพนักงาน รวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการตาง ๆ 

 

ตอมา Parasuraman และคณะ ไดนําปจจัยท้ัง 10 ดานไปพัฒนาเปนเคร่ืองมือประเมิน
คุณภาพบริการท่ีเรียกวา “SERVQUAL” ประกอบดวยปจจัยในการประเมินคุณภาพบริการใหเหลือ
เพียง 5 ดาน (Dimensions) ดังน้ี (Parasuraman et al., 1988: 23) 

1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีใหแกผูรับบริการตองแสดงใหเห็นวา
ผูรับบริการ สามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดชัดเจน เชน สถานท่ีท่ีใหบริการมีความสะดวก 
สบาย และเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการใหบริการ สวยงาม ทันสมัย เปนตน 

2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได (Reliability) ผูใหบริการมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกไววางใจไดวา การใหบริการมีความถูกตองเท่ียงตรง 
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3. การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ผูใหบริการมีความพรอมและเต็มใจท่ีจะ
ใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามตองการ 

4. การใหความม่ันใจ (Assurance) ผูใหบริการมีความรูและมีอัธยาศัยท่ีดีในการใหบริการ 
และความสามารถของผูใหบริการสงผลใหผูรับบริการเกิดความเช่ือม่ันในการใชบริการ 

5. การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) ผูใหบริการใหบริการโดย
คํานึงถึงจิตใจ และความแตกตางของผูรับบริการตามลักษณะของแตละบุคคลเปนสําคัญ 
 

จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการแสดงใหเห็นวาเปาหมายของการใหบริการน้ัน 
คือ การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ ดังน้ันการท่ีจะวัดการใหบริการวาจะบรรลุเปาหมายหรือ             
ไมน้ัน วิธีหน่ึงคือการวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจน้ี                
เปนการตอบคําถามวาสหกรณมีหนาท่ีใหบริการมีความสามารถสนองตอบตอความตองการของ
สมาชิกไดหรือไม เพียงใด อยางไร พอสรุปความหมายของการบริการไดวาเปนการปฏิบัติรับใช               
เพ่ือตอบสนองความตองการและความจําเปนของลูกคาหรือคนท่ีมาขอรับบริการ บริการเปนส่ิงท่ี                 
ไมสามารถสัมผัสจับตองไดหรือแสดงความเปนเจาของได แตสามารถท่ีจะถูกรับรูในเชิงความพึงพอใจ
และสามารถชวยรักษาลูกคาไวได และจากการศึกษาน้ีเองผูวิจัยพบวาเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ              
การบริการ SERVQUAL ของ Parasuraman ทั้ง 5 ดาน มีความเชื่อมโยงไดถึงลักษณะการใหบริการ
ของสหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีจะสามารถนํามาใชในการวัดคุณภาพการบริการของสหกรณเพ่ือใหทราบ
ถึงส่ิงท่ีสมาชิกตองการ 
 

ทฤษฎีการบริหารงาน   
กูลิค และเออรวิกค ไดรวบรวมแนวคิดทางดานการบริหารตางๆ เอาไวในหนังสือชื่อ Paper 

on the Science of Administration โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีชื่อวา 
“POSDCORB” (สืบคน http://bovisualize.wordpress.com/2013/posdcorb/ comment-
page-1/) จาก ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของนักบริหาร 7 ประการ คือ 

1. Planning การวางแผน เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซ่ึงเปนการเตรียมการกอนลงมือ
ปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. Organizing การจัดองคการ เปนการกําหนดโครงสรางขององคการโดยพิจารณาให
เหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณ
งาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการน่ันเอง ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดแบง
หนวยงานท่ีกําหนดไว 
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4. Directing การอํานวยการ เปนภาระกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะ
ผูนํา (Leadership)  มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ
ใจ (Decision making) เปนตน 

5. Coordinating การประสานงาน เปนการประสานใหสวนตางๆ ของกระบวนการทํางาน
มีความตอเน่ืองกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและราบรื่น 

6. Reporting การรายงาน เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงใหผูบังคับบัญชาตาม
ชั้นไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยท่ีมีความสัมพันธกับการติดตอส่ือสาร (Communication)                  
ในองคการอยูดวย 

7. Budgeting การงบประมาณ เปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทําบัญชีการควบคุม
เก่ียวกับการเงินและการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
       ภาพท่ี 1 แนวคิดกระบวนการบริหาร 

 
การบริหารงานจัดไดวาเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของนักบริหารเปนสวนหน่ึงท่ีทุกๆ องคกรตองให

ความสําคัญ ต้ังแตการวางแผนจนถึงเร่ืองของงบประมาณ คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงเปนผูบริหาร
ของสหกรณควรมีความรูพ้ืนฐานในการบริหารงานเพ่ือท่ีจะสามารถผลักดันสหกรณใหพัฒนาอยาง
ยั่งยืนได    
 
แนวคิดเก่ียวกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณท่ีจัดต้ังข้ึนในหมูประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงมีภูมิลําเนา
หรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธอยางหน่ึงอยางใดอยูในเขตทองท่ีดําเนินงานของสหกรณท่ี
จัดต้ังข้ึน และบุคคลเหลานั้นมีความปรารถนาจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยวิธีการนําเงินของตนเอง
มาสะสมไวเปนกองทุน  สมาชิกทุกๆ คนจะตองสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเปนประจําและ
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สมํ่าเสมอตามท่ีสหกรณกําหนด กองทุนท่ีสมาชิกชวยกันสะสมน้ีก็จะมีเงินมากข้ึนสามารถจะให
สมาชิกท่ีมีความจําเปนจะเดือดรอนทางดานการเงิน กูยืมไปบําบัดปญหาและความเดือดรอนเหลาน้ัน 
พรอมกับการชําระคืนเงินกูของสมาชิกแตละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันดวย เงินกูก็
จะคอยๆ หมดไป ในขณะท่ีเงินสะสมก็มีมากข้ึน สหกรณเครดิตยูเน่ียนจึงเปนสหกรณท่ีมุงหวังในการ
ใหสมาชิกชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทํา กิจการทุกอยาง 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก สหกรณเครดิตยูเน่ียนในประเทศไทยเกิดจากการรวมกลุมกัน
เพ่ือดําเนินการตามแนวคิดของสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนการรวมคนจากยานชุมชนแออัดหวยขวาง 
ดินแดง เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2508 ใชชื่อวา “เครดิตยูเน่ียนแหงศูนยกลางเทวา” แตไมได               
จดทะเบียนเปนสหกรณ สหกรณท่ีไดรับการจดทะเบียนแหงแรก คือ "สหกรณเครดิตยูเน่ียนแมมูล 
จํากัด" จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับการจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2522 ประเภทสหกรณ                
ออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเน่ียนเดิมเปนสหกรณออมทรัพยในชุมชน จึงอยูในรูปยอยของประเภท 
"สหกรณออมทรัพย " และตอมาได รับการกําหนดใหเปนประเภท "สหกรณเครดิตยูเ น่ียน"                       
ตามกฎกระทรวง กําหนดประเภทสหกรณท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 สหกรณเครดิตยูเน่ียนมี
หลักการดําเนินงานภายใตปรัชญาแหงการรวมมือกัน คุณคาของความยุติธรรม ความเสมอภาคและ
การชวยเหลือตนเอง แมการปฏิบัติจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาคของโลก แตหัวใจของ                   
การดําเนินงานสหกรณเครดิตยูเน่ียนก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันฉันทพ่ีนอง                 
ที่แสดงออกโดยการทํางานรวมกัน เพ่ือสรางสรรคชีวิตท่ีดีข้ึนสําหรับตนเองและชุมชน สหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนเปดรับสมาชิกทุกคนที่เห็นคุณประโยชนและประสงคจะเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนสมาชิกมีสิทธิมีเสียงเสมอภาคกัน  (หน่ึงคนหน่ึงเสียง)  และมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
การดําเนินงานสหกรณเครดิตยูเน่ียน โดยไมคํานึงถึงจํานวนเงินสะสม/คาหุน มีการจัดบริการตางๆ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกท้ังในดานสังคมและเศรษฐกิจ  หลังจากท่ีจัดสรรเงินสํารองตาม
ขอบังคับและจายเงินปนผลแกสมาชิกแลว  สวนเหล่ือมท่ีเหลือคงเปนของสมาชิก เพ่ือประโยชนของ
มวลสมาชิก มุงท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาคนและสังคมเสริมสรางความยุติธรรมแกมวลสมาชิกและ
ชุมชนท่ีสหกรณเครดิตยูเน่ียนจัดต้ังและดําเนินงานอยู สหกรณเครดิตยูเน่ียนใหความสําคัญและ
ใหบริการแกทุกคนท่ีเห็นคุณคาและตองการเขามามีสวนรวมการตัดสินใจตางๆ จะตองพิจารณาถึง
ความสัมพันธและประโยชนท่ีจะเกิดกับชุมชนโดยสวนรวมดวย  (http://www.cpd.go.th) 

สหกรณเครดิตยูเน่ียนจัดต้ังข้ึนภายใตการรวมตัวกันของสมาชิก โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการซ่ึงไดรับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญเปนผูบริหารงานและมีฝายจัดการเปนผูใหบริการแก
สมาชิกโดยตรง ในปจจุบันสหกรณเครดิตยูเน่ียนถือเปนสถาบันทางการเงินทางธุรกิจรูปแบบหน่ึงท่ีมี
เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสูงมาก หากการดําเนินงานไมเปนไปตามหลักการอาจกอใหเกิด
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การทุจริตจะสรางความเสียหายใหกับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมดวย กรมสงเสริมสหกรณในฐานะท่ีมี
หนาท่ีในการกํากับดูแลสหกรณทุกประเภทท่ัวประเทศจึงตองใหความสําคัญรวมถึงพัฒนาเคร่ืองมือท่ี
จะเขามามีสวนชวยผลักดันใหสหกรณสามารถดําเนินงานไปในทางท่ีถูกตอง 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผูว ิจัยไดแบงการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของออกเปน 2 ดาน  ดังน้ี 

ดานธรรมาภิบาล  
นิทัศน  เจียมศรีพงษ (2553) ไดศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหารงานสหกรณการเกษตร 

สหกรณชาวนาวชิรบารมี จํากัด ผลการศึกษาพบวาสหกรณมีการดําเนินงานท่ีมีลักษณะของหลัก           
ธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบหลายดาน สหกรณในฐานะท่ีเปนองคกรทางธุรกิจท่ีไม
แสวงหากําไร การพิจารณามุงไปท่ีหลักความโปรงใส และหลักความสามารถในการตรวจสอบได และ
ที่โดดเดนเปนพิเศษคือการบริหารงานท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต จากงานวิจัยพบวาสหกรณมีลั กษณะ
โปรงใส ตรวจสอบได ท้ังในดานระบบบัญชีการเงินและการดําเนินโครงการตางๆ จนเปนท่ียอมรับของ
สมาชิก 

ชาติตระกูล เจริญภักดี (2553) ไดศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธร
ในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาระดับการใชธรรมาภิบาลใน 6 ดาน ไดแก ดานนิติธรรม                 
เปนหลักท่ีมีความมุงหมายท่ีจะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจรัฐ โดยการมี
กฎหมายท่ีเปนธรรม มีการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและไมมีการเลือกปฏิบัติ มีการปรับปรุง
กฎหมายใหทันสมัยสอดคลองกับนานาอารยประเทศ มีกรอบการปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวาระดับการใชธรรมาภิบาล ในการการบริหารงานของ
สถานีตํารวจภูธรในจังหวัดเชียงรายดานนิติธรรมมีในระดับคอนขางมาก ดานความโปรงใส เปนหลัก
ของการเปดเผย ตรงไปตรงมา และเขาใจงายมีความโปรงใสเก่ียวกับการบริหารงานในทุกๆ ดาน              
เชน การมีระบบงานท่ีชัดเจน มีระบบคุณธรรมในการเลือกบุคลากร รวมถึงการใหคุณใหโทษ การเปด
โอกาสใหสังคมภายนอกเขาถึงขอมูลขาวสารและการดําเนินงานท่ีผานมา  จากการวิเคราะหขอมูล 
ปรากฏวาระดับการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานี ตํารวจภูธรในจังหวัดเชียงราย              
ดานความโปรงใสมีในระดับคอนขางมาก ดานคุณธรรม เปนมาตรฐานของความประพฤติในทาง
ศีลธรรมวาถูกหรือผิดสมควรหรือไมสมควร เม่ือมองจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงมีความคิด
ในเร่ืองหลักของคุณธรรมคือปลอดจากการทําผิดวินัย ปลอดจากการทําผิดกฎหมาย และปลอดจาก
การทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ท่ีปลอดจากการคอรรัปชั่น หรือฉอ
ราษฎรบังหลวงและมีการเปดโอกาสใหเกิดการทุจริต จากการวิเคราะหขอมูล ปรากฏวาระดับการใช
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดเชี ยงราย ดานคุณธรรมมีในระดับ
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คอนขางมาก ดานการมีสวนรวม เปนการใหขอมูล มีการเปดรับความเห็นจากประชาชน การวางแผน
รวมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ใหสามารถเขามามีสวนรวมไดและท่ีสําคัญการเปด
โอกาสใหมีการตรวจสอบซ่ึงสะทอนความรับผิดชอบตอสาธารณะ จากการวิเคราะหขอมูล ปรากฏวา
ระดับการใชธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดเชียงรายดานการมีสวน
รวมมีในระดับคอนขางมาก ดานความสํานึกรับผิดชอบ เปนการบริหารท่ีผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย มีความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในการบริหารจัดการและการใชทรัยพากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จากการวิเคราะหขอมูล ปรากฏวาระดับการใชธรรมาภิบาล ในการบริหารงานสถานี
ตํารวจภูธรในจังหวัดเชียงราย ดานความรับผิดชอบมีในระดับคอนขางมาก ดานความคุมคา เปนความ
ตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังน้ันในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัด
และความคุมคา ซ่ึงจําเปนจะตองต้ังจุดมุงหมายไปท่ีผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม จากการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏวาระดับการใชธรรมาภิบาล ในการบริหารงานสถานีตํารวจภูธรในจังหวัด
เชียงราย ดานความคุมคามีในระดับคอนขางมาก 

ดานคุณภาพการใหบริการ  
กัลยา  แจมแจง (2549) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทายาง จังหวัดเพชรบุรี  ตามแนวคิดคุณภาพ การบริการ
ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
ชาย อาชีพเกษตรกร ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ตอนปลาย มีความถ่ีในการใชบริการ 1-2 
คร้ัง/3 เดือน ระยะการเปนลูกคา 4-6 ป มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากดานอาคารสถานท่ี  ลูกคา
มีความพึงพอใจในระดับนอย คือ ธนาคารต้ังอยูในทําเลท่ีเดินทางมาไดสะดวกและสถานท่ีจอดรถ
สะดวกและเพียงพอ ผลการศึกษา พบวา ดานอาคารสถานท่ี ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ในรายละเอียดลูกคามีความพึงพอใจระดับมาก เรียงลําดับคือ สถานท่ีกวางขวางสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย ตูบัตรคิวสําหรับลูกคาท่ีไปติดตอต้ังอยูในท่ีๆ เหมาะสมสะดวกในการกดบัตร 
ปายบอกข้ันตอนการใหบริการตางๆ มีความชัดเจน บริการนํ้าด่ืม โทรทัศน หนังสือพิมพและวารสารมี
เพียงพอ มีเจาหนาท่ี คอยดูแลรักษาความปลอดภัยในเวลาทําการธนาคาร ระดับปานกลาง คือ 
ทางเขาออกของธนาคารมีความสะดวกเหมาะสม การจัดท่ีน่ังสําหรับรอรับบริการมีอยางเพียงพอ 
ระดับนอย คือ ธนาคารต้ังอยูในทําเลท่ีเดินทางมาติดตอไดสะดวก สถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ  
ดานพนักงาน ลูกคามีความพึ งพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ในรายละเอี ยดความพึงพอใจระดับมาก
เรียงลําดับ คือ มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใหบริการพนักงานกลาวทักทาย  
พูดคุยกับลูกคาดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี  และพนักงานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคาได  
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ดานขอมูลขาวสาร ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง ในรายละเอียดความพึงพอใจ
ระดับมาก เรียงลําดับ คือ ขอมูลของธนาคารมีความทันสมัย ถูกตองและนาเชื่อถือ ระดับปานกลาง 
คือ ขอมูลตาง ๆ ของธนาคารชัดเจนเขาใจงาย และลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับนอย คือ                 
การเผยแพรขอมูลของธนาคารทันเวลาทันความตองการ ดานการใหบริการมีเคร่ืองมือและอุปกรณใน
การใหบริการท่ี ทันสมัยและพรอมท่ีจะใชงานอยูตลอดเวลา  ดานการใหบริการ ลูกคามีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก ในรายละเอี ยดเรียงลําดับ คือข้ันตอนตางๆ ในการใหบริการมีความสะดวก
คลองตัว การไดรับการผอนผันและยืดหยุนในกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร บริการตางๆ                
มีความหลากหลาย 

บุศยารัตน คูเทียม (2548) ไดศึกษาเก่ียวกับการประเมินคุณภาพบริการของสํานัก            
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  ผลการวิจัยพบวาผูใชท้ัง 3 กลุม ไดแก นักศึกษา อาจารย/นักวิจัย และ
นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานประวัติศาสตร มีความคาดหวังในคุณภาพบริการท้ัง 5 ดาน ในระดับมาก 
สําหรับบริการท่ีไดรับจริง พบวา ผูใชไดรับบริการจริงในระดับมาก 4 ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก ดานสถานท่ี และส่ิงแวดลอม และในระดับปานกลาง ไดแก  ดานลักษณะทางกายภาพ ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียในดานความคาดหวังของผูใชพบวาไมแตกตาง 

ศิรินาถ  วังราช (2555) ไดศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนตอระบบ            
การบริหารจัดการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนทิพยชาง จํากัด ผลการศึกษาพบวาสมาชิกสหกรณ              
สวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการสหกรณฯ ทุกดานอยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะในดานคณะกรรมการประเด็นยึดประโยชนสวนรวมเปนหลักเปนเร่ืองท่ีสมาชิกให
ความสําคัญ บทสรุปของงานวิจัย คือ แมสมาชิกจะมีความพึงพอใจในระดับมากแตยังคงมีปญหาในอีก
หลายๆ ดานท่ีเปนอุปสรรคสําคัญ ผูวิจัยเสนอใหมีการปรับปรุงคุณภาพในดานการบริการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการใหนําไปสูความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก 

อนุสรา อนุวงค  (2553) ได ศึกษาปจจัย ท่ี มีผลตอการคงอยูของสหกรณร านคา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา เม่ือเปรียบเทียบระหวางสหกรณกับคูแขงขันจะพบวา
ความพึงพอใจท่ีมีตอสหกรณรานคามหาวิทยาลัยเชียงใหมและคูแขงน้ัน ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอ
การบริการของคูแขงมากกวาสหกรณรานคามหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยมีท้ังหมด  8 ดาน แตสหกรณ
รานคามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีเพียง 4 ดานเทาน้ัน ซ่ึงเปนการแสดงถึงความไดเปรียบในแงความ              
พึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอคูแขง โดยเม่ือนํามาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางพบวาสหกรณ
มีขอไดเปรียบในการใหบริการในดานความพึงพอใจกับราคาเม่ือเทียบกับทองตลาด ซ่ึงคูแขงไมมี                  
สวนคูแขงจะมีขอไดเปรียบในเร่ืองความพึงพอใจกับอุณหภูมิภายในรานคาน้ัน ความพึงพอใจกับ
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สถานท่ี ความพึงพอใจตอสวนลด ความพึงพอใจตอการแสดงสินคาตามเทศกาลตางๆ ความพึงพอใจ
ตอบริการท่ีจอดรถ  

เบญจมาศ  ชัยประสิทธิ์ (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของสมาชิกท่ีมาใช
บริการสหกรณออมทรัพย กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุรี จํากัด ผลการศึกษาพบวา 
ในดานคุณภาพการบริการ ความเชื่อม่ันและไววางใจไดตอการใหบริการมีความสําคัญมากสมาชิก 
ควรไดรับการปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติถือเปนส่ิงสําคัญในการตัดสินใจของสมาชิก
ที่มาใชบริการ ควรมีการเพ่ิมความเชื่อม่ัน ไววางใจในการบริการใหมากข้ึน จากการเปรียบเทียบระดับ
รายไดพบวากลุมท่ีมีรายไดนอยกวาจะมีความเช่ือม่ันไววางใจตํ่ากวากลุมท่ีมีรายไดสูงกวา และสมาชิก
สามัญมีความเชื่อม่ันไววางใจสูงกวาสมาชิกสมทบอนอกจากน้ีสมาชิกท่ีมีระยะเวลาการเปนสมาชิก
นานกวาจะมีความเชื่อม่ันไววางใจสูงกวาสมาชิกท่ีมีระยะเวลาการเปนสมาชิกนอยกวา  ดังน้ันควรมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสรางความเช่ือม่ันไววางใจใหดียิ่งข้ึนไปกวาเดิม เชน เจาหนาท่ีควรตอบ
คําถาม และใหคําแนะนํา ชี้แจงขอสงสัยแกสมาชิกอยางชัดเจน เขาใจงาย และควรใหบริการอยาง      
เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ การตอบสนองลูกคา เจาหนาท่ีบางทานยังขาดความกระตือรือรนและ
ความตรงตอเวลาในการใหบริการควรจัดใหเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเร่ืองการ
บริการพ้ืนฐานสรางจิตสํานึกในงานบริการ เพ่ือสรางความประทับใจ สรางความรูสึกดีใหแกสมาชิก 
เชน ควรมีการรับเจาหนาท่ีเพ่ิมเพ่ือใหเพียงพอกับสมาชิกท่ีมาใชบริการอยูตลอดเวลา  การใหความ
มั่นใจแกลูกคา สมาชิกผูมาใชบริการสหกรณฯ ใหความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองขอมูลสวนตัวเก่ียวกับ             
การทําธุรกรรมกับสหกรณมาก และคาดหวังกับเจาหนาท่ีใหรักษาความลับของสมาชิก และเจาหนาท่ี
ยังขาดความมีมนุษยสัมพันธและจริงใจในการใหบริการโดยเฉพาะจากผลการวิ จัยจากการ
เปรียบเทียบระดับจํานวนคร้ัง (ความถ่ี) ในการใชบริการตอเดือนพบวากลุมท่ีมีการใชบริการ ไมเคยใช
บริการ/นอยกวาเดือนละคร้ังตํ่ากวากลุมท่ีมีจํานวนคร้ัง (ความถ่ี) ในการใชบริการตอเดือน เดือนละ
หลายคร้ัง ดังน้ันสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุรี จํากัด ควรใหความสําคัญเร่ืองขอมูลสวนตัว
ของสมาชิก เชน มีการเพ่ิมเร่ืองใหเจาหนาท่ีและคณะกรรมการมีการรักษาความลับขอมูลสวนตัวของ
สมาชิกในระเบียบของสหกรณ และมีการอบรมเจาหนาท่ีในเร่ืองการมีมนุษยสัมพันธในการใหบริการ
ดวย 

จากผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของจะเห็นไดคุณภาพการบริการถือเปนหัวใจหลักของ      
การบริหารงานสหกรณเน่ืองจากสหกรณเกิดจากการรวมของสมาชิก ผูที่มาใชบริการคือสมาชิก ซ่ึงถือ
วาเปนเจาของสหกรณ ดังน้ันการมีสวนรวมในการทําธุรกิจของสหกรณคุณภาพการใหบริการรวมถึง
การบริหารจัดการของคณะกรรมการถือเปนเร่ืองสําคัญ ธรรมาภิบาลจัดไดวาเปนเค ร่ืองมือในการวัด
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คุณภาพอยางหน่ึงท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสหกรณท่ีไดนําหลัก                
ธรรมาภิบาลมาถือใช 

 
กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 

ตัวแปรตน                                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
     - เพศ 

     - อายุ 

     - การศึกษา 

     - อาชีพ 

     - รายได 

คุณภาพการบริการ SERVQUAL 
 

   - ความเปนรูปธรรมของบริการ 

   - ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได 
   - การตอบสนองความตองการ 

   - การใหความม่ันใจ 

   - การเขาใจการรับรูความตองการ     
ของผูรับบริการ 

หลักธรรมาภิบาล 

     - หลักนิติธรรม 

     - หลักคุณธรรม 

     - หลักความโปรงใส 

     - หลักการมีสวนรวม 

     - หลักความรับผิดชอบ 

     - หลักความคุมคา 

 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล  
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 10 แหง จํานวน 9,170 คน (สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง, 2557)  
กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน จํานวน 10 

แหง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เน่ืองจากจํานวนประชากรมีคาแนนอน จึงใชวิธีการคํานวณ
ขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane โดยสมมติคาสัดสวนเทากับ 0.5 และท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
90-99% (ศิริพงศ พฤทธิพันธ, 2553: 203-204) 

 
n  =               N 

                                                 1 + N (e)2 
โดย n  =  ขนาดของจํานวนกลุมตัวอยาง  

N  =  จํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัย  
e  =  คา % ความคลาดเคล่ือนจากการสุมกลุมตัวอยาง  

 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี กําหนดระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเทากับ 5 % ซ่ึงจะใช

คา 0.05 แทนคาในสูตรดังกลาวขางตน  
 

N = 9,170 

1 + 9,170 (0.05)2 
  
 =  383.28 ราย  
 

การแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางจะใชแบบสอบถามท้ังหมด 400  ชุด  
 



ผูศึกษาวิจัย พบวา สหกรณท้ัง 10 แหงมีความแตกตางในดานขนาดและจํานวนสมาชิก 
สหกรณขนาดใหญจะมีสมาชิกหลักพัน และสหกรณขนาดเล็กจะมีสมาชิกเพียงหลักรอยตนๆ                   
ซ่ึงมีลักษณะจํานวนประชากรแตกตางกันอยางมาก ผูวิจัยจึงพิจารณาจัดสงแบบสอบถามในจํานวนท่ี
เหมาะสมในแตละท่ี โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเปนสัดสวน (Proportional technique) 
เน่ืองจากผูวิจัยทราบสัดสวนของจํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง ผลจากการคํานวณไดสัดสวนการแจก
แบบสอบถามดังน้ี 

 

ตาราง 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
 

ท่ี สหกรณ ประชากร กลุมตัวอยาง 
1 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแควง จํากัด 1,971 86 
2 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จํากัด 1,951 85 
3 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโทกหัวชางรวมใจ จํากัด 1,937 84 
4 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานกลวยหลวง จํากัด 827 36 
5 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนประตูมาพัฒนา จํากัด 274 12 
6 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จํากัด 363 16 
7 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนากวม จํากัด 252 11 
8 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาคราวนอย จํากัด 1,199 52 
9 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนดงไชย จํากัด 105 5 
10 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลําปาง จํากัด 291 13 

รวมท้ังส้ิน 9,170 400 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณ ประกอบดวย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
โดยแบบสอบถามสวนท่ี 2 และ สวนท่ี 3 ใชเทคนิค Linkert Scale แบงระดับความ                   

พึงพอใจเปน 5 ระดับ มีคะแนนในแตละระดับ ดังน้ี 
 
 
 
 



 

 

ระดับความพึงพอใจคะแนน 
5 คะแนน การแปลผล เห็นดวยมากท่ีสุด 
4 คะแนน การแปลผล เห็นดวยมาก 
3 คะแนน การแปลผล เห็นดวยปานกลาง 
2 คะแนน การแปลผล เห็นดวยนอย 
1 คะแนน การแปลผล เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

ผลคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตามท่ีไดรับ
จริง ซ่ึงการแปลความหมายตามเคร่ืองมือ Linkert Scale  (กานดา พูนลาภทวี, 2530: 210 อางถึงใน 
ศิรินาถ วังราช, 2555: 26) 

คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก 
คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีผลตอการใชบริการสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

 

ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามฉบับน้ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเองโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
1. ทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีตอคุณภาพ

การบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน โดยรวบรวมขอมูล แนวคิด หลักการ วิธีการจากหนังสือ 
เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยทําความเขาใจกับเน้ือหาท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือนํามาใช
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทําการตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา
ครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากน้ันนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดแก นายสมาน สุภัควณิชย 
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ นางกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหนางานมาตรฐานประกันคุณภาพ และ 
อาจารยศศิวิมล แรงสิงห รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จากน้ันรวบรวมขอมูล                
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับ



 

 

วัตถุประสงคการวิจัยดวยคา IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใชสูตรของ IOC  
ดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจนิ์และอัจรา ชํานิประศาสน, 2547: น.145-146) 

IOC = SR 
N 

เม่ือ IOC แทนดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) 

S     แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
R แทน   คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอคําถามแตละขอ 
N แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

สําหรับเกณฑการใหคะแนน มีดังน้ี 
+1 หมายถึง คําถามน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย หรือนิยามศัพท 
 -1 หมายถึง คําถามน้ันไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย หรือนิยามศัพท 
0   หมายถึง  ไมแนใจวาคําถามน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย หรือนิยามศัพท 
เกณฑการแปลความหมาย มีดังน้ี 

คา IOC ≥ .50 หมายความวา คําถามน้ันตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 
คา IOC < .50 หมายความวา คําถามน้ันไมตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผลการวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียของดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ไดเทากับ  0.702  

4. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 ชุด โดยทําการทดสอบกับสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง                
เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาคาความเท่ียงหรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม  (Reliability) 
ของ Cronbach’s Alpha ไดผลการหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.9842 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการกําหนดแหลงขอมูล คือ แหลงปฐมภูมิ โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามวัตถุประสงคของการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวมรวมขอมูล 
การจัดเก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษา มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. นําหนังสือแนะตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่นสงถึงประธานกรรมการ
สหกรณการเกษตรในจังหวัดลําปาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

2. ดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยจัดสงและรับกลับคืนดวยตนเอง 
พรอมท้ังช้ีแจงวิธีการตอบแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามไดเกิดความเขาใจ  



 

 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามท่ี
ไดรับกลับคืนมา จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลดวยโปรแกรมทาง
สถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ เพ่ือวิเคราะหหาคาสถิติ ดังน้ี 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการพรรณนาขอมูลเพ่ืออธิบาย

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปน                
คารอยละ (Percentage) 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิต                
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส 
การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และความคุมคา โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอขอมูลในแบบตารางควบคูกับการ
บรรยายและสรุปผลดําเนินการวิจัย 
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประกอบดวย 5 ดาน คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือ
หรือไววางใจ การตอบสนองความตองการ การใหความม่ันใจ และการเขาใจ การรับรูความตองการ
ของผูรับบริการ โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย  (X ) และ                      
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยนําเสนอขอมูลในแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผล
ดําเนินการวิจัย 
 สวนท่ี 4 เปนการทดสอบสมมติฐาน คาสถิติท่ีใช คือ การทดสอบสถิติแบบ  T-test, F-test 
และ Correlation ตามลักษณะตัวแปรในแตละชนิด 

 

 

 

 



บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยู

เน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมี
ความสัมพันธตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดย
เก็บขอมูลจากสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน จํานวน 10 แหง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
จํานวน 400 คน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  4  สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียน              

ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
สวนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป   จํานวน  รอยละ   
เพศ 
   - ชาย 

 
159 

 
39.75 

   - หญิง 241 60.25 

รวม 400 100.00 

อายุ 
   - 20–25  ป 

 
28 

 
7.00 

   - 26–30  ป 30 7.50 

   - 31–35  ป 25 6.25 

   - 36–40  ป 33 8.25 

   - 41–45  ป 54 13.50 

   - 46–50  ป 79 19.75 

   - มากกวา 50 ป 151 37.75 

รวม 400 100.0 

 



ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป   จํานวน  รอยละ   
ระดับการศึกษา 
   - ประถมศึกษา 

 
189 

 
47.25 

   - มัธยมศึกษาตอนตน 65 16.25 

   - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 55 13.75 

   - อนุปริญญา/ปวส. 34 8.50 

   - ปริญญาตร ี 44 11.00 

   - สูงกวาปริญญาตรี 13 3.25 

รวม 400 100.0 

อาชีพ 
   - รับจาง/ลูกจาง 
   - คาขาย 
   - ธุรกิจสวนตัว 
   - เกษตรกรรม 
   - ขาราชการ 
   - พนักงานบริษัท 
   - นิสิต/นักศึกษา 

 
185 
73 
39 
39 
21 
18 
16 

 
46.25 
18.25 
9.75 
9.75 
5.25 
4.50 
4.00 

   - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 2.25 

รวม 400 100.00 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   
   - นอยกวา 10,000 บาท 235 58.75 
   - 10,000 - 15,000 บาท 
   - 20,001 - 25,000 บาท 

100 
23 

25.00 
5.75 

   - 15,001 - 20,000 บาท 
   - มากกวา 30,000 บาท 

22 
12 

5.50 
3.00 

   - 25,001 - 30,000 บาท 8 2.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 2 พบวา จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป  
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.25 และ              
เพศชาย จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 39.75 สวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 151 คน                
คิดเปนรอยละ 37.75 อายุ 46-50 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.75 อายุ 41-55 ป จํานวน  
54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด จํานวน 189 คน  
คิดเปนรอยละ 47.25 สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25  
อาชีพคาขาย จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท  
จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,000-15,000 บาท จํานวน  



 

 

100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน 23 คน  
คิดเปนรอยละ 5.75 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
            ในหลักธรรมาภิบาล 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน     
           ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักนิติธรรม 
 

หลักนิติธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. ระเบียบของสหกรณมี
ความยุติธรรมกับสมาชิก
ทุกระดับ 

152 
 (38.0)   

211 
 (52.8)   

37 
 (9.3)   

  4.287 0.625 มากที่สุด 

2.  สหกรณนําระเบียบท่ี
กําหนดมาใชเปนแนวทาง
ในการบริการสมาชิกดวย
ความเท่ียงธรรม 

142 
 (35.5)   

214 
 (53.5)   

44 
 (11.0)   

  4.245 0.637 มากที่สุด 

3. สหกรณคํานึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของสมาชิก
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

148 
 (37.0)   

198 
 (49.5)   

50 
 (12.5)   

 4 
 (1.0)   

4.225 0.696 มากที่สุด 

รวม 4.252 0.584 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 3 พบวา ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักนิติธรรม พบวา หลักนิติธรรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด               
(  = 4.252) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานนิติธรรม อันดับ 1 คือ ระเบียบของสหกรณมีความยุติธรรมกับสมาชิกทุกระดับ                
มีคาเฉลี่ย 4.287 รองลงมาคือสหกรณนําระเบียบท่ีกําหนดมาใชเปนแนวทางในการบริการสมาชิกดวย
ความเท่ียงธรรม มีคาเฉล่ีย 4.245 สหกรณคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียม
กันมีคาเฉลี่ย 4.225 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน     
           ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักคุณธรรม 

 

หลักคุณธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. กรรมการและเจาหนาท่ี
มีการฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย 

180 
 (45.0)   

175 
 (43.8)   

45 
 (11.3)   

  4.337 0.670 มากที่สุด 

2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของสมาชิกเปนหลัก 

167 
 (35.5)   

185 
 (53.5)   

47 
 (11.0)   

1 
(0.3) 

 4.295 0.677 มากที่สุด 

3. กรรมการและเจาหนาท่ี
มีความประพฤติเหมาะสม
นานับถือ 

153 
 (41.8)   

182 
 (46.3)   

64 
 (11.8)   

1 
(0.3) 

 4.217 0.711 มากที่สุด 

รวม 4.283 0.619 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 4 พบวา ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักคุณธรรม พบวา หลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    
(  = 4.283)  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

หลักคุณธรรม อันดับ 1 คือ กรรมการและเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย         
มีคาเฉล่ีย 4.337 รองลงมาคือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนหลัก  
คาเฉล่ีย 4.295 กรรมการและเจาหนาท่ีมีความประพฤติเหมาะสมนานับถือ มีคาเฉล่ีย 4.217 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง  5  แสดงจํานวนและรอยละระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน     
              ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความโปรงใส 

 

หลักความโปรงใส 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.สมาชิกไดรับคําช้ีแจง
หรือการแกไขปญหา 
กรณีมีการรองเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่ไมถูกตองเหมาะสม
ของเจาหนาท่ี หรือ
คณะกรรมการ 

164 
(41.0)   

192 
 (48.0)   

44 
 (11.0)   

  4.300 0.656 มากที่สุด 

2.สหกรณมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนใหกับสมาชิก
ไดรับทราบอยาง
สมํ่าเสมอ 

153 
 (35.3)   

182 
 (51.3)   

64 
 (13.5)   

1 
 (0.3)   

 4.257 0.649 มากที่สุด 

3.เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
อยางตรงไปตรงมา (ไม
มีการขัดแยงระหวาง
ประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวม)   

124 
 (31.0)   

209 
 (52.3)   

62 
 (15.5)   

5 
 (1.3)   

 4.217 0.664 มากที่สุด 

4.ผูตรวจสอบกิจการมี
การรายงานผลการ
ตรวจสอบใหท่ีประชุม
ใหญรับทราบอยาง
ชัดเจน 

141 
 (35.3)   

205 
 (51.3)   

54 
 (13.5)   

  4.130 0.706 มาก 

รวม 4.226 0.567 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 5 พบวา ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความโปรงใส พบวา หลักความโปรงใส  โดยรวมอยูในระดับ               
มากที่สุด  (  = 4.226)  เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

หลักความโปรงใส อันดับ 1 คือ สมาชิกไดรับคําชี้แจงหรือการแกไขปญหากรณีมีการ
รองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองเหมาะสมของเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการ  มีคาเฉล่ีย
4.300 รองลงมาคือสหกรณมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหกับสมาชิกไดรับทราบอยาง
สมํ่าเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.257 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา (ไมมีการขัดแยงระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม)  มีคาเฉล่ีย 4.217 ผูตรวจสอบกิจการมีการรายงานผล                
การตรวจสอบใหท่ีประชุมใหญรับทราบอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.130 ตามลําดับ 
 



 

 

ตาราง 6 แสดงจํานวนและรอยละระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน     
           ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความมีสวนรวม 
 

หลักความมีสวนรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
แปล
ผล 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.คณะกรรมการบริหารโดย
เคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง
ของผูมีสวนรวมในสหกรณ 

157 
 (31.5)   

204 
 (48.3)   

38 
 (19.8)   

1 
 (0.3)   

 4.292 0.642   มาก
ที่สุด 

2.สมาชิกทุกคน  พรอมท่ีจะ
รับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ
รวมกัน 

139 
 (34.8)   

202 
 (50.5)   

57 
 (14.3)   

2 
 (0.5)   

 4.195 0.687   มาก 

3.มีการปรับปรุงการทํางาน 
กรณีท่ีไดรับขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ 

135 
 (33.8)   

203 
 (50.8)   

59 
 (14.8)   

3 
 (0.8)   

 4.175 0.696   มาก 

4.มีชองทางท่ีสมาชิกสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารของ
สหกรณไดอยางสะดวก 

126 
 (31.5)   

212 
 (53.0)   

59 
 (14.8)   

3 
 (0.8)   

 4.152 0.685   มาก 

5.สหกรณรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากสมาชิก 

126 
 (31.5)   

193 
 (48.3)   

79 
 (19.8)   

1 
 (0.3)   

1 
 (0.3)   

4.105 0.731   มาก 

รวม 4.184 0.571   มาก 
 

จากตาราง 6 พบวา ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความมีสวนรวม พบวา หลักความมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับ  
มาก  (  = 4.184)  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

หลักความมีสวนรวม อันดับ 1 คือ คณะกรรมการบริหารโดยเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง
ของผูมีสวนรวมในสหกรณ  มีคาเฉล่ีย 4.292 รองลงมาคือสมาชิกทุกคน พรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผล
การดําเนินงานของสหกรณรวมกัน มีคาเฉลี่ย 4.195 มีการปรับปรุงการทํางาน กรณีท่ีไดรับขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ  มีคาเฉล่ีย  4.175  มีชองทางท่ีสมาชิกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของสหกรณได
อยางสะดวก มีคาเฉล่ีย 4.152 สหกรณรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกมีคาเฉล่ีย 
4.105 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง  7  แสดงจํานวนและรอยละระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน     
              ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความรับผิดชอบ 
 

หลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. สหกรณมีสวน
รวมกับกิจกรรมของ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

160 
 (40.0)   

197 
 (49.3)   

39 
 (9.8)   

4 
 (1.0)   

 4.282 0.677   มากที่สุด 

2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
เต็มเวลา 

157 
 (36.0)   

197 
 (49.3)   

46 
 (14.3)   

  4.277 0.656   มากที่สุด 

3. เจาหนาท่ีมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาท่ี (ใหบริการ)  เปน
อยางดี 

159 
 (39.8)   

190 
 (47.5)   

51 
 (12.8)   

  4.270 0.673   มากที่สุด 

4. เมื่อเกิดปญหาจาก
การทํางานข้ึนกับ
สมาชิกคณะกรรมการ
และเจาหนาท่ีพรอม
รับผิดชอบและแกไข
ปญหาใหอยางเตม็ท่ี 

144 
 (36.0)   

197 
 (49.3)   

57 
 (14.3)   

2 
 (0.5)   

 4.207 0.693   มาก 

รวม 4.259 0.568   มากที่สุด 
 

จากตาราง 7 พบวา ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความรับผิดชอบ พบวา หลักความรับผิดชอบโดยรวมอยูในระดับ  
มากที่สุด (  = 4.259)  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

หลักความรับผิดชอบ อันดับ 1 คือ สหกรณมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ  
มีคาเฉล่ีย 4.282 รองลงมาคือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา มีคาเฉล่ีย 4.277 เจาหนาท่ีมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี (ใหบริการ) เปนอยางดี  มีคาเฉล่ีย 4.270 และเม่ือเกิดปญหาจากการ
ทํางานข้ึนกับสมาชิกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีพรอมรับผิดชอบและแกไขปญหาใหอยางเต็มท่ี      
มีคาเฉลี่ย 4.207 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง  8  แสดงจํานวนและรอยละระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน     
                ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความคุมคา 

 

หลักความคุมคา 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. มีการใชเทคโนโลยี และ
อุปกรณ ตาง ๆ ทีทันสมัย
เพ่ือลดคาใชจายหรือตนทุน
การใหบริการ 

145 
 (36.3)   

199 
 (49.8)   

48 
 (12.0)   

8 
 (2.0)   

 4.235 0.675   มากที่สุด 

2. สหกรณมีการจัด
สวัสดิการใหสมาชิกอยาง
หลากหลายและท่ัวถึง
สมาชิกอยางหลากหลาย
และทั่วถึงสมาชิกทุกระดับ 

147 
 (36.8)   

202 
 (50.0)   

49 
 (12.3)   

2 
 (0.5)   

 4.202 0.723   มาก 

3. เจาหนาท่ีมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ 
เหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

143 
 (35.8)   

202 
 (50.5)   

48 
 (12.0)   

7 
 (1.8)   

 4.202 0.712   มาก 

รวม 4.213 0.609  มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 8 พบวา ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามหลักความคุมคา พบวา หลักความคุมคาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  
(  = 4.213) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

หลักความคุมคา อันดับ 1 คือ มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ ท่ีทันสมัยเพ่ือลด
คาใชจายหรือตนทุนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.235 รองลงมาคือสหกรณมีการจัดสวัสดิการใหสมาชิก
อยางหลากหลายและท่ัวถึงสมาชิกอยางหลากหลายและท่ัวถึงสมาชิกทุกระดับ มีคาเฉล่ีย  4.202 
เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ มีคาเฉล่ีย  4.202  
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 9 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
           ในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยรวม 
 

การศึกษา  S.D. แปลความ 

หลักนิติธรรม 4.252 0.584   มากที่สุด 
หลักคุณธรรม 4.283 0.619   มากที่สุด 
หลักความโปรงใส 4.226 0.567   มากที่สุด 
หลักความมีสวนรวม 4.184 0.571   มาก 
หลักความรับผดิชอบ 4.259 0.568   มากที่สุด 
หลักความคุมคา 4.213 0.609   มากที่สุด 

สรุปผลการศึกษา 4.236 0.520   มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 9 พบวา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีการบริหารงานโดย
หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.27 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา   

ระดับการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล อันดับ 1 คือ หลักคุณธรรม มีคาเฉล่ีย 4.283 รองลงมา
คือ หลักความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ีย 4.259 หลักนิติธรรม มีคาเฉล่ีย 4.252 หลักความโปรงใส มีคาเฉล่ีย 
4.226 หลักความคุมคา มีคาเฉล่ีย 4.213 หลักความมีสวนรวม มีคาเฉล่ีย 4.184  ตามลําดับ 

 

สวนท่ี  3  ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน             
             ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ตาราง 10 แสดงจํานวนและรอยละระดับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน             
             ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
 

ความเปนรูปธรรม                        
ของการบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เขามาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
สมาชิก 

155 
(38.8) 

188 
 47.0)   

54 
 13.5)   

3 
 (0.8)   

 4.237 0.705   มากที่สุด 

2. ข้ันตอนการใหบริการของ
สหกรณมีความคลองตัวไมยุงยาก
ซับซอน 

144 
(36.0)   

201 
 50.3)   

48 
(12.0)   

6 
 (1.5)   

1 
 (0.3)   

4.212 0.713   มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย 
ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการ
ใหบริการดวยสื่อตางๆ 

145 
(36.3)   

203 
 50.8)   

42 
(10.5)   

10 
 (2.5)   

 4.207 0.725   มาก 

4. ความสะดวก รวดเร็วของ                      
การบริการ 

145 
(36.3)   

203 
 

(50.8)   

44 
 (11.0)   

8 
 (2.0)   

 4.202 0.723   มาก 

รวม 4.215 0.627   มากท่ีสุด 



 

 

จากตาราง 10 พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคุณภาพ               
การบริการในดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.215                    
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา   

ระดับความเปนรูปธรรมของการบริการ อันดับ 1 คือ  มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามา
ใชในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิก  มีคาเฉล่ีย 4.237 รองลงมาคือข้ันตอน
การใหบริการของสหกรณมีความคลองตัวไมยุงยากซับซอนมีคาเฉล่ีย 4.212  ความชัดเจนใน               
การอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการดวยส่ือตางๆ  มีคาเฉล่ีย 4.207 ความสะดวก 
รวดเร็วของการบริการ มีคาเฉลี่ย 4.202 ตามลําดับ 
 

ตาราง 11 แสดงจํานวนและรอยละระดับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน             
             ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในดานความนาเช่ือถือ หรือไววางใจได 
 

ความนาเชื่อถือ หรือ
ไววางใจได 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. มีการใหบริการสมาชิก
อยางยุติธรรม เสมอภาค 

161 
 (37.0)   

193 
 (50.3)   

46 
 (12.0)   

  4.287 0.660   มากที่สุด 

2. การใหบริการตรง                
ตอเวลา 

158 
 (39.5)   

193 
 (48.3)   

48 
 (12.0)   

1 
 (0.3)   

 4.270 0.673   มากที่สุด 

3. การใหบริการเปนไป
ดวยความถูกตองแมนยํา 

153 
 (38.3)   

202 
 (50.5)   

43 
 (10.8)   

2 
 (0.5)   

 4.265 0.663   มากที่สุด 

4. ใหบริการดวยความ
ครบถวน ชัดเจน 

148 
 (37.0)   

201 
 (50.3)   

48 
 (12.0)   

3 
 (0.8)   

 4.235 0.682   มากที่สุด 

รวม 4.264 0.579   มากที่สุด 
 

จากตาราง 11 พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคุณภาพ              
การบริการในดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.264 เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา   

ระดับความนาเชื่อถือหรือไววางใจได อันดับ 1 คือ มีการใหบริการสมาชิกอยางยุติธรรม 
เสมอภาค มีคาเฉลี่ย 4.287  รองลงมาคือการใหบริการตรงตอเวลา  4.270  การใหบริการเปนไปดวย
ความถูกตองแมนยํามีคาเฉล่ีย  4.265  ใหบริการดวยความครบถวน ชัดเจนมีคาเฉล่ีย 4.235  
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 12 แสดงจํานวนและรอยละระดับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน             
             ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในดานการตอบสนองความตองการ 
 

การตอบสนองความตองการ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.สหกรณมีบริการใหสมาชิกได
ตรงตามความตองการ 

170 
 (42.5)   

180 
 (45.0)   

47 
 (11.8)   

3 
 (0.8)   

 4.292 0.698   มากที่สุด 

2.เจาหนาท่ีของสหกรณเต็มใจ
ที่จะใหบริการสมาชิก 

158 
 (39.5)   

201 
(50.3)   

39 
 (9.8)   

2 
 (0.5)   

 4.287 0.656   มากที่สุด 

3.เจาหนาท่ีพรอมท่ีจะ
ใหบริการสมาชิกอยูเสมอ 

158 
 (39.5)   

199 
 (49.8)   

41 
 (10.3)   

2 
0.5)   

 4.282 0.662   มากที่สุด 

4.เจาหนาท่ีใหบริการดวยความ
ซ่ือสัตย 

159 
 (39.8)   

196 
 (49.0)   

44 
 (11.0)   

1 
 (0.3)   

 4.282 0.662   มากที่สุด 

รวม 4.286 0.582   มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 12 พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคุณภาพ            

การบริการในดานการตอบสนองความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.286 เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา   

ระดับการตอบสนองความตองการ อันดับ 1 คือ สหกรณมีบริการใหสมาชิกไดตรงตามความ
ตองการมีคาเฉลี่ย 4.292  รองลงมาคือเจาหนาท่ีของสหกรณเต็มใจที่จะใหบริการสมาชิก มีคาเฉลี่ย 
4.287 เจาหนาท่ีพรอมท่ีจะใหบริการสมาชิกอยูเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.282  เจาหนาท่ีใหบริการดวย  
ความซ่ือสัตย มีคาเฉล่ีย 4.282 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตาราง 13 แสดงจํานวนและรอยละระดับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน             
            ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในดานการใหความม่ันใจ 
 

การใหความมั่นใจ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.เจาหนาท่ีสหกรณ
ใหบริการดวยใบหนา 
ยิ้มแยม แจมใส 

146 
 (36.5)   

209 
 (52.3)   

42 
 (10.5)   

3 
 (0.8)   

 4.287 0.678   มากที่สุด 

2.เจาหนาท่ีของ
สหกรณมีความรู 
ความสามารถในหนาท่ี
ปฏิบัติเปนอยางดี 

163 
 (40.8)   

192 
 (48.0)   

42 
 (10.5)   

3 
 (0.8)   

 4.260 0.695   มากที่สุด 

3.เจาหนาท่ีสหกรณ
สามารถตอบขอซักถาม
ของสมาชิกไดครบถวน 

158 
 (39.5)   

192 
 (48.0)   

46 
 (11.5)   

4 
 (1.0)   

 4.245 0.664   มากที่สุด 

รวม 4.264 0.579   มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 13 พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคุณภาพ            
การบริการในดานการใหความม่ันใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.264 เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา   

ระดับการใหความม่ันใจ อันดับ 1 คือ เจาหนาท่ีสหกรณใหบริการดวยใบหนาย้ิมแยม แจมใส  
มีคาเฉลี่ย 4.287 รองลงมาคือเจาหนาท่ีของสหกรณมีความรู ความสามารถในหนาท่ีปฏิบัติเปนอยางดี  
มีคาเฉล่ีย 4.260 เจาหนาท่ีสหกรณสามารถตอบขอซักถามของสมาชิกไดครบถวน มีคาเฉล่ีย 4.245  
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 14 แสดงจํานวนและรอยละระดับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน             
             ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในดานการเขาใจการรับรูความตองการของ                        
             ผูรับบริการ 
 

การเขาใจการรับรู 
ความตองการของ

ผูรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.เจาหนาท่ีสามารถสื่อสาร
ทําความเขาใจกับสมาชิกได
เปนอยางดี 

169 
 (42.3)   

201 
 (50.3)   

28 
 (7.0)   

1 
 (0.3)   

1 
 (0.3)   

4.340 0.640   มากที่สุด 

2.คณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีพรอมใหคําปรึกษา
แกสมาชิก เมื่อสมาชิกรองขอ 

150 
 (37.5)   

205 
 (51.3)   

44 
 (11.0)   

1 
 (0.3)   

 4.340 0.640   มากที่สุด 

3.คณะกรรมการ และ
เจาหนาท่ีใหความสําคัญกับ
สมาชิก สามารถจดจําขอมูล
เบ้ืองตนของสมาชิกได 

169 
 (42.3)   

201 
50.3)   

28 
 (7.0)   

1 
 (0.3)   

1 
 (0.3)   

4.260 0.654   มากที่สุด 

รวม 4.313 0.598   มากที่สุด 
 

จากตาราง 14  พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคุณภาพ        
การบริการในดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 
4.313 เม่ือพิจารณารายดานพบวา   

การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ อันดับ 1 คือ เจาหนาท่ีสามารถส่ือสารทํา
ความเขาใจกับสมาชิกไดเปนอยางดี  มีคาเฉล่ีย 4.340 และคณะกรรมการและเจาหนาท่ีพรอมให
คําปรึกษาแกสมาชิกเม่ือสมาชิกรองขอ มี่คาเฉล่ีย 4.340 เทากัน รองลงมาคือคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีใหความสําคัญกับสมาชิก สามารถจดจําขอมูลเบ้ืองตนของสมาชิกได  มีคาเฉล่ีย 4.260  
ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ตาราง 15 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการ     
             ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยรวม 
 

การศึกษา  S.D. แปลความ 

ความเปนรูปธรรมของการบริการ 4.215 0.627   มากที่สุด 
ความนาเช่ือถือ หรือไววางใจได 4.264 0.579   มากที่สุด 
การตอบสนองความตองการ 4.286 0.582   มากที่สุด 
การใหความม่ันใจ 4.264 0.579   มากที่สุด 
การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ 4.313 0.598   มากที่สุด 

สรุปผลการศึกษา 4.268 0.593   มากที่สุด 
 

จากตาราง 15 พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคุณภาพ           
การบริการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.268 เม่ือพิจารณารายดานพบวา   

ระดับคุณภาพการบริการ อันดับ 1 คือ การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ              
มีคาเฉล่ีย 4.313 รองลงมาคือการตอบสนองความตองการ มีคาเฉล่ีย 4.286 ความนาเชื่อถือหรือ
วางใจได มีคาเฉล่ีย 4.264 การใหความม่ันใจ 4.264 ความเปนรูปธรรมของการบริการ 4.215 
ตามลําดับ 
 
สวนท่ี  4  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 การวิจัยธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต        
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดมีการกําหนดสมมติฐาน 2 ขอ คือ 

1. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
2. คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนแตกตางกันตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร  
 โดยมีผลการวิเคราะหดังน้ี 

สมมุติฐานขอท่ี 1 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน สามารถต้ังสมมติฐานทางสถิติ คือ 

Ho:  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

H1:  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธของธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
             มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

หลักธรรมาภิบาล รูปธรรม เชื่อถือ ตอบสนอง ม่ันใจ เขาใจ 

หลักนิติธรรม Pearson Correlation .602** .579** .599** .625** .618** 

Sig. (2-tailed) .00 .00 .00 .00 .00 

หลักคุณธรรม Pearson Correlation .618** .654** .654** .617** .593** 

Sig. (2-tailed) .00 .00 .00 .00 .00 

หลักโปรงใส  Pearson Correlation .698** .722** .722** .710** .677** 

Sig. (2-tailed) .00 .000 .00 .00 .00 

หลักสวนรวม Pearson Correlation .691** .747** .729** .696** .589** 

Sig. (2-tailed) .00 .000 .00 .00 .00 

หลักรับผิดชอบ Pearson Correlation .663** .777** .752** .724** .629** 

Sig. (2-tailed) .00 .00 .00 .00 .000 

หลักคุมคา  Pearson Correlation .789** .748** .705** .746** .683** 

Sig. (2-tailed) .00 .00 .00 .00 .00 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตาราง 16 พบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีผลตอคุณภาพ
การบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน มีความสัมพันธกัน ซ่ึงแสดงถึงการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho)  

และยอมรับสมมุติฐานรอง  (H1) หมายความวาธรรมาภิบาลมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน โดยเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต     
ยูเนี่ยน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สมมุติฐานขอท่ี 2 คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนแตกตางกันตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร สามารถต้ังสมมติฐานทางสถิติ คือ 

Ho:  ลักษณะทางประชากรศาสตร ไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

H1:  ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

สมมุติฐานยอยท่ี 2.1 

Ho:  เพศ ไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

H1:  เพศ มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง       
             จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานเพศ 
 

คุณภาพการบริการ เพศ จํานวน  SD. t Sig. 

ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ  

ชาย 159 4.220 .638 .133 
 

.895 

หญิง 241 4.211 .621 

ความนาเช่ือถือ หรือ
ไววางใจได 

ชาย 159 4.276 .564 .346 
 

.730 

หญิง 241 4.2562 .590 

การตอบสนองความ
ตองการ 

ชาย 159 4.295 .585 .260 
 

.795 

หญิง 241 4.280 .582 

การใหความมั่นใจ ชาย 159 4.245 .595 -.529 
 

.597 

หญิง 241 4.276 .569 

การเขาใจการรับรู
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

ชาย 159 4.301 .590 -.311 
 

.756 

หญิง 241 4.320 .604 

 

จากตาราง 17 พบวา ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานเพศ 

คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน ดานความเปนรูปธรรมของบริการ มีคา t-test  
เทากับ .133 Sig.=.895  ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดมีคา t-test เทากับ .346 Sig.=.730     
ดานการตอบสนองความตองการ มีคา t-test เทากับ .260  Sig.=.795 ดานการใหความม่ันใจมีคา              
t-test เทากับ -.529  Sig.= .597 และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ มีคา t-test 
เทากับ -.311 Sig.= .756 ซ่ึงมุมมองทุกดานมีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ  .05  แสดงวายอมรับ
สมมุติฐานหลัก (Ho)  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง  (H1) หมายความวาเพศไมมีผลตอคุณภาพ                 
การบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 



 

 

สมมุติฐานยอยท่ี 2.2 

Ho:  อายุ  ไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

H1:  อายุ  มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
 

ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบ คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
               ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานอายุ 
 

คุณภาพการบริการ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ 

Between Groups 2.484 6 .414 
.394 

1.052 .391 

Within Groups 154.651 393 

Total 157.135 399 

ความนาเช่ือถือ 
หรือไววางใจได 

Between Groups .751 6 .125 
.339 

.369 .898 

Within Groups 133.229 393 

Total 133.980 399 

การตอบสนอง
ความตองการ 

Between Groups .386 6 .064 
.344 

.187 .980 

Within Groups 135.213 393 

Total 135.599 399 

กา
ร
ให
คว
าม
มั่น
ใจ 

.
0
7 

.
1
2 

 

 

Between Groups 2.358 6 .393 
.335 

1.174 .319 

Within Groups 131.617 393 

Total 133.975 399 

การเขาใจการรับรู
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

Between Groups 1.075 6 .179 
.360 

.497 .811 

Within Groups 141.654 393 

Total 142.729 399 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต                   

ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานอายุ 
คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคา                

F-test เทากับ 1.052  Sig.=.391  ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได มีคา F-test เทากับ .369  
Sig.=.898 ดานการตอบสนองความตองการ มีคา F-test เทากับ .187 Sig.=.980 ดานการใหความ
มั่นใจมีคา F-test  เทากับ 1.174 Sig.=.319 และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการมีคา 



 

 

F-test เทากับ .497  Sig.=.811 ซ่ึงมุมมองทุกดานมีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวา
ยอมรับสมมุติฐานหลัก (Ho)  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวาอายุ ไมมีผลตอคุณภาพ
การบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
สมมุติฐานยอยท่ี 2.3 

Ho:  ระดับการศึกษา ไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

H1:  ระดับการศึกษา มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
             ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา 

 

คุณภาพการบริการ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ 

Between Groups 2.253 5 .451 
.393 

1.146 .335 

Within Groups 154.882 394 

Total 157.135 399 

ความนาเช่ือถือ 
หรือไววางใจได 

Between Groups .283 5 .057 
.339 

.167 .975 

Within Groups 133.697 394 

Total 133.980 399 

การตอบสนอง
ความตองการ 

Between Groups .551 5 .110 
.343 

.322 .900 

Within Groups 135.048 394 

Total 135.599 399 

การใหความม่ันใจ .07 .12  
 

Between Groups .774 5 .155 
.338 

.458 .808 

Within Groups 133.201 394 

Total 133.975 399 

การเขาใจการรับรู
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

Between Groups 1.357 5 .271 
.359 

.756 .582 

Within Groups 141.372 394 

Total 142.729 399 
 

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต                     
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานการศึกษา 

คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ดานความเปนรูปธรรมของบริการ มีคา F-test  
เทากับ 1.146  Sig.=.335  ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได มีคา F-test เทากับ .167 Sig.=.975  
ดานการตอบสนองความตองการมีคา F-test เทากับ .322 Sig.=.900 ดานการใหความม่ันใจ               
มีคา F-test เทากับ .458 Sig.=.808  และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ                     
มีคา F-test เทากับ .756  Sig.=.582  ซ่ึงมุมมองทุกดานมีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ .05  



 

 

แสดงวายอมรับสมมุติฐานหลัก (Ho)  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง  (H1)  หมายความวาการศึกษาไมมี
ผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 
สมมุติฐานยอยท่ี  2.4 

Ho:  อาชีพ ไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

H1:  อาชีพ มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบ คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง  
             จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตร ดานอาชีพ 
 

คุณภาพการบริการ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ 

Between Groups 2.232 5 .446 
.393 

1.135 .341 

Within Groups 154.903 394 

Total 157.135 399 

ความนาเช่ือถือ 
หรือไววางใจได 

Between Groups .564 5 .113 
.339 

.333 .893 

Within Groups 133.416 394 

Total 133.980 399 

การตอบสนอง
ความตองการ 

Between Groups .699 5 .140 
.342 

.408 .843 

Within Groups 134.900 394 

Total 135.599 399 

การใหความม่ันใจ Between Groups 1.479 5 .296 
.336 

.880 .495 

Within Groups 132.496 394 

Total 133.975 399 

การเขาใจการรับรู
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

Between Groups 1.739 5 .348 
.358 

.972 .435 

Within Groups 140.990 394 

Total 142.729 399 
 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต              
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานอาชีพ 

คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ดานความเปนรูปธรรมของบริการ มีคา F-test  
เทากับ 1.135  Sig.=.341 ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได  มีคา F-test เทากับ .333 Sig.=.893  
ดานการตอบสนองความตองการ มีคา F-test เทากับ .408 Sig.=.843 ดานการใหความม่ันใจ มีคา    
F-test เทากับ .880 Sig.=.495 และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ มีคา F-test  
เทากับ .972 Sig.=.435 ซ่ึงมุมมองทุกดานมีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวายอมรับ



 

 

สมมุติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) หมายความวาอาชีพไมมีผลตอคุณภาพการ
บริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 
สมมุติฐานยอยท่ี 2.5 

Ho:  รายได ไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

H1:  รายได มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
 
ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบ คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง  
             จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานรายได 

คุณภาพการบริการ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ 

Between Groups 6.831 7 .976 
.383 

2.545 .014 

Within Groups 150.304 392 

Total 157.135 399 

ความนาเช่ือถือ 
หรือไววางใจได 

Between Groups 2.610 7 .373 
.335 

1.113 .354 

Within Groups 131.370 392 

Total 133.980 399 

การตอบสนอง
ความตองการ 

Between Groups 2.879 7 .411 
.339 

1.215 .293 

Within Groups 132.721 392 

Total 135.599 399 

การใหความม่ันใจ Between Groups 2.008 7 .287 
.337 

.852 .545 

Within Groups 131.967 392 

Total 133.975 399 

การเขาใจการรับรู
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

Between Groups 1.568 7 .224 
.360 

.622 .738 

Within Groups 141.161 392 

Total 142.729 399 
 

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต                 
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอประชากรศาสตรดานรายได 

คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนดานความเปนรูปธรรมของบริการ  มีคา F-test  

เทากับ 2.545 Sig.=.014 ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได  มีคา F-test เทากับ 1.113                 

Sig.=.354 ดานการตอบสนองความตองการ  มีคา F-test เทากับ 1.215 Sig.=.293 ดานการให      
ความม่ันใจ มีคา F-test เทากับ .852 Sig.=.545 และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ   



 

 

มีคา F-test เทากับ .622 Sig.=.738 ซ่ึงมุมมองสวนใหญมีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ .05              
มีเพียงดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคา Sig. 0.014 ซ่ึงตํ่ากวาระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวา
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  หมายความวารายไดมีผลตอคุณภาพ             
การบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

สาเหตุอาจเกิดเน่ืองจากสหกรณเครดิตยูเน่ียนตองพ่ึงพาเงินทุนจากท้ังแหลงภายในและ
ภายนอก ซ่ึงเงินทุนภายในมาจากสมาชิกของสหกรณ สมาชิกท่ีมีรายไดสูงยอมมีการทําธุรกิจกับ
สหกรณอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนการสะสมหุนหรือการฝากออมทรัพย ประกอบกับคณะกรรมการ
และเจาหนาท่ีสวนใหญจะรูจักสมาชิกทุกคนเน่ืองจากแดนดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนจะอยู
ในชุมชน สมาชิกท่ีมีรายไดสูงจึงไดรับการบริการในดานความเปนรูปธรรมของการบริการท่ีแตกตาง
จากสมาชิกท่ีมีรายไดนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต    

ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนและศึกษาถึงคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน รวมถึงศึกษา                 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน         
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
จํานวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง              

รอยละ 60.25 มีอายุมากกวา 50 ป รอยละ 37.75 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 47.25  
สวนใหญมีอาชีพรับจาง/ลูกจาง รอยละ 46.25 รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท รอยละ 58.75 

ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา อยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลัก อยูในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกดาน ยกเวนหลักการมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก ซ่ึงสามารถเรียบลําดับความสําคัญตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยได ดังน้ี  หลักคุณธรรม                  
หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักการมีส วนรวม                    
เมื่อจําแนกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ในแตละดาน พบวา 
 - หลักคุณธรรม ระดับความคิดเห็นของกรรมการและเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานดวย                
ความซ่ือสัตย มากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
สมาชิกเปนหลัก และกรรมการและเจาหนาท่ีมีความประพฤติเหมาะสมนานับถือ 
 - หลักความรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็น สหกรณมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ รองลงมาคือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 



(ใหบริการ) เปนอยางดี และเม่ือเกิดปญหาจากการทํางานข้ึนกับสมาชิก คณะกรรมการและเจาหนาท่ี
พรอมรับผิดชอบและแกไขปญหาใหอยางเต็มท่ี 
 - หลักนิติธรรม ระดับความคิดเห็นระเบียบของสหกรณมีความยุติธรรมกับสมาชิกทุกระดับ 
มากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือสหกรณนําระเบียบท่ีกําหนดมาใชเปนแนวทางในการบริการสมาชิก
ดวยความเท่ียงธรรม และสหกรณคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
          - หลักความโปรงใส ระดับความคิดเห็นสมาชิกไดรับคําชี้แจงหรือการแกไขปญหา กรณีมี            
การรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองเหมาะสมของเจาหนาท่ี หรือคณะกรรมการ มากเปน
อันดับ 1 รองลงมาคือสหกรณมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหกับสมาชิกไดรับทราบ
อยางสมํ่าเสมอ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา (ไมมีการขัดแยงระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวม) และผูตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบใหท่ีประชุมใหญรับทราบ
อยางชัดเจน 

- หลักความคุมคา ระดับความคิดเห็นมีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือลด
คาใชจายหรือตนทุนการใหบริการมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือสหกรณมีการจัดสวัสดิการใหสมาชิก
อยางหลากหลายและท่ัวถึงสมาชิกทุกระดับ และเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 

- หลักความมีสวนรวม ระดับความคิดเห็น คณะกรรมการบริหารงานโดยเคารพความคิดเห็น    
ที่แตกตางของผูมีสวนรวมในสหกรณมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือสมาชิกทุกคนพรอมท่ีรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงานของสหกรณรวมกัน มีการปรับปรุงการทํางาน กรณีท่ีไดรับขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ มีชองทางท่ีสมาชิกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของสหกรณไดอยางสะดวก  และ
สหกรณมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิก 

ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวาอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพ
การบริการท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน สามารถเรียบลําดับความสําคัญตามคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอยได ดังน้ี การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ การตอบสนองความตองการ 
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได การใหความม่ันใจ และความเปนรูปธรรมของการบริการ เม่ือจําแนก
ระดับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในแตละดาน 
พบวา 

1. การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการระดับความคิดเห็น เจาหนาท่ีสามารถ
สื่อสารทําความเขาใจกับสมาชิกไดเปนอยางดีมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ คณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีพรอมใหคําปรึกษาแกสมาชิกเม่ือสมาชิกรองขอ  และคณะกรรมการ และเจาหนาท่ี        
ใหความสําคัญกับสมาชิกสามารถจดจําขอมูลเบ้ืองตนของสมาชิกได 



 

 

 

2. การตอบสนองความตองการ ระดับความคิดเห็น สหกรณมีบริการใหสมาชิกไดตรงตาม
ความตองการ มากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีของสหกรณเต็มใจท่ีจะใหบริการสมาชิก 
เจาหนาท่ีพรอมท่ีจะใหบริการสมาชิกอยูเสมอ และเจาหนาท่ีใหบริการดวยความซ่ือสัตย 

3. ความนาเชื่อถือ หรือไววางใจได ระดับความคิดเห็น มีการใหบริการสมาชิกอยางยุติธรรม 
เสมอภาคมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ การใหบริการตรงตอเวลา การใหบริการเปนไปดวยความ
ถูกตอง แมนยํา และใหบริการดวยความครบถวน ชัดเจน 

4. การใหความม่ันใจ ระดับความคิดเห็น เจาหนาที่สหกรณใหบริการดวยใบหนาย้ิมแยม 
แจมใสมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีของสหกรณมีความรู ความสามารถในหนาท่ีท่ีปฏิบัติ
เปนอยางดี และเจาหนาท่ีสหกรณสามารถตอบขอซักถามของสมาชิกไดครบถวน 

5. ความเปนรูปธรรมของการบริการ ระดับความคิดเห็นมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใช
ในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือข้ันตอน              
การใหบริการของสหกรณมีความคลองตัวไมยุงยากซับซอน ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการดวยสื่อตางๆ และความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการ
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
อยูในระดับปานกลางกับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

หลักนิติธรรมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง โดยมีระดับความสัมพันธปานกลางในทุกประเด็นของคุณภาพการบริการ 

หลักคุณธรรมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง โดยมีระดับความสัมพันธคอนขางสูงในทุกประเด็นของคุณภาพการบริการ 

หลักความโปรงใสมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง โดยมีระดับความสัมพันธปานกลางในทุกประเด็นของคุณภาพการบริการ 

หลักการมีสวนรวมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง โดยมีระดับความสัมพันธคอนขางสูงในทุกประเด็นของคุณภาพการบริการ 

หลักความรับผิดชอบมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง โดยมีระดับความสัมพันธปานกลางในทุกประเด็นของคุณภาพการบริการ 

หลักความคุมคามีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง โดยมีระดับความสัมพันธคอนขางสูงในทุกประเด็นของคุณภาพการบริการ 



 

 

 

ในสวนของความสัมพันธของประชากรศาสตรและคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต                
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ลักษณะทางประชากรศาสตรสวนใหญไมมีผลตอคุณภาพการ
บริการท่ีแตกตางกัน ยกเวนในสวนของรายได เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพไมมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง มีเพียงรายไดทีม่ีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ในดานของความเปนรูปธรรมของการบริการ ปจจัยท่ีสงผลอาจเกิดเน่ืองจากสหกรณเครดิต               
ยูเนี่ยนตองพ่ึงพาเงินทุนจากท้ังแหลงภายในและภายนอก ซ่ึงเงินทุนภายในมาจากสมาชิกของสหกรณ 
สมาชิกท่ีมีรายไดสูงยอมมีการทําธุรกิจกับสหกรณอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนการสะสมหุน หรือ              
การฝากออมทรัพยประกอบกับคณะกรรมการและเจาหนาท่ีสวนใหญจะรูจักสมาชิกทุกคนเน่ืองจาก
แผนดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนจะอยูในชุมชน สมาชิกท่ีมีรายไดสูงจึงไดรับการบริการใน
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการท่ีแตกตางจากสมาชิกท่ีมีรายไดนอย ไมวาจะเปนการอํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว การใหการบริการรวมถึงคําชี้แนะจากคณะกรรมการและเจาหนาท่ีอาจสราง
ความเล่ือมลํ้าใหกับผูมีรายไดนอย 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต              

ยูเน่ียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สามารถนําผลจากการวิจัยมาเปนประเด็นสําคัญสําหรับ       
การอภิปรายผลไดดังน้ี 

ผลการศึกษา ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  พบวา ธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกดาน ยกเวน 
หลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับความสําคัญตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย
ได ดังน้ี หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา 
หลักการมีสวนรวม เม่ือจําแนกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในแตละดาน พบวา 

ดานหลักนิติธรรม สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีการกําหนด
ระเบียบของสหกรณท่ีมีความยุติธรรม คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
นอกจากน้ันยังมีการนําระเบียบท่ีกําหนดมาใชเปนแนวทางในการใหบริการสมาชิกดวยความเท่ี ยง
ธรรม ซ่ึงสอดคลองกับสํานักบริหารเงินทุน กรมสงเสริมสหกรณ (2554, น.27-28) ท่ีไดกลาวไววา 
สหกรณไดกําหนดขอบังคับระเบียบตางๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณโดยคํานึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพ และความยุติธรรมของทุกฝายในสหกรณ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติดวยความ                
เท่ียงธรรม  



 

 

 

ดานหลักคุณธรรม สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง คณะกรรมการ
และเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและยังมีความประพฤติเหมาะสม ดีงาม นานับถือ   
สอดคลองกับสํานักบริหารเงินทุน กรมสงเสริมสหกรณ (2554, น.27-28) ท่ีไดกลาวไววาการยึดม่ันใน
ความถูกตองดีงามทุกฝายในสหกรณปฏิบัติงาน ในหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถดวย             
ความซ่ือสัตย สุจริต และเสมอภาค ประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณท่ีรวมกันกําหนด   

ดานหลักความโปรงใส สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ ผูตรวจสอบกิจการมีการ
รายงานผลการตรวจสอบใหท่ีประชุมใหญรับทราบอยางชัดเจน สอดคลองกับสํา นักบริหารเงินทุน 
กรมสงเสริมสหกรณ (2554, น.27-28) ท่ีไดกลาวไววาการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันโดยพัฒนา
วิธีการดําเนินงานของสหกรณใหโปรงใส กําหนดข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนและผูมีสวนเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดตามพระราชบัญญัติสหกรณรวมถึง
การประสานความรวมมือระหวางองคกรทําใหเกิดความโปรงใสกับสังคมภายนอก นอกจากน้ันยัง
สอดคลองกับนิทัศน เจียมศรีพงษ (2553) ที่ไดศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหารงานสหกรณ
การเกษตรสหกรณชาวนาวชิรบารมี จํากัด ผลจากศึกษา พบวา สหกรณมีการดําเนินงานท่ีมีลักษณะ
ของหลักธรรมาภิบาลทีมี่องคประกอบหลายดาน สหกรณในฐานะท่ีเปนองคกรทางธุรกิจท่ีไมแสวงหา
กําไร การพิจารณามุงไปท่ีหลักความโปรงใสและหลักความสามารถในการตรวจสอบได และท่ีโดดเดน
เปนพิเศษคือการบริหารงานท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต จากงานวิจัยพบวาสหกรณมีลักษณะโปรงใส 
ตรวจสอบไดท้ังในดานระบบบัญชีการเงินและการดําเนินโครงการตางๆ จนเปนท่ียอมรับของสมาชิก 

ดานหลักความมีสวนรวม สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีชองทางท่ี
สมาชิกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของสหกรณไดอยางสะดวก พรอมท้ังยังรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากสมาชิกแลวนํามาปรับปรุงการทํางาน คณะกรรมการเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง
ของผูมีสวนรวม และสมาชิกทุกคนพรอมท่ีรับผิดชอบรวมตอผลการดําเนินงานของสหกรณ รวมกัน  
สอดคลองกับสํานักบริหารเงินทุน กรมสงเสริมสหกรณ (2554, น.27-28)  ที่ไดกลาวไววาสหกรณเปด
โอกาสใหทุกฝาย ไดแก สมาชิก กรรมการ และฝายจัดการ มีสวนในการรวมรับรู รวมแสดงความ
คิดเห็น การตัดสินใจท้ังในดานการบริหารการจัดการและการพัฒนาสหกรณ เพ่ือสรางสรรคและ
จรรโลงความผาสุกของสวนรวม รวมถึงรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของสหกรณดวย นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับชาติตระกูล  เจริญภักดี ที่ไดศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธร
ในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบวา หลักการมีสวนรวมเปนการใหขอมูล มีการเปดรับความเห็นจาก
ประชาชน การวางแผนรวมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ใหสามารถเขามามีสวนรวมได
และท่ีสําคัญการเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบซ่ึงสะทอนความรับผิดชอบตอสาธารณะ ระดับการใช



 

 

 

ธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดเชียงรายดานการมีสวนรวมมีในระดับ
มากเชนเดียวกัน 

ดานหลักความรับผิดชอบ สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีสวน
รวมกับกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอและเม่ือเกิดปญหาจากการทํางานข้ึนกับสมาชิก 
คณะกรรมการและเจาหนาท่ีพรอมรับผิดชอบและแกไขปญหาใหอยางเต็มท่ี สอดคลองกับสํานัก
บริหารเงินทุน กรมสงเสริมสหกรณ (2554, น.27-28) ท่ีไดกลาวไววาการท่ีทุกฝายในสหกรณตระหนัก
ในสิทธิหนาท่ี มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและผลจากการกระทําของตน ตลอดจนเคารพความคิดเห็น
ที่แตกตางของผูมีสวนรวมในสหกรณ รวมถึงไมเพิกเฉยตอปญหาสาธารณะและการชวยเหลือเอ้ือ
อาทรตอสังคม 

ดานหลักคุมคา สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีการใชเทคโนโลยี 
และอุปกรณตางๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการ พรอมท้ังมีการจัดสวัสดิการให
สมาชิกอยางหลากหลายและท่ัวถึงสมาชิกทุกระดับ สอดคลองกับสํานักบริหารเงินทุน กรมสงเสริม
สหกรณ (2554, น.27-28) ท่ีไดกลาวไววาการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีกิจกรรมหรือแผนงานท่ีสงเสริม สนับสนุน                     
การประหยัด ลดคาใชจาย เพ่ิมรายได สงเสริมระบบสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกฝายใน
ระบบสหกรณและหรือสังคมภายนอก 

ในดานคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  พบวา 
อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังน้ี การเขาใจการรับรู
ความตองการของผูรับบริการ  การตอบสนองความตองการ  ความนาเชื่อถือ หรือวางใจได การให
ความม่ันใจ ความเปนรูปธรรมของการบริการ เม่ือจําแนกระดับคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง รายดาน พบวา 

ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  คณะกรรมการและเจาหนาท่ีใหความสําคัญกับสมาชิกสามารถจดจําขอมูลเบ้ืองตน
ของสมาชิกได สามารถส่ือสารทําความเขาใจกับสมาชิกไดเปนอยางดี  สอดคลองกับทฤษฎีของ 
Pasasuraman อางถึงในธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ที่ไดกลาวไววาผูใหบริการใหบริการโดย
คํานึงถึงจิตใจ และความแตกตางของผูรับบริการตามลักษณะของแตละบุคคลเปนสําคัญ ทั้งยัง
สอดคลองกับกัลยา แจมแจง  (2549, น.37) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ดานความเขาใจและรูจักลูกคาอยูในระดับมาก 

ดานการตอบสนองความตองการ สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
เจาหนาท่ีมีความพรอมท่ีจะใหบริการสมาชิกอยูเสมอ รวมถึงมีบริการใหสมาชิกไดตรงตามความ



 

 

 

ตองการ รวมถึงเจาหนาท่ีมีความเต็มใจท่ีจะใหบริการสมาชิก ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ 
Pasasuraman อางถึงในธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ที่ไดกลาวไววาผูใหบริการมีความพรอม
และเต็มใจท่ีจะใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามตองการ ทั้งยัง
สอดคลองกับกัลยา แจมแจง (2549, น.27) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ดานความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยูในระดับมาก 

ดานความนาเชื่อถือหรือวางใจได สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง              
มีการใหบริการเปนไปดวยความถูกตอง แมนยํา ใหบริการดวยความครบถวน ชัด เจน สอดคลองกับ
ทฤษฎีของ Pasasuraman อางถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ซ่ึงไดกลาวไววาผูใหบริการมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกไววางใจไดวาการใหบริการมี                
ความถูกตองเท่ียงตรง ทั้งยังสอดคลองกับกัลยา แจมแจง (2549, น.34) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทายาง จังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา ดานความนาเชื่อถืออยูในระดับมาก 

ดานการใหความม่ันใจ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เจาหนาท่ีของ
สหกรณมีความรู ความสามารถในหนาท่ีท่ีปฏิบัติเปนอยางดี ใหบริการดวยใบหนาย้ิมแยม แจมใส 
ตอบขอซักถามของสมาชิกไดครบถวน สอดคลองกับทฤษฎีของ Pasasuraman อางถึงในธีรกิติ  
นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ที่ไดกลาวไววาผูใหบริการมีความรูและมีอัธยาศัยท่ีดีในการใหบริการและ
ความสามารถของผูใหบริการสงผลใหผู รับบริการเกิดความเชื่อม่ันในการใชบริการ  รวมทั้งยัง
สอดคลองกับกัลยา แจมแจง (2549, น.25) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ดานความเชื่อม่ันวางใจไดอยูในระดับมาก 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ สหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง  มีการใหบริการท่ีอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และยังมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชใน
การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิก สอดคลองกับทฤษฎีของ Pasasuraman              
อางถึงในธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ที่ไดกลาวไววาบริการท่ีใหแกผูรับบริการตองแสดงใหเห็น
วาผูรับบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดชัดเจน เชน สถานท่ีท่ีใหบริการมีความสะดวก 
สบายและเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการใหบริการ สวยงาม ทันสมัย รวมทั้งยังสอดคลองกับกัลยา       
แจมแจง (2549, น.38) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวาดานความเปน
รูปธรรมของการบริการอยูในระดับมาก 



 

 

 

จากการทดสอบความสัมพันธของธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการ
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีระดับความสัมพันธที่มีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว กลาวคือ ถาสหกรณมีการนําธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารงานยอมสงผลใหคุณภาพการบริการของสหกรณดีข้ึนดวย สาเหตุท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแมจะเปนองคกรธุรกิจรูปแบบหน่ึงแตยังอยูภายใตการดูแลของกรมสงเสริม
สหกรณ ซ่ึงมีการกําหนดกฎหมายข้ึนมาบังคับใชและเปนสิ่งที่สหกรณตองปฏิบัติตาม นอกจากน้ันยังมี
สํานักงานสหกรณท่ีจะสงเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณเขาไปดูแลสหกรณทุกท่ีใหสามารถดําเนินงาน
ภายใตระเบียบ ขอบังคับท่ีสหกรณกําหนดมาจากท่ีประชุมใหญ ประกอบกับสหกรณเครดิตยูเน่ียนมี
แผนดําเนินงานในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ความรูสึกของการเปนเจาของของสมาชิกจึงมีมาก เม่ือสหกรณ
มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานยอมสงผลตอการดําเนินงานในภาพรวมดวย                 
ซ่ึงสอดคลองกับนิทัศน เจียมศรีพงษ (2553) ที่ไดศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหารงานสหกรณ
การเกษตรสหกรณชาวนาวชิรบารมี จํากัด ผลจากการศึกษาพบวาสหกรณมีการดําเนินงานท่ีมี
ลักษณะของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบหลายดาน สหกรณในฐานะท่ีเปน
องคกรทางธุรกิจท่ีไมแสวงหากําไร การพิจารณามุงไปท่ีหลักความโปรงใส และหลักความสามารถใน
การตรวจสอบได และท่ีโดดเดนเปนพิเศษคือการบริหารงานท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต จากงานวิจัยพบวา
สหกรณมีลักษณะโปรงใส ตรวจสอบได ท้ังในดานระบบบัญชีการเงิน และการดําเนินโครงการตางๆ 
จนเปนท่ียอมรับของสมาชิก นอกจากน้ันในดานของคุณภาพการบริการยังสอดคลองกับเบญจมาศ    
ชัยประสิทธิ์ (2554) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของสมาชิกท่ีมาใชบริการสหกรณ   
ออมทรัพย กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุรี จํากัด  ผลจากการศึกษาพบวาในดาน
คุณภาพการบริการ ความเชื่อม่ันและไววางใจไดตอการใหบริการ มีความสําคัญมากสมาชิกควรไดรับ
การปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติถือเปนส่ิงสําคัญในการตัดสินใจของสมาชิกท่ีมาใช
บริการ ควรมีการเพ่ิมความเชื่อม่ันไววางใจในการบริการใหมากข้ึน สอดคลองกับศิรินาถ วังราช 
(2555) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนตอระบบการบริหารจัดการของ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนทิพยชาง จํากัด ผลจากการศึกษาพบวาสมาชิกสหกรณสวนใหญมีระดับ              
ความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการสหกรณฯ ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในดาน
คณะกรรมการประเด็นยึดประโยชนสวนรวมเปนหลักเปนเร่ืองท่ีสมาชิกใหความสําคัญ  

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ไมมีผลตอคุณภาพการ
บริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน มีเพียงรายไดในประเด็นความเปนรูปธรรมของการบริการ มี



 

 

 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันแสดงถึงรายไดมีผลตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางแตกตางกัน สาเหตุอาจเกิดเน่ืองจากสหกรณเครดิตยูเน่ียนตองพ่ึงพา
เงินทุนจากท้ังแหลงภายในและภายนอก ซ่ึงเงินทุนภายในมาจากสมาชิกของสหกรณ สมาชิกท่ีมี
รายไดสูงยอมมีการทําธุรกิจกับสหกรณอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนการสะสมหุน หรือการฝากออม
ทรัพย ทําใหสมาชิกท่ีมีรายไดสูงมีอิทธิพลกับการบริการของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ  
 

ขอเสนอแนะ 

สหกรณควรใหความสําคัญกับสมาชิกต้ังแตแรก โดยควรใหความรูความเขาใจถึงระบบ
สหกรณกับสมาชิกต้ังแตสมัครเขาเปนสมาชิก คณะกรรมการในฐานะผูบริหารงานของสหกรณควรยึด
หลักความเสมอภาค ความเทาเทียมกันของสมาชิกในทุกๆ ดาน ธรรมาภิบาลมีผลสัมพันธกับคุณภาพ
การบริการ ทําใหกระบวนการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการตอบสนองท่ีนา
พอใจ ดังน้ันผลการคนควาอิสระในคร้ังน้ีจึงนาจะเปนประโยชนกับสหกรณอ่ืนๆ หรือแมแตองคกรท่ี
ตองการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชเพ่ือนําไปสูความสําเร็จของการบริหารงาน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

การวิจัยในคร้ังน้ีทําใหทราบถึงผลของธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีผลตอคุณภาพ              
การบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ดวยขอจํากัดในเร่ืองของ
ระยะเวลา ดังน้ันควรมีการทําการวิจัยเปรียบเทียบกับสหกรณอ่ืนๆ เพ่ือนําผลมาพัฒนาปรับปรุงแกไข
และกําหนดแผนงานเพ่ือการพัฒนาระบบสหกรณในจังหวัดลําปางตอไป ประกอบกับควรเพ่ิมการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับคณะกรรมการของสหกรณท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือนํามาใช
เปนขอมูลประกอบเพ่ือใหการวิเคราะหผลการวิจัยมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน  
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แบบสอบถาม 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีตอคุณภาพการบริการ 

ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาล                   
ในการบริหารงานท่ีมีตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมืองลําปาง               
เพ่ือนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย 
เนชั่น ทั้งน้ีขอมูลของทานจะไมไดรับการเปดเผยหรือนําไปใชประโยชนอ่ืนใดนอกจากเพ่ือการศึกษา
เทาน้ัน สุดทายนี้ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณทานอยางสูงในการเสียสละเวลาชวยตอบแบบสอบถามมา  

ณ ที่นี้ดวย  

 รายละเอียดของแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่มีตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียน
ในเขตอําเภอเมืองลําปาง 

สวนที่ 3  คุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
สวนที่ 4   ขอเสนอแนะ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ (  )   ชาย   (  )  หญิง 

2. อายุ (  )  20 – 25 ป   (  )  26-30 ป         (  )  31-35 ป         
(  )  36-40 ป   (  )  41-45 ป        (  )  46-50 ป  

(  )  มากกวา 50 ป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด    

(  )  ประถมศึกษา          (  )  มัธยมศึกษาตอนตน    (  )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
       (  )  อนุปริญญา/ปวส.     (  )  ปริญญาตรี      (  )  สูงกวาปริญญาตรี 

4. ประกอบอาชีพ       

(  )  ขาราชการ        (  )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    (  )  พนักงานบริษัท  

(  )  ธุรกิจสวนตัว (  )  คาขาย     (  )  รับจาง/ลูกจาง  

(  )  นิสิต/นักศึกษา        (  )  เกษตรกรรม               (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ............... 
1.5   รายไดเฉล่ียตอเดือน 

  (  )  นอยกวา 10,000 บาท      (  )   10,000-15,000 บาท   (  )  15,001-20,000 บาท
 (  )   20,001-25,000 บาท      (  )   25,001-30,000 บาท   (  )   มากกวา 30,000 บาท 

 



 

 

สวนท่ี 2 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีมีตอคุณภาพการบริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

           ในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  √   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

หลักธรรมาภิบาล 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 
(5) 

เห็นดวย 

(4) 

เห็นดวย
ปานกลาง 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
(1) 

หลักนิติธรรม      

1. ระเบียบของสหกรณมีความยติุธรรมกับสมาชิก 

ทุกระดับ 

     

2. สหกรณนาํระเบียบที่กําหนดมาใชเปนแนวทาง    
ในการใหบริการสมาชิกดวยความเท่ียงธรรม 

     

3. สหกรณคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสมาชิก            
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

     

หลักคุณธรรม 

1. กรรมการและเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงาน                
ดวยความซ่ือสัตย   

     

2. กรรมการและเจาหนาท่ีมีความประพฤติ
เหมาะสมนานับถือ 

     

3. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน     
ของสมาชิกเปนหลัก 

     

หลักความโปรงใส      

1. สมาชิกไดรับคําช้ีแจงหรือการแกไขปญหา  
กรณีมีการรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน                    
ที่ไมถูกตองเหมาะสมของเจาหนาท่ี                          
หรือคณะกรรมการ 

     

2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา  
(ไมมีการขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน 

และประโยชนสวนรวม) 

     

3. สหกรณมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน 

ประโยชนใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ 

     

4. ผูตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบ 

ใหที่ประชุมใหญรบัทราบอยางชัดเจน 

     

หลักความมีสวนรวม 

1. มีชองทางท่ีสมาชิกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ของสหกรณไดอยางสะดวก 

     

2.  สหกรณมีการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากสมาชิก 

     

 

 

 



 

 

หลักธรรมาภิบาล 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

(5) 

เห็นดวย 

(4) 

เห็นดวย
ปานกลาง 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(1) 
3. มีการปรับปรุงการทํางาน กรณท่ีีไดรับขอคิดเห็น    
หรือขอเสนอแนะ 

     

4. สมาชิกทุกคนพรอมท่ีรับผิดชอบตอ                          
ผลการดําเนินงานของสหกรณรวมกัน 

     

5. คณะกรรมการบริหารงานโดยเคารพความคิดเห็น    
ที่แตกตางของผูมีสวนรวมในสหกรณ 

     

หลักความรับผิดชอบ      

1. เจาหนาท่ีมีความรับผดิชอบในการปฏิบัตหินาท่ี  
(ใหบริการ) เปนอยางดี 

     

2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา      

3.  เมื่อเกิดปญหาจากการทํางานข้ึนกับสมาชิก       
คณะกรรมการและเจาหนาท่ีพรอมรับผิดชอบ                
และแกไขปญหาใหอยางเต็มท่ี 

     

4. สหกรณมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน                 
อยางสมํ่าเสมอ 

     

หลักความคุมคา 

1. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ 

เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 

     

2.  มีการใชเทคโนโลยี และอุปกรณตางๆ ท่ีทันสมัย 

    เพ่ือลดคาใชจายหรือตนทุนการใหบริการ 
     

3. สหกรณมีการจัดสวัสดิการใหสมาชิกอยาง 
    หลากหลายและท่ัวถึงสมาชิกทุกระดับ 

     

 

สวนท่ี 3 คุณภาพการใหบริการ    
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  √ ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

หลักธรรมาภิบาล 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

(5) 

เห็นดวย 

(4) 

เห็นดวย
ปานกลาง 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(1) 
ความเปนรูปธรรมของการบริการ      

1. ข้ันตอนการใหบริการของสหกรณ                                  
มีความคลองตัว ไมยุงยากซับซอน 

     

2. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนํา
ข้ันตอนในการใหบริการดวยสื่อตางๆ 

     

4. มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิก 

     



 

 

 

หลักธรรมาภิบาล 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

(5) 

เห็นดวย 

(4) 

เห็นดวย
ปานกลาง 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(1) 
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได 
1. ใหบริการดวยความครบถวน ชัดเจน 

     

2. การใหบริการเปนไปดวยความถูกตอง แมนยํา      

3. การใหบริการตรงตอเวลา      

4. มีการใหบริการสมาชิกอยางยุตธิรรม เสมอภาค      

การตอบสนองความตองการ 
1. เจาหนาท่ีพรอมท่ีจะใหบริการสมาชิกอยูเสมอ 

     

2. เจาหนาท่ีของสหกรณเตม็ใจท่ีจะใหบริการสมาชิก      

3. สหกรณมีบริการใหสมาชิกไดตรงตามความ
ตองการ 

     

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความซ่ือสัตย      

การใหความมั่นใจ 

1. เจาหนาท่ีของสหกรณมีความรู ความสามารถ              
ในหนาท่ีที่ปฏิบัติเปนอยางดี 

     

2. เจาหนาท่ีสหกรณใหบริการดวยใบหนาย้ิมแยม 
แจมใส 

     

3. เจาหนาท่ีสหกรณสามารถตอบขอซักถาม                    
ของสมาชิกไดครบถวน 

     

การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ      

1. คณะกรรมการและเจาหนาท่ีใหความสําคัญ             
กับสมาชิกสามารถจดจําขอมูลเบ้ืองตน                            
ของสมาชิกได 

     

2. เจาหนาท่ีสามารถส่ือสารทําความเขาใจกับ
สมาชิกไดเปนอยางดี 

     

3. คณะกรรมการและเจาหนาท่ีพรอมใหคําปรึกษา 
แกสมาชิกเมื่อสมาชิกรองขอ 

     

 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ    
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................... ............................ 



ประวัติยอผูวิจัย 

 

ชื่อ   นางจาริณี  เทพา 

 

วันเดือนปเกิด  20  ธันวาคม  2520 

 

ที่อยูปจจุบัน  125/275 หมู 6 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

ตําแหนงหนาท่ี  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง 

 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2542 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  


