
 

 

การมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จ ากดั 

Factors Affecting the  Member’s Participation in Operation  of  Bangkla  

Agricultural  Cooperative Limited 

 

สุดาทิพย ์ศรีบา้นดู่ 

สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผดิชอบบทความ 

 

Sudathip Sribandoo 

E-mail: sudathip_sri@hotmail.com 

Department of Management,Faculty of Business Administration,Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตร บางคลา้ จ ากดั จ านวน 293 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
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หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD (Fisher’s Least - Significant 
Different) 

 ผลการศึกษาพบวา่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อาย ุ41 -50 ปี 

ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 -10,000 บาท สถานภาพสมรส ระยะเวลา

ของการเป็นสมาชิก 11 - 20ปี มีจ านวนหุน้ท่ีถือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 หุน้ ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากัด ท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลา          

ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างกนั ท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมี เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน
หุน้ท่ีถือต่างกนัท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยรวมไม่ต่างกนั 

ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม  สมาชิกสหกรณ์ การด าเนินงาน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the Factors Affecting the Member’s Participation 

in Operation of Bangkla Agricultural Cooperative Limited 2) to compare Factors Affecting the Member’s 

Participation in Operation of  Bangkla Agricultural Cooperative Limited, classified by personal factors 

The population of this study consisted of 293 members of the Bang kla 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  

 The results showed that  the majority of samples were male, age 41-50, educated to secondary 

school level, average monthly income 5,000-10,000 baht ,marital status, Most had been members of the 

cooperative for 11-20 years ,Most of them held shares in the cooperative worth less than or equal to 10,000 

shares  The hypothesis test found that member of Bangkla Agricultural Cooperative Limited, with age, 

education ,status and the length of membership of the cooperatives are different, causing the operation 

participation  of  the members of Bangkla Agricultural  Cooperative Limited as a whole are difference 0.5 

as level of statistic significance. and members of Bangkla Agricultural Cooperative Limited with different 
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gender, average monthly income, stockholding in the cooperative make the operation participation  of the 

members of Bangkla Agricultural Cooperative Limited are not different 

Key words : Participation, Membership,  Operations 

 

บทน า 

              สหกรณ์ เป็นคณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดย

ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ดงันั้น สหกรณ์จึงตั้งข้ึนมาเพ่ือท าหนา้ท่ีแกปั้ญหาในดา้นการท ามาหากินท่ีเหมือน หรือคลา้ยๆ กนั หรือ

ความตอ้งการบริการท่ีเหมือนกนัและเป็นปัญหาท่ีสมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแกเ้องไดต้ามล าพงั หรือ

ตั้งข้ึนมาเพ่ือด าเนินการ ใหส้มาชิกไดรั้บประโยชนใ์นการประกอบอาชีพของตนมากกวา่ท่ีแต่ละคนเคยได้

จากการด าเนินกิจการเองตามล าพงั ฉะนั้น การแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสุดก็คือการรวมคนท่ีมีปัญหานั้นมาช่วยกนั

แกไ้ข การรวมกนัเป็นสหกรณ์ ท าใหมี้ผลในการต่อรองทั้งในดา้นการซ้ือและการขายสินคา้ ท่ีสมาชิกผลิต

ได ้และฝึกคนใหรู้้จกัการพ่ึงตนเองนอกจากน้ียงัท าใหชุ้มชนมีความสามคัคี ปรองดอง อนัจะน าความเจริญ

มาสู่ประเทศชาติได ้ 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง

คลา้ จ ากดั 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บางคลา้ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง

คลา้ จ ากดั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ต่างกนั ท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ต่างกนั ท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 
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 4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้ต่างกนั ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน    ของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 

 5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ต่างกนั ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 

 6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 

 7. ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นจ านวนหุ้นท่ีถือ ต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง

คลา้ จ ากดั ผูวิ้จยัก าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี 

 1.ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา    คร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ตวัแปร

ดงัต่อไปน้ี 

 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ 

ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก  จ านวนหุน้ท่ีถือ  

 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ 

จ ากดั 4 ดา้น ดา้นการด าเนินธุรกิจ ดา้นการควบคุมตรวจสอบดา้นการรับผลประโยชน์ และดา้นการ

ตดัสินใจ  

 2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาจากประชากร คือ สมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั จ านวน 1,082 คน (ท่ีมา : รายงานกิจการประจ าปี 31 มีนาคม 2563) โดยผูวิ้จยั    

ได้ใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการค านวณหาขนาดตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95%          

ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 293 คน  

 3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัด าเนินการตั้งแต่ช่วงเดือน ธนัวาคม 2563 - กมุภาพนัธ์ 2564 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 
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 1.น าผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บางคลา้ จ ากัด  ไปปรับใช้ในการด าเนินงานพฒันาและวางแผนการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั 

 2. น าผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  

บางคลา้ จ ากดั ไปปรับใชแ้ละเป็นแนวทางให้กบัสหกรณ์การเกษตรอ่ืนท่ีมีปัญหาในการมีส่วนร่วมของ

สมาชิก 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  ผูว้ิจยัตอ้งการเสนอใหเ้ห็นแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั   ท่ีไดท้ าการศึกษาหาขอ้มูลมาเพ่ือใหท้ราบถึง
องคป์ระกอบต่างๆ โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.แนวคิดเกีย่วกบัสหกรณ์ 

 (กรมส่งเสริมสหกรณ์ :2560) สหกรณ์มีบทบาทท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สหกรณ์

เป็นองคก์รของผูมี้ก าลงัทรัพยน์อ้ย ไม่อาจถือเอาทุนเป็นหลกัในการรวมได ้สหกรณ์ถือว่าการรวมคนเป็น

หลกัส าคญั และเพ่ือใหก้ลุ่มคนท่ีรวมกนั  มีก าลงัเขม้แขง็ สหกรณ์จึงตอ้งมีการก าหนดและคดัเลือกลกัษณะ

ตลอดจนคุณสมบัติของสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมในสหกรณ์ในส่วนของการถือหุ้นนั้น  หุ้นของสหกรณ์              

ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องก าหนดจ านวนทุนเรือนหุ้นไวก่้อนท่ีจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ดงันั้น 

สหกรณ์จึงมีหุ้นท่ีจะจ าหน่ายให้แก่สมาชิกใหม่อยู่เสมอ ราคาหุ้นของสหกรณ์จะคงท่ี มูลค่าหุ้นของ

สหกรณ์ มกัก าหนดไวค่้อนขา้งต ่าเพ่ือเปิดโอกาส ใหผู้มี้ก าลงัทรัพยน์อ้ยเขา้เป็นสมาชิกได ้การควบคุมและ

การออกเสียง สหกรณ์ถือหลกัการรวมคนจึงใหค้วามเคารพต่อสิทธิของบุคคลเป็นส าคญั ดว้ยเหตุน้ีสมาชิก 

ของสหกรณ์ทุกคนไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือนอ้ยย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหส้หกรณ์ไดค้นละหน่ึง

เสียงเหมือนกนัหมดยกเวน้ผูแ้ทนสหกรณ์ในระดบัชุมนุมสหกรณ์อาจใหมี้เสียงเพ่ิมข้ึนตามระบบสัดส่วน 

ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได ้(มาตรา 106) และสมาชิกตอ้งมาใชสิ้ทธิออกเสียง

ดว้ยตนเอง จะมอบใหบุ้คคลอ่ืนมาออกเสียงแทนไม่ได ้ดงันั้นอ านาจในสหกรณ์จึงตกอยู่กบัเสียงขา้งมาก      

ของสมาชิก  

 

2.แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 

 วนัทอง คงคาพนัธ์ (2559 : 37) การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดเ้ขา้

ไปท า กิจกรรมของกลุ่ม ในดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหา 
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ดา้นการติดตามประเมินผลและดา้นการรับผลประโยชน ์โดยการเขา้ร่วมท ากิจกรรมเป็นไปอยา่ง อิสรภาพ 

เสมอภาค เพ่ือผลกัดนัใหเ้ป้าหมายบรรลุผลส าเร็จตามท่ีตั้งไวซ่ึ้งจะน าไปสู่การพฒันาและ การเปล่ียนแปลง

ในทิศทางท่ีดีข้ึนของกลุ่มต่อไป 

 

3.งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

     ปวีณสมร ดาวเรือง (2561) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากดั ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของ

สมาชิกสหกรณ์ การเกษตรหุบกะพงในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (2)การมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจ ของสมาชิกสหกรณ์จ าแนกตามขอ้มูลประชากร พบว่า สมาชิกท่ีมีอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และ มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ส่วน ดา้นเพศ และระดบัการศึกษา สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจไม่แตกต่างกนั 

(3) ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในด้านเงินปันผลท่ีได้รับ สถานท่ีตั้ งของสหกรณ์มีความ

เหมาะสม ความรู้สึกการเป็นเจา้ของสหกรณ์ สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนการกูย้ืม สวสัดิการของสมาชิก

สหกรณ์มีผล ต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงคิดเป็นร้อยละ 

97.0 

 

4.ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จ ากดั 

 สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ ไดรั้บจดทะเบียน ท่ีต าบลบางคลา้ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร เลขหมายทะเบียนเลขท่ี กสก.70/2517 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2517    

ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี ท่ีตั้งส านกังานเลขท่ี 78 ถนนบางคลา้ - แปลงยาว ต าบลบางคลา้ 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย ์24110  การด าเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์มีการ

ด าเนินงานโดยใหบ้ริการสมาชิก ดา้นต่างๆดงัน้ี  

 1.ธุรกิจสินเช่ือ 

 2.ธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 

 3.ธุรกิจเงินรับฝาก  

 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ 

จ ากดั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิ้จยัจึงใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 



7 

 

1. การออกแบบการวจิยั 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพ ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ

โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง เป็นการเก็บ

ขอ้มูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม ท าการเก็บขอ้มูล และ

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 

2.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากัด  จ านวน 1,082 คน      

(ท่ีมา:รายงานกิจการประจ าปี สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั 31  มีนาคม 2563) ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

ผูวิ้จยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% (Taro Yamane ,1973) ได้

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  293 คน  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires)  โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ 

จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก จ านวนหุน้ท่ีถือ  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ทั้งหมด 4 ดา้น  

  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นการประเมินการมีส่วนร่วม 5 ระดบั (Rating  Scale)  โดยมีเกณฑก์าร

ใหค้ะแนนเพ่ือตีความหมายดงัน้ี ระดบั 5 = มีส่วนร่วมระดบัมากท่ีสุด 4 = มีส่วนร่วมระดบัมาก 3 = มีส่วน

ร่วมในระดบัปานกลาง 2 = มีส่วนร่วมระดบันอ้ย 1= มีส่วนร่วมระดบันอ้ยท่ีสุด 

4. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 การสร้างเคร่ืองมือวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยั

ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบความคิดการวิจยัโดยมีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ศึกษาหาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. นิยามศพัทเ์ฉพาะ ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามท าข้ึนเพ่ือใหค้วามหมายของตวัแปรต่างๆ

วดัผลไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

 3. น านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีไดม้าสร้างเป็นขอ้ค าถามท่ีมีความครอบคลุมตวัแปรทั้งหมดท่ีจะใชใ้น

การวดัผล 

 4. จดัท าร่างแบบสอบถามประกอบดว้ยโครงร่าง 2 ตอน 
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 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั  

5. การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 1. ผูวิ้จยัด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 

โดยน าร่างแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม 

 2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัท าการวดัค่าความเช่ือมัน่ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา Cronbach แลว้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้ค าถามและวดัความสอดคลอ้งภายใน โดยใช้

เกณฑส์มัประสิทธ์ิแอลฟายอมรับท่ีค่า α มากกวา่หรือเท่ากบั 0.7 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้ 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามท่ีไดผู้ว้ิจยัน าไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

7. สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยั   

ส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 

 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั

เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ 

จ ากดั  

 2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั จ าแนกตามเพศ จะ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-test การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บางคลา้ จ ากดั จ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก จ านวน

หุ้นท่ีถือ จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)   หากพบความ

แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย LSD (Fisher’s Least - Significant Different) 
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ผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จ ากดั 

 ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.92 เม่ือจ าแนกตาม

อายุพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.97 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่

ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.86 เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่าส่วน

ใหญ่มีรายได ้5,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.23 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่าส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.02  เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิกพบว่าส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 11 -20 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.91 เม่ือจ าแนกตามหุน้ท่ีถือพบวา่ส่วนใหญ่มีจ านวน

หุน้ท่ีถือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60.07  

 

 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จ ากดั 

 ผลการศึกษาพบวา่การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกท่ีมี

ค่าเฉล่ียในระดบัสูงสุดคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ รองลงมาคือดา้นการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ 

ตามล าดบั ซ่ึงในแต่ละดา้นมีผลการศึกษาดงัน้ี                  

 1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าการมีส่วนร่วมในการซ้ือสินคา้จากสหกรณ์  รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจสินเช่ือ        

(กูเ้งิน) กบัสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการฝากเงินกบัสหกรณ์ ตามล าดบั 

 2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่าการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงานประจ าปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบดา้นการถือหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ การมีส่วน

ร่วมในการควบคุมตรวจสอบดา้นธุรกิจเงินรับฝาก  การมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบดา้นธุรกิจ

สินเช่ือ (กูเ้งิน) และการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบดา้นธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย ตามล าดบั 

 3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าการมีส่วนร่วมในการรับเงินเฉล่ียคืนจากการร่วมท าธุรกิจกบัสหกรณ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ

การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมรับการฝึกอบรมดา้นต่างๆ  จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนท่ีสหกรณ์



10 

 

จดัหาให ้การมีส่วนร่วมในการรับเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้นและการมีส่วนร่วมในการรับสวสัดิการของ

สหกรณ์(เช่น ทุนการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล)  ตามล าดบั 

 4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า

การมีส่วนร่วมในการอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ

อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การมีส่วนร่วมในการเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการ

กลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอนุมติังบการเงินประจ าปี และ การมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตามล าดบั 

 ผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  

 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง

คลา้ จ ากดั ต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาของการเป็น

สมาชิก ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใช้สถิติในการทดสอบไดแ้ก่ Independent t - test และ One way 

ANOVA การทดสอบสมมติฐานใชค่้าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% จะยอมรับสมมติฐานก็ต่อเม่ือค่า sig มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05 ดงัน้ี  

 สมมติฐานที่ 1 เพศ ต่างกนัท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บางคลา้ จ ากดั ไม่ต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 อายุ ต่างกนัท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บางคลา้ จ ากดั ต่างกนั ทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ควบคุมตรวจสอบ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการ

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ในภาพรวมและเม่ือท าการ

ทดสอบเป็น รายคู่ในภาพรวมดว้ยสถิติ LSD พบว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมีอายุ

ต่างกนัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างกนั มีจ านวน 5 คู่ 

 สมมตฐิานที่ 3 ระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 3 ดา้นคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ  ดา้นการมีส่วนร่วมใน

การควบคุมตรวจสอบ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ในภาพรวมเม่ือทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD พบวา่สมาชิก

สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในภาพรวม

ต่างกนั มีจ านวน 7 คู่ 

 สมมติฐานที่ 4  รายได้ ต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ไม่ต่างกนัในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ควบคุมตรวจสอบต่างกนั  
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 สมมติฐานที่ 5 สถานภาพต่างกนั ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั  2 ดา้นคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ  ดา้นการมีส่วนร่วมใน

การควบคุมตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั 

ในภาพรวมเม่ือทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยค่าสถิติ LSD พบว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมี

สถานภาพต่างกนัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในภาพรวมต่างกนั มีจ านวน 2 คู่ 

 สมมติฐานที่ 6 ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกต่างกนั ท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ต่างกนั 3 ดา้นคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ  ดา้น

การมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ในภาพรวม เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยค่าสถิติ 

LSD พบว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกต่างกนัมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานในภาพรวมต่างกนั มีจ านวน 3 คู่ 

 สมมติฐานที่ 7 จ านวนหุ้นท่ีถือ ต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ไม่ต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

 1.ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

บางคลา้ จ ากดั ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปวีณสมร ดาวเรือง (2561) 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากดั    

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   

ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น,ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานภาพสมรส        

จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อศัวิน ศรีเทพ (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิก

สหกรณ์ในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้   ธ.ก.ส. จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่       

ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ียประมาณ 44 ปี มีสถานภาพการสมรส         

เกือบคร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา   

 2.ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางคลา้ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน สถานภาพ ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก และจ านวนหุน้ท่ีถือ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 2.1 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จ ากัด ท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน            

ไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าสหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมอย่าง เท่าเทียมกนัในทุกเร่ืองตามหลกั

ประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณเพชรลดา สายแกว้ (2556) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของ
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สมาชิกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรคลองน ้ าเขียว จ ากัด จังหวดัสระแก้ว พบว่าเพศ และ

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกท่ีแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกบัสหกรณ์ไม่แตกต่างกนั 

 2.2 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างกนั 

ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุท่ีต่างกนัจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานและบริบท

ของสหกรณ์มากนอ้ยไม่เท่ากนัจึงท าใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

ปวีณสมร ดาวเรือง (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตร  หุบกะพง จ ากดั ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ของสมาชิก

สหกรณ์จ าแนกตามขอ้มูลประชากร พบว่า สมาชิกท่ีมีอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ มีระยะเวลาการเป็น

สมาชิกท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 2.3 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากัด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าระดบัการศึกษาหรือองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ของสมาชิกท่ี

ต่างกนัท าให้การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัทอง คงคาพนัธ์ (2559)  

ศึกษาความรู้เก่ียวกับสหกรณ์ การส่ือสารกับการ มีส่วนร่วมของสมาชิกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์

การเกษตรในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี กรณีศึกษาสหกรณ์ท่ีมีผลการด าเนินงานต ่ากว่ามาตรฐาน พบว่า 

ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิก    ท่ีมีเพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกบัสหกรณ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัการมีส่วนร่วมใน

การท าธุรกิจกบัสหกรณ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 2.4 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานในภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่สหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั

ในทุกเร่ืองตามหลกัประชาธิปไตยโดยไม่มีการกีดกนัในเร่ืองของฐานะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัขณา วุฒิ 

(2556) การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบา้นตน้มะพร้าว จ ากดั 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ระดบัการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

 2.5 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าสมาชิกท่ีมีสถานภาพท่ีเปล่ียนไปย่อมมีภาระหนา้ท่ีอนัเป็นขอ้จ ากดัซ่ึงท าให้การมี

บทบาทหรือการมีส่วนร่วมต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   อศัวิน ศรีเทพ (2551) การมีส่วนร่วมของสมาชิก

สหกรณ์ในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ขนาดพ้ืนท่ีท าการเกษตร สภาพถือครองท่ีดิน และแหล่งสินเช่ือท่ีใช้ใน
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การเกษตรของผูใ้ห้ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่  

 2.6 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคลา้ จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกต่างกนัมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานต่างกนัซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าระยะเวลาของการเป็นสมาชิกท่ีนานข้ึนความส านึกถึงความเป็น

เจา้ของสหกรณ์จะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัขณา วุฒิ (2556) การมีส่วนร่วมในการด าเนิน

ธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบา้นตน้มะพร้าว จ ากดั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การศึกษา

ระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และการ

รับรู้ ข่าวสาร เก่ียวกบัสหกรณ์ ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วม ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 2.7 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จ ากัด ท่ีมีจ านวนหุ้นท่ีถือต่างกันมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าจ านวนหุน้ท่ีสมาชิกถือไม่ไดท้ าใหก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกต่างกนั

เพราะ ไม่วา่จะถือหุน้มากหรือนอ้ยสมาชิกทุกคนก็มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนัตามหลกัสหกรณ์ซ่ึงมีความ

แตกต่างจากเอกชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ณเพชรลดา สายแกว้(2556) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท า

ธุรกิจกบัสหกรณ์การเกษตรคลองน ้าเขียว จ ากดั จงัหวดัสระแกว้  ผลการศึกษาพบว่าอายุ ระดบัการศึกษา 

มีหุ้นในสหกรณ์ และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัมีส่วนร่วมใน การท าธุรกิจกบัสหกรณ์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บางคลา้ จ ากดั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชเ้พ่ือการด าเนินงานของสหกรณ์ส าเร็จตามวตัถุประสงค์

ดงัน้ี 

 1. สหกรณ์ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกดา้นโดยสร้างแรงจูงใจให้

สมาชิกท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ และส่งเสริมให้สมาชิกควร

ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของตนเพ่ือน าไปสู่ การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสหกรณ์และควรจดั

ประชุมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ เพ่ือเป็นการพบปะ

และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ กบับรรดาสมาชิก และเพ่ือใหก้ารด าเนินงานไป

ตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้กบัสหกรณ์และเพ่ือ เกิดประโยชน์ต่อ

สมาชิกเอง 
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 2.สหกรณ์ควรมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือการมีส่วนร่วมของสมาชิก

สหกรณ์ และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอและ ควรมีการศึกษาการ

ด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน เพ่ือน าแนวทางมาปรับใชก้บัสหกรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.ควรศึกษามีการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก 

กบัสหกรณ์ในระดบัเดียวกนัว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร  มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม        

เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อไป 

 2.ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ทั้งนโยบายภาครัฐ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาภยัธรรมชาติ อนัน ามาซ่ึง

ความเดือดร้อนต่อสมาชิกท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีหรือเกิดหน้ีคา้งช าระและมีผลกระทบต่อการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานกบัสหกรณ์ 
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