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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณมี วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยุติธรรมจาํกดั และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงยุติธรรมจาํกดั  ประชากรคือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนักงานราชการในสังกดักระทรวง
ยติุธรรมและสังกดัหน่วยงานพิเศษ จาํนวน 3,981คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล จาํนวน 400 คน ทาํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.7381 สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชส้ถิติไคสแควร์ในการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง
ยติุธรรมจาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรมจาํกดัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ABSTRACT 
 The research is quantitative research of purposes this study were to investigate personal factor, service 
marketing mix factor, and member behavior at the Ministry of Justice Saving and Credit Cooperative Limited; and 
relationship between personal factor, service marketing mix factor, and member behavior at the Ministry of Justice 
Saving and Credit Cooperative Limited. A population in the study was 3,918 employees from the Ministry of Justice 
and affiliations, with a sample size of 400. The collected data by questionnaire, with its reliability of .7381, was used 
in the study. Data were analyzed into frequency, percentage, mean, standard deviation, and a Chi-square test.  

The results showed that member emphasis the findings revealed that Overall service marketing mix factor 
was at a moderate level. The personal factors related to behavior among members of the Ministry of Justice Saving 
and Credit Cooperative Limited significantly at .05 levels. Service marketing factors related to behavior among 
members of the Ministry of Justice Saving and Credit Cooperative Limited significantly at .05 levels. 
 
คาํสําคญั: ปัจจยัทางการตลาดบริการ พฤติกรรมการใชบ้ริการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม  
Key Words: Service Marketing Mix Factor, Member Behavior, Ministry of Justice Saving and Credit Cooperative Limited 
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บทนํา       

สังคมไทยในปัจจุบนัอยูใ่นยคุโลกาภิวฒัน์
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบกับ
การดํารงชีวิตประจําว ันของทุกครัวเรือนทําให้
สังคมไทยเกิดการแข่งขนักันมากข้ึน พฤติกรรมของ
คนเปล่ียนแปลงไปทั้งทางบวกและทางลบ  โดยเฉพาะ
กลุ่มของคนท่ีเป็นมนุษยเ์งินเดือน ซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากนั
ทุกเดือน แต่การเปล่ียนแปลงทางดา้นส่งผลกระทบกบั
คนกลุ่มน้ี  โดยมกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ดา้นการเงิน
ด้วยการกู้ยืมเงินจากแหล่งนายทุน  ซ่ึงต้องยอมเสีย
ดอกเบ้ียในอตัราท่ีค่อนขา้งสูง บางคนอาจจะกูย้ืมเงิน
จากหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ซ่ึงเป็นสวสัดิการของ
หน่วยงาน  เช่น  การกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ของหน่วยงาน  เป็นตน้  
 จากผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม จาํกดั พบวา่  สมาชิกใชบ้ริการ
ดา้นต่าง ๆ  เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการให้บริการดา้น
การฝากเงินและการกูเ้งิน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จาํกัด จะตอ้งให้บริการแก่สมาชิกให้ทันกับ
ความต้องการ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรม
การใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง
ยติุธรรม จาํกดั เพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทาง
ให้ผู ้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จาํกัด ใช้พฒันากลยุทธ์ด้านการบริการให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสมาชิกและนาํผลไปใชป้รับปรุง
กระบวนงาน รวมทั้งพฒันาการปฏิบติังานของสหกรณ์
ออมทรัพยใ์หเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์     
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม จาํกดั  
2.เพ่ื อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ วน ป ระส ม ท าง

การตลาดบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยติุธรรม จาํกดั  

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม จาํกดั  

4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม จาํกดั  
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้
บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยติุธรรม จาํกดั  

วธีิการวจิัย  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 
Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยุติธรรม จาํกัด โดยใช้
แบบสอบถาม  (Questionnaires) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการในสังกดักระทรวง
ยติุธรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม จาํนวน 400 คน  
จากจาํนวน 3,981 คน  ซ่ึงจะครอบคลุมตามสัดส่วน
ของประชากรและหน่วยงานท่ีกาํหนด โดยการสุ่ม
ตั ว อ ย่ า งแ บ บ เจ าะ จ ง  (Purposive Sampling) แล ะ
กําหนดจํานวนในการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ
สมาชิกท่ีสังกดัแต่ละหน่วยงาน เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
สมาชิกมากท่ีสุด 5 ลาํดับแรก คือ กรมคุมประพฤติ 
กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  กรมบงัคบัคดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานปลดักระทรวง
ยุ ติ ธ รรม  เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก ารวิ จัยค ร้ั ง น้ี เป็ น
แ บ บ ส อ บ ถ าม  ( Questionnaires) วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง
แบบสอบถามไดศึ้กษารายละเอียดของวตัถุประสงค์
และนิยามความหมายตวัแปรในการวิจัยเป็นหลกัใน
การตั้ งประเด็นคําถาม  เพ่ื อให้ได้มาซ่ึงคําตอบท่ี
สามารถบรรลุเป้าหมายการวจิยั ดงัน้ี 
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 1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  บทความ 
ทฤษฎี  แนวความคิด  งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับปัจจัย
ทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยุติธรรม จาํกัด   
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก
งานวิจยัต่าง ๆ จากตาํราการวิจยั   และปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3. นํ าข้อ มู ล ท่ี ได้ม าส ร้างนิ ยาม  ส ร้าง
แบบสอบถามและกาํหนดประเดน็คาํถามใหส้อดคลอ้ง
กบักรอบการวจิยั 

4. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และขอคําแนะนําในการป รับป รุงแก้ไข เพ่ื อให้
แบบสอบถามสอดคล้องกับวัต ถุประสงค์และ
สมมติฐานการวจิยั 

5. นํ าข้อ เสน อแน ะ ท่ี ได้ม าป รับป รุ ง
แบบสอบถามและเสนอให้ผู ้เช่ี ยวชาญ พิจารณา         
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมก่อนนําไป
ทดลองใช ้

6. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) 
กบักลุ่มประชากรตวัอยา่ง จาํนวน 40 ชุด เพ่ือนาํผลไป
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าใชสู้ตรคอนบคั  

7. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 การพัฒ น าคุณ ภาพ เค ร่ือ งมื อ โดยขอ
คาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
เค ร่ืองมือ ท่ีส ร้างไว้ จากนั้ นตรวจสอบหาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบ
การสร้างแบบสอบถามท่ีมีความเหมาะสมทั้ งด้าน
เน้ือหา ภาษาท่ีใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์
เฉพาะ และเสนอแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  3 ท่าน เพ่ือพิจารณาเน้ือหาสาระ 
โครงสร้างของคําถาม  และหาความเท่ียงตรง  นํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จาํกดั จาํนวน 40 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นคนละกลุ่ม
กบัท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล  และหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดน้าํไปทดลอง
ใช้  (try-out)  มาวิ เคราะห์หาค่ าความ เช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาคด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (ลัดดาวลัย  ์และ
อัจฉรา (2547) ซ่ึ งได้ค่ าคะแนน  .8817 จากนั้ นนํา
แบบสอบถามท่ีมีการปรับแกไ้ขเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและนาํไปใชใ้นการ
วจิยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ี เก่ียวข้องกับ
งานวจิยั  เพ่ือนาํมาวเิคราะห์จาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

1. ศึกษาค้นควา้จากข้อมูลทางวิชาการ  
บทความ  วิทยานิพนธ์  รายงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ขอ้มูลจาก Web side 

2. จากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี   จะดําเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํแนกตาม
ตัวแปรท่ีศึกษา  ได้แก่  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละพฤติกรรมผูบ้ริโภค
นาํมาแจกแจงในรูปของความถ่ี  คาํนวณเป็นค่าร้อยละ  
ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) นาํมาหา
ค่าเฉล่ีย ( X )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยุติธรรม จาํกัดโดยใช้
สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

3.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
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ยุติธรรม  จํากัดโดยใช้สถิติไคสแควร์  (Chi-Square 
Test) 
อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 285 คนคิด
เป็นร้อยละ71.20 อายุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง31 - 40 ปี จาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.80 สถานภาพสมรสผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จาํนวน206 คน คิดเป็นร้อยละ51.50 
ระดับการศึกษาผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน235 คน คิดเป็นร้อย
ละ58.80  ประเภทตาํแหน่งผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีตาํแหน่งเป็นพนักงานราชการ จาํนวน 185 คน 
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  46.20 ห น่ วยงาน ท่ี สั งกัด ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดักรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน จาํนวน137 คน คิดเป็นร้อยละ34.0 
ระดบัรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่
ระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 276 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.00  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม  จํากัด  ผล
การศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้าน  พบว่าด้าน
ลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาด้านกระบวนการให้บริการด้านผลิตภัณฑ ์
ดา้นช่องทางการติดต่อการใชบ้ริการของสหกรณ์ ดา้น
บุคลากรท่ีให้บริการด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด  ทั้ ง น้ีอาจเน่ืองมาจาก  การเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์นั้ นสมาชิกต้องพิจารณาสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงสมาชิกค่อนขา้งมีจาํนวนมาก
การใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพยต์อ้งมีสถานท่ีรองรับ
การบริการท่ีเหมาะสม เช่น การจดัสถานท่ีรับฝากเงิน 
สถานท่ีรับบริการดา้นเอกสาร สถานท่ีจอดรถ รวมทั้ง
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหบ้ริการ 
นอกจากนั้ นการให้บริการต้องมีความเป็นมืออาชีพ
ให้บริการดว้ยใจ การให้สิทธิดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมและ

การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมให้มีการเป็นบญัชีให้มาก
ข้ึนโดยมีของแจกแถมเป็นแรงจูงใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศรีสุดา  วนัชาดี (2555: 110-112) ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี 
อําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า
สมาชิกให้ความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในระดบัมาก 

พฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรมจาํกดั  
 ประเภทของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามเป็น
สมาชิกสามญั (ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ) จาํนวน 
215 คนคิดเป็น ร้อยละ  53.80 ประเภทของการใช้
บริการผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการเงินฝากจาํนวน
134 คนคิดเป็นร้อยละ33.50 ประเภทของบญัชีเงินฝาก
ท่ีท่านใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการเงินฝาก
ออมทรัพย์จํานวน257คน  คิด เป็น ร้อยละ  64 .20 
วัตถุประสงค์ของการกู้เงินผู ้ตอบแบบสอบถามมี
วตัถุประสงค์เพ่ือซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคจาํนวน137
คน  คิดเป็นร้อยละ 34.20 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคือตนเอง จาํนวน 289 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 ช่วงระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกช่วงระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ 
คือ  ต้นเดือน  จํานวน181คน  คิดเป็นร้อยละ45.20 
ส ถ าน ท่ี ท่ี ส ม า ชิ ก ไป ติ ด ต่ อ ใช้ บ ริ ก าร ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามเลือกสถานท่ีท่ีไปติดต่อใช้บริการ คือ 
สถานท่ีตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์จาํนวน275คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.80 วิธีการท่ีสมาชิกติดต่อใชบ้ริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกวิธีการติดต่อใชบ้ริการคือ เดินทาง
ไปติดต่อด้วยตนเอง ณ  สถานท่ีตั้ ง จาํนวน 300 คน     
คิดเป็นร้อยละ75.00 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรมจาํกดั พบวา่ เพศ 
อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ดา้นตาํแหน่ง
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หน่วยงานท่ีสังกัด รายได้ พบว่า มีความสัมพนัธ์กับ
ประเภทของสมาชิกและประเภทของบญัชีเงินฝากท่ีใช้
บริการแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้
บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยติุธรรมจาํกดั  พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการเงินกู ้การใช้
บริการทั้งเงินฝากและเงินกูป้ระเภทของบญัชีเงินฝากท่ี
ใช้บริการการใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน  การใช้บริการ
เงินกูส้ามญัวตัถุประสงคข์องการกูเ้งิน และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน 
ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ใช้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะ
พิจารณาสิทธิและประโยชน์  การฝากเงินการกู้เงิน  
อตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
ผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการใช้
บริการทั้งเงินฝากและเงินกู ้ประเภทของบญัชีเงินฝาก
ท่ีใชบ้ริการการใชบ้ริการเงินกูว้ตัถุประสงค์ของการกู้
เงินท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ท่ีใช้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเลือกใช้บริการ
ประเภทการให้บ ริการของสหกรณ์ ออมท รัพย์
กระทรวงยุติธรรม จาํกัดได้แก่ เงินฝาก เงินให้กู ้ยืม 
เงินกู้สามัญ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเงินกู้ฉุกเฉินวงเงิน
หมุนเวียน  ตามความสนใจและมีวัตถุประสงค์ ท่ี
แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิมลลกัษณ์  
(2546) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตัดสินใจการเข้ามาเลือกใช้บริการร้านค้าสหกรณ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จาํกดัของผูบ้ริโภคผลการวิจัย 
พบว่า  เห ตุผลท่ี ใช้บ ริการสหกรณ์ เน่ืองจากด้าน
ผลิตภณัฑท่ี์ขายภายในร้าน 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบญัชีเงินฝาก
ท่ีใช้บริการและบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการแตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ท่ีใช้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคาเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียของประเภท
ของบญัชีเงินฝากท่ีใชบ้ริการมีค่าแตกต่างกนักล่าวคือ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์และเงินฝากออม
ท รัพย์พิ เศษ เพ่ิ มท รัพย์ให้ ผลตอบแทนสู งท่ี สุ ด 
รองลงมาคือเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษและเงินฝากออม
ทรัพย์ให้ดอกเบ้ี ยตํ่ าสุด  ซ่ึ งสมาชิกอาจจะมีการ
พิจารณาเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิมลลกัษณ์ (2546) ไดท้าํการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจการเขา้มาเลือกใช้
บริการร้านคา้สหกรณ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จาํกดัของ
ผูบ้ริโภคผลการวิจยั พบวา่ เหตุผลท่ีใชบ้ริการสหกรณ์
เน่ืองจากดา้นราคาและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ ดา้นราคา 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของบญัชีเงินฝากท่ีใชบ้ริการ
เงินกู้ฉุกเฉิน  และเงินกู้พิ เศษแตกต่างกันทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์ห็นว่ามีการ
ส่งเสริมการทําธุรกรรม  การส่งเสริมการออมของ
สมาชิก  ได้แ ก่ ส่ งเส ริมการเปิดบัญ ชีออมท รัพย ์
กิจกรรมการเพ่ิมทุน กิจกรรมการเปิดบญัชีเงินฝากแจก
ของท่ีระลึก การจับคูปองชิงโชคการเพ่ิมผลิตภัณฑ์
สินเช่ือท่ีเหมาะสมกับความจําเป็นสําหรับสมาชิก 
โครงการรวมหน้ีไว้ท่ีสหกรณ์  รวมถึงมีการใช้ส่ือ
โฆษณา  การประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณะความ
น่าสนใจของรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ความชดัเจน
และเหมาะสมของข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการติดต่อการใชบ้ริการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการติดต่อการ
ใชบ้ริการของสหกรณ์มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของ
สมาชิก ประเภทของบญัชีเงินฝากท่ีใชบ้ริการ การใช้
บริการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือชาํระหน้ีบัตร
เครดิต บัตรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลการใช้
บริการของสหกรณ์มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์
ของการกูเ้งินการเลือกใชบ้ริการและช่วงระยะเวลาท่ีมา
ใช้บริการท่ีแตกต่างกนั ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ห็นว่ามีช่องทางการติดต่อการใช้
บริการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงยติุธรรม จาํกดัเช่น  
ทางโทรศพัท์  Face book  ทวิสเตอร์  e-mail ให้ทราบ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการให้บริการเงินฝาก การกูเ้งิน
ในโครงการพิเศษ ทาํให้สมาชิกเลือกใช้บริการเงินกู ้
และเงินฝากในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งาน วิ จัยขอ งศ รี สุ ด า  (25 5 5 ) ท่ี ศึ กษ าปั จจัย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี อาํเภอ
มะขามจงัหวดัจนัทบุรี  ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการติดต่อการใช้
บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี 
อาํเภอมะขามจงัหวดัจนัทบุรี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร
ท่ีให้บริการ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นบุคลากรท่ีให้บริการมีความสัมพนัธ์กบั
การใชบ้ริการเงินกู ้การใชบ้ริการเงินกูฉุ้กเฉิน การใช้
บริการเงินกูส้ามญัการใชบ้ริการเงินกูส้ามญัโครงการ
พิเศษเพ่ือชําระหน้ีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และ
สินเช่ือส่วนบุคคลและบุคคลท่ี มี อิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกัน  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์ห็นว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํหนา้ท่ี
ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จํากัดมีความรู้ความชํานาญในด้านข้อมูล
ผลิตภณัฑ์ สามารถให้คาํปรึกษาแก่สมาชิกได ้มีความ
พร้อมและให้การบริการสมาชิกอย่างเสมอภาค ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีสุดา (2555) ท่ีศึกษาปัจจยั

ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี 
อาํเภอมะขามจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี อาํเภอมะขามจงัหวดั
จนัทบุรี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบั
ประเภทของบัญชีเงินฝากท่ีใช้บริการเงินกู้สามัญ 
วตัถุประสงค์ของการกู้เงินบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการช่วงระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการและวิธีการ
ท่ีสมาชิกติดต่อใช้บริการกิจกรรมท่ีแตกต่างกันทั้ งน้ี
อาจเน่ืองมาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เห็นว่ามี
สร้างสภาพแวดลอ้ม การสร้างบรรยากาศภายในสถาน
ท่ีตั้ ง สถานท่ีในการให้บริการ ความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการ เวลาเปิด-ปิดของสหกรณ์ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีสุดา (2555) ท่ีศึกษาปัจจยั
ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี 
อาํเภอมะขามจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี อาํเภอ
มะขามจงัหวดัจนัทบุรี 
 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการให้บริการ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของสมาชิกประเภทของการ
ใช้บริการ การใช้บริการทั้ งเงินฝากและเงินกู้ การใช้
บ ริก าร เงิน กู้ ฉุ ก เฉิ น การใช้บ ริก าร เงิน กู้ส ามัญ
วตัถุประสงค์ของการกูเ้งินและวิธีการท่ีสมาชิกติดต่อ
ใชบ้ริการกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์ห็นวา่สหกรณ์ออมทรัพยมี์
กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการแก่สมาชิก
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ในด้าน ขั้นตอนการฝากเงิน การอนุมัติ แบบฟอร์ม  
ต่างๆ มีความชัดเจน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
ศรีสุดา (2555) ท่ี ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านอ่างคีรีจาํกัด ตาํบลอ่างคีรี อาํเภอมะขามจังหวดั
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นอ่างคีรีจาํกดั ตาํบลอ่างคีรี อาํเภอมะขามจงัหวดั
จนัทบุรี 
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