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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจ

ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล

ของสมาชิก 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกบัระดบัการมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ฯ และ 3) ศึกษาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของสมาชิก    

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั กาํหนด

ขนาดตวัอยา่งตามสูตรคาํนวณของ Taro Yamane ได ้ทั้งส้ิน 346 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา อธิบายขอ้มูลความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับสถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Anova) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม และเปรียบเทียบความแตกต่างนั้น

เป็นรายคู่ โดยใช้ Sceffe Analysis การหาค่าความสัมพนัธ์ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์             

อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  จากผลการศึกษา 

พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 50 ปี ข้ึนไป  มีสถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

11,000.- บาท ข้ึนไป และ มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 15 ปีข้ึนไป ระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยั        

ท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  อาย ุ มีผล

ต่อการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แตกต่างกนัมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ในส่วนของสถานภาพ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ ระยะเวลาการเป็น

สมาชิกมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ แตกต่างกนัมีนัยสําคญัทางสถิติ         

ท่ีระดบั 0.05 สําหรับการพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกบัระดบัการมีส่วนร่วม 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัเป็นทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัสูง (Pearson Correlation  = 0.75)  

คาํสาํคญั : การมีส่วนร่วม, การดาํเนินธุรกิจ, สหกรณ์   

นางสาววิสุทธิตา สอนไว นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา 
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ABSTRACT 

The purposes of this study were:  1)  to compare the level of participation in business 

operations among the members of Nakhonratchasima agricultural cooperative which can be divided 

by personal individual factors of each members, 2)  to study about relativity between the factors 

creating participation and the participation itself in business operations among the cooperative 

members, and 3)  to study about cooperative members’  opinions and suggestions.  The population 

for this research was the members of Nakhonratchasima agricultural cooperative limited.                 

This research used a formula by Taro Yamane to determinate a sample size which consisted of 346 

people.  The instruments used were questionnaires and the statistics for this research consisted of 

descriptive statistics which were used for explaining about frequency data, percentages, average 

number, and standard deviation.  One- Way Anova analysis was used for inferential statistics.              

The researcher analyzed the difference of each group or even every pair of the group by using 

Sceffe Analysis. And in order to get a correlation value. The researcher even used Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient as well. The findings indicated that most members were male age 

over 50 years, married, with monthly of income above 11,000 baht per month, and have been 

members for longer than 15 years, thought that the level of opinion about factors creating                       

a participation of cooperative members was high. The level of participation in business operations 

among the cooperative members was intermediate. The result of assumption testing was found that 

age had similar effects on participation in business operations among the cooperative members at 

statistical significance level of 0. 05.  Gender, Marriage status, the highest level of education, 

monthly revenue, and the period of time while being a member had different results towards 

participation in business operations among the cooperative members at statistical significance level 

of 0.05.  Consideration of the factors relation creating the participation and the level of participation 

itself was highly relevant. (Pearson Correlation  = 0.75) 

Keywords: participation, business operations, and cooperative. 
 

บทนํา 

กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นหัวใจสําคญัในการดาํเนินกิจการหรือโครงการให้ประสบ

ความสําเร็จ  เน่ืองจากการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมตั้งแต่         

การตดัสินใจ ดาํเนินงาน รับผลประโยชน์ ไปจนถึงการติดตามควบคุมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ทั้งน้ี

ตอ้งเกิดจากความสมคัรใจและเป็นอิสระ พลงัของการรวมกลุ่มหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ
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นั้น เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนและพฒันาองคก์รให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย

ได ้รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ ซ่ึงในปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญักบัระบบ

สหกรณ์ โดยอย่างยิ่งเฉพาะในสหกรณ์ประเภทการเกษตรซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีสนองนโยบายจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนบัสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร อาทิ เช่น การสนบัสนุน

ดา้นความรู้ เงินทุน การรวมกลุ่ม และการหาช่องทางการตลาด เป็นตน้ แต่การท่ีสหกรณ์จะสามารถ

ดํารงอยู่ได้นั้ น ต้องเกิดจากมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร                      

ฝ่ายจดัการรวมไปถึงสมาชิกผูเ้ป็นเจ้าของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกัด 

จดัเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตรองค์กรหลกัระดับอาํเภอ ดาํเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิก                   

3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ, ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายให้แก่สมาชิก               

แต่ผลการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้น ปรากฎผลไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากสมาชิกบางส่วนมาเพื่อ

กู้ยืมเงินเท่านั้น สมาชิกบางส่วนขาดความรู้และความเขา้ใจถึงความหมาย หลกัการ และวิธีการ

สหกรณ์ ตลอดจนไม่ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง รวมไปถึงปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารจึงไม่ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สภาวะโรคระบาดท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในปัจจุบัน                  

ซ่ึงอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์  

 เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์และหาแนวทางในการพฒันา

ให้เหมาะสม  ผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกัด ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

สมาชิกสหกรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการในดา้น

ต่างๆ ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกและสหกรณ์สามารถ

ดาํรงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของสมาชิก 

2.  เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ท่ี ก่อให้ เ กิดการมี ส่วนร่วมกับระดับ                      

การมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั 

3. เพื่อศึกษาขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อนาํไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง

พฒันาด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง

นครราชสีมา จาํกดั  
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สมมติฐานของการวจัิย 

  1. ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของสมาชิกท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม                  

ในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนิน

ธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  

     1.1.1 ปัจจยัด้านลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

1.1.2 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั ไดแ้ก่ 1) ดา้นปัจจยัภายในตวับุคคลและแรงผลกัดนัจากผูน้าํ

สหกรณ์  2) ดา้นการส่ือสาร 3) ดา้นผลตอบแทน/ผลประโยชน์ท่ีได้รับ และ 4) ดา้นสภาพแวดลอ้ม    

ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

   1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 

ระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง

นครราชสีมา จาํกดั แบ่งไดเ้ป็น 4  ระดบั ประกอบดว้ย 1) ส่วนร่วมในการการตดัสินใจ  2) ส่วนร่วม    

ในการดาํเนินงาน  3) ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) ส่วนร่วมในการประเมินผล 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั        

 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั 

 4. ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมการศึกษาวจิยั ตั้งแต่ เดือน กนัยายน พ.ศ.2563 - กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎกีารมีส่วนร่วม : 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรือจุดมุ่งหมาย                

ท่ีเหมือนกนัเขา้มาดาํเนินการนั้นให้แลว้เสร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดแลว้รับผลประโยชน์ร่วมกนั 

ซ่ึงตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (ยุทธพงษ์              

เฮา้ประมงค,์2554: หนา้ 7) โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม โดยการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจเพื่อกาํหนดเป้าหมายของสังคมและ      
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การจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบติัตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ ดว้ยความ

เตม็ใจ (สมบติั นามบุรี,2557: หนา้ 186)   

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

Singh (อา้งถึงใน พระมหาสุนทร ปุญญา, 2558 : หน้า 20) ไดส้รุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการ    

มีส่วนร่วมทางสังคมไวว้่า ปัจจยัตวัท่ีมีส่วนร่วมกาํหนดระดบัการมีส่วนร่วมทางสังคมไดแ้ก่ อายุ 

เพศ สุขภาพ ระยะเวลาอาศยัในชุมชน ขนาดของครอบครัว มาตรฐานทางสังคมของประชาชน 

ระดบัการศึกษา ระดบัความเป็นอยูก่ารครอบครองท่ีดิน ปัจจยัทาง เศรษฐกิจ เช้ือชาติ และสัญชาติ 

พื้นเพทางครอบครัว ชั้นทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล การปรับตวัทางสังคม ความสนใจ ความเฉลียว

ฉลาด การอบรมทางพฤติกรรม ทศันคติข่าวสารและการติดต่อส่ือสาร ความเช่ือศาสนา ค่านิยมทาง

สังคม ความเช่ือในตนเอง ความเช่ือและการแสดงออกทางพฤติกรรม ความพึงพอใจ และการ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของกิจกรรม 

ในประเด็นเดียวกัน ปรัชญา เวสารัชช์ ((2528: 170) อ้างถึงใน วนัทนา ขาวคม,2559 :               

หนา้ 10 )) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ไวด้งัน้ี 

1. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและความ ปลอดภยั  

2. ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผูน้าํ 

3. ปัจจยัท่ีเป็นรางวลัตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนแรงงาน เงินปันผลจากสหกรณ์ออมทรัพย ์   

เป็นตน้  

4. ปัจจยัภายในตวับุคคล เช่น ความคาดหวงัในประโยชน์ส่วนรวม ความรู้สึกเกรงใจ        

ไม่กลา้ปฏิเสธเมือถูกชกัชวนหรือความรู้สึกวา่เป็นพนัธะท่ีตอ้งเขา้ร่วมเพื่อใหเ้กิดความสามคัคี เป็นตน้ 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

โคเฮ่น และอพัฮอฟฟ์ Cohen and Uphoff,1979 (อา้งถึงใน ประเดิม แพทยรั์งสี,2556 : หนา้ 

16 ) ไดจ้าํแนกการมี ส่วนร่วมเป็น 4 ระดบั คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม 

โครงการโดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความต้องการ มีการจดัลาํดับความสําคญัของปัญหา        

การกาํหนดทางเลือกว่าควรจะจดัทาํโครงการ หรือกิจกรรมใดบ้าง และการตดัสินใจว่าจะทาํ

โครงการหรือกิจกรรมใด และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจยงัครอบคลุมไปถึงการตดัสินใจใน

ระหวา่ง การดาํเนินงานโครงการ 
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ระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนิน        

ธุรกิจของสหกรณ์ 

1.การตดัสินใจ     2. การดาํเนินงาน 

3. ผลประโยชน์   4. การประเมินผล 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 

 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากร ต่าง ๆ 

ให้กับโครงการทั้ งในด้านเงิน แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารและ 

ประสานงานโครงการต่าง ๆ  

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมประเภทน้ีมีสองนยั คือ เป็นทั้ง การร่วม

รับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเน่ืองในทางลบจากโครงการพฒันา ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ 

 3.1 ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ  

         3.2 ผลประโยชน์ดา้นสังคม  

      3.3 ผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

 2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ ประเมิน

โครงการทั้งอยางเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอยางเป็นทางการ 

และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยา่งไม่เป็นทางการ  

แนวคิดเกีย่วกบัสหกรณ์ : 

คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperatives Values) ตามคาํนิยามของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2542) 

(อา้งถึงใน ธญัญรัตน์ มาลยั ,2558 : หนา้ 7-9)นั้น หมายถึง พื้นฐานแห่งการช่วยเหลือตนเอง มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง เป็นประชาธิปไตย ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ 

สมาชิกสหกรณ์เช่ือมัน่ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อ

สังคม และ ความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น และมีความเช่ือร่วมกนัท่ีวา่การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั ภายใตอุ้ดมการณ์ของสหกรณ์ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัหลกัการสหกรณ์จะนาํไปสู่การกินดี

อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม โดยหลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) 

ประกอบดว้ย 7 หลกัการ หน่ึงในหลกัการของสหกรณ์ นั้น คือ หลกัการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทาง

เศรษฐกิจของสมาชิก 

กรอบแนวความคิดการวจัิย : 

 

              ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

   

     
 

 

 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การกาํหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง :  

ประชากรเป้าหมาย คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั ทั้งส้ิน 2,539 

ราย ผูศึ้กษาใชก้ารคาํนวณโดยใช ้สูตรในการคาํนวณของTaro Yamane เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียง

ความจริงมากท่ีสุด ไดข้นาดตวัอยา่ง ทั้งส้ิน 346 ราย 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง : 

   เป็นการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากเวลาและงบประมาณท่ีจาํกัด 

โดยสาํรวจผา่นการแจกแบบสอบถามสมาชิกผูม้าติดต่อขอรับบริการและเม่ือจดัประชุมกลุ่มสมาชิก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย : 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสาํรวจจะใชแ้บบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของสมาชิก โดยใหเ้ลือกตอบเพียง

ขอ้เดียว แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และระยะเวลาการเป็นสมาชิก   

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจสหกรณ์

แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่   1) ดา้นปัจจยัภายในตวับุคคลและแรงผลกัดนัจากผูน้าํสหกรณ์  2) ด้านการ

ส่ือสาร 3) ดา้นผลตอบแทน/ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ 4) ดา้นสภาพแวดลอ้ม    ทางกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรม 

 ส่วนท่ี 3 ระดับการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง

นครราชสีมา จาํกดั แบ่งไดเ้ป็น 4  ระดบั ประกอบดว้ย 1) ส่วนร่วมในการการตดัสินใจ  2) ส่วนร่วม    

ในการดาํเนินงาน 3) ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) ส่วนร่วมในการประเมินผล 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด (Open-Ended) เก่ียวกบัขอ้คิดเห็น

และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันามีส่วนร่วมของผูต้อบแบบสอบถาม  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น 2  ประเภท ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพื่อผูว้จิยัจะ

นาํเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ต่อไป 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษารายงานทางวิชาการ 

บทความ ผลงานทางวชิาการ วารสาร รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํขอ้มูลใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัและร่างแบบสอบถาม  
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วธีิการและสถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล : 

  1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

   1.1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของขนาดตวัอยา่ง 

   1.2) ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของขนาดตวัอยา่ง 

   1.3) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) ใชคู้่กนัเพื่อ

แสดงการกระจายขอ้มูล ใชแ้ปลความหมายขอ้มูล เพื่ออธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั  

   1.4) การคาํนวณหาค่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากส่วนท่ี 4 ซ่ึงมีลักษณะ      

เป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้สรุปออกมา

เป็นความถ่ี เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

 2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

   2.1) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ

ดาํเนินธุรกิจกบัสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัด้านลกัษณะส่วน

บุคคลของสมาชิก กรณีจาํแนกด้านเพศ จะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย t-test 

สาํหรับกรณีจาํแนกตามอาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็น

สมาชิก  จะใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่าง

เป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผูว้จิยัจะวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนั้นเป็น

รายคู่ โดยใช ้Sceffe Analysis (อา้งอิงจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563 : หนา้ 227)  

   2.2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อระดบัการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ คือ การหาค่า

สั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ ส หสั ม พัน ธ์ อย่ า ง ง่ า ย แบ บ เพี ย ร์สั น  (Pearson’ s Product Moment Correlation 

Coefficient) การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 

ผลการวจัิย 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูว้ิจ ัยขอนําเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัย              

ท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกัด จาํนวน 346 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นสมาชิก

การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 50 ปี ข้ึนไป มีสถานภาพสมรส         

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 11,000 บาท ข้ึนไป และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 15 ปีข้ึนไป 

2) การศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั โดยภาพรวม พบว่า ระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
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การมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์ท่ีอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัภายในตวับุคคลและแรงผลกัดนั

จากผูน้าํสหกรณ์ รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และ 

นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่ือสารและดา้นผลตอบแทน/ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

3) การศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั โดยภาพรวม พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ท่ีอยู่ในระดบัมาก และ          

มีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านส่วนร่วมในผลประโยชน์ รองลงมาคือ ด้านส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

และ ดา้นส่วนร่วมในการดาํเนินงาน นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นส่วนร่วมในการประเมินผล 

4) การทดสอบ สมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศและอายุ มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05เป็น ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน เม่ือพิจารณาในส่วนของสถานภาพ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้น พบว่า มีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน                    

5) การทดสอบ สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกบัระดบัการ มีส่วน

ร่วม พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัทั้งหมด คือ มีความสัมพนัธ์กนั เป็นไปตามสมมติฐาน 

6) ดา้นขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น พบวา่ สมาชิกใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการมีส่วน

ร่วมของสมาชิก โดยแนะนําให้สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิก จัดกิจกรรมทัศนศึกษา              

สหกรณ์อ่ืน เพิ่มช่องทางติดต่อส่ือสารของสหกรณ์กบัสมาชิก หมัน่สาํรวจความตอ้งการของสมาชิก

อย่างสมํ่าเสมอ เพิ่มประเภทของธุรกิจ ส่งเสริมการออมเงิน และจดัชั้นสมาชิกเพื่อให้สามารถ

ใหบ้ริการสมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้า่ อายมีุผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้                       

เม่ือพิจารณาดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการ

เป็นสมาชิก พบวา่ มีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์แตกต่างกนั อยา่งมี
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นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามกบัสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนัทอง  คงคาพนัธ์ และคณะ 

(2559) ท่ีศึกษา ความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ การส่ือสารกบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทาํธุรกิจกบั

สหกรณ์การเกษตรในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ได้สรุปไวว้่า ด้านอายุ นั้น ส่งผลต่อระดบัความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ดา้นระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และระยะเวลาการเป็นสมาชิก ส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทิพวลั มลิแสง (2553) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวดักระบ่ี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดับ

การศึกษา รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ อายุ มีระดบัการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกสหกรณ์ ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสหกรณ์เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นท่ี

อาํเภอเมืองนครราชสีมาทุกคนสามารถเขา้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได ้โดยปราศจากการกีดกนัทาง

เพศ ฐานะทางสังคม เช้ือชาติ การเมือง หรือศาสนา แต่ตอ้งสามารถเขา้มาใช้บริการสหกรณ์ และ      

มีความเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ทําให้สมาชิกท่ีมีภูมิหลังมีประสบการณ์ หรือ                   

มีภาระหน้าท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจกบัสหกรณ์

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกบัระดบัการมีส่วนร่วม 

พบวา่  มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง (มีค่า Pearson Correlation ท่ี 0.75)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด คือ มีความสัมพนัธ์กนั เป็นไปตามสมมติฐาน                  

เม่ือพิจารณาแยกระดบัการมีส่วนร่วม พบวา่ ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

ส่วนร่วมในผลประโยชน์และส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางและ

ตํ่า  (มีค่า Pearson Correlation  อยู่ท่ีช่วง 0.34 – 0.66)  ซ่ึงมีส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของทวีชัย      

คาํทวแีละคณะ (2561) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานสหกรณ์การเกษตรประตู

ป่า จาํกดั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน พบวา่ เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นการรับผลประโยชน์และด้าน

การประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง และสาเหตุท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์นั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Singh (อา้งถึงใน พระมหาสุนทร ปุญญา, 2558 : หน้า 20) ท่ีผูศึ้กษากล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงได้

สรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางสังคมไวว้่า ปัจจยัท่ีกาํหนดระดบัการมีส่วนร่วมทาง

สังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัส่วนบุคคล การปรับตวัทางสังคม ความสนใจความเฉลียว

ฉลาด การอบรมทางพฤติกรรม ทศันคติข่าวสารและการติดต่อส่ือสาร ความเช่ือศาสนา ค่านิยมทาง
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สังคม ความเช่ือในตนเองความเช่ือและการแสดงออกทางพฤติกรรมความพึงพอใจ และ                        

การตระหนกัถึงความสาํคญัของกิจกรรมนั้น  

ข้อเสนอแนะ 

สําหรับขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จาํกดั ดงัน้ี 

1.1) สหกรณ์ควรจดัการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัความสําคญั อุดมการณ์ หลกัการ

และวิธีการสหกรณ์ ตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก โดยเฉพาะกบัสมาชิกใหม่ เพื่อให้เกิด 

ความรู้ความเขา้ใจในสหกรณ์มากยิ่งข้ึน และอาจมีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง

สหกรณ์กบัสมาชิก เช่น กีฬาสีสหกรณ์ งานวนัสหกรณ์ ตลาดนดักลางซ้ือขายสินคา้ระหวา่งสมาชิก 

การจดักิจกรรมทศันศึกษาสหกรณ์อ่ืน เป็นตน้ เพื่อให้สมาชิกไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการร่วมมือ

ร่วมใจกนัของทุกฝ่าย  

1.2) สหกรณ์ควรเพิ่มช่องทางผ่านในการส่ือสารต่างๆ ให้มากข้ึน เช่น การใช้

จดหมายข่าว หรือการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ ไปยงัทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกอาศยั การขอความร่วมมือ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นหอกระจายเสียง หรือการเลือกตั้งผูแ้ทนกลุ่มสมาชิกเพื่อคอยให้บริการและรับ

ฟังปัญหาไดอ้ย่างทัว่ถึงตลอดจนการจดัทาํคู่มือสมาชิกให้รู้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

และประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหส้มาชิกมาร่วมดาํเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ 

1.3) สหกรณ์ควรจดักิจกรรมจูงใจให้สมาชิกอยากเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนิน

ธุรกิจกบัสหกรณ์ ดว้ยกิจกรรม เช่น กิจกรรมส่งเสริมการซ้ือสินคา้จากสหกรณ์ ผูท่ี้มีจาํนวนคร้ัง      

ในการซ้ือสินคา้มากท่ีสุดให้ไดรั้บของรางวลั กิจกรรมส่งเสริมการออมไดรั้บของท่ีระลึก กิจกรรม

ประกาศเกียรติคุณใหส้มาชิกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

1.4) สหกรณ์ควรมีการสํารวจความตอ้งการสินคา้ของสมาชิกอย่างสมํ่าเสมอและ

เป็นปัจจุบนั โดยอาจทาํการสํารวจผา่นระบบออนไลน์ หรือเก็บขอ้มูลสมาชิกผา่นการประชุมกลุ่ม 

เพื่อให้สหกรณ์รับทราบความต้องการ และสามารถจดัสรรสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของ

สมาชิกมากท่ีสุด 

1.5) ในการประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ควรบริการนําสินค้าออกจาํหน่ายแก่

สมาชิกใหถึ้งชุมชนท่ีอาศยัดว้ย เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ในการประชุม

ทุกคร้ังควรมีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นกบัสหกรณ์ เช่น จุดแขง็ จุดอ่อน 

ปัญหา และอุปสรรค ส่ิงท่ีสมาชิกตอ้งการให้สหกรณ์เป็น สะทอ้นผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

และวธีิการไปใหถึ้งเป้าหมายนั้น เป็นตน้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอีกหน่ึงช่องทางดว้ย 
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