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บทคัดยอ  

การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตร

เมืองมีนบุรี จํากัด มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจ 

ของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด กลุมตัวอยางเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด 

จํานวน 308 คน ใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

การเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด พบวา สมาชิกของสหกรณสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุมากกวา 50 ป 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยูที่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 

15,000 บาท และระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณมากกวา 20 ปข้ึนไป และผลการวิจัยยัง พบวา 

ปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥 = 4.10, S.D. = 0.519) สวนระดับความคิดเห็นดานการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ 

ของสมาชิกสหกรณอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 = 3.09, S.D. = 0.808) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจ มีตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดมีผลตอตัวแปรตาม ไดรอยละ 80 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ (R2) เทากับ 0.800 

และในบรรดาตัวแปรรายดานทั้งหมด มีตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมใน 
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การดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จํานวน 2 ดาน คือ ดานสถานที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม และดานความนาเชื่อถือของคณะกรรมการดําเนินการ 

คําสําคัญ: ปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ; การมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ; สหกรณการเกษตร

เมืองมีนบุรี จํากัด 

 

ABSTRACT 

This study analyzed factors affecting members' participation in business operation of 

Muang Minburi Agricultural Co. Ltd. The purpose of this research was study the factors 

affecting the participation of members in the business operation of Muang Minburi 

Agricultural Co. Ltd. The sample of 308 members of the Muang Minburi Agricultural Co. Ltd. 

Were selected using simple random sampling. The tool for data collection was a 

questionnaire. Data analysis was performed by using computer packages software. frequency, 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression equations. 

            The results on factors affecting members' participation in business operation 

of Muang Minburi Agricultural Co. Ltd. found that most of members of the cooperative were 

male with 50 years of age. Most of them were married and finished high school. They earned 

average monthly income 1 0 , 0 0 1 - 1 5 , 0 00 baht. The duration of being membership in the 

cooperative was more than 2 0  years. Factors of participation in business operations of 

members of Minburi Agricultural Co. Ltd. Overall is at a high level (𝑥𝑥𝑥 = 4.10, S.D. = 0.519) 

and the members' participation in business had a middle level of opinion (𝑥𝑥𝑥 = 3.09, S.D. = 0.808).  

            The results of hypothesis testing found that business participation factors affected 

the participation in business operations of the members of Muang Minburi Agricultural Co. Ltd. 

With a statistical significance level at 0.05. R square of 0.80 showed the level of influence at 

80 percent. Those factors influencing the participation in business operations. The appropriate of 

the location of the cooperative and the reliability of cooperative committee. 

Keywords: Business participation factors.; Participation in business operations.; Muang 

Minburi Agricultural Co. Ltd. 
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บทนํา 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยเร่ิมมีการติดตอคาขายกับตางประเทศมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจ

ของชนบทก็คอย ๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเอง มาสูระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการคา 

ความตองการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มข้ึน ชาวนาที่ไมมีทุนรอนของตนเองก็ 

หันไปกูยืมเงินจากบุคคลอ่ืน ทําใหตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังถูกเอาเปรียบจากพอคานายทุน 

ทุกวิถีทาง ชาวนาจึงตกเปนฝายเสียเปรียบอยูตลอดเวลา ทํานาไดขาวมาเทาใด ก็ตองขายใชหนี้เกือบหมด 

นอกจากนี้การทํานายังคงมีผลผลิตที่ไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ถาปไหนผลผลิตเสียหายก็จะ 

ทําใหหนี้สินพอกพูนมากข้ึนเร่ือยๆ จนลูกหนี้บางรายตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาใหแกเจาหนี้ และกลายเปน 

ผูเชานา หรือเรรอนไมมีที่ดินทํากินไปในที่สุด จากสภาพปญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ทําให 

ทางราชการคิดหาวิธีชวยเหลือ ดวยการจัดหาเงินทุนมาใหกูและคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ําความคิดนี้ไดเร่ิมข้ึนใน

ปลายรัชการที่ 5 โดยกําหนดวิธีการที่จะชวยชาวนาในดานเงินทุนไว 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อใหเงินกูแกชาวนา แตขัดของในเร่ืองเงินทุนและหลักประกันเงินกู 

ความคิดนี้จึงระงับไป 

วิธีที่ 2 วิธีการสหกรณประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ

ในปจจุบัน คือ กระทรวงการคลัง ไดเชิญ เซอรเบอรนารด ฮันเตอร หัวหนาธนาคารแหงมัดราช ประเทศอินเดีย 

เขามาสํารวจหาลูทางชวยเหลือชาวนา ไดเสนอวาควรจัดตั้ง "ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ" ดําเนินการใหกูยืม 

แกราษฎร โดยมีที่ดินและหลักทรัพยอ่ืนเปนหลักประกัน เพื่อปองกันมิใหชาวนาที่กูยืมเงินทอดทิ้งที่นา

หลบหนีหนี้สิน สวนการควบคุมเงินกูและการเรียกเก็บเงินกู ทานไดแนะนําใหจัดตั้งเปนสมาคมที่เรียกวา 

"โคออเปอราทีฟ โซไซตี้" (Cooperative Society) โดยมีหลักการรวมมือกัน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ซึ่งคํานี้ พระราชวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดทรงบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยวา "สมาคมสหกรณ" 

จึงกลาวไดวาประเทศไทยเร่ิมศึกษาวิธีการสหกรณข้ึนในป พ.ศ. 2457 แตก็ยังมิไดดําเนินการอยางไร 

จนกระทั่งในป 2458 ไดมีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณเปนกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ ประกอบดวยสวน

ราชการ 3 สวน คือ การพาณิชย การสถิติพยากรณ และการสหกรณ 

สหกรณเปนองคกรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกรวมกันจัดตั้งข้ึนดวยการลงหุนรวมกัน 

จัดการรวมกันในการผลิต การจําหนายสินคา หรือบริการตามความตองการ หรือผลประโยชนอยางเดียวกัน

ของบรรดาสมาชิก สมาชิกแตละคนมีสิทธิ์ออกเสียงไดหนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ โดยไมข้ึนกับจํานวน

หุนที่ ถืออยู  เปนสถาบันที่ เชื่อกันโดยทั่วไปวาสามารถชวยแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได 

ทําใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความรมเย็น เปนสุข ภายใตการชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ยึดมั่นในคุณคาของการพึ่งพาตนเอง โดยมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคกันมีความเที่ยงธรรม 

และความรูรักสามัคคี โดยมีสมาชิกที่เชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมและซื่อสัตยโปรงใส ความรับผิดชอบ 

ตอสังคมและความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันตามหลักการของสหกรณเปนองคกรที่ประชาชนมีอาชีพเดียวกัน 
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มีปญหาเหมือน ๆ กันมารวมตัวกันโดยความสมัครใจ เพื่อที่จะดําเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน 

เพื่อผลประโยชนของมวลสมาชิก โดยไมมุงเนนผลกําไร ดําเนินการและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 

โดยทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของสหกรณซึ่งตองมีการรวมแรงรวมใจ และมีการทํางานดวยความสมัครใจ 

สหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด เปนสหกรณที่มีการดําเนินธุรกิจหลายดาน เพื่อชวยเหลือ 

มวลสมาชิก ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซ้ือ ธุรกิจขาย ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย จากธุรกิจดังกลาว 

ทําใหสหกรณไดพัฒนาจนสามารถเปนที่ตองการของมวลสมาชิกเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามการดําเนินงาน 

ของสหกรณยังมีปญหาในหลายดาน เนื่องจากสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด มีทองที่ดําเนินงานอยูใน

เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสมาชิกอยูกระจัดกระจาย 

ทําใหการเขาไปติดตอประสานงาน การสื่อสาร รวมถึงการขอความรวมมือในกิจกรรมที่สหกรณดําเนินการ

เปนไปไดยากข้ึน รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกที่มาใชบริการกับสหกรณแตกตางกัน สมาชิกบางราย 

มาใชบริการเพียงการกูเงินไปเปนทุนในการทําการเกษตรบางรายกูเพื่อเปนคาใชจายจําเปนในครอบครัว 

บางรายกูเพื่อปจจัยการผลิต บางรายมาเพื่อซ้ือสินคา พฤติกรรมดังกลาวนั้นอาจสงผลกระทบตอการ 

ดําเนินธุรกิจของสหกรณ  

จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงสนใจที่จะทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิก 

ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เพื่อสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาใชในการกําหนดนโยบาย 

วางแผนการดําเนินธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพ ใหสมาชิกไดรับการบริการไดตรงกับความตองการ สามารถยกระดับ

การมีสวนรวมของสมาชิกที่มีตอสหกรณและธุรกิจของสหกรณใหเพิ่มข้ึน สงผลใหสหกรณเกิดความมั่นคง

และเขมแข็ง เปนที่พึ่งใหกับสมาชิก โดยผูวิจัยเลือกศึกษาจากสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด เพื่อจะเปน

แนวทางที่เปนประโยชนตอการกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตร 

เมืองมีนบุรี จํากัด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกมีผลตอการเขามามีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ

ของสมาชิกกับสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด 

จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 23.19 ของสมาชิกทั้งหมด โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 และใชการสุมตัวอยาง

แบบงาย (Simple Random Sampling) 

2. ดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา  

ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตร 

เมืองมีนบุรี จํากัด ไดแก ความมั่นคงของสหกรณ ความนาเชื่อถือของคณะกรรมการดําเนินการ ความรูสึก 

เปนเจาของสหกรณ การใหบริการของเจาหนาที่สหกรณ สถานที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม เปนแหลงเงินทุน 

ความสะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ ผลตอบแทนที่ไดรับ สวัสดิการ และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของสหกรณ 

        ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตร 

เมืองมีนบุรี จํากัด 

            3. ดานพื้นที่ในการดําเนินการวิจัย คือ สหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

            4. ดานระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย  เร่ิมตั้งแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

การเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด 

 2. เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา มาเปนแนวทางในการกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 

ใหเกิดประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของสมาชิกสหกรณมากข้ึน 

           3. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณประจําสํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ใชเปนแนวทางการแนะนําสงเสริมสหกรณ  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

             ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 

การเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

          ธนสาร บัลลังกปทมา (2551) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสให 

ผูมีสวนไดเสีย เขามารวมดําเนินกิจกรรม ตั้งแตการศึกษาปญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ 
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การแกไขปญหา และการประเมินรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนใหกิจกรรมนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักคิด หลักทํา หลักตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบ 

          แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ 

          กรมสงเสริมสหกรณ (2560) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2527 “สหกรณ” แปลวา การทํางานดวยกัน หมายถึง ผนึกกําลัง ผูทํางานเก่ียวของกัน การทํางาน 

ที่เก่ียวของกันนั้นใหพรักพรอมกันทุกดาน และตองกระทํางานนั้นดวยความรูความสามารถ ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต ดวยความเมตตาหวังดี  เ อ้ือเฟอเผื่อแผ กันและกัน จึงจะเปนสหกรณแท ซึ่ งมีแต 

ความเจริญกาวหนา และอํานวยประโยชนอันพึงประสงค 

          ขอมูลทั่วไปของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด 

          สหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด เปนสหกรณที่จัดตั้งข้ึนในหมูสมาชิกที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยมีการดําเนินงานที่แตกตางกันไปตามสภาพทองที่ และลักษณะการประกอบอาชีพ เพื่อชวย

ใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะเกิดประโยชนแกสมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งใหบริการแกสมาชิกในดานตาง ๆ ไดแก การใหเงินกู การรับฝากเงิน การรวบรวมผลิตผล

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑของสมาชิกมาจําหนาย หรือแปรรูปออกจําหนาย การจัดหาวัสดุการเกษตร 

และเคร่ืองอุปโภค บริโภคมาจําหนาย การสงเสริมเผยแพรวิชาการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

รวมถึงการจัดตั้งกลุมสตรีแมบาน  

          งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

          มนฑปริยา ระวังศรี (2556) ศึกษา การมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

การเกษตรวังน้ําเย็น จํากัด พบวา ปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ ไดแก 

การเดินทางไมสะดวก สินคาหรือบริการของสหกรณไมตรงกับความตองการ สหกรณมีธุรกิจใหบริการ 

แกสมาชิกไมครบตามความตองการของสมาชิก การมีสวนรวมไมเกิดประโยชนโดยตรงกับสมาชิก 

และสมาชิกไมมีเวลาเขารวมในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 

           วิไล ขัติมะ (2556) ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

นิคมนครชุม จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ปจจัยที่ทําใหสมาชิกมีสวนรวมดําเนินธุรกิจกับสหกรณ คือ 

ดานทําเลที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนปจจัยดานสหกรณที่มีผลตอการมีสวนรวม 

ในธุรกิจรับฝากเงิน ไดแก ความรูสึกเปนเจาของสหกรณ ความสะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ และ 

ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ ธุรกิจสินเชื่อ ไดแก ความรูสึกเปนเจาของสหกรณ 

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ไดแก ความมั่นคงของสหกรณ และปญหาสวนใหญในการมีสวนรวมดําเนินธุรกิจ 

กับสหกรณ ไดแก สมาชิกไมมีพาหนะในการขนสงผลผลิตมาจําหนายที่สหกรณ  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ สมาชิกของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด  

           กลุมตัวอยางที่ใช คือ สมาชิกของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด ซึ่งทราบจํานวนที่แนนอน 

จํานวน 1,328 คน จึงคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จากการคํานวณไดคาเทากับ 307.40 จึงใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 

จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 23.19 ของสมาชิกทั้งหมด เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลตอไป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

          1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาแสดงความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห 

ตัวแปรปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ 

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะหตัวแปรปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกและการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ

ของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด  

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อศึกษาปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจที่มีผลตอ

การมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด วิเคราะหขอมูลโดยใช 

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

           จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สมาชิกสหกรณ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุมากกวา 50 ป 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยูที่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 

15,000 บาท และระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณมากกวา 20 ปข้ึนไป 

           ผลการวิเคราะห พบวา สมาชิกสหกรณ กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการ 

มีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ ทั้ง 10 ดาน โดยรวมอยูในระดับมากทั้งสิน (𝑥𝑥𝑥 = 4.10, S.D. = 0.519) 

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ความนาเชื่อถือของคณะกรรมการดําเนินการ (𝑥𝑥𝑥 = 4.22)  

การบริการของเจาหนาที่สหกรณ (𝑥𝑥𝑥 = 4.11) ความรูสึกเปนเจาของ (𝑥𝑥𝑥 = 4.11) ความมั่นคงของสหกรณ 

(𝑥𝑥𝑥 = 4.11) ผลตอบแทนที่ไดรับ (𝑥𝑥𝑥 = 4.10) 6. เปนแหลงเงินทุน (𝑥𝑥𝑥 = 4.10) ความสะดวกในการทํา
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ธุรกรรมกับสหกรณ (𝑥𝑥𝑥 = 4.08) สวัสดิการ (𝑥𝑥𝑥 = 4.06) สถานที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม(𝑥𝑥𝑥 = 4.06)  

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณ (𝑥𝑥𝑥 = 4.03) ตามลําดับ  

สวนผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นดานการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก

พบวา สมาชิกสหกรณกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นดานการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 = 3.09, S.D. = 0.808) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สมาชิก 

มีสวนรวมในการเลือกตั้งคณะกรรมการและผูตรวจสอบบัญชีสหกรณ (𝑥𝑥𝑥 = 3.12) รองลงมา ไดแก สมาชิก 

มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญสามัญประจําป (𝑥𝑥𝑥 = 3.11) และสมาชิกมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจงานของสหกรณผานคณะกรรมการสหกรณ (𝑥𝑥𝑥 = 3.04) ตามลําดับ 

           ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

การเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด ไดผลดังนี้  

ตารางที่ 19  ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหสมการถดถอยพหูคูณ 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (B) 

Beta t Sig. 

ดานความมั่นคงของสหกรณ (x1) 0.075 0.052 0.459 0.647 

ดานความนาเชื่อถือของคณะกรรมการดําเนินการ (x2) -0.420 -0.278 -2.774 0.006* 

ดานความรูสึกเปนเจาของ (x3) 0.080 0.057 0.458 0.648 

ดานการบริการของเจาหนาที่สหกรณ (x4) 0.448 0.308 2.304 0.022 

ดานสถานทีต่ั้งของสหกรณเหมาะสม (x5) -0.660 -0.490 -3.772 0.000* 

ดานเปนแหลงเงินทนุ (x6) 0.160 0.111 0.738 0.461 

ดานความสะดวกในการทําธุรกรรมกับสหกรณ (x7) -0.032 -0.222 -0.151 0.880 

ดานผลตอบแทนที่ไดรับ (x8) 0.117 0.081 0.559 0.576 

ดานสวัสดิการ (x9) -0.043 -0.032 -0.239 0.811 

ดานการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารของสหกรณ (x10) 00.268 0.204 1.679 0.094 

คาคงที่ 3.148  8.259 0.000* 

R = 0.282, R2 = 0.800, SEE = 0.788, F = 2.568, Sig. = 0.005   * = P < 0.05 
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           จากตารางผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ

ของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากคา 

Significant ที่ระดับ 0.000 และจากการวิเคราะหรายดาน พบวา มีทั้งหมด 2 ดาน ไดแก ดานสถานที่ตั้ง 

ของสหกรณเหมาะสม (Beta = - 0.490) และดานความนาเชื่อถือของคณะกรรมการดําเนินการ (Beta = - 0.420)

มีผลตอการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 = 0.800) 

สามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 80  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของ 

สหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด ผลการวิจัยปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก 

ทั้ง 10 ดานพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกโดยรวมอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญยารัตน มาลัย (2558) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณการเกษตรพราว จํากัด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของสมาชิกโดยรวมมีความสําคัญตอการมีสวนรวมในการทําธุรกิจของสมาชิกอยูในระดับมากโดยปจจัยการมี

สวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกที่มีความสําคัญระดับมาก เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ 

ความรูสึกเปนเจาของสหกรณ ความสะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ ผลตอบแทนที่ไดรับ การใหบริการ

ของเจาหนาที่สหกรณ ความมั่นคงของสหกรณ สถานที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม ความนาเชื่อถือของ

กรรมการดําเนินการเปนแหลงเงินทุน มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณ และสวัสดิการ 

ตามลําดับ  

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี 

จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 คือ สถานที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม และความนาเชื่อถือของ

คณะกรรมการดําเนินการ 

ดานสถานที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด เนื่องจากสํานักงานสหกรณมีสถานที่ตั้งอยูใจกลางชุมชนที่มีการจราจร

คลับคลั่งโดยเฉพาะในชวงโมงเรงดวน ทําใหการเดินทางมาติดตอกับสหกรณในแตละคร้ังใชเวลา

คอนขางมาก สมาชิกจึงคาดหวังในเร่ืองความสะดวกสบายในการเดินทางและตองการใหสหกรณมีพื้นที ่

ในการจอดรถสะดวกและเพียงพอ มีพื้นที่ภายในสํานักงานกวางขวางและมีที่นั่งรอเวลาที่มาติดตออยาง

พอเพียง สอดคลองกับงานวิจัยของวิไล ขัติมะ (2556) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการ

ดําเนินธุรกิจของสหกรณนิคมนครชุม จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ปจจัยที่ทําใหสมาชิกมีสวนรวม

ดําเนินธุรกิจกับสหกรณ คือ ดานทําเลที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
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  ดานความนาเชื่อถือของคณะกรรมการดําเนินการ มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนคณะบุคคล 

ที่สมาชิกเห็นสมควรเลือกมาทําหนาที่แทนตนเพื่อสวนรวม สมาชิกจึงมีความคาดหวังใหคณะกรรมการ

ดําเนินการที่ไดเลือกเขามา เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในเร่ืองการบริหารจัดการสหกรณ มีความซื่อสัตย 

สุจริต และมีความเอาใจใสและอุทิศเวลาใหกับงานของสหกรณอยางเต็มที่ แตไมสอดคลองกับงานวิจัย 

ของพงษพันธ เอกอัตชัย (2554) ศึกษา ปจจัยที่สงผลใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ 

กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรบานตาก จํากัด อําเภอบานตาก จังหวัดตาก พบวา การมีสวนรวมของสมาชิก

ในการดําเนนิธุรกิจกับสหกรณ ดานการจัดหาสินคามาจําหนายมีคาเฉลี่ยสงูที่สุด ปจจัยดานสหกรณที่มีผลตอ

การมีสวนรวมในการทําธุรกิจของสมาชิกมากที่สุด คือ ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ 

           ปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรเมืองมีนบุรี 

จํากัด คือ ความมั่นคงของสหกรณ ความรูสึกเปนเจาของการบริการของเจาหนาที่สหกรณ เปนแหลงเงินทุน 

ความสะดวกในการทําธุรกรรมกับสหกรณ ผลตอบแทนที่ไดรับ สวัสดิการ และการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของสหกรณ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน มาลัย (2558) ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการ 

มีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา 

ปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจในภาพรวมมีความสําคัญตอการมีสวนรวมในการทําธุรกิจของสมาชิก

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมาชิกเห็นวาการมีสวนรวมเกิดประโยชนโดยตรง 

กับสมาชิก เขาใจในบทบาทและหนาที่ของสมาชิกสหกรณ ไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํากวาสถาบันการเงิน

ภายนอก ซื้อขายสินคาในราคาที่เปนธรรม การบริการของเจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ มีความรู 

ใหคําปรึกษาแกสมาชิกในทุกดานและใหบริการดวยความรวดเร็วอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

           ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

การเกษตรเมืองมีนบุรี จํากัด ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจสหกรณที่มีผลตอ

การเขามามีสวนรวมของสมาชิกกับสหกรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ใน 2 ดาน คือ สถานที่ตั้ง

ของสหกรณเหมาะสม และความนาเชื่อถือของคณะกรรมการดําเนิน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 

สามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของสมาชิกสหกรณ โดยผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ดานสถานที่ตั้งของสหกรณเหมาะสม คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ของสหกรณ อาจลง

ไปพบปะกับสมาชิกในพื้นที่ใหมากข้ึน จัดการประชุมกลุมเกษตร รับฟงปญหาและความคิดเห็นของสมาชิก 
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พรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใหบริการกับสมาชิกในเร่ืองตาง ๆ 

ซึ่งจะสามารถลดภาระและคาใชจายใหแกสมาชิกจากการเดินทางมายังที่ทําการสหกรณ  

           ดานความนาเชือ่ถือของคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณควรเพิ่มแนวทางการสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางคณะกรรมการของสหกรณกับสมาชิกเพื่อลดชองวางระหวางกันและหากสหกรณมีความสัมพันธ

ที่ดีกับสมาชิกแลว สมาชิกยอมตองการใหความรวมมือ และเขามามีสวนรวมในกิจกรรมรวมถึงการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณเพิ่มข้ึน สงผลตอการดําเนินงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดอยางราบร่ืน ดําเนินกิจกรรมตาม

ความตองการ และสามารถแกไขปญหาใหสมาชิกของสหกรณอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ               

          ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

        1. ควรศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อใหทราบรายละเอียดจากความคิดเห็นของสมาชิกมากยิ่งข้ึนโดย

วิธีการสัมภาษณหรือการสนทนากลุม 

           2. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นยอยลึกไปอีก เชน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมในการ

ดําเนินธุรกิจของสหกรณและแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจสหกรณรวมทั้งแรงจูงใจใน

การมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เพื่อนํา ไปวางแผนพัฒนางานสหกรณในแตละดาน แตละ

แผนงานใหตรงประเด็นยิ่งข้ึน 
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