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คุณภาพบริการและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใช
บริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
Service Quality and Trust Influenced the Loyalty of Member in Using
Credit Union at NAKHONRATCHASIMA AND CHONBURI
NAKHONRATCHASIMA AND CHONBURI
ปวีณา หัดสูงเนิน 1ปฏิมา ถนิมกาญจน
0

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการ ความไววางใจ และความจงรักภักดีของ
สมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาถึงคุณภาพบริการและ
ความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชลบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 358 คน และสมาชิกเครดิตยู
เนี่ยนในจังหวัดชลบุรีจํานวน 357 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุม (t-test)
ผลการศึกษางานวิจัย พบวา 1) จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
บริการ ประกอบดวย ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อมั่นลูกคา
และดานการรูจักและเขาใจลูกคา แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไววางใจของสมาชิกในการใชบริการ
เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย ดานศักยภาพ ดานการสื่อสาร และดานคํามั่น
สัญญา แตกตางกัน และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของสมาชิกที่ใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย พฤติกรรมการบอกตอ ความตั้งใจใชบริการ ความออนไหวตอราคา และ
พฤติกรรมการรองเรียน 2) ตัวแปรคุณภาพการใหบริการของเครดิตยูเนี่ยน มี 2 ดาน ไดแก ดานการตอบสนองตอ
ลูกคา และดานการรูจักและเขาใจลูกคาที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนใน
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี และตัวแปรความไววางใจของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนที่มี 2 ดาน
ไดแก ดานศักยภาพ และดานคํามั่นสัญญามีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนใน
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: คุณภาพบริการ, ความไววางใจ, ความจงรักภักดี
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Abstract
The research objectives were to study a comparison the level of service quality, trust and
loyalty of Nakhon Ratchasima province and Chonburi province’ s service credit union members and
investigate the effect of service quality and trust on the organizational loyalty of members of
service credit union at Nakhon Ratchasima and Chonburi. The sample sizes were 358 member’s
credit union of Nakhon Ratchasima province and 357 member’s credit union at Chonburi province.
The Questionnaire as tool to collect data. The data analysis using descriptive statistics consists of
the frequency, percentage, mean, standard deviation. For hypothesis testing using inferential
statistics consists of t-test and multiple regression analysis
The results showed that; the attitude level of respondents service quality focuses on
tangibility, responsiveness, assurance and empathy are different. The level of opinion about trust of
member of service credit union of Nakhon Ratchasima and Chonburi including competence trust,
communication trust and contractual trust are different, And the level of opinion about loyalty of
members of service credit union at Nakhon Ratchasima and Chonburi including word of mouth
communication, purchase intention, price sensitivity and complaining behavior. The service quality
approach responsiveness and empathy significant influence on the loyalty aspect. Moreover, with
regarding trust approach, competence trust factor and contractual trust affect on the loyalty
approach significantly.
Keywords: service quality, trust, loyalty
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
สถานการณทางเศรษฐกิจที่ผานมาของประเทศไทยประสบปญหามาอยางยาวนานในชวงหลายปที่ผานมา
และสถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการเงินหลาย
รูปแบบและมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น จึงมีการนํากลยุทธตางๆมาใชและพัฒนาปรับปรุงกลยุทธในองคกรของตน ทํา
ใหสถาบันไดมีการเสนอทางเลือกตางๆใหผูเขามาใชบริการมากมายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มาใช
บริการใหไดมากที่สุด จากสภาวะการแขงขันในปจจุบันสถาบันการเงินไมควรพิจารณาแคเฉพาะการเสนอทางเลือก
เพราะยังไมเพียงพอตอการแขงขันในปจจุบัน ทําใหตองนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในกระบวนการ
ทํางาน เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายในการใชบริการและเกิดความแตกตางในดานคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอ
ความจงรักภักดีและความเชื่อมั่นของผูใชบริการที่สงผลตอความจงรักภักดี
จากปญหาทางดานชื่อเสียงจากเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในป 2556 ที่ผานมาเปนเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นขององคกรเปนอยางมาก เหตุเกิดจากสมาชิกไมสามารถทําการเบิกถอนเงินฝากของตัวเองได และเมื่อ
พบวาปญหาแทจริงเกิดจากการทุจริตของผูบริหาร ทําใหสมาชิกขาดความไววางใจ และขาดความเชื่อมั่น เครดิตยูเนี่ย
นจึงประสบปญหาเกี่ยวกับดานชื่อเสียง ทําใหสมาชิกขาดความจงรักภักดีและจํานวนการลาออกจากการเปนสมาชิก
มากขึ้น หากสมาชิกขาดความจงรักภักดีแลวการดําเนินงานของสถาบันการเงินก็จะเกิดปญหาในที่สุด การสรางความ
จงรักภักดีขึ้นมาใหมนั้นอาจจะเปนเรื่องที่ยากสําหรับสถาบันการเงินที่ยังดําเนินการอยู
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นอกจากความตองการใชบริการของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหสถาบันการเงินตองมีการปรับปรุงกลยุทธใหม ๆ นอกเหนือจากการพัฒนาทางเลือกใน
การใหบริการแลวสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือดานคุณภาพบริการ สถาบันการเงินใดที่มีความเปนเลิศในการใหบริการก็จะเปน
กุญแจสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตนและยังเปนการสะทอนความสําเร็จของธุรกิจของตนในดานผลกําไรทาง
ธุรกิจอีกดวย
สิ่งสําคัญอีกประการคือความไววางใจของผูใชบริการเปนอีกปจจัยสําคัญในการทําหนาที่ของสถาบันการเงิน
ถาความไววางใจของผูใชบริการมีสูง สถาบันการเงินก็จะทําหนาที่ไดอยางคอนขางสบาย ทุกอยางจะดูราบรื่น สามารถ
ผลักดันนโยบายตาง ๆ ไดงาย เพราะผูใชบริการเชื่อมั่น ตรงกันขาม ถาความไววางใจตอธนาคารกลางต่ําหรือมีนอย
ธนาคารกลางก็จะทํางานดวยความยากลําบาก แมเรื่องงายๆ ก็มีแรงตาน เพราะประชาชนไมไววางใจ มีอคติ ไมเชื่อถือ
เมื่อขาดความนาเชื่อถือ สถาบันการเงินก็ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจหรือ
การกํากับดูแลสถาบันการเงิน ดวยเหตุนี้การรักษาความไววางใจที่ผูใชบริการมีตอสถาบันการเงินจึงสําคัญมากตอการ
ทําหนาที่ของสถาบันการเงินใหประสบความสําเร็จ (บัณฑิต นิจถาวร, 2560) ความไววางใจเกิดจากตัวผูใหบริการไดให
สัญญาไวกับผูใชบริการและเมื่อเกิดการทําตามคําสัญญาที่ใหไวก็จะเกิดความไววางใจในองคกร สิ่งที่ทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นอันเห็นไดจากดานศักยภาพของผูใหบริการ การติดตอสื่อสารการใหขอมูลขาวสาร และการทําตามคํามั่นสัญญา
ที่ใหไว
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา คุณภาพบริการและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอ
ความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรีเพื่อทราบถึงปญหาใน
การปรับปรุงคุณภาพบริการใหตรงตามความตองการของผูใชบริการ และตระหนักถึงการบริการที่จะทําใหผูใชบริการ
เกิดความประทับใจและสรางไววางใจใหแกสมาชิกผูเขามาใชบริการ โดยการหาคําตอบจากสมาชิก อีกทั้งยังเปนหัวใจ
หลักในการนํามาใชวางแผนกลยุทธดานการบริหารงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานและการบริการเพื่อสราง
ความแตกตาง ขยายฐานลูกคา ปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงิน และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการ ความไววางใจ และความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการ
เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงคุณภาพบริการและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการ
เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. คุณภาพบริการสงผลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดชลบุรี
2. ความไววางใจสงผลตอความจงรักภักดีชองสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดชลบุรี
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก สมาชิกเครือขายเครดิ ตยูเนี่ ยน แหงประเทศไทย จํากัด ในจังหวัด
นครราชสี ม า จํ า นวน 20 สาขา มี จํ า นวนสมาชิ ก 5,184 คน (ชุ ม นุ ม สหกรณ เครดิ ต ยู เ นี่ ย นฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2560) และสมาชิกในจังหวัดชลบุรี จํานวน 9 สาขา มีจํานวนสมาชิก 5,115 คน (ชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนฯ สาขาภาคตะวันออก, 2560) เปนกลุมประชากรโดยมีเกณฑการพิจารณาจากสมาชิกที่เขามาใชบริการ
ในเครือขายเครดิตยูเนี่ยน แหงประเทศไทย จํากัด วิธีการสุมตัวอยางใชแบบแบงชั้น โดยคํานวณตามสัดสวนของ
ประชากร (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2553) ไดแก สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 358 คน และ
สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดชลบุรีจํานวน 357 คน
2. การทดสอบเครื่องมือ การตรวจสอบเนื้อหา ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นตออาจารยที่
ปรึ ก ษาและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 3 ท า น เพื่ อ ตรวจสอบความครบถ ว นและความสอดคล อ งของเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปด ประกอบดวยสวนของคําถาม 5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของสมาชิกในเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชลบุรี โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครัวเรือนเฉลี่ยตอ
เดือนโดยประมาณ ระยะเวลาการเปนสมาชิก ความถี่ในการใชบริการตอเดือน การถือหุนและการฝากเงินของสมาชิก
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การวั ด คุ ณ ภาพบริ ก าร (Service Quality) โดยใช ท ฤษฎี ข อง
Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1990) ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความเปนรูปธรรมของการบริการ การตอบสนองตอลูกคา
การใหความเชื่อมั่นลูกคา การรูจักและเขาใจลูกคา
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไววางใจ โดยใชทฤษฎีของ Reina and Reina (1999) ประกอบดวย
3 ดาน คือ
ดานศักยภาพ ดานการสื่อสาร ดานคํามั่นสัญญา
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของสมาชิก โดยใชทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml
and Berry (1996) ประกอบดวย 4 ด าน คือ พฤติกรรมการซื้อซ้ํ า พฤติกรรมการบอกต อ ความอ อนไหวตอราคา
พฤติกรรมการรองเรียน
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของป ญ หาและขอเสนอแนะดานคุณ ภาพการบริการและความ
ไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชลบุรี
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหและการทดสอบ
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามหลังจากทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณ
ของแบบสอบถาม และทําการลงรหัสขอมูลใหเปนตัวเลขทั้งหมดแลวไดทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิ เคราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 413 คน คิดเปนรอยละ 57.75 มี
อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 31.30 มีสถานภาพสมรส จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ
54.70 มีการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเทา จํานวน 357 คน คิดเปนรอยละ 49.90 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 42.52 มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 413 คน คิด
เปนรอยละ 57.75 มีระยะเวลาการเปนสมาชิก 1-2 ป จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 36.60 และความถี่ในการใช
บริการตอเดือน 1-2 ครั้ง/เดือน จํานวน 621 คน คิดเปนรอยละ 86.85
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการของเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชลบุรี พบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการตอบสนองตอลูกคา
และดานความเชื่อมั่นลูกคามีคาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการรูจักและเขาใจลูกคาและดานความเป น
รูปธรรมของบริการตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของความไววางใจในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยน
ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี พบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
คํามั่นสัญ ญา มีคาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมาคือดาน การติดตอสื่อสารและดานศักยภาพตามลําดับ และผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของความจงรักภักดีในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชลบุรี พบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความออนไหวตอปจจัยราคามี
คาเฉลี่ย นในระดั บ มาก รองลงมาคื อด านความตั้งใจใชบ ริการ ด านการรอ งเรียน และดานพฤติ กรรมการบอกต อ
ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 จังหวัดที่ แตกต างกันมี ระดับความคิ ดเห็น ของคุณ ภาพบริการ ความไววางใจ และความ
จงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนแตกตางกัน สามารถแยกเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
1) จั งหวั ด ที่ แ ตกต า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ของคุ ณ ภาพบริ ก ารของสมาชิ ก ในการใช บ ริ ก ารเครดิ ต
ยูเนี่ยนแตกตางกัน
2)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชลบุรี
คุณภาพบริการ
จังหวัด
S.D.
t
Sig (2-tailed)
1. ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ
นครราชสีมา
3.96
0.562 6.161
0.000**
ชลบุรี
0.70
0.567
2. ดานการตอบสนองตอลูกคา
นครราชสีมา
4.03
0.669 4.365
0.000**
ชลบุรี
3.82
0.579
3. ดานการใหความเชื่อมั่นลูกคา
นครราชสีมา
4.05
1.175 4.232
0.000**
ชลบุรี
3.76
0.585
4. ดานการรูจักและเขาใจลูกคา
นครราชสีมา
3.99
0.552 6.019
0.000**
ชลบุรี
3.73
0.578
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จากตารางที่ 1 พบวา สมาชิกในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรีมีระดับความคิดเห็นของคุณภาพบริการทั้งใน
ภาพรวมและรายดานยอยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2) จังหวัดที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นของความไววางใจของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนแตก
ตางกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความไววางใจในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชลบุรี
ความไววางใจ
1. ดานศักยภาพ
2. ดานการติดตอสอบถาม
3. ดานคํามั่นสัญญา

จังหวัด
นครราชสีมา
ชลบุรี
นครราชสีมา
ชลบุรี
นครราชสีมา
ชลบุรี

4.07
3.79
4.08
3.79
4.12
3.85

S.D.
0.586
0.558
0.574
0.612
0.563
0.621

t
Sig (2-tailed)
6.421
0.000**
6.576

0.000**

5.956

0.000**

จากตารางที่ 2 พบวา สมาชิกในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรีมีระดับความคิดเห็นของความไววางใจ
ทั้งในภาพรวมและรายดานยอยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3) จังหวัดที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นของความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ย
นแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความจงรักภักดีของสมาชิกในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดชลบุรี
คุณภาพบริการ
1. ดานพฤติกรรมการบอกตอ
2. ดานความตั้งใจใชบริการ
3. ดานความออนไหวตอปจจัยราคา
4. ดานการรองเรียน

จังหวัด
นครราชสีมา
ชลบุรี
นครราชสีมา
ชลบุรี
นครราชสีมา
ชลบุรี
นครราชสีมา
ชลบุรี
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4.02
3.81
4.12
3.80
4.22
3.86
4.08
3.77

S.D.
0.591
0.610
0.597
0.571
0.632
0.578
0.576
0.642

t
Sig (2-tailed)
4.678
0.000**
7.526

0.000**

8.134

0.000**

6.752

0.000**
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จากตารางที่ 3 พบวา สมาชิกในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรีมีระดับความคิดเห็นของความ
จงรักภักดีทั้งในภาพรวมและรายดานยอยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพบริการและความไววางใจสงผลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิต
ยูเนี่ยนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยระหวางตัวแปร คุณภาพบริการและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดี
ของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
ตัวแปรอิสระ
คาคงที่ (Constant)
คุณภาพบริการ
- ความเปนรูปธรรมของบริการ
- การตอบสนองตอลูกคา
- การใหความเชื่อมั่น
- การรูจักและเขาใจลูกคา
ความไววางใจ
- ศักยภาพ
- การติดตอสื่อสาร
- คํามั่นสัญญา
2
R = 0.721, Adj R2 = 0.719

B
0.579

ความจงรักภักดี
S.D.
β
0.081

0.041
0.060
0.031
0.292

0.035
0.026
0.014
0.038

0.044
0.071
0.022
0.311

0.242
0.021**
0.353
0.000**

0.158
0.067
0.230

0.035
0.035
0.031

0.172
0.075
0.257

0.000**
0.000**
0.000**

P-value
0.000**

จากตารางที่ 4 พบวา การพยากรณ คุณ ภาพบริการและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ
สมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี ตัวแปรคุณภาพบริการที่สามารถนํามา
ทํานายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ดาน ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในการใชบริการมากที่สุด
ไดแก ดานการรูจักและเขาใจลูกคามีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยสูงที่สุด (β= 0.311) และดานการตอบสนองตอลูกคา
(β= 0.071) ตามลําดับ และพบวาตัวแปรดานความไววางใจที่สามารถนํามาทํานายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 มี 2 ดานตั วแปรที่มีอิ ทธิพลตอความจงรักภั กดีในด านความไววางใจมากที่ สุดไดแก ด านคํามั่ นสัญ ญา (β =
0.257) และดานศักยภาพ (β= 0.172) ตามลําดับ ซึ่งสามารถรวมกันพยากรณความจงรักภักดีของสมาชิกในการใช
บริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับรอยละ 71.9
(R2 = 0.719)โดยสามารถเขียนสมการอิทธิพลได ดังนี้
Ŷ = 0.071(X12) + 0.311(X14) + 0.172 (X21) + 0.257 (X23)
กลาวโดยสรุปจากผลการศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการและความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ
สมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี พบวา ตัวแปรคุณภาพบริการ ทั้ง 2
ดานไดแก ดานการตอบสนองตอลูกคา และดานการรูจักและเขาใจลูกคามีอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกันหรือสงผลในเชิง
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บวกตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี สวนดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการ และดานการใหความเชื่อมั่น ไมมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนใน
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรีในภาพรวม และตัวแปความไววางใจ พบวา ดานศักยภาพ และดานคํามั่นสัญญา
โดยรวมสงผลไปในทิศทางเดียวกันหรือสงผลในเชิงบวก สวนดานความการติดตอสื่อสารไมสงผลตอความจงรักภักดีของ
สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรีในภาพรวม
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา คุณภาพบริการและความไววางใจของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม และรายดานอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยที่สมาชิกไดมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอมูลคุณภาพบริการในดานการใหความเชื่อมั่นลูกคามากที่สุด รองลงมาคือ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดาน
การรูจักและเขาใจลูกคา และดานความเปนรูปธรรมของบริการ ตามลําดับ และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ความไววางใจ ในดานคํามั่นสัญญา มากที่สุด รองลงมาคือดานการติดตอสื่อสาร และดานศักยภาพเปนอันดับสุดทาย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉงจิ่ง หลี่ (2556) ไดศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัทนําเที่ยวประเทศจีนที่มีผลตอ
ความความไววางใจในบริษัทนําเที่ยวและความตั้งใจในการใชบริการซ้ําของนักทองเที่ยวชาวไทยผลการวิจัย พบวา
คุณภาพการบริการของบริษัทนําเที่ยวประเทศจีน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ความไววางใจในการใชบริการบริษัทนํา
เที่ยวประเทศจีน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานศักยภาพ ดานการสื่อสาร และดาน
คํามั่นสัญญา ความตั้งใจในการใชบริการบริษัทนําเที่ยวประเทศจีนซ้าํ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปราย
เปนรายดานไดดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
1.1) ดานความเปนรูปธรรมของบริการพบวา สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา และชลบุรี มี
ความคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ เห็ น ด ว ยมาก ซึ่ ง เป น ตามแนวคิ ด และทฤษฎี เรื่ อ งคุ ณ ภาพบริ ก ารของ Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1988: 25) ได ก ล าววา ความเป น รูป ธรรมเป น ลั กษณะทางกายภาพที่ ป รากฏให เห็ น ถึ งสิ่ ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ และเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการติดตอสื่อสาร
สัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอม และแนวคิดของ ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล (2554: 19) กลาววา คุณภาพบริการคือ
การบริการที่ผูใหบริการตองคํานึงถึงสิ่งที่สามารถสัมผัสได อาทิเชน เครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากรที่ตองพรอมเสมอ
สําหรับการใหบริการ สรางความไววางใจและความเชื่อมั่นใหแกผูรับบริการหรือลูกคา ใหบริการที่ตอบสนองตามความ
ตองการไดอยางรวดเร็ว เอาใจใสผูรับบริการอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน เพื่อสรางความประทับใจและความพึง
พอใจแกผูมารับบริการสะทอนใหเห็นถึงมิติของคุณภาพบริการ ที่สามารถนําไปสูการพัฒนาคุณภาพบริการที่ลูกคาหรือ
สมาชิกสามารถจับตองได
1.2) ดานการตอบสนองตอลูกคาพบวา สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา และชลบุรีในภาพรวม
และรายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานผูใหบริการมีความพรอม กระตือรือรนในการใหบริการอยางทันทวงที
เปนดานที่สมาชิกเครดิตยูเนี่ยน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปาริชาติ นามวัฒน (2553:
9) ไดอธิบายความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพบริการวา เปนความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจบริการ
ดังนี้ 1) หากสามารถเสนอคุณภาพบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเปนสิ่งที่ตองกระทํา ผูรับบริการจะ
พอใจถาไดรับสิ่งที่ตองการ 2) สามารถสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงได เมื่อผูใชบริการมีความตองการ
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ณ สถานที่ท่ีผูใชบริการตองการและในรูปแบบที่ตองการ คุณภาพบริการเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตาง
ของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงได
1.3) ดา นการให ค วามเชื่ อ มั่ น ลูก ค าพบวา สมาชิก เครดิ ต ยู เนี่ ยนในจังหวั ด นครราชสีม า และชลบุ รีใน
ภาพรวมและรายข อมี คาเฉลี่ย อยูในระดั บ มาก และขอ ที่ มีค าเฉลี่ยมากที่ สุด คือผู ให บ ริก ารสามารถให ขอ มูล และ
คําแนะนําในการใชบริการที่ถูกตอง ครบถวน อาจเนื่องมาจากลักษณะทางความคิดของบุคคลหรือผูใชบริการสวนใหญ
มักมีความสนใจใครรูในขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริการทางดานการเงินของตนเองที่ตองทําธุรกรรมรวมกับที่ใดที่
หนึ่งซึ่งอาจจะมีคําถามมากมายที่ตองการซักถามดังนั้นผูใหบริการควรใหความสนใจในการใหขอมูลและคําแนะนําซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Penchansky and Thomas (1981: 8) เกี่ยวกับความสามารถของของผูใหบริการซึ่งเปน
กระบวนการของการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ผู อื่ น ผู ที่ จ ะให บ ริก ารจึ งควรมี คุ ณ สมบั ติ ในการมี ใจรัก ในงานบริ ก าร มี ค วาม
รับผิดชอบ ความสื่อสัตย และความใสใจในหนาที่
1.4) ด านการรูจั กและเขาใจลู กคา พบวา สมาชิกเครดิ ตยูเนี่ย นในจังหวัดนครราชสีมา และชลบุ รีใน
ภาพรวมและรายด านมีระดับ ความคิด เห็น อยูในระดั บเห็ นดวยมาก และขอที่ มีระดับ ความคิ ดเห็น มากที่ สุดคือ ผู
ใหบริการจดจําทาน และขอมูลตาง ๆ ของทานไดพรอมทั้งไมเปดเผยขอมูลของทานใหแกผูอื่น นั้นอาจเนื่องจากปกติ
ของบุคคลทั่วไปแลวตางตองการใหหนวยงานที่ติดตอเก็บขอมูลสวนตัวของตนเองเปนความลับ ซึ่งในปจจุบันการรักษา
ความลับของลูกคาถือเปนขอกฎหมายที่สําคัญ หากขอมูลเกิดรั่วไหลอาจทําใหเกิดความสูญเสียตอทรัพยสินของลูกคา
ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยพงศ พูวณิชย และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) เรื่องของความไววางใจของลูกคาที่
มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน ซึ่งผลการศึกษาพบวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลทางบวกตอ
การรับรูคุณภาพบริการของลูกคา คือ การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ดานการสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา ดาน
ความยั่งยืน ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการจัดการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไววางใจสามารถอภิปรายไดดังนี้
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความไววางใจทั้งดานศักยภาพ ดานการติดตอสื่อสาร และดานคํามั่น
สัญญาพบวา สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมา และชลบุรี มีความคิดเห็นอยูในภาพรวมและรายขอระดับ
เห็นดวยมากทุกขอ อาจเนื่องจากในการทําธุรกิจเกี่ยวกับทางดานการเงิน สถาบันทางการเงินควรมีการสรางความ
ไววางใจแกผูใชบริการใหมากที่สุด เพราะจะทําใหเพิ่มยอดการใชบริการและสามารถเปนผูชวยในการบริการงานทาง
การเงินใหแกผูใชบริการได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Morgan and Hunt (1994: 34) ไดกลาววา ความไววางใจจะ
มีอยูถาฝายหนึ่งมีความมั่นใจในความนาเชื่อถือและความซื่อสัตยของอีกฝาย เปนความไววางใจที่แตละฝายมีใหกัน
แสดงออกใหรูสึกเชื่อมั่น ความคาดหวังที่ถูกสรางขึ้นตออีกฝายวาสามารถวางใจหรือเชื่อถือไดและสอดคลองกับงานวิจยั
ของ ธราภรณ เสือสุริย (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลของคุณภาพการใหบริการที่มีตอความไววางใจ ความ
พึงพอใจ การบอกตอและ การกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาโรงแรมระดับหาดาว ผลการวิจัยพบวา คุณ ภาพการ
ใหบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความไววางใจ สวนคุณภาพการใหบริการและความไววางใจมีอิทธิพลทางบวกตอความ
พึงพอใจ สวนความไววางใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอและการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาโรงแรมระดับหา
ดาว อีกทั้งความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอและการกลับมาใชบริการซ้ําของโรงแรมระดับหาดาว
3. ผลการวิเคราะหตัวแปร คุณภาพบริการ ความไววางใจ ที่สงผลตอความจงรักภักดี ในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดชลบุรีสามารถอภิปรายไดดังนี้
3.1) ตัวแปรคุณภาพบริการที่สามารถนํามาทํานาย มี 2 ดาน ซึ่งสามารถรวมกันพยากรณความจงรักภักดี
ของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี สรุปไดวา ตัวแปรคุณภาพบริการ ทั้ง
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2 ดานไดแก ดานการตอบสนองตอลูกคาและดานการรูจักและเขาใจลูกคามีอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกันหรือสงผลใน
เชิงบวกตอความจงรักภั กดีของสมาชิกในการใชบ ริก ารเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสี มาและจังหวัดชลบุรี ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988: 47-48) ไดกลาววา คุณภาพบริการในสายตา
ของผู บ ริ โภคเกิ ด จากการเปรี ย บเที ย บความความหวั งและการรั บ รูที่ ได รั บ จากการบริ ก ารและสามารถจํ า แนก
องคประกอบของคุณภาพบริการแบงออกเปน 10 ดาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา เชียงแสน (2553) ได
ทําการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการใหบริการตอความภักดีของลูกคากลุมองคกรที่ใชบริการวงจรเชาสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง: กรณีศึกษาบริษัท เอ จํากัด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการใหบริการตอ
ความจงรักภักดีของลูกคาที่ใชบริการเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการทั้ง 4 ดาน
ไดแก การตอบสนอง ความนาเชื่อถือ ลักษณะทางกายภาพ และการดูแลเอาใจใสมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นเมื่อสมาชิกหรือผูใชบริการรับรูถึงคุณภาพการบริการในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลให
เกิดความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
3.2) สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการและดานการใหความเชื่อมั่นไมมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ
สมาชิ ก เครดิ ต ยู เนี่ ย นในจั งหวั ด นครราชสี ม าและจั งหวั ด ชลบุ รี ในภาพรวมผู วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ในด านนี้ ว า อาจ
เนื่องมาจากความเปนรูปธรรมของบริการและดานการใหความเชื่อมั่นนั้นเปนรูปแบบที่เปนมาตรฐานของการใหบริการ
ที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานเหมือนกันในทุกแหงและเปนไปตามกฎหมายอีกดวย
3.3) ดานความไววางใจ พบวา ดานศักยภาพและดานคํามั่นสัญญาโดยรวมสงผลไปในทิศทางเดียวกันหรือ
สงผลในเชิงบวกความจงรักภักดีของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุ รีในภาพรวม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนากานต เจริญชัย (2556) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาที่
ใชบริการรานวีโฮมวัสดุกอสราง จังหวัดยโสธร พบวา ความจงรักภักดีของลูกคาที่ใชบริการรานวีโฮมวัสดุกอสราง จ.
ยโสธร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการและความไววางใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัย
ดานความพึงพอใจ คุณภาพการใหบริการและความไววางใจมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาที่ใชบริการรานวีโฮม วัสดุ
กอสราง จ. ยโสธร อยางมีนัยสําคัญ
3.4) ดานการติดตอสื่อสารไมสงผลตอความจงรักภักดีของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชลบุรีในภาพรวมทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันไมวาจะเปนหนวยงานราชการหรือสถาบันทางการเงินตาง ๆ ได มี
รูปแบบของการติดตอสื่อสารที่ทันสมัยรองรับตอการใหบริการเหมือนกันในทุกแหงที่เปนผูใหบริการ หากวาไมทําให
การติดตอสื่อสารใหเหนือกวาและแตกตางก็ยอมไมสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจใดเกิดขึ้นและไมสงผลตอความ
จงรักภักดีของผูใชบริการอีกดวย ซึ่ง Reina and Reina (1999: 26-31) ไดอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบความไววางใจ
ในเรื่องการติดตอสื่อสารวา การสื่อสาร (Communication Trust) คือ การที่บุคคลหรือองคกรมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ข า วสารกั น และกั น อย า งคงที่ แ ละสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง ทํ า ให ก ารทํ างานนั้ น ดํ า เนิ น ไปหรื อ มี ค วามก า วหน า และมี ผ ลต อ
ความสามารถในการผลิตงานและผลกําไร โดยพฤติกรรมที่สนับสนุนใหเกิดความไววางใจดานการสื่อสาร ไดแก การ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันโดยการพูดในสิ่งที่ตรงกับความเปนจริง มีการยอมรับความผิดพลาด มีการให
และรับขอมูลปอนกลับ การรักษาความลับ มีการชี้แจงถึงความมีเจตนาที่ดี ดังนั้นเพื่อใหเกิดความจงรักภักดีนั้นจึงไมได
ขึ้นอยูกับการติดตอสื่อสารแตขึ้นกับความจริงและความถูกตองของสารที่ไดรับจากการสื่อสารนั่นเอง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ดานคุณภาพบริการ
1.1) เครดิตยูเนี่ยนควรสงเสริมดานการรูจักและเขาใจลูกคาใหมากขึ้น เครดิตยูเนี่ยนควรเพิ่มชองทางระบบ
ขอ ร อ งเรีย นและข อ เสนอแนะจากคํ าแนะนํ าของผู ใชบ ริก าร โดยติ ด ตามผลทั้ งก อ นแก ไขและหลั งแก ไข และนํ า
คําแนะนําของผูใชบริการมารวบรวมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการใหเปนไปตามความตองการของผูใชบริการอยางทั่วถึง
เชน การเปรียบเทียบดานระยะเวลา ดานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพการใหบริการหรือดานตนทุนคาใชจาย
โดยจะตองสามารถชี้ใหเห็นไดวาการปรับปรุงงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา และเมื่อเชื่อมั่นไดวางานทีไ่ ด
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แล ว เป น สิ่ ง ดี ก็ ให กํ า หนดเป น มาตรฐานที่ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรและประกาศใช ร วมทั้ ง ต อ ง
ดําเนินการขยายผลไปยังกระบวนงานอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน ทั้งนี้ จะตองรักษาและปรับปรุง มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง และปรับปรุงระบบฐานขอมูลลูกคาใหทันสมัย เพื่อใหผูใชบริการรูสึกพึงพอใจเมื่อเขามาใชบริการ
2. ดานความไววางใจ
2.1) เครดิตยูเนี่ยนควรสงเสริมดานคํามั่นสัญญา เครดิตยูเนี่ยนจะตองนําขอมูลขอเสนอแนะที่สัญญาไวกับ
ผูใชบริการกอนการใหบริการมารวบรวม และนําไปปรับปรุง แลวสามารถอภิปรายผลจากการปรับปรุงที่ไดสัญญาไว ผู
ใหบริการจะตองมีความซื่อสัตย และจริงใจในคําพูดหรือการใหบริการ มีการดําเนินงานที่ไววางใจได เชน ใชบอรด
ประกาศ ใหพนักงานเปนผูอภิปรายใหผูใชบริการทราบ และจะตองมีการฝกอบรมทางดานเปาหมายที่มีรวมกัน เพื่อให
เปนไปตามแนวทางที่กําหนด
2.2) เครดิตยูเนี่ยนควรสงเสริมดานศักยภาพ เครดิตยูเนี่ยนควรมีการฝกอบรมผูใหบริการเพิ่มมากขึ้นใน
ดานทักษะตาง ๆ ที่เชี่ยวชาญ และทักษะที่นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ เพื่อใชในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใชบริการ นอกจากผูใหบริการจะไดรับความรูเพิ่มเติม และประสบการณใหมอีกดวย จัดทําคูมือการใหบริการที่เปน
มาตรฐาน และมีการพัฒนาผูใหบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหทันกับยุคการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ผูวิจัยเสนอแนะวาควรมีการทําวิจัยซ้ํา จากกรอบแนวคิดเดียวกันนี้กับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตาง หาจุดแข็ง/จุดออนของแตละจังหวัด แลวจึงนําขอมูลปญหาการใหบริการตาง ๆ มาแกไข ซึ่งอาจเปนการได
วิธีการบริการและการทํางานแบบใหมมาใชพัฒนาสาขาของตนหรือนําไปใชในการทําวิจัยกับธุรกิจอื่น ๆ เชน สถาบัน
การเงิน หรือสหกรณตาง ๆ เพื่อยืนยันผลการวิจัย
2) ควรศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใชบริการของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนรวมดวย เพื่อให
ทราบถึงความตองการของลูกคาและประเมินวาบริการดานใดดีหรือไมดี เพื่อนําไปปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น
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