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ความพึงพอใจของสมาชิกตอการเขารวมโครงการบานเอื้ออาทรของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
Members’ Satisfaction on the Involvement of Klongchan Credit Union Cooperative Ltd.
in Baan Ua - arthorn Project.
จํารัส โมงปราณีต1
Jumras Mongpraneet1

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการดําเนินการเขารวมโครงการบานเอื้อ
อาทรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหดวย
สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 100 ตัวอยาง พบวารอยละของกลุมตัวอยางเปนดังนี้ รอยละ 54 เปนเพศหญิง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 50 ป และแตงงานแลว รอยละ 35 จบระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอย
ละ 40 มีอาชีพเปนลู กจ าง รอยละ39 มี รายได ตอ เดือ นอยูระหว าง 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งพบว าสวนใหญมีค วาม
สม่ําเสมอของรายได จากการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณที่มีตอโครงการบานเอื้ออาทรโดยแบงออกเปน 3
ดาน คือ ดานการบริการของเจาหนาที่สหกรณ ดานสินเชื่อภายใตโครงการบานเอื้ออาทร และการเขารวมโครงการบาน
เอื้ออาทรดานอื่นๆ พบวาดานการบริการของเจาหนาที่สหกรณโดยรวมสมาชิกมีความพึงพอใจมาก ทั้งในดานแบบฟอรม
การใหบริการรวมถึงจํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการ สวนดานสินเชื่อภายใตโครงการบานเอื้ออาทรโดยรวมสมาชิกผูใชบริการมี
ความพึงพอใจมาก ทั้งในดานวงเงินและอัตราดอกเบื้ยที่สหกรณกําหนดให รวมถึงเกณฑในการขอสินเชื่อ และดานการเขา
รวมโครงการบานเอื้ออาทรดานอื่นๆ สมาชิกมีความพึงพอใจมากตอการที่สหกรณไดมีโครงการบานเอื้ออาทรขึ้นมา ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาโครงการนี้ใหประโยชนกับสมาชิกทําใหสมาชิกมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
เพื่อปรับปรุงการดําเนินการของสหกรณภายใตโครงการบานเอื้ออาทรใหดีขึ้นสหกรณควรจัดใหมีการประชุม
สมาชิกใหบอยขึ้นเนื่องจากจํานวนสมาชิกที่มากทําใหการประชาสัมพันธและการเขาถึงสมาชิกอาจไมทั่วถึงและควรมีการ
วัดความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอตัวสหกรณอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่ทางสหกรณจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงการใหบริการ
ตอไป
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา การที่สหกรณมีโครงการบานเอื้ออาทรทําใหสมาชิกที่เขารวมโครงการไดรับ
ประโยชนและมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นดังนั้นความมีการขยายโครงการตอไป แตการขยายที่รวดเร็วเกินไปจะตองทําดวย
ความระมัดระวังดวยเชนกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน บานเอื้ออาทร
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine member’s satisfaction in participating Baan Ua-arthorn project
with Klongchan Credit Union Cooperative Ltd. by using questionnaire to collect data and analyzed by
descriptive statistic.
The result from 100 samples shows in terms of percentage of sample that 54% are females. Most of
respondents age are between 21 – 50 years old and married. 35% have bachelor’s degree or higher. 40% are
employees. 39% have consistent earnings between Baht 5,001-10,000 per month and majority has constant
earnings. The study of satisfaction in Baan Ua-arthorn project classifies the type of satisfaction into 3 facets
such as cooperative staffs’service,credit under Baan Ua-arthorn project and other viewpoints of participating
Baan Ua-arthorn project cooperative staffs’service has high satisfaction as a result of good documentation,
nice service and staffs. In term of credit under Baan Ua-arthorn project ,in summarization, members highly
satisfy either credit facilities or interest rates offered by cooperative,as well as credit terms and conditions.In
addition in term of other viewpoints of participating Baan Ua-arthorn project,members highly satisfy towards
providing Baan Ua-arthorn project by cooperatives. The study finds out that this project is advantageous to
members and makes the better quality of life to them.
For improving process of cooperative under Baan Ua-arthorn project to be better,cooperative should
hold meetings more frequent due to a large size of members,which makes public relation and paying attention
to members unthoroughly, and constantly examine members’satisfaction towards cooperative in order to take
results to improve service.The suggestions of this research.Providing Baan Ua-arthorn project by cooperative
makes the benefits and the better quality of life to members who participate the project.There by cooperative
should enlarge the project ,but the excessively speedy expander has to do cautiously,too.
Keywords : Satisfaction, Credit Union Cooperative, Baan Ua – arthorn
E-mail : tuku_200@yahoo.co.th

คํานํา
ในยุคปจจุบันมีการแขงขันในทุกๆดานสูงมาก ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ สงผลใหผูคน
ในทุกระดับจะตองดิ้นรนเพื่อการอยูรอด ทุกครอบครัวไมวาจะอยูในสังคมระดับใดก็ตามตางตอง ทํางานอยางหนักเพื่อให
ไดมาซึ่งปจจัย 4 โดยเฉพาะที่อยูอาศัย ภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีที่อยูที่มั่นคงของประชาชนโดยเฉพาะผูมี
รายไดนอย จึงไดสงเสริมใหกลุมคนดังกลาวรวมกลุมกันจัดตั้งเปนสหกรณขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดหาที่อยูอาศัยให
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เปนสหกรณแหงหนึ่งที่เขามาดําเนินการในเรื่องนี้โดยไดรวมมือกับการเคหะแหงชาติ
ในการดําเนินโครงการบานเอื้ออาทรซึ่งเดิมธนาคารพาณิชยเปนผูใหบริการสินเชื่อแกผูซื้อบานแตในระยะหลังธนาคารที่รวม
โครงการดังกลาวปฏิเสธการใหสินเชื่อทําใหผูจองซื้อบานเอื้ออาทรไมสามารถซื้อบานได กอใหเกิดความเดือดรอนอยางมาก
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด จึงเขามาทําหนาที่ใหสินเชื่อแทนธนาคาร ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถูกตั้งคําถาม
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มากมายถึงความเหมาะสมในทางเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตามการดําเนินการโครงการนี้จะยั่งยืนตอไปไดหรือไมนั้น
นอกจากจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคมแลวยังขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูใชบริการดวย

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการดําเนินการเขารวมโครงการบานเอื้อ
อาทรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เนื่องจากสมาชิกของสหกรณมีขนาดใหญ มีการดําเนินการกระจายอยู
หลายพื้นที่ทําใหมีขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาในครั้งนี้จึงไดเลือกทําการศึกษาเฉพาะกรณีของสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี ตามคําแนะนําของสหกรณ
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภท คือขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด สาขาศรีราชา
จ.ชลบุรี ที่มีอยูทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 2,205 คน ซึ่งถือวาเปนประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
สําหรับขนาดของตัวอยางที่เหมาะสมซึ่งคํานวนโดยสูตร Taro Yamane ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และคาความคลาดเคลื่อน
±10% คือ 96 ตัวอยาง ทั้งนี้ตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดมาโดยการสุมแบบมีจุดมุงหมาย(Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในกรณีนี้คือ แบบสอบถามโดยสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอ
การเขารวมโครงการบานเอื้ออาทรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด คําถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบง
ออกเปน 2 สวน ไดแกคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ความสม่ําเสมอของรายได และคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกของสหกรณที่
มีตอโครงการบานเอื้ออาทร
สวนขอมูลทุติยภูมิ เปนขอ มูลที่รวบรวมจากรายงานประจําปของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด และ
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ความสม่ําเสมอของรายได โดยใช
สถิติเบื้องตนในการวิเคราะห สวนการวิเคราะหความพึงพอใจของสมาชิกดานตางๆ ทําโดยใชขอมูลที่เก็บตามวิธี Likert
Scale ซึ่งในแตละคําถามจะมีตัวเลือก 5 คําตอบ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย พอใจนอย
ที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 5
พึงพอใจมาก
คะแนน 4
พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 3
พึงพอใจนอย
คะแนน 2
พึงพอใจนอยทีส่ ุด
คะแนน 1
ขอมูลที่ไดจากการสอบถามขางตนจะมาคํานวณหาคาเฉลี่ย จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับชวงคะแนนมาตรฐาน1
ของระดับความพึงพอใจที่กําหนดไวดังนี้
1

เกณฑความกวางของระดับคะแนนคํานวณโดยนําคาคะแนนสูงสุดหักดวยคาคะแนนต่ําสุดแลวนําผลที่ไดมาหารดวยจํานวนระดับที่แบง จากนั้นนําคาที่
ไดไปบวกกับคาต่ํา
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พึงพอใจนอยทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คะแนน
พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน
พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน
พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน
หากคะแนนตกอยูในระดับใดก็หมายความวามีความพอใจในระดับนั้น

ผลการทดลองและวิจารณ
การสํารวจกลุมตัวอยาง 100 ตัวอยาง พบวารอยละ 54 ของตัวอยางเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 21 –
50 ป และแตงงานแลว รอยละ 35 จบระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 40 มีอาชีพเปนลูกจาง รอยละ39 มีรายไดตอ
เดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งพบวาสวนใหญของรายไดมีความสม่ําเสมอ
จากการศึกษาดานความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการเขารวมโครงการบานเอื้ออาทร ซึ่งแบงการศึกษาออกเปนดานการ
บริการของเจาหนาที่สหกรณ ดานสินเชื่อภายใตโครงการบานเอื้ออาทร และดานอื่นๆ สําหรับการศึกษาดานการบริการ
ของเจาหนาที่สหกรณ สมาชิกผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากในการจัดเตรียมและเอกสารตางๆ เชน เอกสารการ
สมัครเขารวมโครงการ หรือ เอกสารการขอสินเชื่อ เปนตน คาคะแนนเฉลี่ย 3.62 สวนการใหบริการและระยะเวลาที่ใชแต
ละขั้นตอน สมาชิกมีความพึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.56 และ ความพึงพอใจตอจํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการแก
สมาชิก สมาชิกผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย 3.25 โดยรวมความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีตอการบริการของเจาหนาที่สหกรณ อยูระดับความพึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.47 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณที่มีตอการบริการของเจาหนาที่สหกรณ
ขอความ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

คาคะแนน
เฉลี่ย

แปลผล

1. การจัดเตรียมเอกสารตางๆ
ครบถวน

12
43
(12.0) (43.0)

41
(41.0)

3
(3.0)

1
(1.0)

3.62

มาก

2. การใหบริการและระยะเวลา
ที่ใชแตละขั้นตอน

15
41
(15.0) (41.0)

33
10
(33.0) (10.0)

1
(1.0)

3.56

มาก

3. จํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการ
แกสมาชิก

9
(9.0)

45
12
(45.0) (12.0)

5
(5.0)

3.25

ปานกลาง

3.47

มาก

29
(29.0)

ดานการบริการ
ที่มา : จากการสํารวจ
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การศึกษาดานสินเชื่อภายใตโครงการบานเอื้ออาทร พบวาสมาชิกผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากใน
วงเงินกูตามที่สหกรณจัดให คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 และความพึงพอใจที่มีตออัตราดอกเบี้ย ระดับปานกลาง คาคะแนน
เฉลี่ย 3.16 สวนเกณฑในการขอสินเชื่อสมาชิกผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.45 โดยรวม
สมาชิกผู ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจในดานสินเชื่อ ภายใตโ ครงการบานเอื้อ อาทรมาก ค าคะแนนเฉลี่ ย 3.34
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณที่มีตอสินเชื่อภายใตโครงการบานเอื้ออาทร
ขอความ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

1. วงเงินกูตามที่สหกรณจัดให

9
(9.0)

36
(36.0)

46
(46.0)

5
(5.0)

4
(4.0)

3.41

มาก

2. ความพึงพอใจตออัตราดอกเบี้ย

7
(7.0)

30
(30.0)

44
(44.0)

10
(10.0)

9
(9.0)

3.16

ปานกลาง

3. เกณฑในดานการขอสินเชื่อ

13
33
(13.0) (33.0)

44
(44.0)

6
(6.0)

4
(4.0)

3.45

มาก

3.34

มาก

เฉลี่ย

นอย
ที่สุด

คาคะแนน
เฉลี่ย

แปลผล

ที่มา : จากการสํารวจ
การศึกษาพบวาสมาชิกมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการบานเอื้ออาทรดานอื่นๆโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง คาคะแนนเฉลี่ย 3.21 โดยแบงเปน ดานชีวิตความเปนอยูหลังจาการเขารวมโครงการ สมาชิกมีความพึงพอใจมาก คา
คะแนนเฉลี่ย 3.58 สวนการไดรับประโยชนดานตางๆจากการเปนสมาชิก คือสวัสดิการทั่วไป เชน อุปสมบท แตงงาน
คลอดบุตร จัดพวงหรีดรวมงานศพ เปนตน ซึ่งการที่จะไดรับประโยชนดังกลาวไดสมาชิกจะตองสมัครสวัสดิการสมาชิกและ
ครอบครัวกอน พบวาสมาชิกมีความพึงพอใจนอย คาคะแนนเฉลี่ย 2.53 การไดรับสิทธิ์บานเอื้ออาทร สมาชิกมีความพึง
พอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.52 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณที่มีตอการเขารวมโครงการบานเอื้ออาทรดานอื่นๆ
ขอความ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

คาคะแนน
เฉลี่ย

แปลผล

2
(2.0)

3.58

มาก

15
31
30
20
(15.0) (31.0) (30.0) (20.0)

2.53

นอย

3.52

มาก

3.21

ปานกลาง

1. ความพึงพอใจในชีวิตความ
เปนอยูหลังจากเขารวมโครงการ

14
38
42
(14.0) (38.0) (42.0)

2. การไดรับประโยชนดานตางๆ
จากการเปนสมาชิก

4
(4.0)

3. การไดรับสิทธิบานเอื้ออาทร

16
33
41
(16.0) (33.0) (41.0)

เฉลี่ย

4
(4.0)

7
(7.0)

3
(3.0)

ที่มา : จากการสํารวจ

สรุปผลและเสนอแนะ
การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกตอการเขารวมโครงการบานเอื้ออาทรใน ด านการบริการของเจาหนาที่
สหกรณ ดานสินเชื่อภายใตโครงการบานเอื้ออาทร และดานอื่นๆ สรุปไดวาในดานการบริการของเจาหนาที่สหกรณ
โดยรวมสมาชิกมีความพึงพอใจมาก ทั้งในดานการจัดเตรียมแบบฟอรมและเอกสารตางๆ การใหบริการรวมถึงจํานวน
เจาหนาที่ที่ใหบริการ สวนดานสินเชื่อภายใตโครงการบานเอื้ออาทรโดยรวมสมาชิกผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก ทั้งใน
ดานวงเงินและอัตราดอกเบื้ยที่สหกรณกําหนด รวมถึงเงื่อนไขหรือเกณฑอื่นๆในการขอสินเชื่อ สวนความพึงพอใจในดาน
อื่นๆพบวาสมาชิกมีความพึงพอใจมากตอการที่สหกรณไดมีโครงการบานเอื้ออาทรขึ้นมา ซึ่งจากการศึกษาพบวาโครงการนี้
ใหประโยชนกับสมาชิกทําใหสมาชิกมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
แมวาโดยภาพรวมแลวสมาชิกจะมีความพึงพอใจตอการที่สหกรณมีโครงการบานเอื้ออาทร แตการที่โครงการมี
การขยายตัวเร็วเกินไปอาจทําใหประสิทธิภาพของการใหบริการแกสมาชิกลดลง ความลาชาของการใหบริการอาจเกิดขึ้น
สหกรณอาจจึงจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางและวิธีการบริการใหม
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