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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำ
ลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา
จำกัด จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก (3) เพื่อศึกษาปจจัยดานความรูเกี่ยวกับ
สหกรณ ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ไดแก ดานทัศนคติตอสหกรณ ดานความพึงพอใจตอสหกรณ ดาน
ความคาดหวังตอผลประโยชนที่ จะไดรับที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ การเกษตรลำลูกกา
จำกัด จังหวัดปทุมธานี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
จำนวน 370 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบ โดยใชสถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรจะนำไปเปรียบเทีย บเปน รายคูโดยใช วิธีของ LSD และใชส ถิติถดถอยพหุคู ณ (Multiple
Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี ที่มี
ระยะเวลาการเปนสมาชิก ตางกัน ทำใหการมีสวนรวมตางกัน และสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด
จังหวัดปทุมธานีที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายไดของครอบครัวตอเดือน ตางกัน ทำใหการมีสวน
รวมไมตางกัน สวนปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ดานทัศนคติตอสหกรณ ดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ
มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
คำสำคัญ : การมีสวนรวม; สมาชิกสหกรณการเกษตร

2

ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to study the member’s particitation of
Lamlukka agricultural cooperative limited Pathumthani province. (2) to compare the
member’s particitation of Lamlukka agricultural cooperative limited Pathumthani province
classified by member personal of factors. (3) to study the factors of cooperative knowledge
and the factors of society and psychology such as attitude towards cooperatives,
satisfaction of cooperatives, expectation of benefits affecting the member’s particitation of
Lamlukka agricultural cooperative limited Pathumthani province.
The sample group used in this research was 370 the member of Lamlukka
agricultural cooperative limited Pathumthani province. 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 Least Square Difference methods (LSD) and Multiple
Regression Analysis.
The hypothesis testing was found that the member of Lamlukka agricultural
cooperative limited Pathumthani province with member periods different, making the
particitation was different. And the member of Lamlukka agricultural cooperative limited
Pathumthani province with gender age education status income per month different,
making the particitation was no different. As for the factors of society and psychology such
as attitude towards cooperatives, satisfaction of cooperatives affected the member’s
particitation of Lamlukka agricultural cooperative limited Pathumthani province.
Keywords: Particitation; The member’s Agricultural Cooperative
บทนำ
ภาคเกษตรกรรมเปนภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศไทยมาเปนระยะเวลายาวนานแตยังเปนภาค
เศรษฐกิ จ ที่ ป ระสบป ญ หาต า งๆ มากมาย โดยเฉพาะอย า งยิ่ งป จ จั ย การผลิ ต หลั ก ได แ ก แรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนลดนอยลง มีการใชปจจัยการผลิต ดินและน้ำอยางไมมีประสิทธิภาพ ผลผลิต
ลดนอยลง ตนทุนการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นแตในขณะที่ราคาผลผลิตกลับลดลง ทำใหรายไดจากการขาย
ผลผลิตไมคุมคากับตนทุนการผลิต และไมพอเพียงกับรายจายของครอบครัว
เป น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปแล ว ว า สถาบั น เกษตรกรที่ เรี ย กว า “สหกรณ ” ที่ เชื่ อกั น โดยทั่ ว ไป
วาสามารถชวยแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได โดยอาศัยความรวมมือซึ่งกันและกันในการดำเนิน
ธุรกิจและหวังที่จะสรางความกินดีอยูดีใหกับสมาชิก ทำใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใตการชวยเหลือ
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักของคุณคาในการพึ่งพาตนเอง การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ
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มีสิทธิเทาเทียมกัน มีความเสมอภาค มีความเที่ยงธรรมและความรูรักสามัคคี โดยเปนองคกรที่ประชาชนที่มี
อาชีพเดียวกัน มีปญหาความเดือนรอนเหมือนๆกันมารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจทาง
เศรษฐกิจและสังคมรวมกัน เพื่อผลประโยชนของมวลสมาชิกไดตามวัตถุป ระสงค โดยไมมุงเนนผลกำไร
ดำเนินการและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี เปนสหกรณการเกษตรระดับอำเภอที่มีความ
พร อมโดยมี ก ารดำเนิ น ธุ รกิ จ หลายอย า งเพื่ อช วยเหลื อสมาชิ ก ได แ ก ธุ รกิ จ รวบรวม ธุ รกิ จ จั ด หาสิ น ค า
มาจำหนาย ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ แตอยางไรก็ตามการดำเนินงานของสหกรณยังมี
ปญหาในหลายดานเพราะสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด เปนสหกรณการเกษตรขนาดใหญของอำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สมาชิกอยูกระจัดกระจายตามตำบลตางๆ ของอำเภอลำลูกกา สงผลตอการมีสวน
รวมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณคอนขางมาก รวมถึงการขอความรวมมือในกิจกรรมที่สหกรณดำเนินการ
เปนไปไดยากขึ้น
ดังนั้ น การที่ ส หกรณ ท ราบถึ งป จ จัย ที่ จ ะส งผลต อการมี สว นของสมาชิ กสหกรณ ในการบริหาร
สหกรณ การดำเนิน ธุรกิ จของสหกรณ จะสามารถนำมาใช ในการกำหนดนโยบาย กำหนดกลยุ ทธ และ
ทิศทางการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณใหเกิดขึ้นไดตรงตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ยังนำไป
เป น แนวทางในการบริหารจั ดการ พั ฒ นาสหกรณ แนะนำสงเสริม สมาชิ กสหกรณ ให เกิด การมี ส วนรว ม
ระหวางสมาชิกกับสหกรณ ซึ่งอาจสงผลใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการบริหารสหกรณและดานการดำเนิน
ธุรกิจกับสหกรณเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ไดแก ดานทัศนคติ
ตอสหกรณ ดานความพึงพอใจตอสหกรณ ดานความคาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับที่มีผลตอการมีสวน
รวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและตัวอยาง คือ สมาชิกสหกรณ การเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีซึ่งมี
ประชากรทั้งหมด 2,808 คน (ที่มา:รายงานกิจการสหกรณ การเกษตรลำลูกกา จำกัด ครั้งที่49 วันที่ 29
ตุลาคม 2563) กลุมตัวอยางที่ในการวิจัย จำนวน 370 คน
2. ดานเนื้อหา คือ เป นการศึกษาการมี สวนรวมของสมาชิกสหกรณ การเกษตรลำลูกกา จำกั ด
จังหวัด ปทุ ม ธานี โดยมุ งหมายวิจั ยการมี ส วนรวมของสมาชิ ก 4 ด าน ได แ ก ดานการตั ด สิ น ใจ ด านการ
ดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน และดานการติดตามประเมินผล
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 1) ปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ระยะเวลาการเปนสมาชิก รายไดของครอบครัวตอเดือน 2) ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ
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3) ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ไดแก ดานทัศนคติตอสหกรณ ดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ ดานความ
คาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับ
2. ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ดานการติดตามประเมินผล
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. เพื่ อนำผลการวิจัยที่ ได ไปวิเคราะห ถึงการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ การเกษตรลำลู กกา
จำกัด จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ สำนักงานสหกรณ
จังหวัดปทุมธานี และสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด ใชเปนแนวทางการแนะนำ สงเสริม พัฒนาสราง
ความเข มแข็งของสหกรณ เพื่ อให สมาชิกเขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการดำเนิ น ธุรกิจกั บสหกรณ
การเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
บททวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสหกรณ
ความหมายของสหกรณ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562 (มาตรา3) ให ค วามหมาย สหกรณ คื อ คณะบุ ค คลซึ่ ง ร ว มกั น ดำเนิ น กิ จ การเพื่ อ ประโยชน ท าง
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณผูมีสัญชาติไทยโดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันและได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
คานิยมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ (2563) สหกรณอยูบนฐานคานิยมของการพึ่งพาตนเองและ
พึ่งพากันและกัน รับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความสามัคคี สมาชิก
สหกรณตั้งมั่นอยูในคานิยมทางจริยธรรม แหงความซื่อสัตย เปดเผย รับผิดชอบตอสังคม และเอื้ออาทรตอ
ผูอื่น ตามแบบแผน ที่สืบทอดมาจากผูริเริ่มการสหกรณ
อุดมการณ สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ (2563) อุดมการณ สหกรณ คือ แนวความคิดที่เชื่อวา
วิธีการสหกรณจะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกทั้งหลายใหมีความอยูดีกินดีและ
มีความเปนธรรม สันติสุขในสังคมโดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
วิ ธี ก ารสหกรณ กรมส ง เสริ ม สหกรณ (2563) วิ ธี ก ารสหกรณ คื อ การนำหลั ก การสหกรณ
มาประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชนโดย
ไมละเลยหลักการการดำเนินธุรกิจที่ดี
หลักการสหกรณ ประกอบดวย1) การเปนสมาชิกโดยสมัครใจ และเปดกวาง 2) การควบคุมโดย
สมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4) การปกครองตนเองและความ
เปนอิสระ 5) การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ 6) การรวมมือระหวางสหกรณ 7) การเอื้ออาทรตอชุมชน
ความรูเกี่ยวกับสหกรณ หมายถึง ความรูความเขาใจในความหมายของสหกรณ คือการรวมตัว
กันของของสมาชิกเพื่อแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตามอุดมการณสหกรณที่เชื่อรวมกันวาการ
ชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกัน และกัน ตามหลักการสหกรณ จะนำไปสูการกินดีอยูดีมีสันติสุขในสังคม
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เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก สมาชิกสหกรณทุกคนเปนเจาของสหกรณ ซึ่งจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ
กำหนดนโยบาย มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณในที่ประชุมใหญได โดยสมาชิก
ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงโดยเทาเทียม ความรูความเขาใจในหนาที่ของสมาชิก หลักสำคัญคือปฏิบัติตาม
ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมใหญ ตองเขารวมประชุมทุกๆ ครั้งที่สหกรณจัดขึ้นและรวมกันเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณที่จะมาเปนตัวแทนบริหารงานแทนสมาชิก ตองรวมมือสงเสริมสหกรณโดย
การทำธุรกิจกับสหกรณ เชน ถือหุนเพิ่ม ฝากเงินเพิ่ม หรือใชบริการของสหกรณ โดยเมื่อเกิดผลกำไรในการ
ดำเนินงานแตละป จะถูกนำมาคืนใหสมาชิกในรูปของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนตามสัดสวนหุน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ
ภู มิ ใจ รั ก ธรรม (2554) ได ให ค วามหมายของทั ศ นคติ ต อสหกรณ วา หมายถึ ง ทั ศ นคติ ส มาชิ ก
สหกรณ ที่ มีต อการดำเนิ น งานของสหกรณ ในการตอบสนองต อความต องการ ความพึงพอใจต อผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการ ผูจัดการ เปนตน
สุทธิพร ศรีสวัสดิ์ (2553) ไดอธิบายความหมายของทัศนคติตอสหกรณโดยรวม วาหมายถึง ความ
คิดเห็นของสมาชิกตอการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ เชน ธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจรวมขาย ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจ
สินเชื่อ ความคิดเห็นของสมาชิกในการที่จะเขามีสวนรวมในการดำเนินงานของสหกรณ มีสวนรวมในการทำ
ธุรกิจกับสหกรณ มีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ รวมกันรักษาสิทธิและปฏิบัติหนาที่ รวมถึงการออก
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนแกสหกรณ
ประเภทของทัศนคติ
สุทธิพร ศรีสวัสดิ์ (2553) บุคคลสามารถแสดงทัศนคติ ออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ
1. ทัศนคติทางเชิงบวกเปนทัศนคติที่ชักนำใหบุคคลแสดงออกมีความรูสึกหรืออารมณ จากสภาพ
จิตใจ ทำการโตตอบในดานดีตอบุคคลอื่น หนวยงาน องคกรสถาบันและการดำเนินกิจการขององคการอื่นๆ
2. ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือ ทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางที่ไมดี ไมไดรับความเชื่อถือ
หรือไววางใจอาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ปญหาใดปญหา
หนึ่ง หรือหนวยงานองคกร สถาบันและการดำเนินกิจการขององคการและอื่นๆ
3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกร หรือในเรื่องราวหรือ
ปญหาใดปญหาหนึ่งและอื่นๆ โดยสิ้นเชิง
ทั ศ นคติ ต อสหกรณ หมายถึ ง ความรูสึ กนึ กคิ ด ความเชื่ อ และความคิ ด เห็ น ของสมาชิ กที่ มี ต อ
สหกรณ ในด า นการดำเนิ น งานของคณะกรรมการ เช น ความรู เกี่ ย วกั บ สหกรณ ข องคณะกรรมการ
การดำเนินงานเปนที่พึงพอใจ การชวยแกปญหาของสมาชิก การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก ในดานการ
บริการของสหกรณ เชน ความรวดเร็วในการบริการ ความกระตือรือรนในการทำงาน จำนวนพนักงานนอย
เกินไปทำให การบริการสมาชิกไมทั่วถึง ในดานการทำธุรกิจกับสหกรณ เชน การปรับ ปรุงการให สินเชื่อ
การพิจารณาใหเงินกูและเงื่อนไขที่เปนธรรมเปนที่นาพอใจ การฝากเงินกับสหกรณนาเชื่อถือ การขายผลผลิต
ให ส หกรณ ได ราคาเป น ที่ น าพอใจ การลดการเอาเปรีย บจากพ อค าคนกลาง สิ น ค าที่ ส หกรณ จัด หามา
จำหนาย มีคุณภาพราคายอมเยา ตรงกับความตองการของสมาชิก และในดานการรับผลประโยชน เชน
ความพอใจในเงินปนผลที่ไดรับ ชวงเวลาการจายเงินปนผลที่เหมาะสม
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
เกียรติศักดิ์ ทาวเขื่อน (2552) อางในชนภา อัครพรวงศ (2562) กลาวถึงความพึงพอใจวา เป น
ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูที่แตละบุคคลไดคาดหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว
อยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากเมื่อไดรับการตอบสนองดวยดีก็จะมีความพึงพอใจมาก แตในทาง
ตรงกันขามหากไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวหรือไดรับนอยกวาที่คาดหวังไวก็อาจผิดหวังหรือไม
พึงพอใจเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอยเพียงใด
มาสโลวไดจำแนกความตองการทั้ง 5 ขั้นของมนุษยเปน 2 ระดับ ใหญๆ คือ ระดับต่ำ (Lowerorder) ไดแก ความตองการทางกายภาพและความตองการความมั่นคง สำหรับความตองการในระดับสูง
(Higher-order Needs) ไดแก ความตองการทางสังคม ความตองการไดรับการยกยองและความตองการ
ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งความแตกตางของความตองการทั้ง 2 ระดับคือความตองการในระดับสูงเปนความ
พึงพอใจที่จะเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลนั้นๆ เอง ขณะที่ความตองการในระดับต่ำเปนความพึงพอใจที่เกิด
จากภายนอกขั้นพื้นฐาน เชน คาตอบแทน
ความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ หมายถึง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอบริการของสหกรณ ในดาน
เงินฝากออมทรัพย เชน อัตราดอกเบี้ย ขั้นตอนการนำเงินฝาก เงื่อนไขระยะเวลาในการถอนเงิน ดานสินเชื่อ
เชนเงินกูยืมระยะสั้น,ระยะกลาง,ระยะยาว วงเงินกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู ขั้นตอนการกู ระยะเวลาการชำระ
คืน ดานการจัดหาสินคาประเภทอุปโภค-บริโภค ปจจัยการผลิต ขาวสาร เชน ความหลากหลาย จำนวน
คุ ณ ภาพ ราคาของสิ น ค านั้ น ๆ ขั้ น ตอนในการซื้ อ และรั บ สิ น ค า ด านบุ ค ลากรเช น เจ า หน าที่ รั บ ฝากเงิ น
เจาหนาที่สินเชื่อ เจาหนาที่การตลาด ดานการประชาสัมพันธ เชน ขาวสารเกี่ยวกับเงินรับฝาก สินเชื่อ สินคา
และการจัดโปรโมชั่น ดานลักษณะทางกายภาพทั่วไป เชน ความเปนระเบียบ เรียบรอยของสถานที่ของ
สหกรณ อุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัย บริการแบบฟอรม เอกสารตางๆ ระยะเวลาทำการของสหกรณ
สถานที่ตั้งสำนักงานสหกรณ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง
ในระหวางป ค.ศ.1960 ถึง 1989 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ไดแพรหลายเปน
อยางมากในงานวิจัยตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาทฤษฎีนี้เปนศูนยรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ แรงจูงใจในองคการ
มีการนำไปเผยแพรอยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยวรูม (Vroom, 1970 อางถึงใน ภิรดี ลี้ภากรณ,2554)
ไดกลาววา ความคาดหวังของบุคคลประกอบดวย องคประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. ความคาดหวังในความพยายามต อการกระทำหรือการปฏิ บั ติ การ เป น การคาดการณ หรื อ
ประมาณการไวลวงหนา วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดตอการแสดงพฤติกรรมหรือการลงมือทำงาน
อยางใดอยางหนึ่งวาจะประสบความสำเร็จหรือไม
2. ความคาดหวังในการกระทำที่ไดกระทำลงไปตอผลลัพธหรือผลการปฏิบัติงานเปนการคาดการณ หรือ
ประมาณการไวลวงหนากอนที่จะแสดงพฤติกรรมหรือลงมือทำงานวาถากระทำแลวจะไดรับผลลัพธอยางไร
3. ความคาดหวังในคุณ คาของผลลัพธหรือรางวัลเปนการคาดการณหรือประมาณการในการให
คุณคาของผลลัพธ หรือรางวัลจากการกระทำสิ่งนั้นๆ ไปซึ่งบุคคลจะมีความคาดการณ
ความคาดหวังในผลประโยชนที่จะไดรับ หมายถึง ความคาดหวังในการไดรับการสนับสนุนในดาน
ความรูทางการเกษตร ทางดานเงินทุนในการประกอบอาชีพ วัสดุอุปกรณการเกษตร ความคาดหวังในการที่
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สหกรณจะรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกไปจำหนาย และไดราคาที่พึงพอใจ สมาชิกไดซื้อวัสดุ
อุปกรณทางการเกษตรไดราคาถูกกวาทองตลาด มีความรูในการปฏิบัติงานไดอยางชำนาญหลังจากการไดรับ
การฝกอบรม ไดรับโอกาสรวมบริหารงานกับสหกรณ และไดรับเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนเมื่อถึงสิ้นป และ
ไดรับสวัสดิการจากสหกรณ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ธัญ ญรัต น มาลัย (2558) ได ให ค วามหมายของการมี สวนรวมของสมาชิ กสหกรณ วามี 4 ด าน
ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่สมาชิกมีสวนรวมในการประชุมกลุมสมาชิก
สหกรณ การคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ การเสนอแผนการดำเนินงาน การใชจายประจำป
การเสนอรางระเบี ย บ ข อบั งคั บ และการเสนอการจั ด สรรกำไรสุ ท ธิ ป ระจำป 2) การมี ส ว นร วมในการ
ปฏิบัติการ หมายถึง การที่ สมาชิกมีสวนรวมในการไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สหกรณ ดำเนิน การจัดขึ้น
3)การมีสวนรวมในผลประโยชน หมายถึง การมีสวนรวมในการซื้อสินคา การขายสินคา การฝากเงินและกู
เงิน การรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนและสวัสดิการตางๆ ของสหกรณ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล
หมายถึ ง การมี ส วนรวมในด านการกำหนดแนวทางในการประเมิน ผลการดำเนิ น งานของสหกรณ การ
ประเมินผลการทำงานของเจาหนาที่สหกรณรวมถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2544 อางถึงใน แสงดาว นาฟา, 2553) กลาววา การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ
หมายถึง การที่สมาชิกสหกรณเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ ประกอบดวย 4 ดาน
ดานการตัดสินใจ หมายถึง การมีสวนรวมในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม การขออนุมัติงบการเงิน ประจำป การเลือกตั้งผูตรวจสอบของสหกรณ การรับ
สมาชิกใหมของสหกรณ และในเรื่องอื่นๆ ที่ตองผานที่ประชุมสมาชิกสหกรณ
ดานการดำเนินงาน หมายถึง การมีสวนรวมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปของสหกรณ
การเสนอแนะขอคิดเห็นการดำเนินธุรกิจสหกรณ การรวมเปนคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ
ดานการรับผลประโยชน หมายถึง การมีสวนรวมประชุม ปรึกษากับเจาหนาที่สหกรณ และสมาชิก
สหกรณในเรื่องการจัดสรรผลประโยชนใหกับสหกรณและสมาชิก การกำหนดเงื่อนไขการรับผลประโยชน
การรับผลประโยชนจากการเปนสมาชิก เชน เงินปนผล เงินเฉลีย่ คืน และการรับสวัสดิการของสหกรณ
ดานการติดตามประเมินผล หมายถึง การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ ดานการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ การกำหนดแนวทางในการประเมิ นผลสหกรณ ประเมินผลกิจกรรมตางๆ ที่ สหกรณ จัดขึ้น
ประเมินผลการทำงานของเจาหนาที่สหกรณ การติดตามการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชนภา อัครพรวงศ (2562) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรไทยน อ ย จำกั ด ผลการศึ ก ษา พบวา สมาชิ ก ส ว นใหญ เป น เพศชายมี อ ายุ ระหว า ง51-60 ป
การศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรสแลว ทำอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูก อายุการเปนสมาชิก
โดยเฉลี่ยประมาณ 10 ป มีรายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอปประมาณ 200,000 บาท มีระดับความรูเกี่ยวกับ
สหกรณในระดับปานกลาง และมีความพอใจตอบริการของสหกรณในระดับมาก จากการวิเคราะหพบวา
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการเปนสมาชิก รายไดและคาใชจาย ระดับความรูเกี่ยวกับสหกรณและ
ความพึงพอใจมีความสัมพั นธกับการมีสวนรวมดานการบริหารสหกรณ ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา
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สถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาการเปนสมาชิก รายไดและคาใชจายของครัวเรือน ระดับความพึงพอใจ
มีผลตอบริการของสหกรณมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมดานการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ
ธัญญรัตน มาลัย (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรพราว จำกัด อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาวิจัย ปจจัยสวน
บุ ค คลของสมาชิ ก สหกรณ ส ว นใหญ เป น เพศชาย อายุ ม ากกว า 51 ป ขึ้ น ไป มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ ำ กว า
มัธยมศึกษาตอนปลาย รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 8,001-11,000 บาท และระยะเวลาการเปนสมาชิก
สหกรณสวนใหญอยูที่ 20 ปขึ้นไป ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกมีความสำคัญตอการมีสวนรวม
ในการทำธุรกิจของสมาชิกอยูในระดับมาก อยางมีนัยสำคัญ ไดแก ความรูสึกเปนเจาของสหกรณ ความ
สะดวกในการทำธุรกิจกับสหกรณ และผลตอบแทนที่ไดรับ (เงินปนผล/เงินเฉลี่ยคืน) ระดับการมีสวนรวมใน
การดำเนินธุรกิจของสมาชิก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนรวมในการ
ดำเนินงานอยูในระดับมาก และการมีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบและการมีสวนรวมในผลประโยชน
อยูในระดับปานกลาง
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่เรียกวา แบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปน
การรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการ
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ประชาชนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัดจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 2,808 คน ขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งจากการคำนวณขนาดกลุ ม ตั ว อย า งของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane,1973) จำนวนกลุ ม ตั ว อย างเท ากั บ 350 คน แต เพื่ อความสะดวกต อ การคำนวณ เพื่ อ
ปองกันความไมสมบูรณของแบบสอบถามที่จะไดรับกลับมา ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางเพื่อทำการเก็บ
ข อ มู ล จำนวน 370 คน และสุ ม ตั ว อย า งแบบไม อ าศั ย ความน า จะเป น ด ว ยวิ ธี ก ารสุ ม แบบสะดวก
(Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใชเพื่อศึกษาวิจัยเชิงสำรวจในครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการเปนสมาชิก รายไดของ
ครอบครัวตอเดือน รวม 6 ขอ สวนที่ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ รวม 9 ขอ เปน
ลักษณะคำถามที่มีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือก 2 ทาง โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
ไดเพียงขอเดียว สวนที่ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับดานสังคมและจิตวิทยา รวมจำนวน 31 ขอ ประกอบดวย
ดานทัศนคติตอสหกรณ ดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ ดานความคาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับ
ส วนที่ 4) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นรว มของสมาชิ กสหกรณ รวมจำนวน 16 ข อ ประกอบด ว ย
ดานการตัดสินใจ ดานการดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ดานการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให
5=ระดับมากที่ สุด,4=ระดับมาก,3=ระดับปานกลาง,2=ระดับนอย,1=ระดับ นอยที่สุด สวนที่ 5) เปน ขอ
คำถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยใดที่จะสงผลใหเกิดการ
มีสวนรวมระหวางสมาชิกกับสหกรณ ซึ่งจะมีขอคำถามจำนวน 1 ขอ
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การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.1 ใชคารอยละ(Percentage)และคาความถี่(Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม
ไดแก ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการเปน
สมาชิก รายไดของครอบครัวตอเดือน
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา และการมี
สวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 ใช ส ถิ ติ t-test เพื่ อศึ กษาการมี ส วนรวมของสมาชิ กสหกรณ การเกษตรลำลู กกา จำกั ด
จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามเพศ
2.2 ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อศึกษา
การมี ส ว นรว มของสมาชิ ก สหกรณ ก ารเกษตรลำลู กกา จำกั ด จัง หวัด ปทุ ม ธานี จำแนกตามอายุ ระดั บ
การศึ กษา สถานภาพ ระยะเวลาการเป น สมาชิก รายได ของครอบครัวต อเดื อน หากพบความแตกต าง
ระหวางตัวแปร จะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD
2.3 ใช ก ารวิ เคราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ
ศึกษาป จจั ยด านความรูเกี่ ย วกั บ สหกรณ ป จ จัย ด านสั งคมและจิ ตวิ ท ยา ได แ ก ด านทั ศนคติ ต อสหกรณ
ดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ ดานความคาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวม มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการรับผลประโยชน ดานการดำเนินงาน ดานการติดตาม
ประเมินผล
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการเปน
สมาชิก รายไดของครอบครัวตอเดือน สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้
2.1 สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี ที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิก
ตางกัน ทำใหการมีสวนรวมตางกัน
2.2 สมาชิ ก สหกรณ ก ารเกษตรลำลู กกา จำกั ด จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ที่ มี เพศ อายุ การศึ กษา
สถานภาพ รายไดของครอบครัวตอเดือน ตางกัน ทำใหการมีสวนรวมไมตางกัน
3. ผลจากการวิเคราะหปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ไดแก ดาน
ทัศนคติตอสหกรณ ดานความพึงพอใจตอสหกรณ ดานความคาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับที่มีผลตอการ
มีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ดานทัศนคติตอสหกรณ ดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ มีผล
ตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีสวนรวมดานการตัดสินใจสูงที่สุด อภิปรายผลไดดังนี้
1.1 ดานการตัดสินใจ มีสวนรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจเปนไปไดวาสมาชิกสหกรณการเกษตร
ลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี มีสวนรวมในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ แสดงความคิดเห็น
รวมตัดสินใจรับสมาชิกใหม หรือในเรื่องที่ตองผานที่ประชุมสมาชิกสหกรณ สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ธัญญรัตน มาลัย (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณการเกษตรพราว จำกัด พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ ในภาพรวมอยูในระดับ มาก คื อการมีสวนรวมในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ รวมเป น
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีสวนรวมในการเขาประชุมคณะกรรมการสหกรณหรือประชุมกลุมของ
สมาชิกสหกรณ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเรื่องตางๆในที่ประชุม
1.2 ดานการดำเนินงาน มีสวนรวมในระดับมาก ซึ่งอาจเปนไปไดวาสมาชิกสหกรณการเกษตร
ลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี มีสวนรวมลงทุนเปนหุนหรือออมทรัพยไวกับสหกรณ รวมทำกิจกรรมหรือ
การประชุมที่สหกรณจัดขึ้น รวมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปของสหกรณ สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ทินกร ศรียาบ (2559) ไดทำการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณการเกษตร
ศุภนิมิตในจังหวัดแพร พบวาการมีสวนรวมของสมาชิกในขั้นการดำเนินงาน ในภาพรวมสมาชิก มีสวนรวม
ปานกลาง คือ มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม การประชาสัมพันธชักชวนเพื่อนบานรวมกับสหกรณในการ
ทำกิจกรรมตางๆ ของสหกรณ และไดมีสวนรวมลงทุนเปนหุนหรือออมทรัพยไวกับสหกรณ
1.3 ด า นการรั บ ผลประโยชน มี ส ว นร ว มในระดั บ มาก ซึ่ งอาจเป น ไปได ว า สมาชิ ก สหกรณ
การเกษตรลำลู กกา จำกัด จังหวัด ปทุ ม ธานี มีสวนรวมในการรับ สวัสดิ การ เงินป น ผล/เงิน เฉลี่ ยคืน ของ
สหกรณ มีสวนรวมในการประชุม ปรึกษาหารือกับเจาหนาที่สหกรณในการจัดสรรผลประโยชน หรือเงื่อนไข
ต า งๆ ในการรั บ ผลประโยชน ข องสมาชิ ก สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ทิ น กร ศรี ย าบ (2559) ได
ทำการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณการเกษตรศุภนิมิตในจังหวัดแพร พบวา
การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก ในขั้ น รั บ ผลประโยชน ในภาพรวมสมาชิ กมี ส ว นร ว มปานกลาง คื อ การรั บ
ผลประโยชนจากการเปนสมาชิกสหกรณ ไดแก การไดรับเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยจากการทำธุรกิจ
ดานการฝากเงินกับสหกรณ
1.4 ดานการติดตามประเมินผล มีสวนรวมในระดับมาก ซึ่งอาจเปนไปไดวาสมาชิกสหกรณ
การเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี มีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ
เชนการถือหุน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน การจัดหาสินคามาจำหนาย การรวบรวมผลผลิต มีสวนรวมใน
การประเมินผลกิจกรรมตางๆที่สหกรณจัดขึ้น การติดตามการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ธัญญรัตน มาลัย (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
สมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรพราว จำกัด อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา สมาชิก
มีร ะดั บ การมี ส ว นรวมในการควบคุ ม ตรวจสอบของสมาชิ กในการดำเนิ น ธุ รกิจ ของสหกรณ โดยเฉลี่ย ใน
ภาพรวมอยูในระดั บปานกลางไดแก การถือหุน ตามขอบังคับของสหกรณ ธุรกิ จสิ นเชื่อ/เงินกู ธุรกิ จเงิน
รับฝาก ธุรกิจจัดหาสินคามาจำหนาย ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต การปฏิบัติงานตามแผนงานประจำป
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2. ผลการศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบการมี ส วนร วมของสมาชิ ก สหกรณ ก ารเกษตรลำลู ก กา จำกั ด
จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาการเปนสมาชิก รายไดของครอบครัวตอเดือน อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีที่มีเพศตางกัน ทำใหการมีสวน
รวมโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา เพศชายที่เปนสมาชิกสหกรณ การเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัด
ปทุ มธานี มีสวนรวมมากกวาเพศหญิ งในดานการตั ดสินใจ ดานการดำเนิน งาน ดานการรับ ผลประโยชน
ดานการติดตามประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน มาลัย (2558) ไดทำการศึกษาการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรพราว จำกัด อำเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม พบวา สมาชิกที่มีเพศตางกันทำใหการมีสวนรวมของสมาชิกโดยรวมไมตางกัน สมาชิกสวน
ใหญเปนเพศชาย การตัดสินใจในการทำธุรกิจกับสหกรณมากกวาเพศหญิง
2.2 สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีที่มีอายุตางกัน ทำใหการมีสวน
รวมโดยรวมไม ต างกัน ซึ่ งผลวิจัย พบวา ชวงอายุ 30-40 ป มี สว นรวมมากกวาชว งอายุอื่น ๆ ในด านการ
ตัดสินใจ ดานการดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ดานการติดตามประเมินผลสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธัญญรัตน มาลัย (2558) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณการเกษตรพราว จำกัด อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา ผลการศึกษาระดับระดับการมีสวนรวม
ในการดำเนิ น ธุรกิ จของสมาชิ กสหกรณ การเกษตรพราว จำกั ด จำแนกตามป จ จัย ส วนบุ ค คล เช น อายุ
ศาสนา อาชีพ มีระดับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
2.3 สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำให
การมีสวนรวมโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีสวนรวม
มากกวาระดับการศึกษาอื่นๆ ในดานการตัดสินใจ ดานการดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน สอดคลอง
กับงานวิจัยของศรัณย เจนตระกูลโรจน (2563) ไดทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา การเปรียบเทียบระดับการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมื องลาดสวาย อำเภอลำลู กกา จังหวัดปทุ มธานี
ในภาพรวมพบวา ระดับการศึกษาที่ตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน ในดานการวางแผนการบริหารงาน
2.4 สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีที่มีสถานภาพตางกัน ทำใหการมี
สวนรวมโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา สถานภาพโสดมีสวนรวมมากที่สุด ในดานการตัดสินใจ ดานการ
ดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ดานการติดตามประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภา อัครพร
วงศ (2562) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรไทรนอย
จำกัด พบวา ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมดานการดำเนินงานของสหกรณ
2.5 สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิก
ตางกัน ทำใหการมีสวนรวมโดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา สมาชิกที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิกมากกวา
20 ป มีสวนรวมมากที่สุดในดานการตัดสินใจ ดานการดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ดานการติดตาม
ประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภา อัครพรวงศ (2562) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรไทรนอย จำกัด พบวา การมีสวนรวมดานการดำเนินธุรกิจกับ
สหกรณ พบวามีความสัมพันธกับระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
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2.6 สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน
ทำใหการมีสวนรวมโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา สมาชิกที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท มีสวนรวม
มากที่สุด ในดานการรับผลประโยชน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทินกร ศรียาบ (2559) ไดทำการศึกษาการมี
สวนรวมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณการเกษตรศุภนิมิตในจังหวัดแพร พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจที่
ทดสอบความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณการเกษตรศุภนิมิต ดานรายไดครอบครัวตอป
ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณการเกษตรศุภนิมิตอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ
3. ผลการศึกษาปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ไดแก ดาน
ทัศนคติตอสหกรณ ดานความพึงพอใจตอสหกรณ ดานความคาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับมีผลตอการมีสวน
รวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้
3.1 ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ ไมมีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตร
ลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี แตเมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับสหกรณ มีผล
ตอการมี ส วนรวมของสมาชิก ดานการดำเนิ น งาน ซึ่งแสดงให เห็ น วา การมี ค วามรูเกี่ ยวกั บ สหกรณ เช น
ความรู ในบทบาท หน า ที่ ข องสมาชิ ก มี ผ ลต อ การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ชนภา อัครพรวงศ (2562) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรไทรนอย จำกัด พบวา ความสัมพันธของปจจัยความรูเกี่ยวกับสหกรณมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรไทรนอย จำากัด ดานการบริหารสหกรณ
3.2 ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ดานทัศนคติตอสหกรณ มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิก
สหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานีโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของสมาชิกนั้น
สมาชิกจะตองมีทัศนคติที่ดีตอสหกรณ คณะกรรมการสหกรณ รวมถึงพนักงานในการบริหารงานหรือบริการ
ทางดานธุรกิจของสหกรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพร ศรีสวัสดิ์ (2553) ไดทำการศึกษาการมีสวน
รวมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรสารภี จำกัด พบวา ทัศนคติของสมาชิก มีผลตอการ
ดำเนินธุรกิจ ในดานธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ ธุรกิจรับฝากเงิน และมีผลตอการมีสวนรวมในการดำเนินงานของ
สหกรณการเกษตรสารภี จำกัด ในการรวมกิจกรรมของสหกรณ รวมกันรักษาสิทธิและปฏิบัติหนาที่ และ
รวมกันออกความคิดเห็น
3.3 ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ ผลตอการมีสวนรวมของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของสมาชิกนั้น
สมาชิกจะตองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสหกรณ ดานการดำเนินงานของสหกรณ ดานธุรกิจของ
สหกรณ รวมถึงการบริการของเจาหนาที่ที่มีตอสมาชิกสหกรณ ผูมารับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ
ชนภา อัครพรวงศ (2562) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรไทรนอย จำกัด พบวา ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอบริการของสหกรณโดยรวมมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรไทรนอย จำากัด (ปจจุบัน)
3.4 ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ดานความคาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับ ไมมีผลตอการมี
สวนรวมโดยรวม ของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี แตเมื่อจำแนกเปนรายดาน
พบวา ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ดานความคาดหวังตอผลประโยชนที่จะไดรับมีผลตอการมีสวนรวมของ
สมาชิกดานการดำเนินงาน ดานการรับผลประโยชน ซึ่งแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของสมาชิกนั้นจะตอง
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ไดรับการตอบสนองตอผลประโยชนท่ีคาดหวังไวของสมาชิก เชน การสนับสนุนในการประกอบอาชีพ การ
ไดรับผลประโยชนจากาการเปนสมาชิกสหกรณ เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทินกร ศรียาบ (2559) ได
ทำการศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณการเกษตรศุภนิมิตในจังหวัดแพร พบวา ความ
ตองการเขารวมกิจกรรมของสหกรณเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาของสมาชิก
สหกรณการเกษตรศุภนิมิต เนื่องมาจากสมาชิกคาดหวังในผลประโยชนที่จะไดรับจากสหกรณหลังจากที่ไดมี
การเขารวมกิจกรรมที่ตอเนื่องกับสหกรณ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา 1) ดานทัศนคติตอสหกรณ สหกรณควรจัดเจาหนาที่ออกไปพบ
สมาชิก เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสมาชิก สรางทัศนคติที่ดีตอการดำเนินงานมีความสัมพันธกันระหวาง
สมาชิ ก กั บ คณะกรรมการผู บ ริ ห ารงานสหกรณ ร วมถึ ง เจ า หน า ที่ เพื่ อ เป น การสร า งความเชื่ อ มั่ น ถึ ง
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ โดยมุงชวยเหลือตัวเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดการมีสวน
รวมระหวางสมาชิกกับสหกรณมากขึ้น 2) ดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณ สหกรณควรจัดการอบรมและ
ปรับปรุงคุณภาพของเจาหนาที่ รวมถึงทบทวนขั้นตอนวิธีการเขาติดตอการทำธุรกรรมของสมาชิกกับสหกรณ
ใหเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด ใหเจาหนาที่สามารถอธิบายตอบขอซักถามปญ หาตางๆ ของสมาชิก
ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการใหบริการ อีกทั้งสหกรณความมีการประชาสัมพันธ เผยแพร ขาวสาร
ความเคลื่อนไหว ระเบียบขอบังคับใหมๆ ของสหกรณแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปอยางสม่ำเสมอดวยวิธีการ
ตางๆ เชน ผานทางสื่อสังคมออนไลน เสียงตามสาย ปายประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อสรางความพึงพอใจที่จะ
กอใหเกิดการมีสวนรวมในดานตางๆ ตามมาอีกดวย
2. จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ สมาชิกมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับ
มากโดยการมีสวนรวมดานการตัดสินใจสูงที่สุด สหกรณควรสงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในการดำเนินงาน
ของสหกรณทุกขั้นตอนตั้งแตการรวมเสนอความคิดเห็น รวมสำรวจขอมูลพื้นฐานของสมาชิก รวมเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนิ น การ ร ว มกิ จ กรรม เช น การจั ด ทั ศ นศึ ก ษาดู ง านร ว มกั น ระหว า งสมาชิ ก สหกรณ
เจาหนาที่สหกรณ คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ และรวมใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณตอไป
3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก ที่มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายไดของครอบครัวตอเดือน
แตกตางกัน ทำใหการมีสวนรวมไมแตกตางกัน แตการมีระยะเวลาการเปนสมาชิกที่แตกตางกัน กลับทำให
การมีสวนรวมแตกตางกัน ดังนั้น หากสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด ตองการใหสมาชิกเขามามีสวนรวม
ในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจของสหกรณ สหกรณควรใหความสำคัญกับระยะเวลาการเปนสมาชิก
โดยการจำแนกกิจกรรมตางๆ ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก เชน การใหสวัสดิการ สินเชื่อเงินกู เปนตน เพื่อ
สรางการมีสวนรวมของสมาชิกใหเพิ่มขึ้น
4. ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ดานทัศนคติตอสหกรณและดานความพึงพอใจที่มีตอสหกรณมี
ผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี สหกรณการเกษตรลำลูก
กา จำกัด จังหวัดปทุมธานี ตองสรางภาพลักษณที่ดีของสหกรณเพื่อใหสมาชิกมีทัศนคติที่ดีและเกิดความ
พึงพอใจตอสหกรณ เชน การพัฒนา ปรับปรุงการบริการของสหกรณอยางสม่ำเสมอ ศึกษาความตองการ
สวนใหญ ของสมาชิ กต อบริการของสหกรณ ในด านตางๆ เช น ความตองการการให สหกรณ น ำสิ นค ามา
จำหนาย ปจจัยการผลิต ความตองการสินเชื่อ และการรับฟงปญหาและความตองการจากสมาชิกเพือ่ นำมา
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พัฒนาและปรับปรุงบริการของสหกรณเพื่อใหตอบสนองความตองการของสมาชิกสวนใหญไดอยางถูกตอง
ซึ่งจะสงผลใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกตามมา
6. สำนั กงานสหกรณ จังหวัด ปทุ ม ธานี ควรนำผลการศึ กษาที่ ได ไปปรับ ใช เป น แนวทางในการ
แนะนำสงเสริมการดำเนินงานของสหกรณในดานการมีสวนรวมของสมาชิก
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ปจจัยดานเศรษฐกิจในดานอื่นที่สงผลตอการ
มีสวนรวมของสมาชิก เพื่อขยายผลการศึกษาและเปนขอเสนอแนะกับสหกรณอื่นๆ
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสมาชิกในเชิงลึกเปนรายดานและทำการวิเคราะหผลเพื่อ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของการมีสวนรวมของสมาชิกอยางตอเนื่อง
3. การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเพียงสมาชิกสหกรณการเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี เทานั้น
ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางออกไป เชน สหกรณการเกษตรอื่นๆ เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบ ซึ่งผล
อาจมีความแตกตางกันมากนอยก็สามารถนำมาปรับใชใหเขากับลักษณะของสหกรณไดมากยิ่งขึ้น
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