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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั ทั้งหมด 315
ราย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย มีอาย ุ 41-50 ปี มีสถานภาพการสมรส มีระดบัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา มีระดบัรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 30,001-40,000 บาท มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 
4-7 ปี จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการท าสวนยางพารา มาจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ความถ่ีในการใชบ้ริการกบัสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั 
1-2 คร้ังต่อเดือน และวนัท่ีมาใชบ้ริการกบัสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา คือ วนัจนัทร์ ระยะทาง
ระหวา่งสหกรณ์กบัสวนยางพารา มากกวา่ 3 กม ข้ึนไป  

 ส่วนที ่2 ความพงึพอใจของสมาชิกต่อบริการของสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั 

 ปัจจัยทางด้านผลติภัณฑ์ ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑต์ามค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
3 อนัดบัแรก คือ มีการรับซ้ือยางพาราหลายชนิด เช่น ยางกน้ถว้ย ยางแผน่ดิบ เป็นตน้ รองลงมาคือ 
การบริหารงานของสหกรณ์เป็นท่ีเช่ือถือของสมาชิก และเคร่ืองมือในการใหบ้ริการมีความทนัสมยั 
น่าเช่ือถือ เช่น เคร่ืองชัง่น ้าหนกั เคร่ืองออกใบเสร็จ  

ปัจจัยทางด้านราคา ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นราคาตามค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก  
คือ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อราคาในการรับซ้ือ รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคารับซ้ือท่ีชดัเจน และ 
มีการแจง้การเปล่ียนแปลงของราคาใหท้ราบล่วงหนา้ 
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ปัจจัยทางด้านสถานทีใ่ห้บริการ ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นสถานท่ี
ใหบ้ริการ  ตามค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  3 อนัดบัแรก  คือ มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อผูม้า
ใชบ้ริการ รองลงมาคือ สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ และมีการจดัสถานท่ีจอด
รถอยา่งเพียงพอ 

ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยั
ทางดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการ  ตามค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัทางดา้นการ
ส่งเสริมแนะน าการบริการ  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  3 อนัดบัแรก  คือ มี
การประชาสัมพนัธ์องคก์ารผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ รองลงมาคือ มี
การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยูเ่สมอ  และ  มีวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราไวค้อย
บริการ 

ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ   ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยัดา้นพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ  ตามค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ  ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  3 อนัดบัแรก  คือพูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ  ยิม้แยม้แจ่มใส  
กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี รองลงมาคือ พนกังานบริการดว้ยความเตม็ใจในทุก
ขั้นตอน และ มีพนกังานท่ีเพียงพอต่อการบริการ 

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยั
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ   ตามค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัทางดา้น
สภาพแวดลอ้มของการบริการ  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  3 อนัดบัแรก  คือ 
มีการปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดัหญา้ การจดัสวนหยอ่ม รองลงมาคือ ถนน
ทางเขา้มีความสะดวกและง่ายต่อการเขา้มาใชบ้ริการ และ มีป้ายแสดงขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน  

ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการ   ตามค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก   โดยปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ   ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  3 อนัดบัแรก  คือ ขั้นตอนการบริการมีความรวดเร็ว ไม่
รอนานเกินไป รองลงมาคือ มีการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียม ตามล าดบัก่อน – หลงั และ มีการรับฟัง
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ 

ส่วนท่ี3 ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการของสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปของสมาชิก 
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 ระดับความพงึพอใจของสมาชิกจ าแนกตามอายุ         

 ปัจจัยทางด้านผลติภัณฑ์  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตาม
อาย ุค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21-30 ปี และอาย ุ 41-50 ปี ใหค้วาม
พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยทุกขอ้ในระดบัมาก คือ มีการรับซ้ือยางพาราหลายชนิด เช่น ยางกน้ถว้ย ยางแผน่ดิบ เป็นตน้ 
รองลงมาคือ เคร่ืองมือในการใหบ้ริการมีความทนัสมยั น่าเช่ือถือ เช่น เคร่ืองชัง่น ้าหนกั เคร่ืองออก
ใบเสร็จ  และการรับซ้ือยางทุกช่วงเวลา ตลอดปี  ตามล าดบั  

ปัจจัยทางด้านราคา ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นราคา จ าแนกตามอาย ุค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21-30, 31-40 และ 41-50 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อ
ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทุกขอ้ในระดบั
มากท่ีสุด คือ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อราคาในการรับซ้ือ   รองลงมาคือ  มีป้ายแสดงราคารับซ้ือท่ี
ชดัเจน และมีการแจง้การเปล่ียนแปลงของราคาใหท้ราบล่วงหนา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  51 ปีข้ึนไป ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคาโดยรวมใน
ระดบัมาก   ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกขอ้ในระดบัมากท่ีสุด  คือ สมาชิกมี
ความพึงพอใจต่อราคาในการรับซ้ือ  รองลงมาคือ  มีป้ายแสดงราคารับซ้ือท่ีชดัเจน  และการก าหนด
ราคาในการรับซ้ือมีความยติุธรรม ตามกลไกลของตลาด  

ปัจจัยทางด้านสถานทีใ่ห้บริการ ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นสถานท่ี
ใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 21-30 และ 41-
50 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ มีหอ้งน ้าท่ีสะอาด
และเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ รองลงมาคือ สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ  และมี
การจดัสถานท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 31-40 ปี และอาย ุ51 ปีข้ึนไปใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ีใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ 
รองลงมาคือ มีการจดัสถานท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ  และสถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ  ตามล าดบั 
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ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยั
ทางดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการ  จ าแนกตามอาย ุ ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 21-30 และ อาย ุ51 ปีข้ึนไปใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
แนะน าการบริการโดยรวมในระดบัมาก คือ มีการประชาสัมพนัธ์องคก์ารผา่นส่ือต่างๆ เช่นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์วารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ รองลงมาคือ มีการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยูเ่สมอ   
และมีวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราไวค้อยบริการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอายตุั้งแต่  31-40 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
แนะน าการบริการโดยรวมในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกขอ้ใน
ระดบัมาก  คือ มีวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราไวค้อยบริการ  รองลงมาคือ  มีการประชาสัมพนัธ์
องคก์ารผา่นส่ือต่างๆ เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ   และมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี  

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 41-50 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
แนะน าการบริการโดยรวมในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกขอ้ใน
ระดบัมาก คือ มีการประชาสัมพนัธ์องคก์ารผา่นส่ือต่างๆ เช่นส่ือส่ิงพิมพว์ารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ  
รองลงมาคือ มีการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยูเ่สมอ และ มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้หรือ
อบรมแก่สมาชิกเสมอ 

ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ   ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยัดา้นพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 21-30 ปี 
และ 41-50 ปีใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ พูดจา
ดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี  รองลงมาคือ 
พนกังานบริการดว้ยความเตม็ใจในทุกขั้นตอน  และมีพนกังานท่ีเพียงพอต่อการบริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปีใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกขอ้ในระดบั
มาก คือ พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี  
รองลงมาคือ พนกังานบริการดว้ยความเตม็ใจในทุกขั้นตอน  และไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน 
ไม่ท าประโยชน์ในทางมิชอบ   

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไปใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกขอ้ในระดบั
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มาก คือ พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี 
รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการบริการและมีการใหข้อ้มูลต่างๆ แก่สมาชิก
อยา่งถูกตอ้ง  และมีพนกังานท่ีเพียงพอต่อการบริการ  

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยั
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ   จ  าแนกตามอาย ุ ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 21-30 ปีใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ 
โดยรวมในระดบัมาก  คือ มีการปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดัหญา้ การจดั
สวนหยอ่ม รองลงมาคือ มีตน้ไมร่้มร่ืน มีร่มเงาเพียงพอ  และมีป้ายแสดงขั้นตอนการบริการท่ี
ชดัเจน  

 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปีใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของการบริการ โดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกขอ้ใน
ระดบัมาก คือ มีการปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดัหญา้ การจดัสวนหยอ่ม รองลงมา
คือ มีบริการน ้าด่ืมและของวา่งส าหรับผูม้าใชบ้ริการ   และมีตน้ไมร่้มร่ืน มีร่มเงาเพียงพอ  

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 41-50 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ โดยรวมในระดบัมาก  ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกขอ้ในระดบัมาก คือ มีการปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดั
หญา้ การจดัสวนหยอ่ม  รองลงมาคือ ถนนทางเขา้มีความสะดวกและง่ายต่อการเขา้มาใชบ้ริการ 
และมีป้ายแสดงขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน  

ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการ จ าแนกตามอาย ุค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 21-30ปีใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ คือ ตอนการบริการมี
ความรวดเร็ว ไม่รอนานเกินไป รองลงมาคือ ใหบ้ริการตามล าดบัขั้นตอนท่ีแจง้ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
มีการรับฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ  

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปีใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการของ
การใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ ขั้นตอนการบริการมีความรวดเร็ว ไม่รอนานเกินไป  

รองลงมาคือ มีการรับฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ และมีการใหบ้ริการท่ีเท่า
เทียม ตามล าดบัก่อน – หลงั  
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 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 41-50 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ ขั้นตอนการบริการมีความรวดเร็วไม่
รอนานเกินไป   รองลงมาคือ มีการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียม ตามล าดบัก่อน – หลงั และมีการรับฟัง
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ ตามล าดบั  

 ระดับความพงึพอใจของสมาชิกจ าแนกตามประสบการณ์  

ปัจจัยทางด้านผลติภัณฑ์  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตาม 
ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก  ล าดบั
แรก คือ มีการรับซ้ือยางพาราหลายชนิด เช่น ยางกน้ถว้ย ยางแผน่ดิบ เป็นตน้  รองลงมาคือ ช่ือเสียง
ของสหกรณ์เป็นท่ีรู้จกัดี  และเคร่ืองมือในการใหบ้ริการมีความทนัสมยั น่าเช่ือถือ เช่น เคร่ืองชัง่
น ้าหนกั เคร่ืองออกใบเสร็จ  ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีประสบการณ์ 1-3 ปี 4-7 ปี และมากกวา่ 7 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัทุก
ปัจจยัยอ่ย เรียงตามล าดบั 3 ล าดบัแรก  คือ มีการรับซ้ือยางพาราหลายชนิด  เช่น ยางกน้ถว้ย  ยางแผน่
ดิบ เป็นตน้รองลงมาคือ การบริหารงานของสหกรณ์เป็นท่ีเช่ือถือของสมาชิก  และเคร่ืองมือในการ
ใหบ้ริการมีความทนัสมยั น่าเช่ือถือ เช่น เคร่ืองชัง่น ้าหนกั เคร่ืองออกใบเสร็จ ตามล าดบั 

ปัจจัยทางด้านราคา ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นราคา จ  าแนกตาประสบการณ์
ในการปลูกยางพารา ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ นอ้ยกวา่ 1
ปี 1-3 ปี และ 4-7 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา  คือ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อราคาในการ
รับซ้ือ  รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคารับซ้ือท่ีชดัเจน  และมีการแจง้การเปล่ียนแปลงของราคาให้
ทราบล่วงหนา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์มากกวา่  7 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา
โดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัทุกปัจจยัยอ่ย เรียง
ตามล าดบั  คือ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อราคาในการรับซ้ือ รองลงมาคือ มีการแจง้การเปล่ียนแปลง
ของราคาใหท้ราบล่วงหนา้ และมีป้ายแสดงราคารับซ้ือท่ีชดัเจน ตามล าดบั 

ปัจจัยทางด้านสถานทีใ่ห้บริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจดา้นสถานท่ี
ใหบ้ริการ จ าแนกประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารานอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ีใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยั
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ยอ่ย  คือ มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ  รองลงมาคือ สหกรณ์ตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ี
สมาชิกสามารถเดินทางไปมาไดอ้ยา่งสะดวก  และสถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
ตามล าดบั 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 1-3 ปี และ 4-7 ปีใหค้วามพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ  โดยรวมในระดบัมาก   ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมากกบัทุกปัจจยัยอ่ย คือ  มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ   รองลงมาคือ  

สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ   และมีการจดัสถานท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ  

ตามล าดบั 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา  มากกวา่  7 ปี ใหค้วามพึงพอใจ
ต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ  โดยรวมในระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบั
มากกบัปัจจยัยอ่ย คือ  มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ   รองลงมาคือ  สมีการจดั
สถานท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ  และสถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ ตามล าดบั 

ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยั
ทางดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา นอ้ยกวา่ 1 ปี ให้
ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการโดยรวมในระดบัมาก คือ มีการ
ประชาสัมพนัธ์องคก์ารผา่นส่ือต่างๆ เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ  รองลงมาคือ มี
วารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราไวค้อยบริการ  และมีการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยู่
เสมอ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมี ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา  1-3 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการโดยรวมในระดบัมากผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ในระดบัมากกบัทุกปัจจยัยอ่ย  คือ มีวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราไวค้อยบริการ รองลงมาคือ  มี
การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยูเ่สมอ และมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมี ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 4-7 ปี และ มากกวา่ 7 ปี ให้
ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการ โดยรวมในระดบัมาก ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัทุกปัจจยัยอ่ย คือ มีการประชาสัมพนัธ์องคก์ารผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ รองลงมาคือ มีการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนอยูเ่สมอ    และมีวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราไวค้อยบริการ ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ   ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยัดา้นพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารานอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
พนกังานผูใ้หบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ พนกังานบริการดว้ยความเตม็ใจในทุกขั้นตอน 
รองลงมาคือ พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี  
และไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่ท าประโยชน์ในทางมิชอบ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 1-3 และ 4-7 ปีใหค้วามพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ  พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้
แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี รองลงมาคือ พนกังานบริการดว้ยความเตม็
ใจในทุกขั้นตอน  และมีพนกังานท่ีเพียงพอต่อการบริการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมี ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา  มากกวา่ 7 ปี ใหค้วามพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้
แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี รองลงมาคือ มีพนกังานท่ีเพียงพอต่อการ
บริการ    และพนกังานบริการดว้ยความเตม็ใจในทุกขั้นตอน  ตามล าดบั 

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยั
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ  จ  าแนกตามประสบการ์ในการปลูกยางพารา ค่าเฉล่ียรวมอยู่
ในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ มีการปรับภูมิทศัน์ให้
สวยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดัหญา้ การจดัสวนหยอ่ม รองลงมาคือ มีตน้ไมร่้มร่ืน มีร่มเงาเพียงพอ 
และมีป้ายแสดงขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 1-3 ปี และ 4-7 ปี ใหค้วามพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ โดยรวมในระดบัมาก คือ มีการปรับภูมิทศัน์ให้
สวยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดัหญา้ การจดัสวนหยอ่ม รองลงมาคือ ถนนทางเขา้มีความสะดวกและ
ง่ายต่อการเขา้มาใชบ้ริการและ มีป้ายแสดงขั้นตอนการบริการท่ีชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา มากกวา่ 7 ปี ใหค้วามพึงพอใจ
ต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ มีการปรับภูมิทศัน์ให้
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สวยงามอยูเ่สมอ เช่น การตดัหญา้ การจดัสวนหยอ่ม รองลงมาคือ มีบริการน ้าด่ืมและของวา่ง
ส าหรับผูม้าใชบ้ริการ   และ ถนนทางเขา้มีความสะดวกและง่ายต่อการเขา้มาใชบ้ริการ  ตามล าดบั 

ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริการ  ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก  คือ ขั้นตอนการบริการมีความรวดเร็ว 
ไม่รอนานเกินไปรองลงมาคือ ใหบ้ริการตามล าดบัขั้นตอนท่ีแจง้ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีการ
ใหบ้ริการท่ีเท่าเทียม ตามล าดบัก่อน – หลงั  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา  1-3 ปี และ 4-7 ปี ใหค้วามพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก   คือ ขั้นตอนการบริการมี
ความรวดเร็ว ไม่รอนานเกินไป  รองลงมาคือ มีการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียม ตามล าดบัก่อน – หลงั  
และมีการรับฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมี ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา มากกวา่ 7 ปี ใหค้วามพึงพอใจ
ต่อปัจจยัดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ โดยรวมในระดบัมาก    คือ ขั้นตอนการบริการมีความ
รวดเร็ว ไม่รอนานเกินไป รองลงมาคือ มีการรับฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดว้ยความเตม็
ใจ  และมีการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียม ตามล าดบัก่อน – หลงั ตามล าดบั 

ส่วนที ่4  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของสหกรณ์ 

  สมาชิกร้อยละ 31.41(98 ราย ) เห็นวา่เกษตรกรบางรายยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา จ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอร้อยละ  8.33 (26 ราย) และระยะทาง
จากบา้นถึงสหกรณ์มีระยะทางไกล ร้อยละ 5.44 (17 ราย) 

ส่วนที ่5 ข้อมูลการใช้บริการในอนาคตของสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั  

ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้  าตอบต่อค าถามท่ีวา่ในอนาคตจะใชบ้ริการกบัสหกรณ์หรือไม่ 
โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 315 คน ยนืยนัท่ีจะขายยางพาราใหก้บัทางสหกรณ์ทุกคน   เน่ืองจากมี
ความคุน้เคยกบัเจา้หนา้ท่ี และมีการก าหนดราคาซ้ือขายอยา่งชดัเจน 
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5.2 การอภิปรายผล 

จากการศึกษา ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการของสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จ ากดั
โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

               1. ปัจจัยทางด้านผลติภัณฑ์ 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากเร่ืองมีการ
รับซ้ือยางพาราหลายชนิด  เช่น  ยางกน้ถว้ย  ยางแผน่ดิบ  เป็นตน้  โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ      
จิดาภา ซ้ิมสกุล  (2546) ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง  เกิดจากการรวมตวัของสมาชิก
ชาวประมง  รวมกนัผลกัดนัและก่อตั้งในรูปของสหกรณ์  ส่ิงท่ีสนบัสนุนและเป็นตวัขบัเคล่ือนให้
ตลาดมีความเจริญเติบโต  คือ  ระบบบริหารจดัการต่างๆ  ท่ีถูกกระท าภายใตค้วามตั้งใจจริงของ
สมาชิก โดยเร่ิมจากสินคา้ท่ีจ  าหน่ายตอ้งหลากหลายแต่ตอ้งแ น่ใจวา่ไม่มีสารฟอร์มาลีนเจือปนและ
จะตอ้งจ าหน่ายภายใตก้ลไกของราคาท่ีมีความยติุธรรมทั้งผูช้ื้อและผูข้าย  เพราะฉะนั้นถา้สหกรณ์มี
ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายหรือมีตวัเลือกใหส้มาชิกมาก ก็จะส่งผลดีต่อสหกรณ์และสมาชิก 

2. ปัจจัยทางด้านราคา 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุด เร่ือง  
สมาชิกมีความพึงพอใจต่อราคาในการรับซ้ือ โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  อานีสรา โศภนะศุกร์ 
(2548) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมทางการตลาดของสหกรณ์ร้านคา้วทิยาลยั
อาชีวศึกษาล าปาง พบวา่สมาชิกใหค้วามพึงพอใจ คือ ดา้นราคา  การติดป้ายราคาอยา่งชดัเจน 
เพราะฉะนั้นการตั้งราคาในการรับซ้ือของสหกรณ์จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อความพึงพอใจ
ของสมาชิกและลูกคา้ ทั้งราคาในการรับซ้ือหรือราคาในการขายของ ของสหกรณ์ 

3. ปัจจัยด้านสถานทีใ่ห้บริการ 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ในระดบัมาก 
คือมีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ  โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ   นภาศิริ  สะดา 
(2550) ไดศึ้กษา  ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใชบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล สมาชิกใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองมีส่ิงอ านวยความสะดวกสะอาดและเพียงพอ
ต่อผูม้าใชบ้ริการ  ฉะนั้นจะพบผูม้าใชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัความสะดวกและความสะอาดของ
สถานท่ีเป็นอยา่งมาก ดงันั้นทางสหกรณ์ควรดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีอยูเ่สมอ 
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมแนะน าการบริการ ใน
ระดบัมาก เร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์องคก์ารผา่นส่ือต่างๆ  เช่นส่ือส่ิงพิมพ์  วารสารทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  บุญสวาท  พฤกษิกานนท ์ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์ในการถือหุน้สหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่สมาชิกสหกรณ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อแจง้ใหส้มาชิก
รับทราบอยูต่ลอด ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างการจดจ า และการ
รับรู้แก่สมาชิกจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับสหกรณ์ 

5. ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้น พนกังานผูใ้หบ้ริการ  ในระดบั
มาก เร่ือง  พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี  
โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ปิยธิดา ไชยปัญญา (2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรเมืองล าพูน ในการใชส้วสัดิการการรักษาพยาบาลของสหกรณ์การเกษตรเมือง
ล าพูน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในความสะดวกของการใชส้วสัดิการฯมาก คือ เจา้หนา้ท่ี
มีการพูดจาสุภาพมีท่าทีเป็นกนัเอง ความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีในการบริการตามล าดบั  ปัจจยัดา้น
พนกังานผูใ้หบ้ริการ พนกังานผูใ้หบ้ริการเปรียบเสมือนกระจกสะทอ้นองคก์ารเอง ถา้ใหบ้ริการดีก็
จะเป็นผลดีแก่สหกรณ์ในอนาคตต่อไป 

6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ ใน
ระดบัมาก  เร่ืองมีการปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงามอยูเ่สมอ  เช่น  การตดัหญา้  การจดัสวนหยอ่ม  โดย
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  จิดาภา ซ้ิมสกุล (2546) ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง  โดยสมาชิก
ไดใ้หค้วามพึงพอใจในในระดบัมาก คือ พื้นท่ีบริเวณจดัจ าหน่ายตอ้งมีอากาศถ่ายเทและตอ้งสะอาด  
กวา้งขวางเอ้ือ านวยต่อการใชบ้ริการ 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 

 กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการบริการในระดบัมาก  
เร่ืองขั้นตอนการบริการมีความรวดเร็ว  ไม่รอนานเกินไป  โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ   จิดาภา 
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ซ้ิมสกุล (2546) ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง โดยสมาชิกไดใ้หค้วามพึงพอใจในในระดบัมาก  
คือ ขั้นตอนการใหบ้ริการตอ้งรวดเร็ว ฉะนั้นการบริการท่ีถูกตอ้งแม่นย  า และรวดเร็ว ท าใหเ้กิด
ความพอใจต่อสมาชิกหรือผูม้าใชบ้ริการได ้เพราะท าใหป้ระหยดัเวลาต่อสมาชิกเอง 

5.3 ข้อค้นพบ   

1. สมาชิกมีความพึงพอใจต่อปัจจยัทั้ง 7 ดา้นของการบริการของสหกรณ์ในระดบัมากทุก  
    ปัจจยั แต่ยงัมีปัจจยัยอ่ยบางขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นตวัเลขท่ีต ่า ซ่ึง 5 ล าดบัสุดทา้ย คือ  
     - การแจกของช ารวยหรือส่ิงของต่างๆตามวนัส าคญั (3.50)  
     - มีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ต่างๆอยา่งรวดเร็ว (3.51)  
     - มีป้ายบอกสถานท่ีตั้งและเส้นทางเพื่อเขา้มาใชบ้ริการอยา่งชดัเจน (3.52)  
     - มีบริการน ้าด่ืมและของวา่งส าหรับผูม้าใชบ้ริการ (3.53)  
     - หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลเป็นท่ีพอใจแก่สมาชิก (3.53) 

 2. สมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อราคาในการรับซ้ือยางของสหกรณ์ 
 3. สมาชิกเห็นวา่เกษตรกรบางรายยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการปลูก
ยางพารา ร้อยละ 31.41 
 4. ในอนาคตสมาชิกทุกรายยงัคงขายยางพาราใหก้บัสหกรณ์ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นตวัเลขท่ีต ่าใน 5 ล าดบัสุดทา้ย สหกรณ์ควรปรับปรุงการบริการ
หรือหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้น เช่น  

 - การแจกของช ารวยหรือส่ิงของต่างๆตามวนัส าคญั สหกรณ์ควรมีการจดังานประจ าปีหรือ
การจดังานในวนัส าคญัต่างๆและมีการแจกส่ิงของเพื่อเป็นการตอบแทน และยงัสร้างก าลงัใจใหก้บั
สมาชิก 

 - การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ต่างๆอยา่งรวดเร็ว ทางสหกรณ์ควรจดัใหมี้การอบรมพนกังาน
อยูเ่สมอ เพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะและแกไ้ขขอ้พกพร่องต่างๆท่ีเคยเจอมา อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มความรู้
ใหก้บัพนกังาน เพื่อเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัสมาชิกได ้
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 - ป้ายบอกสถานท่ีตั้งและเส้นทางเพื่อเขา้มาใชบ้ริการอยา่งชดัเจน  สหกรณ์คว รมีการ
ปรับปรุงป้ายช่ือหรือป้ายบอกทางใหช้ดัเจน และติดตั้งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถจะเห็นไดง่้าย 
เพื่อสะดวกแก่สมาชิกและผูท่ี้มาใชบ้ริการกบัสหกรณ์ 

 - มีบริการน ้าด่ืมและของวา่งส าหรับผูม้าใชบ้ริการ สหกรณ์ควรจดัเตรียมน ้าด่ืมท่ีสะอาด
หรือเคร่ืองด่ืม เช่น ชา กาแฟ และขนมหรือลูกอมต่างๆ เพื่อไวค้่อยบริการแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ 
เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ 

 - หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล  ทางสหกรณ์ควรช้ีแจงและท าความเขา้ใจแก่สมาชิกให้
ชดัเจนในวนัประชุมประจ าปี ถึงหลกัเกณฑต่์างๆโดยเฉพาะหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลเพื่อให้
สมาชิกมีความเขา้ท่ีถูกตอ้งตรงกนั จะไดไ้ม่มีปัญหาในภายหลงั  

2. สมาชิกพึงพอใจต่อราคาในการรับซ้ือยางของสหกรณ์มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นสหกรณ์
ควรหมัน่ตรวจเช็คราคาตลาดเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการตั้งราคาในการรับซ้ือท่ีเหมาะสมและ
ยติุธรรม เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ 

3. สมาชิกเห็นวา่เกษตรกรบางรายยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการปลูก
ยางพารา สหกรณ์ควรจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง  และใหข้อ้มูลต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท าสวนยางของเกษตรกร  

4. ในอนาคตสมาชิกทุกรายยงัคงขายยางพาราใหก้บัสหกรณ์  ทางสหกรณ์ควรจะรักษาการ
บริการท่ีดี และปรับปรุงในจุดท่ีบกพร่องตามความตอ้งการของสมาชิก เพื่อท่ีจะรักษาสมาชิกเดิมให้
คงอยู ่และจะสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ใหก้บัสหกรณ์ไดใ้นอนาคตต่อไป 
 


