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 บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการของ
สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด  315  คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอาย ุ41-50  ปี สถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  มีรายไดต่้อเดือน 30,001-
40,000 บาท มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 4-7 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน แหล่งเงินทุนท่ี
ใชใ้นการท าสวนยางพารา คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ความถ่ีในการใช้
บริการกบัสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั 1-2 คร้ังต่อเดือน วนัท่ีมาใชบ้ริการกบัสหกรณ์ชาวสวน
ยางพะเยา คือ วนัจนัทร์ ระยะทางระหวา่งสหกรณ์กบัสวนยางพารา มากกวา่ 3 กิโลเมตรข้ึนไป 

 สมาชิกใหค้วามพึงพอใจในระดบัมากต่อบริการของสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั ทั้ง 7 
ดา้น โดยในแต่ละดา้นมีปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจเป็นล าดบัแรก ดงัต่อไปน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัยอ่ย มีการรับซ้ือยางพาราหลายชนิด เช่น ยางกน้ถว้ย ยางแผน่ดิบ เป็นตน้  ดา้นราคา ปัจจยัยอ่ย 
สมาชิกมีความพึงพอใจต่อราคาในการรับซ้ือ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ  ปัจจยัยอ่ย มีหอ้งน ้าท่ีสะอาด
และเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการ   ปัจจยัยอ่ย มีการประชาสัมพนัธ์
องคก์ารผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ  ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ  ปัจจยัยอ่ย
ผูใ้หบ้ริการพูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี  
ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ  ปัจจยัยอ่ย มีการปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดั
หญา้ การจดัสวนหยอ่ม  และดา้นกระบวนการบริการ  ปัจจยัยอ่ย ขั้นตอนการบริการมีความรวดเร็ว 
ไม่รอนานเกินไป 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to study the satisfaction of the members towards service of  
Rubber Cooperative Limited Phayao. From the 315 menbers of the cooperative, the majority was 
male, aged between 41-50 years old, married, graduated from high school with the monthly 
income of 30,001-40,000 baht and with 4-7 years of experience in rubber plantation. Most 
respondents had 2  household members. Their budget for rubber plantation was loaned from Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The frequency for using the service from Rubber 
Cooperative Limited Phayao was 1 to 2 times per month. They often went to the cooperative on 
Monday. The distance from cooperatives and their rubber plantation was more than 3 kilometers. 

 The members satisfied all the 7 aspects of the service of Rubber Cooperative Limited 
Phayao in high rating level.  Each aspect had a sub-aspect with the highest satisfaction as 
followed. The highest product sub-aspect was many types of rubber purchasing such as rubber 
scrap, unsmoke sheet rubber, etc. The highest price sub-aspect was the satisfaction of members 
with the purchase price, The highest place sub-aspect was the cleanliness and number of 
restrooms. The highest promotion sub-aspect was the public relations of the organization through 
the media such as printing media and local journals. The service staffs sub-aspect was the 
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politeness, smile, enthusiasm and service mind of the staffs. The environmental sub-aspect was 
the beautiful landscape improvement such as lawn mowing and land- scaping. The service 
process sub-aspect was quick service with short steps and no longer waiting . 
 


