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บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1. เพื่อศกึษารปูแบบแรงจงูใจทีส่่งผลท าใหส้มาชกิเขา้มามี
ส่วนรว่มในการท าธุรกจิรวบรวมผลผลติกบัสหกรณ์ ของสมาชกิสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพืน้ที่
อ าเภอทา้ยเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา  2. เพื่อศกึษาตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ
การมสี่วนร่วมในการท าธุรกจิรวบรวมผลผลติกบัสหกรณ์ภาคเกษตรในพื้นทีอ่ าเภอทา้ยเหมอืง
และอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา  3. เพื่อศกึษาระดบัความเชื่อมัน่ต่อระบบสหกรณ์ของสมาชกิ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ทีอ่ าเภอทา้ยเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ซึง่เป็นการ
วจิยัเชงิส ารวจ (exploration research) เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างในพื้นที่อ าเภอทา้ยเหมอืง
และ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา จากประชากร จ านวน 200 คน ค่าสถติทิี่ใช้วเิคราะห์ ม ี2 
ส่วน คือ 1.สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)              
2.สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  

ผลการศึกษาพบว่า (1.) ค่าเฉลี่ยดา้นแรงจงูใจทีส่่งผลท าใหส้มาชกิเขา้มามสี่วนร่วม 
อยู่ในเกณฑ ์มากที่สุดทุกดา้น  (2.) ตวัแปรแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสี่วนร่วมทัง้ 4 
ด้านมีความผันแปรของการมีส่วนร่วมแบบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทุกด้าน                    
การเปลีย่นแปลงไปของแรงจงูใจแต่ละดา้นลว้นส่งผลต่อระดบัการมสี่วนร่วมใหเ้ปลีย่นแปลงตาม  
( 3.) การศกึษาระดบัความเชื่อมัน่ต่อระบบสหกรณ์ของสมาชกิสหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ที่
อ าเภอทา้ยเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา โดยการวเิคราะหค์่าสถติขิองตวัแปรตาม 
ดา้นความส าเรจ็ในการด าเนินงาน จ านวน 4 ขอ้ ทุกขอ้อยูใ่นเกณฑม์ากทีสุ่ด   

 
 
 



 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สหกรณ์ คอื "องค ์กรๆ หนึ่ง ที ่เก ิดขึ้นจากการรวมกลุ ่มกนัด้วยความสมคัรใจ      
เพื่อด าเนินงานทัง้ในด้านความคดิ ระบบบรหิารจดัการผลผลติ และบุคคลโดยใช้หลกั
ปร ะชาธ ปิ ไตย  เพื ่อ สนองความต ้อ งก าร  ( อ นัจ า เ ป็น )  ทั ง้ ด ้าน เ ศรษฐก ิจ  ส งั คม                 
และวฒันธรรม" (กรมส่งเสรมิสหกรณ์,2564) 

การศึกษาวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้หยบิยกสหกรณ์ภาคการเกษตรมาเพื่อศึกษา เนื่องด้วย
สหกรณ์ภาคการ เกษตร เ ป็นสหกรณ์ที่ ใ กล้ชิดกับประชาชนส่ วน ใหญ่ ในประ เทศ                        
ซึง่จะประกอบดว้ยสหกรณ์ 3 ประเภท คอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม 
แต่ด้วยระยะเวลาที่จ ากดั ผู้วจิยัจ าเป็นที่จะต้องศกึษาเพยีง สหกรณ์การเกษตร ประเภทเดยีว 
เป็นหลัก  ปจัจุบันสหกรณ์การเกษตร ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ
กิจกรรมเช่น การติดต่อขายที่รวดเร็ว การแทรกแซงจากระบบเสรทีุนนิยม การผูกขาดทาง
การค้าการแข่งขนัด้านการบรกิาร ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ลดลง ปญัหาเศรษฐกิจ    
ปญัหาครอบครวั นโยบายภาครฐั วถิกีารท าการเกษตร ฯลฯ ต่างเป็นสาเหตุทีส่่งผลต่อความคดิ
และทศันคตขิองคนเปลีย่นตามไปดว้ย ซึง่จากสาเหตุขา้งต้น ส่งผลต่อเศรษฐกจิ สงัคมการเมอืง 
วฒันธรรม การศกึษา และการประกอบอาชพีเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย รปูแบบธุรกจิในอดตีจงึ
จ าเป็นที่จะต้องปรบัตวัเองเพื่อความอยู่รอด ธุรกิจของสหกรณ์ก็เช่นกัน ปจัจุบนัการซื้อขาย
ผลผลติทางการเกษตรที่มกีารแบ่งสนัปนัส่วนจากภาคเอกชนมากขึน้ โดยมจีุดสนใจด้านราคา
และการบรกิารที่รวดเรว็เป็นหลกัดงึดูด ซึ่งเมื่อมกีารเขา้มาของภาคเอกชนเป็นระยะเวลาหนึ่ง             
การผูกขาดกเ็ริม่เกดิขึน้เป็นวงกวา้งมกีารกดราคาผลผลติตัง้แต่ต้นทางส่งผลใหร้าคาผลผลติต ่า
ต่อเนื่อง คนกลางมกีารจบัมอืกนัและสามารถก าหนดราคารบัซือ้ไดอ้ย่างเสร ี

เพราะฉะนัน้การคานอ านาจเพื่อต่อรองโดยการรวบรวมรบัซื้อผลผลตินัน้จะต้องมกีาร
รวบรวมกนัเป็นหมู่คณะผลผลติมจี านวนทีม่ากพอเพื่อทีจ่ะเจรจาต่อรองการรบัซือ้ของคนกลาง
นัน้ย่อมเป็นสิง่ทีเ่กษตรกรทุกคนควรให้ความส าคญั แต่การทีจ่ะรวมตวัเกษตรกรนัน้ย่อมท าได้
ยากเนื่องจากขอ้จ ากดัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรวบรวมผลผลติ    
ท าให้ปรมิาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรลดลงด้วย เมื่อเราพอที่จะเข้าใจภาพรวมแล้วนัน้      
การจูงใจจงึจ าเป็นต้องมเีหตุผลและหลกัการการจูงใจที่ด ีเพื่อที่จะให้สมาชกิฯเข้ามารวบรวม
ผลผลติให้มากที่สุด สาเหตุและปจัจยัใดเกี่ยวข้องจงึเป็นเหตุที่ต้องมกีารศึกษาเพื่อหาความ
ชดัเจนเกี่ยวกับเรื่อง ดงักล่าว คอืแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจมสี่วนร่วมในการท าธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่อ าเภอท้ายเหมือง            
และอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 



 

ซึ่งจากปญัหาตามที่กล่าวมานัน้ หากสมาชิกของสหกรณ์ไม่ช่วยกันสนับสนุนธุรกิจ     
ของสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็หมดความส าคัญต่อชุมชนและก็จะต้องหยุดด าเนินการในที่สุด 
เพราะฉะนัน้หากสมาชิกได้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก          
และเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สหกรณ์แลว้นัน้ สมาชกิกจ็ะต้องใหค้วามส าคญักบัสหกรณ์
ช่วยเหลอืสหกรณ์ สหกรณ์ก็จะให้ความส าคญักบัสมาชกิช่วยเหลอืสมาชกิเช่นกนั ต่างก็ต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกัน สมาชิกน าผลผลิตมารวมกันเพื่อขายโดยมีสหกรณ์เป็นตัวกลางรวบรวม        
เพื่อเพิม่อ านาจการต่อรองผลกัดนัราคาผลผลติสูงขึน้ ช่วยคานอ านาจการถูกกดราคา ร่วมดว้ย
ช่วยกนัเป็นความสามคัคทีีย่ ัง่ยนืน าพาความส าเรจ็ตามทีต่ ัง้จุดมุ่งหมายพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
ของประเทศสบืไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

เพื่อศกึษารูปแบบแรงจงูใจทีส่่งผลท าใหส้มาชกิเขา้มามสี่วนร่วม และเพื่อศกึษาตวัแปร
ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสี่วนร่วม ในการท าธุรกจิรวบรวมผลผลติกบัสหกรณ์  และเพื่อศกึษา
ระดับความเชื่ อมัน่ ต่อระบบสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการ เกษตร ในพื้นที่                             
อ าเภอทา้ยเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา   

ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาวจิยันี้เป็นการศึกษาวจิยั เรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจมสี่วนร่วม      
ในการท าธุ รกิจ รวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการ เกษตร                          
ในพื้นที่ อ าเภอทา้ยเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ซึง่เป็นการววิเคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
โดยมขีอบเขต คอื 1.) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา จ านวน 200 คน 
ทีอ่าศยัอยู่ในทอ้งทีด่ าเนินงานของสหกรณ์  2.) ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อศกึษาตามตวัแปร       
ที่ก าหนดที่มผีลต่อแรงจูงใจในในการท าธุรกิจรวบรวมผลผลติกบัสหกรณ์ของสมาชกิสหกรณ์   
3.) ขอบเขตของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นการตอบแบบสอบถามรปูแบบส ารวจใชแ้บบฟอรม์
ค าถามกรอกขอ้มูลลงบนกระดาษ และกรอกแบบสอบถามผ่านระบบ Google form  4.) 
ขอบเขตดา้นระยะเวลา รายงานการคน้ควา้อสิระครัง้นี้ ใชร้ะยะเวลาตัง้แต่ เดอืน สงิหาคม 2564           
ถงึ เดอืน ธนัวาคม 2564 รวมเวลา จ านวน 4 เดอืน  

 
 
 
 
 
 
 



 

สมมติฐานการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดสมมตฐิานการวจิยัไว ้3 ประการ คอื 

1 ปจัจยัส่วนบุคคลของสมาชกิสหกรณ์ทีต่่างกนั ส่งผลส่งผลต่อการตดัสนิใจมสี่วนร่วม
ในการท าธุรกจิรวบรวมผลผลติกบัสหกรณ์แตกต่างกนั  

2. ระดบัของแรงจูงใจแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจมสี่วนร่วมในการท าธุรกิจ
รวบรวมผลผลติกบัสหกรณ์แตกต่างกนั 

3 แรงจงูใจทีเ่ปลีย่นไป ส่งผลใหก้ารมสี่วนรว่มเปลีย่นแปลงไป 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ได้ทราบถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องที่มผีลต่อการมีส่วนร่วมในการรวบรวมผลผลิต             

ทางการเกษตรกบัสหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ทีอ่ าเภอทา้ยเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั
พงังา 

2. น าไปปรบัปรุงพฒันารูปแบบการรวบรวมผลผลติทางการเกษตรของสหกรณ์ภาค
การเกษตรในพื้นที่อ าเภอท้ายเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังาให้มคีวามสอดคล้อง      
กบัความเป็นจรงิ 

3. เพื่อภาคราชการได้ก าหนดแนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนได้อย่างตรงจุด        
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

4. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับการจัดการผลิตผลทางการเกษตรในอนาคต           
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั 

5. เพื่อทีจ่ะไดน้ าไปก าหนดแผนและกลยทุธท์ีจ่ะสามารถจงูใจสมาชกิในการด าเนินธุรกจิ
รวบรวมผลผลติของสหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ที ่ 

6. ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้หน่วยงานทีดู่แลรบัผดิชอบ สามารถน าไปปรบัใชใ้นการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อที่จะส่งเสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และใชง้บประมาณไดอ้ย่าง
คุม้ค่าและเกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
1.ประชากรการวิจยัและกลุ่มตวัอย่างวิธิทีการสุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากรการวจิยั  ประชากรในการวจิยัครัง้นี้  คอื สมาชกิสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในพื้นที่อ าเภอท้ายเหมอืงและอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ซึ่งการวจิยัครงันี้มปีระชากรการ
ก าหนดแรกเริม่ จ านวน 200 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการเกบ็ขอ้มลูในท าการวจิยั ไดก้ าหนด
ตัง้แต่ตอนตน้ จ านวน 30 คน  

 



 

2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2.1 ศกึษาจากเอกสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตของการ

วจิยั และสรา้งเครือ่งมอืวจิยัใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2.2 ศึกษาโครงสร้างแบบสอบถามแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม            

แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 คอื ขอ้มลูส่วนบุคคล 13 ขอ้ ส่วนท่ี 2 ปจัจยัแรงจงูใจ 4 ดา้น คอื1.
ดา้นบุคลากรสหกรณ์  2.ดา้นการด าเนินงานสหกรณ์  3.ดา้นกฎเกณฑเ์งื่อนไข ของสหกรณ์  4. 
ดา้นสนิทธปิระโยชน์ที่ไดร้บัจากสหกรณ์ ส่วนท่ี 3 การส่วนร่วมในการรวบรวมผลผลติ มเีพยีง 
ด้านเดียวคอืความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ ส่วนท่ี 4 สิ่งที่อยากเพิ่มเติมและ
ขอ้เสนอแนะ  

2.3 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อก าหนดขอบเขต และเนื้อหาของ
แบบสอบถาม 

2.4 ปรบัปรงุแบบสอบถามตามทีไ่ดร้บัแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
2.5 น าแบบสอบถามที่แก้ไขเรยีบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่าง             

ที่ไม่ใช่กลุ่ม ตวัอย่างในงานวจิยั จ านวน 30 คนและน าขอ้มูลมาหาค่าความเชื่อมนั โดยใช้
สูตรสมัประสทิธิ ์แ์อลฟา ของครอนแบค อลัฟา (Cronbach’s Alpha, 1984) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 
2543) 

2.6 น าแบบสอบถามทีผ่่านการทดลองใชแ้ละแก้ไขแลว้ เสนออาจารยท์ีป่รกึษาอกีครัง้
และจดัท าฉบบัสมบรูณ์ ส าหรบัน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
3.การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 

3.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิยัได้ทดสอบ (Pre-test) จ านวน 5 ชุด    
เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity)  

3.2 ความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient) ใชสู้ตร (Cronbach) 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้มาไปท าการทดสอบ (Pilot test) จ านวน 30 ชุด  
4.การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

4.1 แจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่าง ในวนัทีม่กีารประชุมกลุ่มสมาชกิสหกรณ์ภาค
การเกษตร, วนัที่มกีารประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จ านวน 200 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบ(Google Form) 

4.2 ดงึขอ้มูลแบบสอบถามจากระบบ และน าแบบสอบถามทัง้หมดไปวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์างสถติ 
5.การน าเสนอข้อมลูจากผลการวิเคราะหข้์อมลู  

5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1.) ด้านปจัจัยส่วนข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(percentage)                  2.) ดา้นแรงจงูใจในการมสี่วนร่วมใชม้าตรวดั Rating Salesian 
หรอื Likert Scale ใชว้ธิกีารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 



 

Deviation)  3.)ดา้นการมสี่วนร่วมของการด าเนินธุรกจิรวบรวม แบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบ 
Rating Salesian หรอื Likert Scale ใช้วธิกีารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.2 สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) การวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซึง่จะใชต้วัแปรอสิระและตวัแปรตามเป็นมาตรวดัแบบ Rating Salesian 
หรอื Likert Scale ดงันัน้จงึใชก้ารวเิคราะห ์Independent Sample t -Test , One way ANOVA 
และ Multiple Regression Analysis  
 

ผลการวิจยั  
1.การวดัค่าตัวแปรต้นด้านแรงจูงใจ ผลของการวัดค่าแรงจูงใจ ด้านบุคลากร       

ของสหกรณ์ ทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื ขอ้ที่ 1. ลูกจา้ง / พนักงาน / เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์เต็ม
ใจใหบ้รกิาร  ผลของการวดัค่าแรงจงูใจ ด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ อยู่ในเกณฑร์ะดบั
มากทีสุ่ด คอื ขอ้ที ่3. ตาชัง่ถูกตอ้งเทีย่งตรง จา่ยเงนิ ถูกตอ้ง  รวดเรว็  มเีอกสารก ากบั  ผลของ
การวดัค่าแรงจูงใจ ด้านกฎเกณฑ์เง่ือนไขต่างๆ ของสหกรณ์ อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากที่สุด               
คอืขอ้ที ่2. สหกรณ์คดัคุณภาพผลผลติตามความเป็นจรงิภายใต้มาตรฐานเดยีวกนั ผลของการ
วดัค่าแรงจูงใจ ด้านประโยชน์ท่ีได้รบัจากสหกรณ์ ที่อยู่ในระดบัมากที่สุดคอื ขอ้ที่ 2. ได้รบั
เป็นเงนิปนัผล และเงนิเฉลี่ยคนื สม ่าเสมอ  ผลของการวดัค่าแรงจูงใจทัง้ 4 เทยีบแต่ละด้าน         
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื ดา้นกฎเกณฑเ์งือ่นไขต่างๆ  ส่วนด้านน้อยที่สุดคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ        

2.การวดัค่าตวัแปรตามการมีส่วนร่วม ผลการวดัค่าการมสี่วนร่วมในการรวบรวม
ผลิตด้านความส าเร็จในการด าเนินงาน คือข้อที่ 4. หากสมาชิกช่วยกันท าธุรกิจกับสหกรณ์        
กจ็ะส่งผลเป็นแรงผลกัดนัใหส้หกรณ์มคีวามมัน่คง เศรษฐกจิฐานรากมคีวามเขม้แขง็ ชุมชนอยู่ดี
กนิด ียิง่ขึน้  ค่าเฉลีย่สงูสุดที ่4.5400 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน .64846 

3.การวดัผลปัจจยัส่วนบคุคลกบัการมีส่วนร่วม ปจัจยัส่วนบุคคล ขอ้ที ่11. การมเีงนิ
ฝากไวก้บัสหกรณ์แตกต่างกนั มคีวามผนัแปรต่อการมสี่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ค่า P=.002 ตวัแปรคู่ทีม่คีวามสมัพนัธแ์ตกต่างกนัคอื คู่ทีห่นึ่ง ผูท้ีไ่ม่มกีาร
ฝากเงนิ กบัผูท้ีม่เีงนิฝากช่วงน้อยกว่า 10,000  , คู่ทีส่อง ผูท้ี่ไม่มเีงนิฝาก กบั ผูม้เีงนิฝากกบั
สหกรณ์ตัง้แต่ 100,000 ขึน้ไป  คู่ทีส่ามผูท้ีม่เีงนิฝากน้อยกว่า 10,000 กบั ผูท้ีม่เีงนิฝาก 10,000 
– 30,000 ,  คู่ทสีีผู่ท้ ีม่เีงนิฝากน้อยกว่า 10,000 กบั ผูท้ีม่เีงนิฝาก 30,000 – 100,000 

4. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณู Multiple Regression Analysis ตวัแปร
อสิระส่วนที ่1.ดา้นปจัจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ไม่มคีวามผนัแปรของการมสี่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกจิรวบรวมผลผลติ  ยกเวน้ตวัแปรอสิระ ขอ้ที8่ คอื สมาชกิผูม้รีายไดร้วมทุกประเภทเฉลีย่ต่อ
เดอืนโดยประมาณ (บาท) มคีวามสมัพนัธ์ต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
จากตารางหาค่าวิเคราะห์ความผันแปรสถิติของสมการถดถอยทางสถิติที่ระดับ .032                  



 

ตวัแปรอสิระส่วนที ่2 ดา้นแรงจงูใจ เทยีบตวัแปรตามส่วนที ่3 ทัง้ส่วนพบว่ามคีวามสมัพนัธต์่อ
ตัวแปรตามการมสี่วนร่วม ในการด าเนินธุรกจิรวบรวมผลผลติอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 จากตารางหาค่าวิเคราะห์สถิติของสมการถดถอยทางสถิติที่ระดับ.000  ตัวแปรอิสระ      
ส่วนที ่2 ดา้นแรงจงูใจ เทยีบตวัแปรตามส่วนที ่3 เทยีบแยกเป็นรายดา้น พบว่า ตวัแปรจ านวน 
2 ดา้นมคีวามผนัแปรของการมสี่วนรว่มในการด าเนินธุรกจิรวบรวมผลผลติส่งผลต่อตวัแปรตาม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  คอืดา้นบุคลากรและดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั ค่าวเิคราะห์
ความผนัแปรอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั.000 ทัง้ 2 ดา้น  ตวัแปรอสิระส่วนที ่ 2 ดา้น
แรงจงูใจ เทยีบตวัแปรตามส่วนที ่3 แบบแยกรายขอ้ มจี านวน 9 ขอ้ ทีม่คีวามสมัพนัธข์องการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลติส่งผลต่อตวัแปรตามอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 คอื  1.ลูกจา้ง / พนักงาน / เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์เตม็ใจใหบ้รกิาร .004 , 2.สมาชกิ
สหกรณ์  ดว้ยกนัเองใหค้ าแนะน าทีด่ต่ีอกนั เป็นทีป่รกึษา หรอืพูดคุยเชญิชวน .004 , 3.สถานที่
หรอืจุดรบัซื้อผลผลติ  มคีวามสะดวก อยู่ใกล้ชุมชน.016 , 4.ตาชัง่ถูกต้องเทีย่งตรง จ่ายเงนิ 
ถูกตอ้ง  รวดเรว็ มเีอกสารก ากบั .017 , 5.สหกรณ์คดัคุณภาพผลผลติตามความเป็นจรงิภายใต้
มาตรฐานเดยีวกนั .020 ,6.ก าหนดราคาโดยองิราคารบัซือ้ทัว่ไปหรอื รบัซือ้โดยใชว้ธิกีารประมลู
ราคา .016, 7.ราคารับซื้อเท่ากับจุดรับซื้อทั่วไป หรือสูงกว่า  .000 , 8. ไดร้บัเป็นเงนิปนัผล และเงนิ
เฉลีย่คนื สม ่าเสมอ.000  , 9. การฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละเทคนิคทางการเกษตรแก่สมาชกิ .004 

ส่ิงท่ีอยากได้เพ่ิมเติม (ตามความคิดเห็นของสมาชิกผู้ตอบแบบสอบถาม)          
3 ล าดบัแรก 

1. เงนิทุนดอกเบีย้ต ่า ส่งเสรมิการประกอบอาชพีแก่สมาชกิ  167 ความคดิเหน็จาก
ทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.5 

2. บรกิารการเกษตร ( บรกิารเกบ็เกี่ยวผลผลติ , เครื่องจกัรกลการเกษตร , รบัซื้อ
ผลผลติถงึที ่)   154  ความคดิเหน็จากทัง้หมด 200 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 77 

3.การตลาดหลายรปูแบบ เช่น การจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย ต่างๆ  131 ความ
คดิเหน็จากทัง้หมด 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.5 
 

สรปุผลการศึกษาวิจยัตามสมมติฐาน 
1.ดา้นปจัจยัส่วนบุคคลทัง้หมด 13 ขอ้นัน้ มเีพยีงขอ้เดยีวทีม่คีวามฝนัแปรต่อการมสี่วน

ร่วมแตกต่างกัน คือ ข้อที่ 11.ระดับเงินฝากที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม
แตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิานเพยีงขอ้เดยีว 

2. ดา้นปจัจยัแรงจงูใจทัง้หมด 4 ดา้น เมื่อน ามาค านวนหาค่าทางสถติแิลว้สรุปไดว้่า
ปจัจยัส่วนของแรงจงูใจแตกต่างกนันัน้ ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  จงึยอมรบัสมมตฐิานทัง้ 4 ดา้น   



 

จากผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณของแรงจงูใจรวมทัง้ 4 ดา้นทีส่่งผลต่อระดบั
การมสี่วนรว่มแลว้นัน้สรปุไดว้่า ระดบัแรงจงูใจมคีวามผนัแปรเชงิถดถอยต่อการมสี่วนร่วมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  จงึยอมรบัสมมตฐิาน  

 
การอภิปรายผล ตามวตัถุประสงคท์ัง้ 3 ขอ้ 

1. จากการสรุปผลการวจิยัในการศกึษารปูแบบของแรงจูงใจในครัง้นี้ทัง้หมดจ านวน 4 
ดา้น  รปูแบบแรงจงูใจ แต่ละขอ้ที ่เด่นในแต่ละดา้น คอื  ดา้นบุคลากรของสหกรณ์ เกณฑม์าก
ที่สุด ข้อเดียวคือ ข้อที่ 1. ลูกจ้าง / พนักงาน / เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เต็มใจให้บริการ                     
, ดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์ เกณฑม์ากทีสุ่ด  ทัง้ 3 ขอ้ คอื 1. สถานที่หรอืจุดรบัซื้อ
ผลผลติ       มคีวามสะดวก อยูใ่กลชุ้มชน ,  2.การรบัซือ้ผลผลติรวดเรว็ไม่ต้องรอควินาน มกีาร
จดัล าดบัควิอย่างเหมาะสม , 3. ตาชัง่ถูกต้องเทีย่งตรง จ่ายเงนิ ถูกต้อง  รวดเรว็  มเีอกสาร
ก ากบั               , ดา้นกฎเกณฑเ์งือ่นไขกตกิาต่าง ๆของสหกรณ์ เกณฑม์ากทีสุ่ด ทัง้ 3 ขอ้ 1.
วนัเวลาท าการของสหกรณ์ สนองตอบต่อความต้องการของสมาชกิ , 2.สหกรณ์คดัคุณภาพ
ผลผลติตามความเป็นจรงิภายใต้มาตรฐานเดยีวกนั , 3.ก าหนดราคาโดยองิราคารบัซือ้ทัว่ไป
หรอื รบัซือ้โดยใชว้ธิกีารประมลูราคา , ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากสหกรณ์ เกณฑม์ากทีสุ่ด 2 ขอ้  
1.ราคารบัซื้อเท่ากบัจุดรบัซื้อทัว่ไป หรอืสูงกว่า , 2.ได้รบัเป็นเงนิปนัผล และเงนิเฉลี่ยคนื 
สม ่าเสมอ  
รูปแบบแรงจูงใจท่ีมีความผนัแปรมากท่ีสุดแต่ละด้านคือ ด้านบุคลากรของสหกรณ์          
ขอ้ที ่1.ลูกจา้ง / พนักงาน / เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์เตม็ใจใหบ้รกิาร , ขอ้2. สมาชกิสหกรณ์ดว้ย
กนัเองให้ค าแนะน าทีด่ต่ีอกนั เป็นที่ปรกึษา หรอืพูดคุยเชญิชวน  , ด้านการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ขอ้ที่ 1.สถานที่หรอืจุดรบัซื้อผลผลติ  มคีวามสะดวก อยู่ใกล้ชุมชน , ขอ้ 2.ตาชัง่
ถูกต้องเที่ยงตรง จ่ายเงนิ ถูกต้อง  รวดเรว็  มเีอกสารก ากบั , ด้านกฎเกณฑเ์งื่อนไขต่างๆ 
สหกรณ์      ขอ้ที ่1.สหกรณ์คดัคุณภาพผลผลติตามความเป็นจรงิภายใต้มาตรฐานเดยีวกนั , 
ขอ้ 2. ก าหนดราคาโดยอิงราคารบัซื้อทัว่ไปหรอื รบัซื้อโดยใช้วธิกีารประมูลราคา , ด้าน
ประโยชน์ที่ไดร้บัจากสหกรณ์ ขอ้ที่ 1.ราคารบัซื้อเท่ากบัจุดรบัซื้อทัว่ไป หรอืสูงกว่า , ขอ้ 2.
ไดร้บัเป็นเงนิปนัผล     และเงนิเฉลีย่คนื สม ่าเสมอ , ขอ้ 3.การฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละเทคนิค
ทางการเกษตรแก่สมาชกิ 
 

อาจเนื่องด้วยพฤตกิรรมธรรมชาตขิองคนทีต่้องการความสะดวกอยู่ใกลบ้้านจงึมคีวาม
คล่องตัวสูง และมคีวามพอใจในบรกิารที่รวดเร็วของพนักงงานสหกรณ์ หรอือาจจะรู้จกักับ
สหกรณ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจงึมคีวามเชื่อถือและมัน่ใจในความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เครื่องมอืวดัและการคดิราคาผลผลติอย่างยุติธรรมโดยมกีารก ากบัดูแลจากหน่วยงานภาครฐั      
อยูเ่สมอ คอืส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 



 

 อาจมสีาเหตุมาจาก บุคลากรของสหกรณ์ เป็นผูท้ีอ่าศยัอยู่ในชุมชนเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว
จึงมีความสนิทสนมคุ้นชินรู้จ ักหน้าข้าตานิสัยใจขอของสมาชิกแต่ละรายเป็นการส่วนตัว           
จงึสามารถรูช้่องทางในการเขา้ถงึสมาชกิ (ชมพูนุท ศรีพงษ์ ,2550) อ้างใน(กานดา ค ามาก , 2555)   
ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน  พบว่ากลยุทธ์การจูงใจที่เหมาะสมตาม
การศกึษาวจิยั ประกอบดว้ยกลยทุธก์ารจงูใจดว้ย ผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิและผลตอบแทนทีไ่ม่ใช่
เงนิ รวมทัง้ต้องตอบสนองให้เหมาะสมตามความต้องการของพนักงานทีแ่ตกต่างกนัตามปจัจยั
ส่วนบุคคล 

2. จากการสรุปผลการวจิยั ในการศกึษาตวัแปรดา้นแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมี
ส่วนร่วมในครัง้นี้ทัง้หมดจ านวน 4 ดา้น สามารถวเิคราะหไ์ด้ว่าตวัแปรนัน้มคีวามผนัแปรของ
การมสี่วนร่วมแบบมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันัน้เมื่อตัวแปรทัง้ 4 ด้านนี้มกีาร
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็จะส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
เพราะฉะนัน้การรกัษาระดบัแรงจงูใจทัง้สีด่า้นนี้จงึควรมกีารก าหนดเกณฑว์ดัค่าทุกๆดา้นเอาไว้
เพื่อที่จะเป็นแรงจงูใจทีด่ี และควรมกีารพฒันาประสทิธภิาพของรูปแบบแรงจงูใจดา้นวธิกีารอยู่
เสมอๆ ดว้ย 

แนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นบุคลากร เช่น การต้อนรบัของ พนักงานสหกรณ์ 
การเอาใจใส่เพื่อนสมาชิกบ้านใกล้เรอืนเคียง การคอยเตือนเรื่องส าคญัๆของทีมกรรมการ
ดว้ยกนั 

แนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพด้านการด าเนินงาน  ควรมวีธิกีารทีท่นัสมยัหรอืลด
เวลาการท างานทีซ่ ้าซอ้นลงใหม้ากทีสุ่ด เพื่อแบ่งเวลามาเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารสมาชกิได้
อยา่งตรงความตอ้งการใหม้ากทีสุ่ด 

แนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นกฎเกณฑเ์งื่อนไขต่างๆ การหารอืในหลายๆ ส่วน
งานเพื่อปรบั กฎหรอืระเบยีบ เงือ่นไขหรอืขอ้ก าหนด ต่างๆใหม้คีวามเหมาะสมตามยุคสมยัและ
รองรบัการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้ร ับ ควรปรับให้มีความ
เหมาะสมและอยูบ่นพืน้ฐานความเป็นไปไดข้องผลประกอบการหรอืกฎระเบยีบ กฎหมายต่าง ๆ 
เพื่อผลประโยชน์สงูสุดแก่สมาชกิ 

3. จากการสรุปผลการวจิยั ในการศกึษาถึงระดบัความเชื่อมัน่ต่อระบบสหกรณ์ของ
ระดบัการมสี่วนร่วม ดา้นความส าเรจ็ในการด าเนินงาน จ านวน 4 ขอ้อยู่ในเกณฑม์ากที่สุดทุก
ขอ้ 

1.ท่านเหน็ด้วยเพยีงใดทีจ่ะสนับสนุนใหส้มาชกิน าผลผลติทีด่มีคีุณภาพมาขาย
ใหก้บัสหกรณ์สม ่าเสมอ 

2.ท่านมคีวามพรอ้มและเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อท าให้ ผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์มกี าไร แลว้น าก าไรส่วนหน่ึงแบ่งกลบัคนืแก่สมาชกิ 



 

3.ท่านมีความพร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนและด ารงไว้ซึ่งระบบสหกรณ์        
สบืต่อไป 

4.หากสมาชกิช่วยกนัท าธุรกจิกบัสหกรณ์ กจ็ะส่งผลเป็นแรงผลกัดนัใหส้หกรณ์
มคีวามมัน่คง เศรษฐกจิฐานรากมคีวามเขม้แขง็ ชุมชนอยูด่กีนิด ียิง่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

 สมาชกิสหกรณ์ยงัคงมคีวามเชื่อมัน่ต่อระบบสหกรณ์อยู่ในเกณฑใ์นระดบัสูง สหกรณ์
ภาคการเกษตรจงึควรมกีารก าหนดแผนกลยุทธ์เชงิรุกของการด าเนินงานที่มคีวามยดืหยุ่นสูง 
และแผนยุทธวธิเีกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยงในทุกมติไิวเ้พื่อปรบัตวักบัการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมการเมอืงและสภาพเศรษกจิยุคปจัจุบนั  และแบ่งส่วนการจดัการภายในอย่างเหมาะสม
ทัง้ตัวบุคลากรกับความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน ตลอดจนมกีารจดัการเครื่องมอื เครื่องจกัร 
อุปกรณ์การตลาดที่ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ให้มคีวามคุ้มค่าสามารถบรกิารสมาชิก      
และประชาชนในชมชุนใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ เพื่อทีจ่ะดงึดดูสมาชกิ ไดอ้กีช่องทาง 

ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.ควรก าหนดตัวแปรต้นด้านแรงจูงใจที่มีความหลากหลายครอบคลุม ในทุกมิต ิ          
และทุกด้านที่คาดว่าจะมคีวามสมัพนัธ์ต่อระดบัการมสี่วนร่วม เพื่อทดสอบสมมติฐานเชงิลึก     
กบัตวัแปรทีม่คีวามผนัแปรแบบมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 หรอื .01 
 2.การก าหนดตวัแปรตามดา้นการมสี่วนร่วมนัน้ควรทีจ่ะมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูรอ้ยละ
ของการมสี่วนร่วมตามความเป็นจรงิเป็นตวัตัง้ต้นขึน้มาก่อน  ที่จะท าการวจิยัเพื่อที่จะน าค่าที่
ไดม้าเปรยีบเทยีบกนั ว่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไมอ่ยา่งไร 
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