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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจทีส่ ่งผลทาให้สมาชิกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทาธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพืน้ ที่
อาเภอท้ายเหมืองและอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา 2. เพื่อศึกษาตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการทาธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ภาคเกษตรในพื้นทีอ่ าเภอท้ายเหมือง
และอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา 3. เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมันต่
่ อระบบสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ ทีอ่ าเภอท้ายเหมืองและอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา ซึง่ เป็ นการ
วิจยั เชิงสารวจ (exploration research) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อาเภอท้ายเหมือง
และ อาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา จากประชากร จานวน 200 คน ค่าสถิตทิ ่ใี ช้วเิ คราะห์ มี 2
ส่ ว น คือ 1.สถิติเ ชิงพรรณนา ประกอบด้ว ยแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
2.สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผลการศึกษาพบว่า (1.) ค่าเฉลี่ยด้านแรงจูงใจทีส่ ่งผลทาให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม
อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุดทุกด้าน (2.) ตัวแปรแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทัง้ 4
ด้ า นมีค วามผัน แปรของการมีส่ ว นร่ ว มแบบมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ 0.05 ทุ ก ด้ า น
การเปลีย่ นแปลงไปของแรงจูงใจแต่ละด้านล้วนส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมให้เปลีย่ นแปลงตาม
( 3.) การศึกษาระดับความเชื่อมันต่
่ อระบบสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ ที่
อาเภอท้ายเหมืองและอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา โดยการวิเคราะห์ค่าสถิตขิ องตัวแปรตาม
ด้านความสาเร็จในการดาเนินงาน จานวน 4 ข้อ ทุกข้ออยูใ่ นเกณฑ์มากทีส่ ุด

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สหกรณ์ คือ "องค์ก รๆ หนึ่ ง ที่เ กิด ขึ้น จากการรวมกลุ ่ม กัน ด้ว ยความสมัค รใจ
เพื่อ ด าเนิน งานทัง้ ในด้า นความคิด ระบบบริห ารจัด การผลผลิต และบุค คลโดยใช้ห ลัก
ปร ะช าธ ปิ ไต ย เพื ่อ สน อ ง ค ว า มต้อ ง ก าร ( อ นั จ าเ ป็ น ) ทั ง้ ด้า นเ ศ ร ษ ฐ ก ิจ ส งั ค ม
และวัฒนธรรม" (กรมส่งเสริมสหกรณ์ ,2564)
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้หยิบยกสหกรณ์ภาคการเกษตรมาเพื่อศึกษา เนื่องด้วย
สหกรณ์ ภ าคการเกษ ตรเป็ นสหกรณ์ ท่ี ใ กล้ ชิ ด กั บ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ในประเทศ
ซึง่ จะประกอบด้วยสหกรณ์ 3 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม
แต่ด้วยระยะเวลาที่จากัด ผู้วจิ ยั จาเป็ นที่จะต้องศึกษาเพียง สหกรณ์การเกษตร ประเภทเดียว
เป็ น หลัก ป จั จุ บ ัน สหกรณ์ ก ารเกษตร ได้ร บั ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงไปในหลายๆ
กิจกรรมเช่น การติดต่ อ ขายที่รวดเร็ว การแทรกแซงจากระบบเสรีทุ นนิยม การผูกขาดทาง
ั หาเศรษฐกิจ
การค้า การแข่ ง ขันด้า นการบริก าร ความสัมพัน ธ์ข องคนในชุ ม ชนที่ล ดลง ป ญ
ปญั หาครอบครัว นโยบายภาครัฐ วิถกี ารทาการเกษตร ฯลฯ ต่างเป็ นสาเหตุทส่ี ่งผลต่อความคิด
และทัศนคติของคนเปลีย่ นตามไปด้วย ซึง่ จากสาเหตุขา้ งต้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
วัฒนธรรม การศึกษา และการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย รูปแบบธุรกิจในอดีตจึง
จาเป็ นที่จะต้องปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอด ธุรกิจของสหกรณ์ ก็เ ช่นกัน ปจั จุบนั การซื้อขาย
ผลผลิตทางการเกษตรที่มกี ารแบ่งสันปนั ส่วนจากภาคเอกชนมากขึน้ โดยมีจุดสนใจด้านราคา
และการบริการที่รวดเร็วเป็ นหลักดึงดูด ซึ่งเมื่อมีการเข้ามาของภาคเอกชนเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
การผูกขาดก็เริม่ เกิดขึน้ เป็ นวงกว้างมีการกดราคาผลผลิต ตัง้ แต่ต้นทางส่งผลให้ราคาผลผลิตต่ า
ต่อเนื่อง คนกลางมีการจับมือกันและสามารถกาหนดราคารับซือ้ ได้อย่างเสรี
เพราะฉะนัน้ การคานอานาจเพื่อต่อรองโดยการรวบรวมรับซื้อผลผลิตนัน้ จะต้องมีการ
รวบรวมกันเป็ นหมู่คณะผลผลิตมีจานวนทีม่ ากพอเพื่อทีจ่ ะเจรจาต่อรองการรับซือ้ ของคนกลาง
นัน้ ย่อมเป็ นสิง่ ทีเ่ กษตรกรทุกคนควรให้ความสาคัญ แต่การทีจ่ ะรวมตัวเกษตรกรนัน้ ย่อมทาได้
ยากเนื่องจากข้อจากัดส่วนบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรวบรวมผลผลิต
ทาให้ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตรลดลงด้ว ย เมื่อเราพอที่จะเข้าใจภาพรวมแล้วนัน้
การจูงใจจึงจาเป็ นต้องมีเหตุผลและหลักการการจูงใจที่ดี เพื่อที่จะให้สมาชิกฯเข้ามารวบรวม
ผลผลิต ให้มากที่สุ ด สาเหตุ และปจั จัยใดเกี่ยวข้อ งจึงเป็ นเหตุ ท่ตี ้องมีการศึกษาเพื่อหาความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่ าว คือ แรงจูงใจที่ส่ งผลต่อ การตัดสินใจมีส่ว นร่วมในการทาธุ รกิจ
รวบรวมผลผลิต กั บ สหกรณ์ ข องสมาชิก สหกรณ์ ก ารเกษตรในพื้น ที่อ าเภอท้ า ยเหมือ ง
และอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา

ซึ่ง จากปญั หาตามที่ก ล่ า วมานัน้ หากสมาชิก ของสหกรณ์ ไ ม่ช่ว ยกันสนั บสนุ นธุ รกิจ
ของสหกรณ์ แ ล้ว สหกรณ์ ก็ห มดความส าคัญ ต่ อ ชุ ม ชนและก็จ ะต้อ งหยุด ด าเนิ น การในที่สุ ด
เพราะฉะนั น้ หากสมาชิก ได้เ ข้า ใจและตระหนั ก ถึง หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบในฐานะสมาชิก
และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สหกรณ์แล้วนัน้ สมาชิกก็จะต้องให้ความสาคัญกับสหกรณ์
ช่วยเหลือสหกรณ์ สหกรณ์ก็จะให้ความสาคัญกับสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกเช่นกัน ต่างก็ต้อง
ช่ ว ยเหลือ ซึ่ง กัน สมาชิก น าผลผลิต มารวมกัน เพื่อ ขายโดยมีส หกรณ์ เ ป็ น ตัว กลางรวบรวม
เพื่อเพิม่ อานาจการต่อรองผลักดันราคาผลผลิตสูงขึน้ ช่วยคานอานาจการถูกกดราคา ร่วมด้วย
ช่วยกันเป็นความสามัคคีทย่ี งยื
ั ่ นนาพาความสาเร็จตามทีต่ งั ้ จุดมุ่งหมายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจทีส่ ่งผลทาให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อศึกษาตัวแปร
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม ในการทาธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ และเพื่อศึกษา
ระดั บ ความเชื่ อ มั น่ ต่ อ ระบบสหกรณ์ ของสมาชิ ก สหกรณ์ ภ าคการเกษตร ในพื้ น ที่
อาเภอท้ายเหมืองและอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึก ษาวิจยั นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เรื่อ ง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่ วนร่ว ม
ในการท าธุ รกิ จ รว บรว มผล ผลิ ต กั บ สหกรณ์ ขอ งสมาชิ ก สหกรณ์ ภาคการเกษ ต ร
ในพื้นที่ อาเภอท้ายเหมืองและอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา ซึง่ เป็ นการวิวเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยมีขอบเขต คือ 1.) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา จานวน 200 คน
ทีอ่ าศัยอยู่ในท้องทีด่ าเนินงานของสหกรณ์ 2.) ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาตามตัวแปร
ที่กาหนดที่มผี ลต่อแรงจูงใจในในการทาธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
3.) ขอบเขตของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นการตอบแบบสอบถามรูปแบบสารวจใช้แบบฟอร์ม
คาถามกรอกข้อมูลลงบนกระดาษ และกรอกแบบสอบถามผ่านระบบ Google form
4.)
ขอบเขตด้านระยะเวลา รายงานการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ใช้ระยะเวลาตัง้ แต่ เดือน สิงหาคม 2564
ถึง เดือน ธันวาคม 2564 รวมเวลา จานวน 4 เดือน

สมมติ ฐานการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั ไว้ 3 ประการ คือ
1 ปจั จัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ทต่ี ่างกัน ส่งผลส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ในการทาธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์แตกต่างกัน
2. ระดับของแรงจูงใจแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่ว นร่วมในการทาธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์แตกต่างกัน
3 แรงจูงใจทีเ่ ปลีย่ นไป ส่งผลให้การมีส่วนร่วมเปลีย่ นแปลงไป

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ท ราบถึงสาเหตุ ท่เี กี่ย วข้อ งที่มผี ลต่ อ การมีส่ ว นร่ว มในการรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ ทีอ่ าเภอท้ายเหมืองและอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัด
พังงา
2. นาไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ภาค
การเกษตรในพื้นที่อ าเภอท้ ายเหมือ งและอาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงาให้มคี วามสอดคล้อ ง
กับความเป็นจริง
3. เพื่อ ภาคราชการได้กาหนดแนวทางการส่ งเสริมและสนับสนุ นได้อ ย่างตรงจุด
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4. เพื่อ เตรีย มความพร้อ มรองรับ กับ การจัด การผลิต ผลทางการเกษตรในอนาคต
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย
5. เพื่อทีจ่ ะได้นาไปกาหนดแผนและกลยุทธ์ทจ่ี ะสามารถจูงใจสมาชิกในการดาเนินธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ภาคการเกษตรในพืน้ ที่
6. ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้หน่ วยงานทีด่ ูแลรับผิดชอบ สามารถนาไปปรับใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุ นสหกรณ์และใช้งบประมาณได้อย่าง
คุม้ ค่าและเกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1.ประชากรการวิ จยั และกลุ่มตัวอย่างวิ ธิทีการสุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรการวิจยั ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในพื้นที่อาเภอท้ายเหมืองและอาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งการวิจยั ครังนี้มปี ระชากรการ
กาหนดแรกเริม่ จานวน 200 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการเก็บข้อมูลในทาการวิจยั ได้กาหนด
ตัง้ แต่ตอนต้น จานวน 30 คน

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
2.1 ศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตของการ
วิจยั และสร้างเครือ่ งมือวิจยั ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.2 ศึก ษาโครงสร้า งแบบสอบถามแรงจูง ใจที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจมีส่ ว นร่ว ม
แบ่งเป็ น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 13 ข้อ ส่วนที่ 2 ปจั จัยแรงจูงใจ 4 ด้าน คือ1.
ด้านบุคลากรสหกรณ์ 2.ด้านการดาเนินงานสหกรณ์ 3.ด้านกฎเกณฑ์เงื่อนไข ของสหกรณ์ 4.
ด้านสินทธิประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากสหกรณ์ ส่วนที่ 3 การส่วนร่วมในการรวบรวมผลผลิต มีเพียง
ด้านเดียวคือ ความส าเร็จในการดาเนินงานของสหกรณ์ ส่ วนที่ 4 สิ่ง ที่อ ยากเพิ่มเติมและ
ข้อเสนอแนะ
2.3 ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อกาหนดขอบเขต และเนื้อหาของ
แบบสอบถาม
2.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามทีไ่ ด้รบั แนะนาจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
2.5 นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่ มตัวอย่าง
ที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 30 คนและนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิแอลฟา
ของครอนแบค อัลฟา (Cronbach’s Alpha, 1984) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์ ,
์
2543)
2.6 นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาอีกครัง้
และจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

3.การทดสอบเครื่องมือในการวิ จยั
3.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิ ยั ได้ทดสอบ (Pre-test) จานวน 5 ชุด
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
3.2 ความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Coefficient) ใช้สูตร (Cronbach)
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ มาไปทาการทดสอบ (Pilot test) จานวน 30 ชุด

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 แจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ในวันทีม่ กี ารประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ภาค
การเกษตร, วันที่มกี ารประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จานวน 200 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบ(Google Form)
4.2 ดึงข้อมูลแบบสอบถามจากระบบ และนาแบบสอบถามทัง้ หมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิต

5.การนาเสนอข้อมูลจากผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
5.1
สถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) 1.) ด้า นป จั จัย ส่ ว นข้ อ มู ล
ประชากรศาสตร์ข องผู้ต อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใ ช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และร้อ ยละ
(percentage)
2.) ด้านแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมใช้มาตรวัด Rating Salesian
หรือ Likert Scale ใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard

Deviation) 3.)ด้านการมีส่วนร่วมของการดาเนินธุรกิจรวบรวม แบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ
Rating Salesian หรือ Likert Scale ใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2 สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ซึง่ จะใช้ตวั แปรอิสระและตัวแปรตามเป็ นมาตรวัดแบบ Rating Salesian
หรือ Likert Scale ดังนัน้ จึงใช้การวิเคราะห์ Independent Sample t -Test , One way ANOVA
และ Multiple Regression Analysis

ผลการวิ จยั
1.การวัด ค่ า ตัว แปรต้ น ด้ า นแรงจูง ใจ ผลของการวัด ค่ า แรงจูง ใจ ด้ า นบุค ลากร
ของสหกรณ์ ทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุดคือ ข้อที่ 1. ลูกจ้าง / พนักงาน / เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์เต็ม
ใจให้บริการ ผลของการวัดค่าแรงจูงใจ ด้านการดาเนิ นงานของสหกรณ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มากทีส่ ุด คือ ข้อที่ 3. ตาชังถู
่ กต้องเทีย่ งตรง จ่ายเงิน ถูกต้อง รวดเร็ว มีเอกสารกากับ ผลของ
การวัดค่าแรงจูงใจ ด้ านกฎเกณฑ์เงื่ อนไขต่ างๆ ของสหกรณ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
คือข้อที่ 2. สหกรณ์คดั คุณภาพผลผลิตตามความเป็ นจริงภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ผลของการ
วัดค่าแรงจูงใจ ด้านประโยชน์ ที่ได้รบั จากสหกรณ์ ที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ข้อที่ 2. ได้รบั
เป็ นเงินปนั ผล และเงินเฉลี่ยคืน สม่ าเสมอ ผลของการวัดค่าแรงจูงใจทัง้ 4 เทียบแต่ละด้าน
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านกฎเกณฑ์เงือ่ นไขต่างๆ ส่วนด้านน้อยที่สุดคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
2.การวัดค่ าตัวแปรตามการมีส่วนร่วม ผลการวัดค่าการมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ผลิต ด้านความส าเร็จในการดาเนินงาน คือ ข้อ ที่ 4. หากสมาชิกช่ว ยกันทาธุ รกิจกับสหกรณ์
ก็จะส่งผลเป็นแรงผลักดันให้สหกรณ์มคี วามมันคง
่ เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ชุมชนอยู่ดี
กินดี ยิง่ ขึน้ ค่าเฉลีย่ สูงสุดที่ 4.5400 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน .64846
3.การวัดผลปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ปจั จัยส่วนบุคคล ข้อที่ 11. การมีเงิน
ฝากไว้กบั สหกรณ์แตกต่างกัน มีความผันแปรต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ค่า P=.002 ตัวแปรคู่ทม่ี คี วามสัมพันธ์แตกต่างกันคือ คู่ทห่ี นึ่ง ผูท้ ไ่ี ม่มกี าร
ฝากเงิน กับผูท้ ม่ี เี งินฝากช่วงน้อยกว่า 10,000 , คู่ทส่ี อง ผูท้ ่ไี ม่มเี งินฝาก กับ ผูม้ เี งินฝากกับ
สหกรณ์ตงั ้ แต่ 100,000 ขึน้ ไป คู่ทส่ี ามผูท้ ม่ี เี งินฝากน้อยกว่า 10,000 กับ ผูท้ ม่ี เี งินฝาก 10,000
– 30,000 , คู่ทสี ผ่ี ทู้ ม่ี เี งินฝากน้อยกว่า 10,000 กับ ผูท้ ม่ี เี งินฝาก 30,000 – 100,000
4. ผลการวิ เคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู Multiple Regression Analysis ตัวแปร
อิสระส่วนที่ 1.ด้านปจั จัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ไม่มคี วามผันแปรของการมีส่วนร่วมในการดาเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ยกเว้นตัวแปรอิสระ ข้อที8่ คือ สมาชิกผูม้ รี ายได้รวมทุกประเภทเฉลีย่ ต่อ
เดือนโดยประมาณ (บาท) มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
จากตารางหาค่ า วิเ คราะห์ ค วามผัน แปรสถิ ติ ข องสมการถดถอยทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .032

ตัวแปรอิสระส่วนที่ 2 ด้านแรงจูงใจ เทียบตัวแปรตามส่วนที่ 3 ทัง้ ส่วนพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
ตัวแปรตามการมีส่วนร่วม ในการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 จากตารางหาค่ า วิเ คราะห์ส ถิติของสมการถดถอยทางสถิติท่รี ะดับ .000 ตัว แปรอิส ระ
ส่วนที่ 2 ด้านแรงจูงใจ เทียบตัวแปรตามส่วนที่ 3 เทียบแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ตัวแปรจานวน
2 ด้านมีความผันแปรของการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตส่งผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 คือด้านบุคลากรและด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ค่าวิเคราะห์
ความผันแปรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ.000 ทัง้ 2 ด้าน ตัวแปรอิสระส่วนที่ 2 ด้าน
แรงจูงใจ เทียบตัวแปรตามส่วนที่ 3 แบบแยกรายข้อ มีจานวน 9 ข้อ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ของการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 คือ 1.ลูกจ้าง / พนักงาน / เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์เต็มใจให้บริการ.004 , 2.สมาชิก
สหกรณ์ ด้วยกันเองให้คาแนะนาทีด่ ตี ่อกัน เป็ นทีป่ รึกษา หรือพูดคุยเชิญชวน .004 , 3.สถานที่
หรือจุดรับซื้อผลผลิต มีความสะดวก อยู่ใกล้ชุมชน.016 , 4.ตาชังถู
่ กต้องเทีย่ งตรง จ่ายเงิน
ถูกต้อง รวดเร็ว มีเอกสารกากับ .017 , 5.สหกรณ์คดั คุณภาพผลผลิตตามความเป็ นจริงภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน .020 ,6.กาหนดราคาโดยอิงราคารับซือ้ ทัวไปหรื
่
อ รับซือ้ โดยใช้วธิ กี ารประมูล
ราคา .016, 7.ราคารับซื้อเท่ากับจุดรับซื้อทั่วไป หรือสูงกว่า .000 , 8. ได้รบั เป็ นเงินปนั ผล และเงิน
เฉลีย่ คืน สม่าเสมอ.000 , 9. การฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละเทคนิคทางการเกษตรแก่สมาชิก .004

สิ่ ง ที่ อ ยากได้ เ พิ่ ม เติ ม (ตามความคิ ด เห็น ของสมาชิ ก ผู้ต อบแบบสอบถาม)
3 ลาดับแรก
1. เงินทุนดอกเบีย้ ต่ า ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิก 167 ความคิดเห็นจาก
ทัง้ หมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5
2. บริการการเกษตร ( บริการเก็บเกี่ยวผลผลิต , เครื่องจักรกลการเกษตร , รับซื้อ
ผลผลิตถึงที่ ) 154 ความคิดเห็นจากทัง้ หมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 77
3.การตลาดหลายรูปแบบ เช่น การจัดโปรโมชันส่
่ งเสริมการขาย ต่างๆ 131 ความ
คิดเห็นจากทัง้ หมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5

สรุปผลการศึกษาวิ จยั ตามสมมติ ฐาน
1.ด้านปจั จัยส่วนบุคคลทัง้ หมด 13 ข้อนัน้ มีเพียงข้อเดียวทีม่ คี วามฝนั แปรต่อการมีส่วน
ร่ว มแตกต่ า งกัน คือ ข้อ ที่ 11.ระดับ เงิน ฝากที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจมีส่ ว นร่ว ม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานเพียงข้อเดียว
2. ด้านปจั จัยแรงจูงใจทัง้ หมด 4 ด้าน เมื่อนามาคานวนหาค่าทางสถิตแิ ล้วสรุปได้ว่า
ปจั จัยส่วนของแรงจูงใจแตกต่างกันนัน้ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทัง้ 4 ด้าน

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจรวมทัง้ 4 ด้านทีส่ ่งผลต่อระดับ
การมีส่วนร่วมแล้วนัน้ สรุปได้ว่า ระดับแรงจูงใจมีความผันแปรเชิงถดถอยต่อการมีส่วนร่วมอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน

การอภิ ปรายผล ตามวัตถุประสงค์ทงั ้ 3 ข้อ
1. จากการสรุปผลการวิจยั ในการศึกษารูปแบบของแรงจูงใจในครัง้ นี้ทงั ้ หมดจานวน 4
ด้าน รูปแบบแรงจูงใจ แต่ละข้อที่ เด่นในแต่ละด้าน คือ ด้านบุคลากรของสหกรณ์ เกณฑ์มาก
ที่สุ ด ข้อ เดียวคือ ข้อ ที่ 1. ลูก จ้า ง / พนัก งาน / เจ้า หน้ า ที่ข องสหกรณ์ เ ต็มใจให้บ ริก าร
, ด้านการดาเนินงานของสหกรณ์ เกณฑ์มากทีส่ ุด ทัง้ 3 ข้อ คือ 1. สถานที่หรือจุดรับซื้อ
ผลผลิต
มีความสะดวก อยูใ่ กล้ชุมชน , 2.การรับซือ้ ผลผลิตรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนาน มีการ
จัดลาดับคิวอย่างเหมาะสม , 3. ตาชังถู
่ กต้องเทีย่ งตรง จ่ายเงิน ถูกต้อ ง รวดเร็ว มีเอกสาร
กากับ
, ด้านกฎเกณฑ์เงือ่ นไขกติกาต่าง ๆของสหกรณ์ เกณฑ์มากทีส่ ุด ทัง้ 3 ข้อ 1.
วันเวลาทาการของสหกรณ์ สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิก , 2.สหกรณ์คดั คุณภาพ
ผลผลิตตามความเป็ นจริงภายใต้มาตรฐานเดียวกัน , 3.กาหนดราคาโดยอิงราคารับซือ้ ทัวไป
่
หรือ รับซือ้ โดยใช้วธิ กี ารประมูลราคา , ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากสหกรณ์ เกณฑ์มากทีส่ ุด 2 ข้อ
1.ราคารับซื้อเท่ากับจุดรับซื้อทัวไป
่ หรือสูงกว่า , 2.ได้รบั เป็ นเงินปนั ผล และเงินเฉลี่ยคืน
สม่าเสมอ
รูปแบบแรงจูง ใจที่ มีค วามผันแปรมากที่ สุด แต่ ล ะด้ า นคื อ ด้า นบุค ลากรของสหกรณ์
ข้อที่ 1.ลูกจ้าง / พนักงาน / เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์เต็มใจให้บริการ , ข้อ2. สมาชิกสหกรณ์ดว้ ย
กันเองให้คาแนะนาทีด่ ตี ่อกัน เป็ นที่ปรึกษา หรือพูดคุยเชิญชวน , ด้านการดาเนินงานของ
สหกรณ์ ข้อที่ 1.สถานที่หรือจุดรับซื้อผลผลิต มีความสะดวก อยู่ใกล้ชุมชน , ข้อ 2.ตาชัง่
ถูกต้องเที่ยงตรง จ่ายเงิน ถูกต้อง รวดเร็ว มีเอกสารกากับ , ด้านกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ
สหกรณ์ ข้อที่ 1.สหกรณ์คดั คุณภาพผลผลิตตามความเป็ นจริงภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ,
ข้อ 2. กาหนดราคาโดยอิงราคารับซื้อทัวไปหรื
่
อ รับซื้อโดยใช้วธิ กี ารประมูลราคา , ด้าน
ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากสหกรณ์ ข้อที่ 1.ราคารับซื้อเท่ากับจุดรับซื้อทัวไป
่ หรือสูงกว่า , ข้อ 2.
ได้รบั เป็ นเงินปนั ผล และเงินเฉลีย่ คืน สม่าเสมอ , ข้อ 3.การฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละเทคนิค
ทางการเกษตรแก่สมาชิก
อาจเนื่องด้วยพฤติกรรมธรรมชาติของคนทีต่ ้องการความสะดวกอยู่ใกล้บ้านจึงมีความ
คล่ อ งตัว สูง และมีค วามพอใจในบริการที่รวดเร็ว ของพนักงงานสหกรณ์ หรือ อาจจะรู้จกั กับ
สหกรณ์ มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีค วามเชื่อ ถือ และมันใจในความถู
่
กต้อ งเที่ยงตรงของ
เครื่องมือวัดและการคิดราคาผลผลิตอย่างยุติธรรมโดยมีการกากับดูแลจากหน่ วยงานภาครัฐ
อยูเ่ สมอ คือสานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา

อาจมีสาเหตุมาจาก บุคลากรของสหกรณ์ เป็ นผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในชุมชนเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว
จึง มีค วามสนิ ท สนมคุ้น ชิน รู้จ ัก หน้ า ข้า ตานิ ส ัย ใจขอของสมาชิก แต่ ล ะรายเป็ น การส่ ว นตัว
จึงสามารถรูช้ ่องทางในการเข้าถึงสมาชิก (ชมพูนุท ศรีพงษ์ ,2550) อ้างใน(กานดา คามาก , 2555)
ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ก ารเพิ่มแรงจูงใจในการทางาน พบว่ากลยุทธ์การจูงใจที่เ หมาะสมตาม
การศึกษาวิจยั ประกอบด้วยกลยุทธ์การจูงใจด้วย ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินและผลตอบแทนทีไ่ ม่ใช่
เงิน รวมทัง้ ต้องตอบสนองให้เหมาะสมตามความต้องการของพนักงานทีแ่ ตกต่างกันตามปจั จัย
ส่วนบุคคล
2. จากการสรุปผลการวิจยั ในการศึกษาตัวแปรด้านแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการมี
ส่วนร่วมในครัง้ นี้ทงั ้ หมดจานวน 4 ด้าน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรนัน้ มีความผันแปรของ
การมีส่ ว นร่ว มแบบมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดังนัน้ เมื่อ ตัว แปรทัง้ 4 ด้านนี้มกี าร
เปลี่ย นแปลงไปในทิศ ทางใดก็จ ะส่ ง ผลต่ อ ระดับ การมีส่ ว นร่ว มให้เ ปลี่ย นแปลงตามไปด้ว ย
เพราะฉะนัน้ การรักษาระดับแรงจูงใจทัง้ สีด่ า้ นนี้จงึ ควรมีการกาหนดเกณฑ์วดั ค่าทุกๆด้านเอาไว้
เพื่อที่จะเป็ นแรงจูงใจทีด่ ี และควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบแรงจูงใจด้านวิธกี ารอยู่
เสมอๆ ด้วย
แนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านบุคลากร เช่น การต้อนรับของ พนักงานสหกรณ์
การเอาใจใส่ เ พื่อ นสมาชิก บ้านใกล้เ รือ นเคียง การคอยเตือ นเรื่อ งสาคัญ ๆของทีมกรรมการ
ด้วยกัน
แนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน ควรมีวธิ กี ารทีท่ นั สมัยหรือลด
เวลาการทางานทีซ่ ้าซ้อนลงให้มากทีส่ ุด เพื่อแบ่งเวลามาเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการสมาชิกได้
อย่างตรงความต้องการให้มากทีส่ ุด
แนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ การหารือในหลายๆ ส่วน
งานเพื่อปรับ กฎหรือระเบียบ เงือ่ นไขหรือข้อกาหนด ต่างๆให้มคี วามเหมาะสมตามยุคสมัยและ
รองรับการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
แนวทางในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพด้า นสิท ธิป ระโยชน์ ท่ีไ ด้ ร ับ ควรปรับ ให้ ม ีค วาม
เหมาะสมและอยูบ่ นพืน้ ฐานความเป็นไปได้ของผลประกอบการหรือกฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิก
3. จากการสรุปผลการวิจยั ในการศึกษาถึงระดับความเชื่อมันต่
่ อระบบสหกรณ์ของ
ระดับการมีส่วนร่วม ด้านความสาเร็จในการดาเนินงาน จานวน 4 ข้ออยู่ในเกณฑ์มากที่สุดทุก
ข้อ
1.ท่านเห็นด้วยเพียงใดทีจ่ ะสนับสนุ นให้สมาชิกนาผลผลิตทีด่ มี คี ุณภาพมาขาย
ให้กบั สหกรณ์สม่าเสมอ
2.ท่านมีความพร้อมและเต็มใจที่จะเป็ นส่วนหนึ่งเพื่อทาให้ ผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์มกี าไร แล้วนากาไรส่วนหนึ่งแบ่งกลับคืนแก่สมาชิก

3.ท่ า นมีค วามพร้อ มและยิน ดีท่ีจ ะสนั บ สนุ น และด ารงไว้ ซ่ึง ระบบสหกรณ์
สืบต่อไป
4.หากสมาชิกช่วยกันทาธุรกิจกับสหกรณ์ ก็จะส่งผลเป็ นแรงผลักดันให้สหกรณ์
มีความมันคง
่ เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ชุมชนอยูด่ กี นิ ดี ยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะการดาเนิ นงาน
สมาชิกสหกรณ์ยงั คงมีความเชื่อมันต่
่ อระบบสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ในระดับสูง สหกรณ์
ภาคการเกษตรจึงควรมีการกาหนดแผนกลยุทธ์เชิงรุกของการดาเนินงานที่มคี วามยืดหยุ่นสูง
และแผนยุทธวิธเี กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในทุกมิตไิ ว้เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมการเมืองและสภาพเศรษกิจยุคปจั จุบนั และแบ่งส่วนการจัดการภายในอย่างเหมาะสม
ทัง้ ตัว บุค ลากรกับความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการจัดการเครื่อ งมือ เครื่อ งจักร
อุปกรณ์ ก ารตลาดที่ยงั ไม่ไ ด้ใ ช้ประโยชน์ อ ย่างเต็มที่ใ ห้มคี วามคุ้มค่ าสามารถบริการสมาชิก
และประชาชนในชมชุนให้ได้มากยิง่ ขึน้ เพื่อทีจ่ ะดึงดูดสมาชิก ได้อกี ช่องทาง

ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.ควรก าหนดตัว แปรต้ น ด้ า นแรงจู ง ใจที่ม ีค วามหลากหลายครอบคลุ ม ในทุ ก มิติ
และทุกด้านที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่ว นร่วม เพื่อทดสอบสมมติฐานเชิงลึก
กับตัวแปรทีม่ คี วามผันแปรแบบมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 หรือ .01
2.การกาหนดตัวแปรตามด้านการมีส่วนร่วมนัน้ ควรทีจ่ ะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละ
ของการมีส่วนร่วมตามความเป็ นจริงเป็ นตัวตัง้ ต้นขึน้ มาก่อน ที่จะทาการวิจยั เพื่อที่จะนาค่าที่
ได้มาเปรียบเทียบกัน ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไร
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