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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง “ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการของสหกรณ์ชาวสวนยาง
พะเยา จ ากดั” ไดมี้การศึกษาเอกสารและงานวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 2.2 สหกรณ์บริการ 
 2.3 สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั 
 2.4  เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 จิตตินนัท ์เตชะคุปต ์ (2544) ใหนิ้ยามถึง ความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง ภาวะทาง
อารมณ์หรือความรู้สึกทางบวกของบุคคล ท่ีเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บ
จริงในระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีบุคคลคาดหวงัเอาไวใ้นสถานการณ์บริการ ความพึงพอใจในการ
บริการมีความส าคญัต่อผูใ้หแ้ละรับบริการ โดยท าใหผู้รั้บบริการสามารถก าหนดคุณลกัษณะของ
การบริการ ประเมินคุณภาพของการบริการ และบ่งช้ีถึงความส าเร็จของงานบริการรวมทั้งท าใหผู้ ้
บริการมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน จากการพฒันาบริการท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ
เพื่อใหเ้กิดความพอใจและใชบ้ริการต่อไป 

แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (อา้งอิงใน     
จิตตินนัท ์เตชะคุปต,์ 2544) ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑบ์ริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการท่ีมี
ลกัษณะคุณภาพและระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ ความเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการและ
คุณภาพบริการ 
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2. ราคา ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยูก่บัราคาท่ีผูรั้บบริการยอมรับ หรือ
พิจารณาวา่เหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการตามความพอใจท่ีจะจ่าย ทั้งน้ีเจตคติของผูรั้บบริการ
ท่ีมีต่อราคากบัคุณภาพบริการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป 

3. สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ยอ่ม
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อบริการ ท าเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีใหบ้ริการใหท้ัว่ถึงเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ 

4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการได้
ยนิขอ้มูลข่าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล่าวถึงคุณภาพการบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือท่ีมี
อยูก่็จะรู้สึกดีกบับริการดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการการบริการตามมา 

5. ผูใ้หบ้ริการ บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการใหผู้รั้บบริการเกิด
ความพึงพอใจ ผูบ้ริหารการบริการท่ีวางนโยบายการบริการควรค านึงความส าคญัของผูรั้บบริการ
เป็นหลกั ยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจได ้

6. สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

7. กระบวนการบริการ วธีิการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วน
ส าคญัในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ ประสิทธิภาพของการจดัระบบบริการส่งผลให้
การปฏิบติังานบริการแก่ผูรั้บบริการมีความคล่องตวั และสนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2 สหกรณ์บริการ 

สหกรณ์บริการ คือ  สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมี
ประชาชนท่ีมีอาชีพอยา่งเดียวกนั หรือหลากหลายอาชีพรวมกนั หรือท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ือง
เดียวกนั รวมตวักนัโดยยดึหลกัการประหยดั  การช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ  รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อใหเ้กิดความมัน่คง  และรักษาอาชีพดั้งเดิมท่ีดีใหค้งอยู่
ต่อไป(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) 
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2.2.1  วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งสหกรณ์บริการ 
          สหกรณ์บริการมีหลายรูปแบบใหพ้ิจารณา จึงขอสรุปวตัถุประสงคอ์ยา่งกวา้ง ๆ ดงัน้ี 

                1) ประกอบธุรกิจดา้นการบริการท่ีระบุไวต้ามรูปแบบของสหกรณ์  
2) จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ี    
    จ  าเป็นมาบริการแก่สมาชิกในราคายติุธรรม  

                3) รับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย ์ 
                4) ใหเ้งินกูใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ หรือจ าเป็นแก่สมาชิก  
                5) รวบรวมผลิตภณัฑจ์ากสมาชิก โดยจดัหาตลาดจ าหน่ายให ้ 
                6) ช่วยเหลือสมาชิกดา้นกฎหมายคดีความ  
                7) ส่งเสริมสวสัดิภาพของสมาชิกและครอบครัว  
                8) ส่งเสริมการช่วยตนเองและการร่วมมือกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก  

        9) ใหก้ารศึกษาอบรมแก่สมาชิกเพื่อใหมี้ความรู้ทางสหกรณ์ และความรู้เก่ียวกบั 
                 การประกอบอาชีพ  

2.2.2 วธีิการด าเนินงาน 
สหกรณ์บริหารด าเนินงานโดยสมาชิก  คือ เม่ือไดมี้การจดัตั้งสหกรณ์บริการข้ึน

แลว้  สมาชิกจะเลือกตั้งตวัแทนจากท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ขา้มาบริหารงานในสหกรณ์  ตวัแทนสมาชิกน้ี
เรียกวา่ “คณะกรรมการด าเนินการ ” ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.  2542 ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการ ประกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 14 คน 
คณะกรรมการด าเนินการ  จะท าหนา้ท่ีด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้
เป็นไปตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมใหญ่ตลอดจนในทางอนัสมควรเพื่อใหเ้กิดผลดี
แก่ สหกรณ์และสมาชิก เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ด าเนินการ ควรจดัจา้งผูจ้ดัการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและซ่ือสัตยสุ์จริตมาเป็น
ผูจ้ดัการ นอกจากน้ี ผูจ้ดัการอาจจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนิน  การ เพื่อช่วยเหลือกิจการสหกรณ์ในดา้นต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงปริมาณ
ธุรกิจและการประหยดัเป็นส าคญั 

2.2.3 สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
สมาชิก สหกรณ์เป็นเจา้ของสหกรณ์ จึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ  กบัสหกรณ์ของ

ตน เพื่อก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้แก่กิจการของสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
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1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ดว้ยตนเอง และแสดงความคิดเห็น เพื่อความเจริญรุ่งเรือง   
ของสหกรณ์  

2) เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการจากสมาชิกทั้งมวลท่ีมีความรู้ความสามารถ  
เพื่อใหบ้ริหารงานสหกรณ์แทนตน  

                3) ถือหุน้ในสหกรณ์และฝากเงินเพื่อเพิ่มทุนใหแ้ก่สหกรณ์  
                4) อุดหนุนสหกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ  
                5) ควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย   

6) ศึกษาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อ  
   ช่วยปรับปรุงสหกรณ์  

                7) แนะน าช้ีแจงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบังานสหกรณ์  
                8) ร่วมมือทุกทางเพื่อใหเ้กิดความเจริญแก่สหกรณ์  
 
2.3 สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั 

 สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดัเกิดข้ึนจากการรวมตวักนัของเกษตรกรในอ าเภอภูซาง 
เพื่อขอจดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดัข้ึน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 เลขท่ี 
5600000125540 เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์บริการ ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 245 หมู่ 6 ต าบลเชียงแรง 
อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ดว้ยทุนจดทะเบียน 12 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้รวบรวม
ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกและประชาชนทัว่ไป ทั้งในจงัหวดัพะเยาและพื้นท่ี
ใกลเ้คียง โดยสหกรณ์มีหนา้ท่ีหลกัคือการใหบ้ริการในการรับซ้ือและรวบรวมผลผลิตยางพาราแผน่
ดิบจากสมาชิกและประชาชนเพียงอยา่งเดียว แลว้น าไปขายต่อในราคาท่ีเหมาะสมต่อไป ปัจจุบนั
สหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 315 คนขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2556 ( ขอ้มูลจากรายงานทุนเรือนหุน้
คงเหลือรายคน ของสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา ) มีขั้นตอนของการท างาน คือ เม่ือสมาชิกน า
ยางพาราแผน่ดิบมาถึงสหกรณ์ ก็จะตอ้งมีการชัง่น ้าหนกัของยางพาราแผน่ดิบ จากนั้นท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของยางพาราแผน่ดิบ ค่าความช้ืนตามมาตรฐานท่ีก าหนด แลว้พนกังานจึงท าการ
ประเมินราคาใหก้บัสมาชิก เพื่อใหส้มาชิกไปรับเงินกบัฝ่ายการเงินต่อไป (วยิดารัตน์ ไชยณรุณ ; 
2556: สัมภาษณ์) 
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2.4    เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นภาศิริ   สะดา  (2550) ไดศึ้กษา  ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใชบ้ริการของสหกรณ์
ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จ ากดั พบวา่ สมาชิกมีระดบัความพึงพอใจในภาพรวม
อยูท่ี่ระดบัมาก  ดา้นบริการเงินฝาก  ดา้นบริการเงินกู้  และสมาชิกใหร้ะดบัความพึงพอใจในดา้น
บุคลากร โดยสมาชิกใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองมีส่ิงอ านวยความสะดวก สะอาดและเพียงพอต่อผูม้า
ใชบ้ริการ  การใหบ้ริการอยา่งเป็นกนัเอง การใหค้  าแนะน าและการช่วยเหลือของเจา้หนา้ท่ี  

 ปิยธิดา  ไชยปัญญา  (2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง
ล าพูน ในการใชส้วสัดิการการรักษาพยาบาลของสหกรณ์การเกษตรเมืองล าพูน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจในความสะดวกของการใชส้วสัดิการฯมาก  คือ เจา้หนา้ท่ีมีการพูดจาสุภาพมีท่าที
เป็นกนัเอง ความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีในการบริการตามล าดบั 

อานิสรา โศภนะศุกร์ (2548) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของสหกรณ์ร้านคา้วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง โดยศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน
ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีต่อสหกรณ์ร้านคา้เฉพาะกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ร้านคา้ จะใชแ้บบสอบถามและการ
หาขอ้มูลจากงานวจิยั บทความ สถิติ ต่าง ๆ ทฤษฎีท่ีน ามาใชคื้อ ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนวธีิ
วเิคราะห์ท่ีใชคื้อ วธีิวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชค้่าสถิติ ร้อยละ  ผล
การศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดทั้งส่ีดา้นผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก แต่ความ
พึงพอใจในระดบัยอ่ย  คือ ดา้นราคา  การติดป้ายราคาอยา่งชดัเจน 

 บุญสวาท  พฤกษิกานนท ์ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ในการ
ถือหุน้สหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจ เลือกเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัต่อปัจจบัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อแจง้ใหส้มาชิกรับทราบ
อยูต่ลอดการไดรั้บบริการท่ีดี การไดรั้บผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งสม ่าเสมอ การไดผ้ลตอบท่ีสูง ความ
สะดวกรวดเร็วในการกูเ้งิน และดา้นช่ือเสียงภาพลกัษณ์  

 จิดาภา ซ้ิมสกุล (2546) ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง  เกิดจากการรวมตวัของสมาชิก
ชาวประมง รวมกนัผลกัดนัและก่อตั้งในรูปของสหกรณ์  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ  ยกระดบัชีวติ
และเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสัตวน์ ้าใหก้บัสมาชิกและชาวประมงทอ้งถ่ินและจงัหวดั
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ใกลเ้คียง  มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยไม่หวงัผลก าไร  ราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่ายมีการควบคุมเพื่อให้
เกิดความยติุธรรมทั้งผูช้ื้อและผูข้าย  ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
ในทุกๆดา้น  จนไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งศูนยร์วมสัตวน์ ้าท่ีส าคญัท่ีตลาดหน่ึงของประเทศ  เป็นแหล่ง
กระจายรายไดแ้ละเป็นแหล่งสร้างงานและเป็นกลไกลท าใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมากมาย  
ปัจจุบนัจึงถือไดว้า่ตลาดปลาเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัต่อชีวติของชาวจงัหวดัสมุทรสงครามและ
จงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งมาก 

 ส่ิงท่ีสนบัสนุนและเป็นตวัขบัเคล่ือนใหต้ลาดมีความเจริญเติบโต  คือ ระบบบริหารจดัการ
ต่างๆ ท่ีถูกกระท าภายใตค้วามตั้งใจจริงของสมาชิก  โดยเร่ิมจากสินคา้ท่ีจ  าหน่ายตอ้งหลากหลายแต่
ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มีสารฟอร์มาลีนเจือปนและจะตอ้งจ าหน่ายภายใตก้ลไกของราคาท่ีมีความยติุธรรม
ทั้งผูช้ื้อและผูข้าย  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พื้นท่ีบริเวณจดัจ าหน่ายตอ้งมีอากาศถ่ายเทและตอ้งสะอาด  
กวา้งขวางเอ้ืออ านวยต่อการใชบ้ริการ  พนกังานตอ้งมีประสบการณ์  รู้จริงในเร่ืองงาน  ขั้นตอนการ
ใหบ้ริการตอ้งรวดเร็ว  ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ และมีมาตรฐานปลอดภยัเพียงพอ  ลานจอดรถ  
พื้นท่ีจดัจ าหน่ายตอ้งมีแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ มีการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียอยา่งถูกตอ้ง  
 


