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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร

บางกะปิ จ ากัด มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจที่มผีลต่อระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ 

จ ากัด 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวจิัยครั้งนี้ คอื สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด จ านวน 289 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถติิการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้
วิธี LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ที่มีเพศ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเปน็สมาชิกสหกรณ์ ต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด โดยรวมต่างกัน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง
กะปิ จ ากัด ที่มีอายุ และสถานภาพ ต่างกนั ท าให้ระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของ
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สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ไม่ต่างกัน นอกจากนีป้ัจจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์
การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ได้แก่ 1) ด้านความมัน่คงของสหกรณ์ 2) ด้านความนา่เชื่อถือของกรรมการ
ด าเนินการ 3) ดา้นความรู้สึกเปน็เจ้าของสหกรณ์ 4) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5) ด้านสถาน
ที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม 6) ด้านเปน็แหล่งเงินทนุ (กู้ยืม) 7) ดา้นความสะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
8) ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ 9) ด้านสวัสดิการ และ 10) ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ มี
ผลต่อระดับการมสี่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของสมาชิก, สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 
 
Abstract 

 The objectives of this study were to study 1) to study the level of participation of 

members in the business operations of Bangkapi Agricultural Cooperative Limited 2) to 

study the level of participation of members in the business operation of Bangkapi 

Agricultural Cooperative Limited, classified by personal factors 3) to study the factors of 

the members’ participation in business operation which affect the level of the members’ 

participation in the business operation of Bangkapi Agricultural Cooperative Limited. 

 The sample group in this research was 289 members of Bangkapi Agricultural 

Cooperative Limited. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The 

data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA 

(F-test). In case of its had statistical significant different testing, a pair of variables by LSD 

was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and 

Multiple Regression Analysis.  

 The hypothesis test found that member of BangKapi Agricultural Cooperative 

Limited, with gender, education level average monthly income and the length of 

membership of the cooperatives are different, causing the level of participation of 

members in the business operations of Bangkapi Agricultural Cooperative Limited as a 

whole. And members of Bangkapi Agricultural Cooperative Limited with different age and 

status make the participation level of members in the business operation of Bangkapi 

Agricultural Cooperative Limited are not different. In addition, the factors involved in the 

business operation of Bangkapi Agricultural Cooperative Limited are 1) the security of the 

cooperatives 2) the credibility of the operation committee 3) the sense of belonging to the 



cooperative 4) the service of officers cooperatives 5) The location of the cooperative is 

suitable 6) The source of finance (loans) 7) The convenience of doing business with the 

cooperatives 8) The compensation received 9) The welfare and 10) The information 

publicity cooperative news affect the level of business participation of Bangkapi 

Agricultural Cooperative Limited. 

Keywords: Members’ Particpation, Bangkapi Agricultural Cooperative Limited. 

 

บทน า 

 ประเทศไทยมปีระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมมักประสบ

ปัญหาที่ส าคัญ คือ การขาดแคลนเงินทนุในการประกอบอาชีพ ต้องกู้ยืมจากพ่อค้าหรือนายทุนในท้องถิ่น ซึ่ง

ต้องเสียดอกเบี้ยแพง การขาดแคลนที่ดนิท ากนิ มีที่ดินน้อย บางรายไม่มีที่ดนิท ากินเปน็ของตนเอง ต้องเช่า

จากผู้อื่นโดยเสยีค่าเชา่แพงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเช่า ปัญหาเรื่องการผลิต ขาดความรู้เกี่ยวกับการ

ผลิตสมัยใหม่ที่ถูกต้อง ท าให้ผลผลิตต่ าไม่คุ้มกับการลงทุน นอกจากนั้นผลผลิตทีไ่ด้ไม่มีคุณภาพและไม่ตรง

กับความต้องการของตลาด ขาดปัจจัยพืน้ฐานที่จ าเป็น ปัญหาการตลาด ถูกเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองการชั่ง 

ตวง วัด และไม่มีที่เก็บรักษาผลผลิตท าให้ต้องจ าหน่ายผลผลิตตามฤดูกาล อีกทั้งไม่มีรายได้เพื่อน ามาเป็น

ค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงถูกกดราคา ปัญหาสังคม จากปัญหาเศรษฐกิจข้างต้นสง่ผลต่อสงัคมในชุมชน ท าให้

มีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ต่ ากวา่คนประกอบอาชีพอื่น ขาดการศึกษา การอนามยั และขาดความ

ปลอดภัยในทรัพย์สนิ เป็นเร่ืองยากที่เกษตรกรจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยล าพงัตนเอง หนทางที่จะส าเร็จ

โดยเกษตรกรจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยการรวมกลุ่มเปน็สหกรณ์ เพราะสหกรณ์สามารถชว่ยแก้ปัญหา

ด้านตา่ง ๆ ได้ดังนี ้

 1. ธุรกิจซื้อ คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยส ารวจความต้องการของ

สมาชิกก่อน สหกรณ์สามารถซื้อวัสดุสิ่งของในราคาถูกกว่าสมาชิกแต่ละคนซื้อเอง เพราะการรวมกันซื้อใน

ปริมาณมากจะท าให้ซื้อได้ในราคาที่ต่ าลง และเมื่อถึงสิน้ปีหากสหกรณ์มีก าไรก็จะน าเงนิจ านวนนี้มาเฉลี่ยคนื

ให้แก่สมาชิกด้วย 

 2. ธุรกิจขาย หรือการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกท าให้เกิดอ านาจต่อรอง ผลผลติจะขายได้ในราคา

สูงขึ้น สมาชิกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองการชั่ง ตวง วัด หรือถูกกดราคา 

 3. ธุรกิจธนกิจ (สนิเชื่อ) 

  3.1 การให้เงินกู้ สหกรณ์จะจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ามาให้สมาชิกกู้เพื่อลงทุนท าการเกษตร 

โดยพิจารณาจากแผนการด าเนนิการหรือแผนการใช้เงินกู้ประกอบในการให้เงินกู้   

  3.2 การรับฝากเงิน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักคุณค่าและประโยชน์ของการออมทรัพย์  



อีกทั้งเพื่อเป็นการระดมทุนในสหกรณ์ สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิก โดยจะจา่ยดอกเบี้ยให้ในอัตรา

เดียวกับธนาคารพาณชิย์ 

 4. ธุรกิจส่งเสริมอาชีพและบริการ สหกรณ์จัดให้มีการให้ความรู้และค าแนะน าด้านการเกษตร โดย

อาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ในการให้ค าปรึกษาแนะน าให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการ

วางแผนการผลิตให้สามารถผลติสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการ 

 5. การศึกษาอบรม สหกรณ์จะจัดให้มีการศึกษาอบรมแก่สมาชกิ คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการ 

ตลอดจนเจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงหลักการ วิธีการสหกรณ์ สิทธิ หน้าที่

และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

 6. สหกรณ์ช่วยให้เกษตรกรที่มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมนัน้มีชวีิตและความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สงัคมมี

ความสงบสุข บุตรหลานสมาชิกได้รับการศึกษาสูงขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีเนื่องจากเกษตรกรมีฐานะความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่มีการด าเนนิธรุกิจเพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิก ได้แก่ 

ธุรกจิสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคา้มาจ าหนา่ย จากธุรกิจดังกลา่ว ท าให้มีก าไรสุทธิในปบีัญชี พ.ศ.2562 จ านวน 

1,066,583.71 บาท แต่อย่างไรก็ตามการด าเนนิงานของสหกรณ์ยังมีปัญหาในหลายดา้น คือ สมาชิกอยู่

กระจัดกระจาย ท าให้การเข้าไปติดต่อประสานงาน รวมถึงการขอความร่วมมือในกิจกรรมที่สหกรณ์

ด าเนินการเปน็ไปไดย้ากข้ึน รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกที่มาใช้บริการกับสหกรณ์แตกต่างกัน สมาชิกบาง

รายมาใชบ้ริการเพียงการกู้เงิน บางรายกู้เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยที่จ าเป็นในครอบครัว บางรายกู้เพื่อปัจจัยการ

ผลิต บางรายมาเพื่อซื้อสินค้า จากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  

 ดังนั้น การที่สหกรณ์ทราบถึงปจัจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนนิธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ จึงท าให้

การก าหนดนโยบาย และทิศทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจได้ตรงตามความต้องการของ

สมาชิก ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด เพื่อจะ

เป็นแนวทางที่เป็นประโยชนต์่อการก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 

 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะป ิ

จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากดั 

 



ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปน็การศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,039 คน (ที่มา : รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ประจ าเดือนมีนาคม ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563) โดยผู้วิจัยได้ใช้

วิธีการค านวณขนาดตัวอยา่งด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง

ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเทา่กับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 289 คน 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด เพื่อศึกษาระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึง เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ที่มีผลต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยตวัแปรดังต่อไปนี้ 

  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ปัจจยัการมีส่วนร่วมในการด าเนนิธุรกิจกับสหกรณ์ ได้แก่ 

ความมั่นคงของสหกรณ์ ความนา่เชื่อถือของกรรมการด าเนินการ ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ การให้ 

บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สถานที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม เป็นแหล่งเงินทนุ (กู้ยืม) ความสะดวกในการ

ท าธุรกิจกับสหกรณ์ ผลตอบแทนที่ได้รบั (เงินปันผล/เงนิเฉลี่ยคืน) สวสัดิการ (เชน่ ค่ารักษาพยาบาล) และ

การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 

  ตัวแปรตาม คือ ระดับการมสี่วนร่วมในการด าเนนิธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บางกะปิ จ ากัด ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีสว่นร่วมในการควบคุมตรวจสอบ 

 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการมีสว่นร่วมของ

สมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากดั 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตัง้แต่เดือน มีนาคม – เมษายน 2563 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ที่ต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ น่าจะมผีลต่อระดับการมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 



 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร 

บางกะปิ จ ากัด 

 2. เพื่อให้ทราบถึงระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร 

บางกะปิ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   

 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจที่มีผลต่อระดับการมี 

ส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2556) คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม เมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีมติ

เห็นชอบให้ประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์และแนวทางในการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนนิการตาม

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการด าเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการผลักดันให้สหกรณ์เข้าสู่วาระแห่งชาติ ได้แก่  

 1. สหกรณ์ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดอยู่ใน

รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลอยา่งต่อเนื่อง 

 2. สหกรณ์เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมทั้งในชนบทและ

ในเมืองของประเทศไทย 

 3. สหกรณ์เป็นการสร้างการมีสว่นร่วม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชน 

 4. สหกรณ์เป็นกลไกสร้างการเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยในระยะยาว ยอมรับความคิดเห็นของคน

ส่วนใหญ่เป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

 5. ระบบสหกรณ์มีอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของสมาชิก โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 6. สหกรณ์เป็นองค์กรที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ 

 7. รัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแต่ปี 

2459 และระบบสหกรณ์ด าเนนิงานมาจะครบ 100 ปี ในปี 2559 

 



 คุณค่า อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  

 นายทะเบียนสหกรณ์ (2552) ก าหนดนิยามของค าว่า คุณคา่สหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และ

วิธีการสหกรณ์ เพื่อความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ และเพื่อธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ของการสหกรณ์ไทย สรุปได้ดงันี้  

 คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นเอกภาพ

 อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันตสิุขในสังคม 

 หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือ แนวทางทีส่หกรณ์ยึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม เพื่อคุณค่าของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคญัรวม 7 ประการ กล่าวคือ 

 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)

 หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)

 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) มวล

 หลักการที่ 4 การปกครองตนเอง และความเปน็อิสระ (Autonomy and Independence)

 หลักการที่ 5 การศึกษาฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)

 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) สหกรณ์พึง

 หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 

 วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices) คือ การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980) ได้กลา่วถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ (Decision Making) เป็นประการแรกสุดที่ต้องกระท า คือ การ

จัดล าดบัความส าคัญ การก าหนดความต้องการ และการเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน (Implementation) องค์ประกอบของโครงการซึ่งได้มาจาก

ค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด  

 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ต้องพจิารณาถึงการที่จะกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลที่เปน็ประโยชน์

ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปน็ผลเสยีของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษตอ่บุคคลและ

สังคมด้วย 



  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) 

ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรม

ของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได ้

 ภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554) กล่าวว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมข้ึนอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ  

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ทัศนคติ ความเชื่อ 

ค่านิยม ความผูกพันในชุมชน ประสบการณ์การเปน็สมาชิกกลุ่ม ความรู้ ความเข้าใจ  

 2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสังคม ได้แก่ วฒันธรรม ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การ

ติดต่อสื่อสาร 

  3. ปัจจัยทางโอกาส ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น นโยบายการเมืองการปกครอง การเปิดโอกาส 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทิพวัล มลิแสง (2553) ศึกษา การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรใน

จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาค

การเกษตรในจังหวัดกระบี่ เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณภ์าค

การเกษตรในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพือ่ศึกษาปัญหาอุปสรรคของสมาชิกภาค

การเกษตรในจังหวัดกระบี่ พบวา่ ประชาการที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี ศาสนา

พุทธ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรท าสวน รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาท 

ระยะเวลาการเปน็สมาชิกมากกว่า 9 ปี สมาชิกสหกรณ์มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายด้านพบวา่ การมีสว่นร่วมด้านผลประโยชน์และดา้นการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อแยก

พิจารณาเปน็รายดา้นพบว่า 1) ด้านการตัดสินใจโดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน็

รายข้อ พบว่า การคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด 2) ด้านการปฏิบัติการโดย

เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้ร่วมลงทุนเปน็หุ้นหรือออม

ทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ ไดน้ าผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์ผลิตขึ้นมาน าไปใช้หรือจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ 3) ด้าน

ผลประโยชน์ โดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับการส่งเสริม

สวัสดิการในหมู่สมาชิกอย่างเปน็ธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด 4) ด้านการประเมินผล โดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ในทุก ๆ ด้าน มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง เช่น การ

ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้น การประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตน้ การ

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล พบวา่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนมีระดับการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สมาชิกแตกต่างกัน แต่อายุ ศาสนา อาชีพ ระยะเวลาในการเปน็สมาชิก มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

สหกรณ์ ไม่แตกต่างกัน ปญัหาอุปสรรคของสมาชิกต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ คือ 



สหกรณ์ไม่มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขาดการตดิต่อประสานงานระหว่างสมาชกิด้วยกัน 

สมาชิกเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมใหญ่ เป็นตน้ 

  

การออกแบบการวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไมท่ดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา

ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนาม แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และน าไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพื่อจะน าเอาข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อการตอบปัญหาใน

เร่ืองการวิจัยหรือเร่ืองที่ต้องการศึกษา โดยผู้วจิัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 

ทฤษฎี งานวจิัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เก่ียวข้องในการ

วิจัยในครั้งนี้ และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

สร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีผู่้วิจัยไดก้ าหนด โดยการตั้งข้อค าถามในแบบสอบถาม

จะต้องเป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้

แบบสอบถามปลายปิด โดยผู้วิจยัมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชกิสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชกิสหกรณ์ มี

จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการมสี่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย ความมั่นคงของสหกรณ์ ความน่าเชื่อถือของกรรมการด าเนินการ 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สถานที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม เปน็

แหล่งเงินทุน ความสะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ ผลตอบแทนที่ได้รับ สวสัดิการ และการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ มีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด 10 ข้อ 



 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด เป็นค าถามที่วัดระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของสมาชิก มี

จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัด

เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร

ที่มีระดับการวัดเชงิปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เกษตรบาง

กะปิ จ ากัด 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

  2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เกษตรบางกะปิ จ ากัด 

จ าแนกตาม เพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 

  2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เกษตรบางกะปิ จ ากัด 

จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเปน็สมาชิกสหกรณ์ 

จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ

น าไปสู่การเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

  2.3 ปัจจัยการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เกษตรบางกะปิ จ ากัด 

จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัต่อไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยส่วนบคุคลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด สรุปได้ว่า ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีรายได้

ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ระหว่าง 11 - 20 ปี  

 2. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยการมสี่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบาง

กะปิ จ ากัด สรปุได้วา่ ปจัจัยที่มผีลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมี

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในด้านเปน็แหล่งเงินทุน (กู้ยืม) สูงที่สุด 



 3. ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบาง

กะปิ จ ากัด สรปุได้วา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับการมีส่วนร่วมของ

สมาชิก ดา้นการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน สูงที่สดุ เมื่อจ าแนกตามรายด้านและรายข้อ ได้ดังนี้ 

  3.1 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด มีระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจ ดา้นการมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ ข้อการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสูงที่สุด 

  3.2 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด มีระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจ ดา้นการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน ข้อการประชมุกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์สูงทีส่ดุ 

  3.3 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด มีระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจ ดา้นการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ข้อการกู้เงินจากสหกรณ์สูงทีสุ่ด 

  3.4 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด มีระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจ ดา้นการควบคุมตรวจสอบของสมาชิก ข้อการควบคุมตรวจสอบดา้นธุรกิจสนิเชื่อ/เงินกู้ สูงทีสุ่ด 

 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตรบางกะปิ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดงันี้ 

  4.1 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยเดือน 

และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด โดยรวมต่างกัน 

  4.2 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ที่มี อายุ และสถานภาพ ตา่งกัน ท าให้

ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด โดยรวมไม่ต่างกัน 

 5. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยการมสี่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกมีผลต่อระดับการมีส่วนรว่ม

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

  5.1 ปัจจัยการมีสว่นร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกทุก ๆ ปจัจัย ได้แก่ ด้านความ

มั่นคงของสหกรณ์ ด้านความน่าเชื่อถือของกรรมการด าเนินการ ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ ด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้านสถานทีต่ั้งของสหกรณ์เหมาะสม ดา้นเปน็แหล่งเงินทุน (กูย้ืม) ด้าน

ความสะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ ด้านผลตอบแทนที่ได้รบั ด้านสวัสดิการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ 

จ ากัด 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ 

จ ากัด สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ไดด้ังนี้ 



 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบาง

กะปิ จ ากัด โดยภาพรวม มีความส าคัญอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมสี่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ไม่ได้

ด าเนินธุรกิจดา้นการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกหรือรับซื้อผลติผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิก 

รวมถึงธุรกิจด้านการจัดหาสนิคา้มาจ าหน่าย ซึง่เป็นธุรกิจทีส่หกรณ์จัดหาหรือจัดซื้อ เช่น เครื่องจักรกล

การเกษตร วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เคมีการเกษตร เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น เป็นต้น ซึ่งสินคา้ที่สหกรณ์จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบนัเปน็สินคา้อุปโภคบริโภคและอื่น ๆ ซึง่อาจไม่ตรงตาม

ความต้องการของสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนฑ์ปรยิา ระวังศรี (2556) ศึกษา การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น จ ากัด พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง

กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ การเดินทางไม่สะดวก สินค้าหรือบริการของสหกรณ์ไม่ตรงกับ

ความต้องการ สหกรณ์มีธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกไม่ครบตามความต้องการของสมาชิก การมีสว่นร่วมไม่เกิด

ประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก และสมาชิกไม่มีเวลาเข้าร่วมในการด าเนินธุรกิจของ 

 2. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ 

จ ากัด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ระยะเวลาการเปน็สมาชิกสหกรณ์ สามารถสรปุ ได้ดงันี้ 

 2.1 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัดโดยรวมตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพศชายเป็นเพศที่

มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งหรือแข็งแรงกว่าเพศหญิง สามารถท างานที่จะต้องใช้ก าลังกายได้ดี จึงประกอบอาชีพ

เกษตรกรมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ทิพวัล มลิแสง (2553) ศึกษา การมีสว่นร่วมในการ

ด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี่ พบว่า การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ เพศ ระดับการศึกษา 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนมีระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานของสมาชิกแตกต่างกัน 

 2.2 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ ที่มีอายุตา่งกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัดโดยรวมไมต่า่งกัน แสดงว่าอายไุม่มีผลต่อระดับการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ซึง่สอดคล้องกับงานวจิัยของ 

ทิพวัล มลิแสง (2553) ศึกษา การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด

กระบี่ พบวา่ ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์นิคมในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ไม่แตกต่างกัน 

 2.3 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัดโดยรวมไม่ต่างกนั แสดงวา่สถานภาพไม่มีผลต่อ

ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ซึ่งผูว้ิจัยมี



ความเห็นว่าสถานภาพของสมาชิก ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบาง

กะปิ จ ากัด  

 2.4 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ ที่มีระดบัการศึกษาตา่งกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด โดยรวมต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ มนฑ์ปริยา ระวังศรี (2556) พบว่า การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ 

พบว่าแตกตา่งกัน เม่ือรายได้ ระดับการศึกษา และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์แตกต่างกนั 

 2.5 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั ท าให้ระดับการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัดโดยรวมตา่งกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ เสน่ห์ สภาพนัธ์ (2554) ศึกษา ระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์นิคม

บาเจาะ จ ากัด จังหวัดนราธิวาส พบว่า การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์ 

พบว่า อายุ รายได้ ระดับการศกึษา และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ แตกต่างกับระดับการมีส่วนในการ

ด าเนินธุรกิจ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

 2.6 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างกัน ท าให้ระดับ

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัดโดยรวมตา่งกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวลั มลิแสง (2553) ศึกษา การมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์

ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี่ พบว่า การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์นิคมในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีระดับ

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกแตกต่างกนั 

 3. ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ความมั่นคงของสหกรณ์ ความ

น่าเชื่อถือของกรรมการด าเนินการ ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สถาน

ที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม เป็นแหล่งเงินทุน (กู้ยืม) ความสะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ ผลตอบแทนที่

ได้รับ (เงินปันผล/เงนิเฉลี่ยคืน) สวัสดิการ (เชน่ค่ารักษาพยาบาล) และการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของ

สหกรณ์ ที่มีผลต่อระดับการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด 

สามารถสรุปได้ดังนี ้

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปจัจัยการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในการด าเนนิธุรกิจมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนนิธุรกิจในทุก ๆ ปัจจัย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ มาลัย (2558) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินธุรกิจในภาพรวมมีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจของสมาชิกอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า สมาชิกเห็นว่าการมีสว่นร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก เขา้ใจในบทบาท

และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าสถาบันการเงนิภายนอก ซื้อขายสินค้าในราคา



ที่เป็นธรรม การบริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความรู้ ให้ค าปรึกษาแก่สมาชกิในทุกด้าน 

และให้บริการด้วยความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากัด ควรวางระบบให้สมาชิก

ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้อ านาจที่ประชุมกลุ่มคัดเลือกผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ การจัด

สวัสดิการแก่สมาชิก ฯลฯ ไม่เชน่นั้น สมาชิกจะเปน็แค่โครงร่างแต่ขาดบทบาทหนา้ที่ และควรจัดโครงการ

หรือกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการมีส่วนร่วม และบทบาทอ านาจหนา้ที่ของสมาชิก เพื่อให้

สมาชิกมีความเข้าใจว่าเปน็หน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมเสนอแนะ ฟังความคิดเห็น ร่วมกันพฒันาสหกรณ์ 

 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ควรสรา้งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับ

สมาชิก พร้อมทั้งควรเร่งหาแนวทางสรา้งความสัมพันธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการของสหกรณ์กับสมาชิก

เพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน และหากสหกรณ์มีความสัมพันธ์ที่ดกีับสมาชิกแล้ว สมาชิกย่อมให้ความร่วมมือต่อ

การด าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรืน่ 

 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สมาชิกของสหกรณ์ส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคญัของ

การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกจิกับสหกรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์

โครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่ไม่ทั่วถึง ดังนัน้สหกรณ์ จึงต้องมกีารพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้

หลากหลาย เพื่อให้การด าเนินธรุกิจของสหกรณ์มีปริมาณที่มาก 

 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ สหกรณ์ควรให้สมาชิกเข้ามาร่วมตรวจสอบและ

ติดตามผลการด าเนนิการตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์หรือไม่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในระดบันี้ จะเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์เป็นอย่าง

มาก เพราะสมาชิกจะท าหนา้ทีค่อยเฝ้าระวังและเตือนภัยการด าเนินการงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างทันทว่งท ี

 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาใด ๆ ก็ตามถ้าขาดความร่วมมอื

และการมีส่วนร่วมแล้ว กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ก็ไม่สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสทิธิภาพและจะ

ประสบความล้มเหลวในที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบรายละเอียดจากความคิดเห็นของสมาชิกมากยิ่งขึน้ จากการ

ใช้มาตรประมาณค่าตามการวิจยัเชิงปริมาณ 

 2. ควรท าการวิจัยในประเด็นอืน่ ๆ เช่น แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ แรงจูงใจในการมีส่วนรว่มในการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่สง่ผล



ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงานในแต่ละดา้น

ให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนนิธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
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