
 

ความพงึพอใจของนักเรียนช่วงช้ันที ่2 ทีม่ต่ีอการให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
วดัพลบัพลาชัย สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  

________________________________________________________________________  
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ         

พึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และระดบัชั้นในช่วงชั้นท่ี 2 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 150  คน 

โดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ    

แอลฟ่าของคอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coeffceint) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.97  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความ

พึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศวิเคราะห์ค่าโดยใชค้่า t-test 

แบบ Independent ส าหรับระดบัชั้น วิเคราะห์ค่าโดยใชค้่า (One-way analysis of variance) เม่ือพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe    

Post hoc Comparison) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน

วดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านเจา้หน้าท่ีของผู ้
ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน     
ระดบัมาก 

2. นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์
ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3. นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการ
สหกรณ์ร้านค้าโรงเ รียนวัดพลับพลาชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจของนกัเรียน  การใหบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้  โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั  
บทน า 

ในปัจจุบนัเราจะเห็นไดว้า่ในสถาบนัทางการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนของระดบัชั้นประถมศึกษา

จนถึงระดบัอุดมศึกษาจะมีหน่วยงานท่ีจดัมีไวส้ าหรับบริการจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัชุดนกัเรียน ชุดพละ 

เส้ือกีฬาสี  เคร่ืองหมาย เคร่ืองแบบลูกเสือ-ยุวกาชาด อุปกรณ์การเรียนต่างๆท่ีจ าเป็นไวส้ าหรับบริการ

นกัเรียนและผูป้กครองหรือผูท่ี้มาติดต่อกบัสถานศึกษาซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีเรามกัจะมีช่ือเรียกเป็นท่ีรู้จกั

กนัวา่ร้านสหกรณ์หรือสหการร้านคา้ก็แลว้แต่จะใชเ้รียกกนัในสถาบนัซ่ึงมีการจดัจ าหน่ายสินคา้นั้นเป็น

การขายสินคา้ใหก้บัทางโรงเรียนโดยมิไดคิ้ดหาผลประโยชน์หรือผลก าไรอะไรจากการขายเพียงเพื่อเป็น

สถานท่ีจดัไวส้ าหรับอ านวยความสะดวกกบัผูท่ี้มาติดต่อกบัทางโรงเรียนหรือสภาบนัการศึกษาท่ีจะได้

ไม่ตอ้งเสียเวลาหาซ้ือสินคา้จากท่ีอ่ืนซ่ึงอาจเสียเวลาและส่วนเร่ืองราคาของสินคา้ในทอ้งตลาดก็แพงกวา่

กนัท่ีส าคญัสินคา้ท่ีซ้ือมานั้นอาจใช้ไม่ได้เพราะสินค้าท่ีซ้ืออาจจะผิดหรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของสถานศึกษานั้นๆ ก็เป็นไปได ้เช่น สีของเน้ือผา้ รูปทรง ขนาด ซ่ึงมาตรฐานของแต่ละร้าน

อาจจะไม่เหมือนกันและจากท่ีกล่าวมาแล้วในข้างตน้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัน้ีสหกรณ์หรือสหการ

ร้านคา้ถือวา่มีความส าคญัและจะปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่สหกรณ์หรือสหการร้านค่าของแต่ละสถาบนัถือเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของสถาบนัทางการศึกษานั้นๆ ไปแลว้ (ชัญญา ศรีจนัทร์, และปัทมา นาเมืองรักษ์

,2554) 

ร้านคา้สหกรณ์โรงเรียนจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน

ลกัษณะบูรณาการองค์ความรู้ของกระบวนการจดัการเรียนของสหกรณ์ร้านคา้ มีระเบียบปฏิบติัโดย

เงินทุนมาจากผูถื้อหุน้และจ ากดัเงินปันผล การจดัหาสินคา้คุณภาพใหแ้ก่สมาชิก ความเท่ียงตรงตามราคา

ตลาด ความเสมอภาคในการออกเสียง การจดัการโดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งตามระยะเวลา 

ซ่ึงนกัเรียนทุกคนเป็นเจา้ของถือหุน้สหกรณ์ดว้ยความสมคัรใจ ด าเนินงานโดยสมาชิกและเพื่อประโยชน์

ของสมาชิกทุกคนท่ีจะไดรั้บปันผลเม่ือส้ินปีการศึกษาของทุกปี (กรกาญจน์ รัตนประเสริฐ, และศิริวฒันา 

ทองนุช,2552)  
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สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมีหลักการท่ีส าคัญมุ่งเน้นให้ผู ้เ รียนได้ศึกษาหาความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงขั้นพื้นฐาน ในดา้นสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสหกรณ์จะเป็นจุดเช่ือมโยงไปสัมพนัธ์

กบักลุ่มเกษตรของชุมชน ซ่ึงผูเ้รียนจะได ้เขา้ร่วมต่อไปในอนาคต ทั้งการสหกรณ์เป็นระบบท่ีสมาชิก

ตอ้งร่วมกนัด าเนินการ ร่วมกนัแกปั้ญหาและมอบความไวว้างใจในตวัแทนของตน ซ่ึงจะเป็นแนวทางใน

การด ารงชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนต่อไปในอนาคต (ใจ สองเมือง, และนารีรัตน์ แสนวิเศษ

,2554) 

ในส่วนของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร มี “สหกรณ์ร้านค้า” ส าหรับบริการจ าหน่ายสินค้าและบริการเหมือนกันซ่ึงจะ

ให้บริการนกัเรียน ครู และผูท่ี้มาติดต่อกบัทางโรงเรียนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ือง

เขียน เคร่ืองใชส้ านกังาน ตามความตอ้งการและความจ าเป็นของนกัเรียนส าหรับท่ีตั้งของสหกรณ์ร้านคา้

จะอยูบ่นชั้นล่างของอาคารเรียนเปิดให้บริการเป็นช่วงเวลาตามขอ้บงัคบัท่ีทางโรงเรียนก าหนดหลกัการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้เป็นการจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัทางโรงเรียนมีเพียงร้านเดียว จึงมีความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งศึกษาเพื่อหาข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขสหกรณ์ร้านค้าท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน

ออกไปอีกและถือเป็นประโยชน์ท่ีจะได้รู้ถึงความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจต่อสหกรณ์

ร้านคา้ของโรงเรียนเราเพราะถือวา่ถา้เราสามารถแกไ้ขหรือท าตามความตอ้งการของลูกคา้ไดก้็สามารถ

เพิ่มยอดขายไดมี้ผลท าใหผ้ลการด าเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้มีความเจริญกา้วหนา้มากยิง่ข้ึนในอนาคต 

จากเหตุผล ดงักล่าว ผูว้จิยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน ามาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน
วดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้
โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจัิย   
การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากร เป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมาใชบ้ริการ

สหกรณ์ร้านคา้ของโรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 คดัเลือกโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) จ านวน 150 คน 

ตวัแปรในการวิจยั 

1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศและระดบัชั้นช่วงชั้นท่ี 2 
2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนก 4 
ดา้น คือ 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 3. ดา้นเจา้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ 
4. ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) และค่าความเช่ือมัน่ 
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha Coefficeint) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.97 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  2. เน้ือหาท่ีจะท าวิจยั         
3. ขอ้เสนอแนะ(ค าถามปลายเปิด)  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS  ตามล าดบั

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี   
หาค่าร้อยละ 
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2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้
โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (x   ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้
โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตาม
เพศ โดยใช ้t - test 

4.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้
โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ระดบัชั้น ช่วงชั้นท่ี 2 ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 

ผลการวจัิย  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 150  คน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เป็นเพศ ชายโดยแต่ละระดบัชั้นในช่วงชั้นท่ี 2 มีจ  านวนผูต้อบแบบสอบถามเท่ากนั 
2.  ความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนวดั

พลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  นกัเรียนในโรงเรียนวดั
พลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั  มาก 

3.  ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสหกรณ์
ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ 
ต่างกนั มีความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการใหบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลา
ชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.  ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์
ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมี
ระดบัชั้น ช่วงชั้นท่ี 2 ต่างกนั มีความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์
ร้านคา้โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
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อภิปรายผลการวจัิย   
 จากการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียนวดัพลับพลาชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า 

ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1. การแสดงความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน

วดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้าน

เจา้หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน

การใหบ้ริการ ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 ดา้นท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

ราคาและสินคา้เหมาะสมและประเภทของสินคา้แบ่งแยกชดัเจน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดน้ าสินคา้

ในราคาขายปลีกจากแหล่งร้านคา้ท่ีส่งขายปลีกไดถู้กและซ้ือในจ านวนมากเลยยิ่งท าให้ราคาสินคา้อยูใ่น

ระดบัถูกกวา่ทอ้งตลาด และจดัสินคา้ในร้านโดยแบ่งแยกประเภทอย่างชดัเจนท าให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ

สินคา้ในร้านสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ วิมลลักษณ์ ลีลาสถาพร (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจการเขา้มาเลือกใชบ้ริการร้านคา้สหกรณ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ของผูบ้ริโภคปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจการเข้ามาเลือกใช้บริการร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผูบ้ริโภค โดยมี

จุดมุ่งหมายใน การศึกษา เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคของผูบ้ริโภค ปัจจยั

ดา้นต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริโภคมีต่อร้านคา้ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้ประเภทอาหารและขนมขบเค้ียว เหตุผลท่ีใชบ้ริการสหกรณ์เน่ืองจากดา้น ราคา ซ่ึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีขายภายในร้าน 

และดา้นสถานท่ีตามล าดบั 

   ดา้นท่ี 2 ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดย

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความตรงต่อเวลาในการเปิด-ปิดร้านคา้และมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้เพราะ

จากผลปฏิบติังานท่ีผ่านมาในการจดัท าโครงการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน สหกรณ์มีเวลาเปิด-ปิด ตรง

เวลาทุกวนัทั้งช่วงเชา้และช่วงกลางวนัท่ีเป็นก่อนเขา้แถวเคารพธงชาติและเวลาพกักลางวนัของนกัเรียน

ซ่ึงสามารถมาใช้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนมีความโปร่งใส
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ตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอนการบริหารร้านคา้โดยเจา้หนา้ท่ีจะส่งรายการรายรับรายจ่ายในแต่ละวนัรายงาน

ต่อผูบ้ริหาร ไม่วา่จะเป็นการจดัซ้ือสินคา้เพื่อน ามาขายจะมีใบเสร็จทุกคร้ังเพื่อน ามาให้ตรวจสอบและ

ตรวจเช็คสินคา้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล (2553 ) การศึกษาเร่ือง การ

ประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจรโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ได้ด าเนินงาน

โครงการกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนแบบครบวงจร ส่งผลให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ

สหกรณ์  มีทกัษะและประสบการณ์ในการท างานจากการไดล้งมือปฏิบติัจริง และมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคต์ามอุดมการณ์สหกรณ์ นอกจากน้ี ครูสามารถบูรณาการองคค์วามรู้เก่ียวกบัสหกรณ์เขา้กบักลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้อย่างน่าสนใจ ส่วนผูป้กครองและชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน จนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ส่งผล

ใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ และเป็นโรงเรียนตน้แบบการจดักิจกรรมสหกรณ์

นกัเรียนแบบครบวงจร 

ดา้นท่ี 3 ดา้นเจา้หน้าท่ีของผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ซ่ึงสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน     วดัพลับพลาชัย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นั้นได้จดัตารางเวรประจ าวนัทั้งครูเวร 

เจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีรับผิดชอบหนา้ท่ีของตนเองตามเวรประจ าวนัท่ีได้ตั้งเอาไว ้โดยเจา้หนา้ท่ีทุก

คนปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ไม่มีขาดตกบกพร่อง รับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง ทุกคนรู้หนา้ท่ีของตนไม่มี

เก่ียงงาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นายสมเกียรติ ฉายโช้น (2556 : บทคัดย่อ) การศึกษาเร่ือง การศึกษา

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน แผนพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดารตามแนวพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโครงการนครนายกจงัหวดัอจัฉริยะศึกษาถึงวิธีการ

ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อจ านวนทรัพยากรท่ีไดรั้บ เพื่อ

ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมกิจกรรม สหกรณ์นกัเรียน กิจกรรมการฝึกทกัษะนักเรียน 

กิจกรรมการเรียนสหกรณ์อยูใ่นระดบัสูง ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ท่ีเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

ดา้นท่ี 4 ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ จุดเขียนใบสะสมยอดซ้ือของสมาชิกสหกรณ์ร้านคา้ ซ่ึงทางโรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนั้นไดจ้ดัท าใบสะสมยอดซ้ือให้กบัสมาชิก

ของสหกรณ์ร้านคา้ไดส้ะสมยอดซ้ือเพื่อไวเ้ป็นขอ้มูลในการปันผลสหกรณ์ทุกส้ินปี ไดม้าก – นอ้ยตาม
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ยอดซ้ือของสมาชิก วิธีน้ียงัเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกมีความอยากซ้ือสินค้าในสหกรณ์ร้านค้าของ

โรงเรียนอีกทางหน่ึงท่ีไดผ้ลเป็นอย่างดี เพราะนกัเรียนให้ความสนใจกบักิจกรรมน้ีอย่างมาก มีการแข่ง

กันสะสมยอดซ้ือ สอดคล้องกับวิจยัของ เพ็ญสิริ พักตร์ผ่องศรี (2551) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง 

พฤติกรรมของนักศึกษาในการ  เลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

ขอ้เสนอแนะของการใชบ้ริการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพฤติกรรม ในการใช้

บริการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกร้านคา้ สหกรณ์

วตัถุประสงคข์องนกัศึกษาส่วนใหญ่จะตั้งใจมาซ้ือของ นกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการจะมาเลือก ซ้ือสินคา้ใน

วนัจนัทร์ - ศุกร์ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ในแต่ละคร้ังจะมีรายจ่ายต ่า กวา่ 100 บาท ระยะเวลาในการ

เลือกซ้ือสินคา้ประมาณ 15-30 นาทีสินค้าส่วนใหญ่ท่ีถูกเลือกซ้ือจะจดัอยู่ใน ประเภทอาการและ

เคร่ืองด่ืม 

2. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์

ร้านค้าโรงเรียนวดัพลับพลาชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

จ าแนก ตามเพศ พบวา่นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน

วดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อาจสืบ

เน่ืองมาจากนกัเรียนไม่ว่าเพศหญิงเพศชายมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการใช้บริการเท่าเทียมกนั จึง

ส่งผลให้นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจ และความพึงพอใจต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดเ้ท่าเทียม

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ  

นางดวงใจ  ไชยมงกุฎ (2553) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการด าเนินงานสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียนวดัตะกล ่า  ส านกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี นกัเรียน

มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนวัดตะกล ่ า  ส านักงานเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียความพึง

พอใจ จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นสวสัดิการ ดา้นการบริการ ดา้นประชาสัมพนัธ์ และดา้นผลิตภณัฑ์

ตามล าดบั นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั นกัเรียนท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่รายดา้นมีความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั . 0 5  

 3.  ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์

ร้านค้าโรงเรียนวดัพลับพลาชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามระดบัชั้น พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น นักเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีพึงพอใจต่อการ

ให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวดัพลบัพลาชัย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลในการบริการของสหกรณ์ร้านคา้

ไม่แตกต่างกนั และนกัเรียนไม่ว่าจะอยู่ในระดบัชั้นไหนก็จะไดรั้บบริการจากสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน

อย่างเท่าเทียมกนั จึงท าให้ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนวดั

พลบัพลาชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาวจิยัของ 

  วิมลลักษณ์ ลีลาสถาพร (2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเขา้มา

เลือกใชบ้ริการร้านคา้สหกรณ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ของผูบ้ริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายใน การศึกษา เพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคและปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริโภคมีต่อร้านคา้สหกรณ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้ประเภทอาหารและขนมขบเค้ียว เหตุผลท่ีใชบ้ริการสหกรณ์เน่ืองจากดา้น ราคา 

ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีขายภายใน

ร้าน และดา้นสถานท่ีตามล าดบั 

    

ข้อเสนอแนะ    
1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1.1 ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียนทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มี

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงการบริการโดยการจดัระบบบริการให้สะดวก

รวดเร็ว ตรงตามขอ้ก าหนดท่ีได้วางไว ้นอกจากน้ีควรมีการพฒันาบุคลากรท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีในการ

บริการใหมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการท างานในดา้นบริการ 

1.2 ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์

ร้านคา้โรงเรียน พบว่า นักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจมากกว่านักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 และนกัเรียนท่ีมีอ านาจในการซ้ือต ่า มีความพึงพอใจมากกวา่นกัเรียนท่ีมีอ านาจใน

การซ้ือสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มี

ความพึงพอใจนอ้ย  ดงันั้น จึงควรมีการปรับปรุงระบบบริการใหท้นัสมยั สะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ีควร

มีการตกแต่งสหกรณ์ร้านคา้ให้มีความสวยงาม และจดัแผนผงัร้านให้เป็นระเบียบ เพื่อเป็นการจูงใจให้

นกัเรียนท่ีมีอ านาจในการซ้ือมีความพึงพอใจมากข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1  ควรมีการศึกษาวจิยัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนในลกัษณะเชิง

คุณภาพ 
2.2  ควรมีการศึกษาวิจยัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนในพื้นท่ีอ่ืน 

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ 
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนๆ 

เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯลฯ 
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