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ปั จจัยด้ านสหกรณ์ ทส่ี งผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิก
สหกรณ์ การเกษตรแห่ งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
Cooperative factors affecting members' participation in operations of
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้ านสหกรณ์ และการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน เพือเปรี ยบเทียบ
การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และเพือ
ศึกษาปั จจัยด้ านสหกรณ์ทีส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึงเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง คือ สมาชิกสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 357 คน โดยคํานวณ
จากสูตรของ Taro Yamane และใช้ การสุม่ อย่างง่าย เครื องมือทีใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้ านสหกรณ์ และการมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน และระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทีแตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนปั จจัยด้ านสหกรณ์ ได้ แก่ ด้ านความมันคงของ
สหกรณ์ ด้ านความน่าเชือถือของกรรมการดําเนินการ ด้ านความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของสหกรณ์ ด้ านการบริ การของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ด้ านสถานทีตังของสหกรณ์ เหมาะสม ด้ านความสะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ์ ด้ านสวัสดิการ (เช่น ค่ารักษาพยาบาล) และด้ าน
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอํานาจทํานายร้ อยละ 51 (R-square=0.51) อย่างมีนยั สําคัญที 0.05
คําสําคัญ: ปั จจัยด้ านสหกรณ์ การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน สหกรณ์การเกษตร

Abstract
The purposes of this research were to study the opinions on cooperative factors and operational participation
factors, to compare the operational participation of members of an agricultural cooperative in Suphanburi province
classified by personal factors, and to study cooperative factors affecting the operational participation of members of an
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agricultural cooperative in Suphanburi province. This research was quantitative research. The sample consisted of 357
members of an agricultural cooperative in Suphanburi province, calculated by using Taro Yamane's formula and using
simple random sampling. The instrument used was questionnaires. The statistics used for analysis were the frequency,
percentage, mean, standard deviation, independent t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis. The results
showed that the respondents had a high level of opinion about cooperative factors and the operational participation
factors of members of an agricultural cooperative in Suphanburi Province. Hypothesis testing results found that the
personal factors include gender, age, monthly income, and the duration of membership affected the participation in the
operation of an agricultural cooperative in Suphanburi province indifferently. As for the cooperative factors, consisting
of the stability of cooperatives, the credibility of the committee, the sense of belonging to the cooperative, service of
cooperative staff, suitability of cooperative location, ease of doing business with cooperatives, welfare (for example;
medical expenses), and information publicity, affected the participation of members of an agricultural cooperative in
Suphanburi province with prediction power of 51 percent (R-square =0.51), and at significance level at 0.05.
Keywords: cooperative factors, participation in the operation, agricultural cooperatives

บทนํา
ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ทีมีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึงอาชีพเกษตรกรรมเป็ นทีทราบกันว่า
มีความเสียงสูงในการประกอบอาชีพนี เพราะต้ องเจอ
ปั ญหามากมายต่อการดําเนินงาน เช่น ปั ญหาค่าใช้ จ่ายสูง
เกียวกับปุ๋ยเคมี สารเคมี พันธุ์พืชทีต้ องมีคณ
ุ ภาพเพือให้
ผลผลิตออกมามีคณ
ุ ภาพ ปั ญหาภัยธรรมชาติ ปั ญหา
จากการรบกวนจากศัตรู พืช เช่น เพลีย หนอน หนู หอย
เป็ นต้ น และปั ญหาด้ านราคาของผลผลิต ซึงปั ญหา
ของราคาขายผลผลิตในตลาดก็เป็ นปั ญหาทีสําคัญ
ของเกษตรกร โดยเกษตรกรมักถูกพ่อค้ าคนกลางกดราคา
ผลผลิตซึงไม่มีความเป็ นธรรมทางด้ านราคาตามโครงสร้ าง
และระบบการตลาด ทังนีเพราะพ่อค้ าคนกลางเหล่านัน
ได้ เล็งเห็นถึงความอ่อนแอของสังคมเกษตรกรรมไทย
จึงได้ แสวงหาแต่ผลประโยชน์ให้ ธุรกิจของตนเองและ
ผู้ทีเกี ยวข้ อง โดยไม่นึกถึงว่ากว่าเกษตรกรจะได้ ผล
ผลิตมาขายนันต้ องแลกมาด้ วยความยากลําบากมาก
เพียงใด ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ประเทศไทยได้ เล็งเห็น

ถึงความสําคัญของอาชี พเกษตรกรรมมากขึน และ
อยากให้ เกษตรกรมีขวัญและกําลังใจในการทําอาชีพนี
จึงได้ นําระบบสหกรณ์เข้ ามาใช้ แก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน
และให้ เกษตรกรได้ มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของ
ระบบสหกรณ์นี และผลจากการนําระบบสหกรณ์เข้ า
มาใช้ นนก็
ั ทําให้ เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขึน แต่ใน
ปั จจุบนั เกษตรกรเองก็ยงั ถูกเอาเปรี ยบจากพ่อค้ าคน
กลางอยู่ไ ม่ม ากก็ น้ อ ย โดยขึนอยู่กับ สถานการณ์ ที
เกิดขึน (Malai, & Kumjai, 2015)
สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
จัด ตังขึ นตามพระราชบัญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2511
โดยได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ นองค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ
จัด เป็ นสหกรณ์ อี ก ประเภทหนึ งที เกี ยวกับ สถาบัน
การเงิน มีจดุ มุง่ หมายเพือส่งเสริ มให้ สมาชิกออมและ
กู้ยืมเงินได้ เมือมีความจําเป็ น โดยมีการดําเนินงาน
เกี ยวกับ ธุร กรรมรั บฝากเงิ นของสมาชิ ก กิ จการให้ ก้ ู
การให้ บริ การตลอดจนถึงการจัดสวัสดิการในรู ปแบบ
การช่วยเหลือสมาชิกจําเป็ นต้ องมีการปรับตัวเพือการ
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แข่งขันอย่างต่อเนืองโดยเน้ นการให้ ความสําคัญกับ
การบริ การแก่สมาชิกทําให้ สมาชิก มีทางเลือกในการ
ใช้ บริ การมากขึน ปั ญหาในหลายด้ านเพราะสหกรณ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นสหกรณ์
ทีมีสมาชิกเข้ ามาใช้ บริ การจํานวนมากจําเป็ นต้ องมี
อุปกรณ์สาํ นักงานอย่างเพียงพอต่อการเข้ ามาใช้ บริ การ
นอกจากนีสถานทีตังต้ องมีความเหมาะสม สะอาดและ
มีความเป็ นระเบียบเพือง่ายต่อการเข้ ามาใช้ บริ การกับ
ทางสหกรณ์ เนืองจากมีสมาชิกจํานวนมากจึงทําให้
การเข้ าไปติดต่อประสานงาน การสือสาร รวมถึงการขอ
ความร่ วมมือในกิจกรรมทีสหกรณ์ ดําเนินการเป็ นไป
ได้ ยากขึน สหกรณ์ จึงจําเป็ นต้ องมีการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารอย่างละเอียดอย่างสมําเสมอ นอกจากนี
สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง หนึ งในจัง หวัด สุพ รรณบุ รี
มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยให้ สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินเสมือนกับเป็ นเจ้ าของของสหกรณ์
และใช้ หลักธรรมาภิบาลเข้ ามาใช้ ในการดําเนินงานด้ วย
แต่เนืองจากในอดีตทีผ่านมาสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึง
ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ ประสบปั ญหาการเข้ ามามีสว่ นร่ วม
จากสมาชิก อันเกิดจากในช่วงก่อนหน้ านีสหกรณ์การเกษตร
แห่ง หนึงในจังหวัด สุพ รรณบุรี อาจไม่ไ ด้ เ ล็ง เห็ นถึ ง
ความสําคัญเกียวกับการมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน
เท่าไรนัก จึงทําให้ สมาชิกเพิกเฉยไปในระยะหลังสมาชิก
บางรายมาใช้ บริ การเพียงการกู้เงินไปเป็ นทุนในการ
ทําการเกษตร บางรายกู้ ปั จจัยการผลิต บางรายมาเพือ
ซือสินค้ าเท่านัน แต่ไม่ได้ มีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน
ด้ านอืน ๆ (Agricultural Cooperative in Suphan Buri
Province, 2020) ดังนันผู้วิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาปั จจัย
ด้ านสหกรณ์ทีส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกในการ
ดํ าเนิ นงานของสมาชิ กสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึ งใน
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จังหวัดสุพรรณบุรี เพือจะนําผลจากการวิจยั ไปปรับปรุ ง
และพัฒนาถึงการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในด้ า น
ต่าง ๆ และขันตอนการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที รวมทัง
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก รวมทังนํามาเสนอแนะ
เป็ นแนวทางพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง ในการให้ บ ริ ก ารที มี
ประสิทธิภาพยิงขึน รวมถึงคุณภาพของการให้ บริ การ
จะสามารถทําให้ สมาชิกเกิดความพึงพอใจและเกิ ด
การมีสว่ นร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอย่างสมําเสมอ
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี ยวกั บ ปั จจั ย
ด้ านสหกรณ์ และการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื อเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงใน
จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์ ที ส่ง ผลต่ อ
การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน มีส่วนร่ วม
ในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่ง
หนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ตัว แปร
ส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิ จั ย เรื อง ปั จจั ย ด้ านสหกรณ์ ที ส่ ง ผล
ต่อการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการดําเนินงานของ
สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง หนึ งในจัง หวัด สุพ รรณบุ รี
ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมดังนี
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1. บริ บทเกียวกับสหกรณ์ การเกษตรแห่ ง
หนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
จัด ตังขึนตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ พ.ศ. 2511
โดยได้ รับจดทะเบียนเมือวันที 1 ธันวาคม 2517 ดําเนิน
กิจการ ดังนี 1) ธุรกิจสินเชือ 2) ธุรกิจฝากออมทรัพย์
3) ธุ ร กิ จ การตลาด การจัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า อุป โภค
บริ โภค ปุ๋ยยา ปั| มนํามัน 4) ตลาดกลางข้ าวเปลือก
สหกรณ์ มี ห น้ า ที โดยยึ ดหลักตามวิ ส ัยทัศน์ (vision)
สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี “เป็ น
สหกรณ์ทีมีความมันคงทางการเงิน การให้ บริ การทีเป็ น
เลิศ เสริ มสร้ างพันธมิตร ส่งเสริ มวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และมุง่ ดําเนินการตามภารกิจ คือ
1) มุ่งเน้ นเป็ นแหล่งทุนทีเป็ นธรรม และเต็มใจบริ การ
2) มุง่ เน้ นการสร้ าพันธมิตร 3) น้ อมนําและส่งเสริ มวิถี
ชีวิตตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. แนวคิดเกียวกับสหกรณ์
ความหมายของสหกรณ์ Thienlam (2017)
ได้ ให้ ความหมายว่า สหกรณ์เป็ นองค์การของสมาชิก
ซึงเป็ นผู้ใช้ บริ การของสหกรณ์หรื อเป็ นการประกอบการ
ทางเศรษฐกิ จแบบหนึงทีเกิดจากความร่ วมมือด้ วย
ความสมัค รใจของสมาชิ ก การดํ า เนิ น งานยึด หลัก
ประชาธิปไตย ไม่ได้ แสวงหากําไรแต่ม่งุ ส่งเสริ มฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ ของสมาชิ กให้ มี การออมทรั พย์ หรื อ
สะสมทรั พ ย์ ไ ว้ ใ ช้ จ่ า ยในยามต้ อ งการ มี ก ารเฉลี ย
ผลประโยชน์ ก ลับ คื น ไปยัง สมาชิ ก ตามส่วนที ได้ ใช้
บริ การในสหกรณ์ โดยมี ความมุ่งหมาย อุดมการณ์
วัตถุประสงค์ และหลักการสหกรณ์ รวมถึง Kitoa
(2019) ได้ ให้ ความหมายว่า สหกรณ์ หมายถึง องค์กร
ทีคณะบุคคลรวมตัวกันมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนิน
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กิจกรรมเพือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึงกันและ
กันและเพือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอันจะ
นําไปสูก่ ารกินดีอยูด่ ีมีสนั ติสขุ ของมวลสมาชิก
องค์ ป ระกอบเกี ยวกั บ สหกรณ์ ผู้วิ จัย ได้
ศึกษาจากงานวิจัยทีเกี ยวข้ องกับองค์ประกอบของ
ปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์ ห ลายเรื อง ได้ แก่ งานวิ จัย ของ
Kadtima (2013); Wongsaythong (2014); Malai, &
Kumjai (2015) ทํา ให้ ผ้ ูวิจ ัย ได้ ส รุ ป องค์ ป ระกอบ
ด้ านสหกรณ์เพือใช้ ในการศึกษาครังนี จํานวน 10 ด้ าน คือ
ด้ านความมันคงของสหกรณ์ ด้ านความน่าเชือถือของ
กรรมการดําเนินการ ด้ านความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของสหกรณ์
ด้ านการบริ การของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ด้ านสถานทีตัง
ของสหกรณ์เหมาะสม ด้ านความพร้ อมของสหกรณ์
ด้ า นความสะดวกในการทํ า ธุ ร กิ จ กับ สหกรณ์
ด้ า นผลตอบแทนที ได้ รั บ (เงิ น ปั น ผล เงิ น เฉลียคื น )
ด้ านสวัสดิการ (เช่น ค่ารักษาพยาบาล) และด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
3. แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงาน
ความหมายเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงาน Udomchaipatanakit (2015) ยังได้ ใ ห้
ความหมายว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งาน
หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของบุคลากรภายใน
องค์กรภายใต้ ความเกียวข้ องทางจิตใจของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลทีเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กร
ในระดับต่าง ๆ เพือให้ เกิดผลประโยชน์ต่อกิจกรรมที
ร่ วมมือกันดําเนินการ รวมทัง Siriphat (2016) ได้ ให้
ความหมายว่ า ปั จจั ย ที ทํ า ให้ เกิ ด แรงกระตุ้ นแก่
ประชาชนที ส่ง ผลกระทบต่ อ การมี ส่ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงาน ได้ แก่ ปั จจัยภายในตัวบุคคล คือ ความรู้ สกึ
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ความคาดหวั ง และความต้ องการที จะผลัก ดั น
และปั จ จัย ภายนอก คือ แรงเสริ ม ที ช่ว ยกระตุ้ น
ให้ ปั จ จัย ในตัว บุค คลเกิ ด การมีส ่ว นร่ ว มมากขึ น
คือ รางวัล ตอบแทน สภาพแวดล้ อ มทางสัง คม
การเมือง เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี นอกจากนี Nunthawong
(2016) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่า การมี ส่ว นร่ ว มในการ
ดํา เนิน งาน คือ การร่ ว มมือ กัน อย่า งจริ ง จัง โดยที
ทุก ฝ่ ายต้ อ งร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ตัด สิ น ใจคิ ด ค้ น
ปั ญหาร่ วมลงทุนและรั บผลประโยชน์ ตอบแทนร่ วม
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล และดํา เนิน การ
ต่าง ๆ ในสังคม รวมตลอดถึงการจัดการทรั พยากร
ทีมีอยูใ่ นสังคมด้ วยตนเอง
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มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ ก ารเกษตรพร้ าว จํ า กัด อํ าเภอพร้ าว
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทัง Arunsinprasert (2018) ศึกษา
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในการดําเนินงานของสหกรณ์
กรณีศกึ ษาสหกรณ์หมูบ่ ้ านสหพร จํากัด จังหวัดนครปฐม
งานวิจัยของ Kungsapruktikul (2006) ศึกษาปั จจัย
ที มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก กลุ่ ม เกษตร
สามั ค คี ร วมใจผู้ ใช้ นํ าชลประทาน อํ า เภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี งานวิจัยของ Suphajaroenkool, &
Laeheem (2018) ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วม
ในการบริ หารงานสหกรณ์ ข องสมาชิ ก สหกรณ์
เครดิตยูเนียนคอหงส์ จํากัด อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และงานวิ จัย ของ Kadtima (2013) ศึ ก ษา
องค์ ป ระกอบของการมี ส่ ว นร่ วมในการ ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในการ
ดําเนิ นงาน ผู้วิจัยได้ ศึกษาจากงานวิจัยทีเกียวข้ อง ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ นิคมนครชุม จํากัด จังหวัด
กับองค์ประกอบของการมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน กํ า แพงเพชร รวมทังงานวิ จัย ของ Wongsaythong
หลายเรื อง ได้ แก่ งานวิจยั ของ Keawhawong (1998); (2014) ศึก ษาปั จ จัย ที มีผ ลต่อ การมีส ่ว นร่ ว มใน
Chompunth (2012); Yokjinda (2014); Panyapinan, การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของสมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตร
& Techatanminasakul (2015); Palarangsri, & เมื องลําปาง จํ า กัด และงานวิ จัย ของ Khamtavee,
Pookaiyaudom (2016); Bunyalit (2017) ทําให้ ผ้ วู ิจัย Kruekum, Rungkawat, & Sakkatat (2018) ศึกษา
ได้ สรุ ป องค์ ป ระกอบด้ านการมี ส่ ว นร่ ว มในการ การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการดําเนินงานสหกรณ์
ดําเนินงานเพือใช้ ในการศึกษาครังนี จํานวน 4 ด้ าน การเกษตรประตูป่า จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
คือ ด้ านการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ด้ านการมีสว่ น
จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว
ร่ วมในการดําเนินงาน ด้ านการมีส่วนร่ วมในการรับ ผู้ วิ จั ย สามารถเขี ย นกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา
ผลประโยชน์ และด้ านการมีสว่ นร่ วมในการควบคุม/ งานวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์ ที ส่ง ผลต่อ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
การมี ส่ ว นร่ วมในการดํ า เนิ น งานของสมาชิ ก
ผู้วิ จั ย ได้ ทบทวนงานวิ จั ย ที เกี ยวข้ อง ดัง นี สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง หนึ งในจัง หวัด สุพ รรณบุ รี
งานวิจยั ของ Malai, & Kumjai (2015) ศึกษาปั จจัยที ได้ ดงั (Figure 1)
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independent variable
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dependent variable

personal factors:
- gender
- age
- monthly income
- member period
cooperative factors:
- cooperative security
- the creditability of the committee
- the sense of belonging to the cooperative
- service of cooperative staff
- appropriate location
- readiness of cooperative
- ease of doing business
- dividends
- welfare
- public relations information

member participation in operations – an
agricultural cooperative in Suphanburi
- participation in decision making
- participation in operations
- participation in receiving benefits
- participation in control/audit of cooperative affairs

Figure 1 Research conceptual framework.
วิธีการศึกษา
งานวิจัยเรื อง ปั จจัยด้ านสหกรณ์ทีส่งผลต่อ
การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นงานวิจยั
เชิงปริ มาณ และมีวิธีการศึกษา ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ ในการวิจัย ครั งนี คื อ สมาชิ ก
สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง หนึ งในจัง หวัด สุพ รรณบุ รี
จํานวน 3,310 คน (Agricultural Cooperative in
Suphan Buri Province, 2020) (ข้ อ มูล ณ วัน ที
8 สิงหาคม 2563) และคํานวณกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร
ของ Taro Yamane โดยกําหนดค่าความเชือมัน 95
เปอร์ เซ็นต์ และค่าความคาดเคลือน 5 เปอร์ เซ็นต์ ได้

กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 357 คน การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี
ส่ว นที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ข้ อ มูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และรายได้ ต่อเดือน
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 4 ข้ อ
ส่ว นที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จ จัย
ด้ านสหกรณ์ ข องสหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง หนึ งใน
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(rating scale) โดยแบ่งเป็ น 10 ด้ าน
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ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการมีสว่ นร่วม
ในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
โดยแบ่งเป็ น 4 ด้ าน
ส่วนที 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
การวัดระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างใน
ส่วนที 2 และ 3 มีคําตอบให้ เลือก 5 ระดับ (Best, 1997)
โดยกําหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนในแต่ละระดับ คือ
มากทีสุด เท่ากับ 5, มาก เท่ากับ 4, ปานกลาง เท่ากับ 3,
น้ อย เท่ากับ 2 และ น้ อยทีสุด เท่ากับ 1 โดยกําหนดเกณฑ์
การแปลความหมาย ดังนี 4.21-5.00 หมายความว่า
มากทีสุด 3.41-4.20 หมายความว่า มาก 2.61-3.40
หมายความว่า ปานกลาง 1.81-2.60 หมายความว่า น้ อย
และ 1.00-1.80 หมายความว่า น้ อยทีสุด
ทังนี แบบสอบถามมีคา่ ความตรงตามเนือหาโดย
พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคําถาม และวัตถุประสงค์
จากผู้เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน (item objective congruence
index: IOC) พบว่า ข้ อคําถามทุกข้ อมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.671.00 และมี การนํ าแบบสอบถามมาทดลองกั บกลุ่ม
ตัวอย่างที ใกล้ เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่ างจริ ง คื อ สมาชิ ก
สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดชัยนาท จํานวน
30 ชุด เพื อหาค่ า ความเชื อมันหรื อ ค่า สัม ประสิท ธิ†
แอลฟ่ าตามวิธีของครอนบาค ซึงค่าทีได้ อยู่ระหว่าง
0.71-0.95 และค่าความเชือมันของแบบสอบถามใน
ภาพรวมทังฉบับเท่ากับ 0.96 ซึงค่าความเชือมันทีได้
มากกว่า 0.70 (Vanichbancha, 2007) ทําให้ แบบสอบถาม
มีความน่าเชือถือและสามารถนําไปใช้ ในการวิจยั ได้
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ช้
แบบสอบถามเก็ บข้ อมู ล จากสมาชิ กสหกรณ์
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การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 357
ตัวอย่าง
แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลที
มี ผ้ ูร วบรวมไว้ ทังหน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชน คื อ
หนัง สือ วิ ช าการ บทความ วิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานที
เกียวข้ อง และข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ
ใช้ วิ เ คราะห์ เ กี ยวกั บ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ตอบ
แบบสอบถามและค่ า เฉลี ย และค่ า ส่ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน ใช้ วิเคราะห์ ระดับความคิด เห็น เกี ยวกับ
ปั จจั ย ด้ านสหกรณ์ และการมี ส่ ว นร่ วมในการ
ดําเนินงานของสมาชิก
สถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การทดสอบค่าทีแบบอิสระ
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(one-way ANOVAs: F-tests) ใช้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
เกียวกับการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิก
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล (สมมติฐานที 1) และ
การวิ เคราะห์ ส มการถดถอยแบบพหุคูณ (multiple
regression analysis) ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเกี ยวกับ
ปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์ ส่ง ผลต่อ การมี ส่ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงใน
จังหวัดสุพรรณบุรี (สมมติฐานที 2)
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.34
มีอายุ 51 ปี ขึนไป จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.06
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มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,000-20,000 บาท จํานวน 179 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 50.14 และมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ 6-10 ปี จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.85
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็น เกียวกับ
ปั จจัยด้ านสหกรณ์ ของสหกรณ์ การเกษตรแห่ ง
หนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาชิกทีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกียวกับ
ปั จจัยด้ านสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงใน
จังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.80,
S.D.=0.45) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุดคือ ด้ านความมังคงของสหกรณ์ อยูใ่ นระดับมาก
( ̅ =4.02, S.D.=0.56) รองลงมา คือ ด้ านการบริ การของ
เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =4.02, S.D.=0.59)
ด้ านความสะดวกในการทํ าธุ รกิ จกั บ สหกรณ์
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.02, S.D.=0.59) ด้ านทําเลทีตัง
ของสหกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.00, S.D.=0.60)
ด้ านความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของสหกรณ์ อยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.99, S.D.=0.57) ด้ านความพร้ อมของสหกรณ์
อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.94, S.D.=0.59) ด้ านผลตอบแทน
ที ได้ รั บ อยู่ ใ นระดับ มาก ( ̅ = 3.63, S.D.=0.81)
ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ ข้ อมูลข่า วสารของสหกรณ์
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.60, S.D.=0.72) ด้ านความ
น่าเชือถื อของกรรมการดําเนินการ อยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.42, S.D.=0.86) และด้ านทีมีคา่ เฉลียน้ อยทีสุด
คือ ด้ านสวัสดิการจากสหกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =3.22, S.D.=0.95) ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็น เกียวกับ
การมี ส่ วนร่ วมในการดํ า เนิ น งานของสมาชิ ก
สหกรณ์ การเกษตรแห่ งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
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สมาชิ กที ตอบแบบสอบถามมีค วามคิ ด เห็ น
เกียวกับการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิก
สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง หนึ งในจัง หวัด สุพ รรณบุ รี
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.92, S.D.=0.45)
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ านโดยเรี ยงลํ า ดั บ จาก
ค่า เฉลียมากไปหาน้ อ ย พบว่า ข้ อ ที มีค่า เฉลียมาก
ทีสุด คือ ด้ านการมีส่วนร่ วมในการรั บผลประโยชน์
อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.99, S.D.=0.57) รองลงมา คือ
ด้ านการมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.94, S.D.=0.55) ด้ า นการมีส่ว นร่ ว มในการ
ตัด สิน ใจอยู่ใ นระดับ มาก ( ̅ =3.90, S.D.=0.52)
และด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ ด้ านการมีส่วนร่ วม
ในการควบคุม/ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.89, S.D.=0.56) ตามลําดับ
4. ผลการเปรี ย บเที ย บการมี ส่ วนร่ วมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรแห่ งหนึง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
จาก (Table 1) ผลการเปรี ย บเทีย บความ
คิ ด เห็ น เกี ยวกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งาน
ของสมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ง หนึงในจัง หวัด
สุพ รรณบุรี จํ า แนกตามปั จ จัย ส่ว นบุค คล พบว่า
เพศ อายุ รายได้ ต่ อ เดื อ น และระยะเวลาการเป็ น
สมาชิ ก สหกรณ์ ที แตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี ในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อายุทีแตกต่างกัน
มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสหกรณ์ การเกษตร
แห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี การมีส่วนร่ วมในการ
ควบคุม /ตรวจสอบกิ จ การของสหกรณ์ แ ตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสําคัญที 0.05
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Table 1 Comparison of opinions on members’ participation in the operation of an agricultural
cooperative in Suphanburi province classified by personal factors.
participation categories
- participation in decision making
- participation in operations
- participation in receiving benefits
- participation in control/audit of
cooperative affairs
total
*

gender
p=0.56
p=0.47
p=0.89
p=0.16

age
p=0.24
p=0.06
p=0.21
p=0.02*

monthly income
p=0.23
p=0.84
p=0.19
p=0.51

cooperative membership period
p=0.40
p=0.37
p=0.30
p=0.24

p=0.45

p=0.06

p=0.32

p=0.27

p<0.05

(VIF) อยูร่ ะหว่าง 1.56-2.18 ซึงมีค่าน้ อยกว่า 10 รวมทัง
พิจารณาค่า Durbin-Watson ซึงมีคา่ 1.69 (Vanichbancha,
2007) สรุปว่าข้ อมูลนีเป็ นไปตามเงือนไขในการวิเคราะห์
การทดสอบเงือนไขในการวิเคราะห์สมการถดถอย สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้ นตรง จึงวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงพหุคณ
ู เส้ นตรง มีคา่ สัมประสิทธิ†สหสัมพันธ์ ระหว่าง ด้ านสหกรณ์ทีส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน
ตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.16-0.60 ค่า tolerance ของสมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ง หนึงในจัง หวัด
อยู่ระหว่าง 0.45-0.64 และค่า variance inflation factor สุพรรณบุรี ดัง (Table 2)
5. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านสหกรณ์ ทีส่ งผลต่ อ
การมี ส่ วนร่ วมในการดํ า เนิ น งานของสมาชิ ก
สหกรณ์ การเกษตรแห่ งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี

Table 2 The results of the analysis of cooperative factors affecting the members’ participation in the
operation of an agricultural cooperative in Suphanburi province.
participation in the operation
B
SE
β
constant
1.07
0.16
- cooperative security
0.20
0.04
0.24
- the creditability of the committee
0.08
0.04
0.10
- the sense of belonging to the cooperative
0.15
0.03
0.19
- service of cooperative staff
0.07
0.03
0.10
- appropriate location
0.09
0.04
0.12
- readiness of cooperative
0.05
0.03
0.07
- ease of doing business
-0.07
0.02
-0.12
- dividends
0.11
0.02
0.23
- welfare
-0.05
0.02
-0.10
- public relations information
0.06
0.03
0.10
adjusted R-square=0.50, R=0.71, R-square=0.51, Durdin-Watson=1.69
*
statistical significance p<0.05
cooperative factors

t

P

6.73
5.01
2.07
3.97
2.16
2.33
1.50
-2.49
4.47
-1.90
2.19

0.00
0.00*
0.03*
0.00*
0.03*
0.02*
0.13
0.01*
0.00*
0.05
0.02*
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จาก (Table 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านสหกรณ์
ทีส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิก
สหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
มีตวั แปรทํานาย 8 ตัวแปร คือ ด้ านความมันคงของสหกรณ์
ด้ านความน่าเชือถือของกรรมการดําเนินการ ด้ านความรู้ สกึ
เป็ นเจ้ าของสหกรณ์ ด้ านการบริ การของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ด้ านสถานทีตังของสหกรณ์เหมาะสม ด้ านความสะดวก
ในการทําธุรกิจกับสหกรณ์ ด้ านสวัสดิการ (เช่น ค่ารักษา
พยาบาล) และด้ านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ ซึงเป็ นตัวแปรอิสระส่งผลต่อการมีสว่ นร่วม
ในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัวแปรอิสระ 8 ตัวแปรดังกล่าว
สามารถร่วมกันทํานายการการมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน
ของสมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ง หนึงในจัง หวัด
สุพรรณบุรีได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
มีอํานาจทํานายร้ อยละ 51 (R-square=0.51)
เมือนําค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้ างสมการพยากรณ์
จะได้ ส มการพยากรณ์ พ บว่า ปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์ ที
ส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี
สมการคะแนนดิบ คือ
=1.07+0.20 (ด้ านความมันคงของสหกรณ์)
+0.08 (ด้ านความน่าเชือถือของกรรมการดําเนินการ)
+0.15 (ด้ านความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของสหกรณ์ )+0.07
(ด้ านการบริ การของเจ้ าหน้ าที สหกรณ์ ) +0.09
(ด้ านสถานที ตังของสหกรณ์ เ หมาะสม)+(-0.07)
(ด้ านความสะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ์)+0.11
(ด้ านผลตอบแทนทีได้ รับ (เงิ นปั นผล เงิ นเฉลียคืน )
+0.06 (ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล ข่า วสารของ
สหกรณ์)
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หรื อเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน
=0.24 (ด้ านความมันคงของสหกรณ์)+0.10
(ด้ านความน่าเชื อถื อของกรรมการดํ าเนิ นการ)+0.19
(ด้ านความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของสหกรณ์)+0.10 (ด้ านการ
บริ การของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์)+0.12 (ด้ านสถานทีตัง
ของสหกรณ์เหมาะสม)+(-0.12) (ด้ านความสะดวก
ในการทําธุรกิจกับสหกรณ์)+0.23 (ด้ านผลตอบแทน
ทีได้ รับ (เงิ นปั นผล เงินเฉลียคืน))+0.10 (ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์)
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ ที 1 เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกับ
ปั จจั ย ด้ า นสหกรณ์ และการมี ส่ ว นร่ วมในการ
ดําเนิ น งานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรแห่ ง
หนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
1. ปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์ ผลการวิจ ัย พบว่า
ปั จจัยด้ านสหกรณ์ ของสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
อยู่ใ นระดับ มาก ทังนี เพราะสหกรณ์ ข องสหกรณ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นสถาบัน
การเงิ นทีมีความมันคง และมีจุดมุ่งหมายเพือส่งเสริ ม
ให้ สมาชิ กออมและกู้ ยื ม เงิ น ได้ เมื อมี ค วามจํ า เป็ น
รวมทังสหกรณ์ยงั มีขนตอนในการให้
ั
บริ การทีเป็ นระบบ
และยัง ตังอยู่ใ นพื นที ที สมาชิ ก สามารถเดิ น ทางมา
ติดต่อได้ ง่าย จนทําให้ สมาชิกทุกคนมีความรู้ สึกว่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึงของการเป็ นเจ้ าของสหกรณ์แห่งนี
ทํา ให้ ส มาชิ กมี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับสหกรณ์ ไปใน
ทิศทางทีดี ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Malai, &
Kumjai (2015) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของ
สมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพร้ าว

78

จํากัด อําเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่ ทีพบว่า สมาชิกของ
สหกรณ์การเกษตรพร้ าว จํากัด มีความคิดเห็นเกียวกับ
การดําเนินงานของสหกรณ์อย่างมาก
2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานผลการวิจัย
พบว่า การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทังนีเพราะสหกรณ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ บริ การอย่าง
โปร่งใส โดยให้ สมาชิกทุกคนได้ มีสว่ นร่วมในผลประโยชน์
ของสหกรณ์ เสมอ เช่น เงิ น ปั นผล เป็ นต้ น จึ งทําให้
สมาชิกทุกคนอยากเข้ ามาร่ วมดําเนินงานกับสหกรณ์
ในทุก ๆ กิจกรรม และร่ วมกันตัดสินใจในเรื องต่าง ๆ
เพือความเป็ นธรรมกับสมาชิกทุกคน และสร้ างความ
เชื อมันให้ กับสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัด
สุพรรณบุรีไ ด้ เป็ นอย่างดี ซึงสอดคล้ องกับ งานวิจัย
ของ Arunsinprasert (2018) ศึกษาการมีสว่ นร่ วมของ
สมาชิ ก ในการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ กรณี ศึ กษา
สหกรณ์ หมู่บ้านสหพร จํากัด จังหวัดนครปฐม ทีพบว่า
สมาชิ กของสหกรณ์ มี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานเป็ น
อย่างมาก
วัตถุประสงค์ ที 2 เพือเปรียบเทียบการมีส่วนร่ วม
ในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตร
แห่ งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล
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อยู่เ สมอ และพร้ อมที จะเป็ นส่ว นหนึงของสหกรณ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี เพือให้ กิจการ
สามารถดําเนินงานต่อไปอย่างก้ าวหน้ า ปั จจัยส่วนบุคคล
จึงไม่สามารถเป็ นตัวแปรทีเปรี ยบเทียบได้ ว่าสมาชิก
ทีมีลกั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันออกไปจะมีสว่ นร่ วม
ในการดําเนินการแตกต่างกัน เพราะว่าทุกคนทีเป็ น
สมาชิ กส่วนใหญ่ มีส่วนร่ วมและให้ ความร่ วมมือกับ
สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง หนึ งในจัง หวัด สุพ รรณบุ รี
ในการดําเนินงานเสมอมา ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ Kungsapruktikul (2006) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อ
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรสามัคคีรวมใจ
ผู้ใ ช้ นํ าชลประทาน อํ า เภอเสาไห้ จัง หวัด สระบุ รี
ทีพบว่า อายุและรายได้ ไม่มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของ
สมาชิ ก กลุ่ม เกษตรสามัค คี ร วมใจผู้ ใ ช้ นํา และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Arunsinprasert (2018)
ศึกษาการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ กในการดํา เนิน งาน
ของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จํากัด
จังหวัดนครปฐม ทีพบว่า เพศ และระยะเวลาการเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ไม่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่ วมของสมาชิก
ในการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ และสอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ Suphajaroenkool, & Laeheem (2018)
ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
งานสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคอหงส์
จํากัด อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีพบว่า เพศ
ผลการการวิจยั พบว่า เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือน ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การมี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห าร
และระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ทีแตกต่างกัน งานสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ รวมทังไม่สอดคล้ อง
มีสว่ นร่วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กับงานวิจัยของ Sangthong, & Sastsara (2018)
แห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ศึกษาความต้ องการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการจัดการ
ทังนีเพราะสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงใน ท่องเที ยวทางนํ ารอบเกาะเมื องพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดสุพรรณบุรีทกุ คนมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน ที พบว่า อายุ และรายได้ ต่อ เดือ นมีค วามต้ อ งการ
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มีส่วนร่ วมในการจัด การท่องเที ยวทางนํารอบเกาะ
เมืองพระนครศรี อยุธยาในภาพรวมแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ ที 3 เพือศึกษาปั จจัยด้ านสหกรณ์ ทีส่ งผล
ต่ อการมี ส่ วนร่ วมในการดํ าเนิ นงานของสมาชิ ก
สหกรณ์ การเกษตรแห่ งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการการวิ จัย พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นสหกรณ์
ด้ านความมันคงของสหกรณ์ ด้ านความน่าเชือถือของ
กรรมการดําเนินการ ด้ านความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของสหกรณ์
ด้ านการบริ การของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ด้ านสถานทีตัง
ของสหกรณ์ เหมาะสม ด้ านความสะดวกในการทํา
ธุรกิจกับสหกรณ์ ด้ านผลตอบแทนทีได้ รับ (เงินปั นผล
เงิ นเฉลียคื น) และด้ านการประชาสัมพันธ์ ข้อ มูล
ข่าวสารของสหกรณ์ ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานของสมาชิ กสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทังนีเพราะสหกรณ์ การเกษตร
แห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นแหล่งเงินทุนทีคอย
สนับสนุน สมาชิ ก จึง ต้ อ งบริ หารเงิ นทุนให้ เพี ยงพอ
ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ เพือสามารถให้ บริ การ
สมาชิ กได้ อย่างทัวถึง รวมไปถึงการดําเนินงานด้ วย
ความโปร่ งใส มีการแสดงข้ อมูลเกียวกับงบประมาณ
แผนงานอย่างถูกต้ อง และต้ องรักษาภาพลักษณ์ ทีดี
ของสหกรณ์เพือให้ สมาชิกเกิดความมันใจ ซึงเกิดจาก
การการบริ การของเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์เป็ นสิงสําคัญ
อีก ทังยัง ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อมของอุป กรณ์
และความสะอาดในการบริ การ นอกจากนีสหกรณ์
ต้ องมี ก ารชี แจงรายละเอี ย ดให้ กั บ สมาชิ ก อย่ า ง
ถูกต้ อง เช่น เรื องค่าตอบแทน เงินปั นผล เป็ นต้ น ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kungsapruktikul (2006)
ศึ ก ษาปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ วมของสมาชิ ก
กลุม่ เกษตรสามัคคีรวมใจผู้ใช้ นําชลประทาน อําเภอ
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เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทีพบว่า ด้ านความน่าเชื อถื อ
ของผู้นํากลุ่ม การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุม่ เกษตรสามัคคีรวมใจผู้ใช้ นํา
ชลประทาน รวมทังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kadtima
(2013) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของสมาชิก
ในการดํ าเนิ นธุ รกิ จของสหกรณ์ นิ คมนครชุม จํ า กัด
จัง หวัด กํ า แพงเพชร ที พบว่า ด้ า นความมันคงของ
สหกรณ์ ด้ า นเจ้ าหน้ า ที ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร ส่ง ผลต่อ การมี
ส่วนร่ วมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wongsaythong (2014)
ศึก ษาปั จ จัย ที มีผ ลต่อการมี ส่วนร่ ว มในการดํา เนิ น
ธุ ร กิ จ ของสมาชิ ก สหกรณ์ ก ารเกษตรเมื อ งลํ า ปาง
จํากัด ทีพบว่า ด้ านความมันคงของสหกรณ์ มีผลต่อ
การมีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตร อีกทังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Malai,
& Kumjai (2015) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการมีสว่ น
ร่ ว มของสมาชิ ก ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์
การเกษตรพร้ าว จํากัด อําเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
ทีพบว่า ด้ านความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของสหกรณ์ ด้ านความ
สะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ์ ด้ านผลตอบแทนที
ได้ รับ (เงินปั นผล เงินเฉลียคืน) มีผลต่อการมีสว่ นร่ วม
ของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตร
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Khamtavee, Kruekum,
Rungkawat, & Sakkatat (2018) ศึกษาการมีสว่ นร่วม
ของสมาชิกในการดําเนินงานสหกรณ์การเกษตรประตูป่า
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ทีพบว่า การได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารด้ านการเกษตรและสหกรณ์จากสือต่าง ๆ
ส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกในการดําเนินงาน
สหกรณ์ การเกษตร และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Arunsinprasert (2018) ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
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สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ควรมีการจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิกเพือเป็ นสิงจูงใจ
ให้ สมาชิกเกิดความจงรักภักดีกบั สหกรณ์ เช่น การจัด
สวัสดิการเกียวกับความช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
สมาชิกทีเรี ยนดี การช่วยเหลือสมาชิกทีประสบภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ เป็ นต้ น นอกจากนีสหกรณ์ การเกษตร
สรุ ป
งานวิจัย เรื องปั จจัย ด้ านสหกรณ์ ทีส่งผลต่อ แห่ ง หนึ งในจัง หวัด สุพ รรณบุรี ควรมี ก ารฝึ กอบรม
การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการของสหกรณ์ ทางด้ าน กฎ ระเบียบ ใน
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนํา การทํางาน และมาตรฐานการให้ บริ การแก่สมาชิ ก
ผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ได้ ดังนี สมาชิ กสหกรณ์ เพิมมากขึน และควรเพิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์อืน ข่า วสารของสหกรณ์ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายเพื อให้
ๆ รวมทังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ ทราบ สมาชิกของสหกรณ์ได้ ทราบข่าวสารอย่างทัวถึง
2. การมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงานของสหกรณ์
ถึงปั จจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
และสามารถนําผลวิจัยมาใช้ ในการวางแผนในการ การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ดํา เนิน งานขององค์ ก ร และเป็ นแนวทางในพัฒ นา
และปรับปรุ งการให้ บริ การแก่สมาชิกได้ ผลการวิจัย ควรมีการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกของสหกรณ์ได้ มีสว่ นร่ วม
พบว่า ปั จจัย ด้ านสหกรณ์ และการมีส่วนร่ วมในการ ในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับแผนทางการเงินของ
ดําเนินงานของสมาชิ กสหกรณ์ การเกษตรแห่งหนึง สหกรณ์ รวมทังการประเมินผล การตรวจสอบ ทังด้ าน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก ดังนันสหกรณ์ ธุรกิ จ การจัดหาสินค้ ามาจํ าหน่าย และการประเมิ นการ
ควรจัด สวัสดิ การให้ แก่ส มาชิ กเพิมมากขึนเพือเป็ น ทํางานของเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ด้วย นอกจากนีสหกรณ์
สิ งจูง ใจให้ ก ับ สมาชิ ก และควรมีก ารจัด ประชุม การเกษตรแห่งหนึงในจังหวัดสุพรรณบุรี ควรเปิ ดโอกาส
คณะกรรมการโดยมีตวั แทนของสมาชิกเข้ าร่ วมทุกครัง ให้ สมาชิ กของสหกรณ์ มี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจใน
เพือให้ สมาชิกทุกคนได้ ร้ ู สกึ ว่าตนเองมีสว่ นร่ วมเสมอ หลาย ๆ ด้ าน เช่น การกํ าหนดวงเงิ นกู้หรื อคํ าประกัน
รวมทังให้ มีการประชาสัมพันธ์ ด้านต่า ง ๆ หลาย ๆ ประจํ าปี ร่ วมแสดงความคิ ด เห็ น เกี ยวกั บ การ
ช่องทาง เนืองจากสถานการณ์ปัจจุบนั สมาชิกเกือบ ดําเนินงานของสหกรณ์ ในแต่ละปี หรื อมีส่วนร่ วมใน
ทุก คนมี เ ทคโนโลยี ที ทัน สมัย ทํ า ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แผนงานการดําเนินงานของสหกรณ์ประจําปี เป็ นต้ น
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