
 

ง 

 
หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ     ความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมทางการตลาด  
                                                                     บริการของสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั 
                                                                     จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
ผู้เขียน       นางสาวอภิรดา  ทองรุ่ง       
   
ปริญญา      บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
 
อาจารย์ทีป่รึกษา                                           อาจารย ์ดร.วรรณยั สายประเสริฐ   

 

บทคดัย่อ 
 

                    การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูก้า จ  ากดั โดยท าการศึกษาจาก
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงมีจ านวน 327 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การ
แจกแจง ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างระดับความส าคัญกับระดับความพึงพอใจโดยใช้เทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis Model) 
                    จากการศึกษาพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีระดบัการศึกษามธัยมปลายหรือปวช มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีอายุการ
ท างานกบับริษทัมากกวา่ 11 ปีข้ึนไป มีมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพยน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30,000 บาท 
มีจ านวนเงินท่ีฝากสหกรณ์ออมทรัพยใ์นแต่ละเดือน 1,001- 5,000 บาท ใช้บริการกูย้ืมเงินคร้ังล่าสุดจาก
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ่ากวา่ 30,000 บาท มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 2- 5 ปี 
                    ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ ง 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product)  (2) ด้านราคา  (Price) (3) ด้านการจัดจ าหน่าย  (Place) (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) (5) ดา้นบุคลากร(People) (6) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) (7) ดา้นส่ิงน าเสนอ
ทางกายภาพ(Physical Evidence) พบว่าสมาชิกให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการในการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ (เงินฝาก มูลค่าหุ้นและเงินกู)้ ดา้นบุคลากร และ ดา้น



 

จ 

ราคาในระดบัมาก และพึงพอใจต่อดา้นการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(เงินฝาก 
มูลค่าหุ้นและเงินกู)้ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
                    การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจ
โดยใชเ้ทคนิค IPA ( Importance-Performance Analysis Model) พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (สวสัดิการของสหกรณ์) และด้านบุคลากร เช่น  ความรู้
ความสามารถของเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ในการให้ค  าแนะน าในรายละเอียดต่างๆ เน่ืองจากสมาชิกให้
ความส าคญัสูง แต่ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพอใจ 
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ABSTRACT 
 

                    This independent study aimed at studying Members Satisfaction Towards Service 
Marketing Mix of Thai Otsuka Pharmaceutical Company Limited Saving and Credits Cooperative. 
Data were Cooperative ; then, all data obtained were analyzed by the use of descriptive statistic, 
consisting of frequency, percentage and mean ; and Importance-Performance Analysis. 
                    The findings showed that most member were female, who had age between 26- 35 
years old, married, graduated of upper secondary school (Matayomsuksa 6 or Certificate of 
Vocational Education)  income between 10,001- 20,000 baht per month. Almost all members were 
secondary members who had the age of working more than 11 years. They were share value not 
more than 30,000 baht, Deposit service 1,001- 5,000 baht per month, used loan service less than 
30,000 baht per cycle, the age of membership between 2-5 years old. 
                    In the study found Service Marketing Mix total 7 factors were (1) Product factor (2) 
Price factor (3) Place factor (4) Promotion factor (5) People factor (6) Process factor (7) Physical 
Evidence factor that the factor that important to most members at the highest level was as following 
data Place factor, Process factor, Product factor, People factor, Price factor, Physical Evidence 
factor and Promotion factor. 
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         In the study found that the factor that satisfied to most customers at the highest level 
was as following data. For Price factor, Product factor, Process factor, People factor, Physical 
Evidence factor and Promotion factor. 

        The analytical results on the Importance-Performance Analysis Model (IPA) found that 
there are sub-factors, which should be improved urgently: In Product factor, aspects needed to be 
improved welfare for members. In People factor, aspect needed to be improved was the circulation 
of update information to member as done by the persons in charge of public relations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


