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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัร

หรือไม่สมคัรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง ตลอดจนศึกษาความคาดหวงัก่อนและ

ความพึงพอใจหลังการสมัครเข้าเป็นสมาชิก รวมทั้ งศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อคิดเห็นของ

เกษตรกร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีเป็น

สมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์กลุ่มละ 200 ราย ในพื้นท่ีต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดั

ล าปาง ใชแ้บบจ าลองโลจิท (logit model) วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล เศรษฐกิจ การผลิต การตลาดและ

ความเส่ียง ใชท้ฤษฎีความคาดหวงัและความพึงพอใจและมาตรวดัของไลเคิร์ท (likert rating scale) วดั

ระดับความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลังจากสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยพิจารณา

เก่ียวกบั 8 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ใช้สถิติ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานและสถิติพรรณนาอธิบายปัญหา 

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 

 ผลจากการศึกษาไดพ้บวา่ เกษตรกรกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุ

โดยเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่เป็นสมาชิกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหญิง ทั้ง 2 กลุ่มจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

โดยกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกจะมีประสบการณ์และพื้นท่ีเพาะปลูกมากกวา่ ทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีรายไดแ้ละ

รายจ่ายต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี มีตน้ทุนการผลิตน้อยกว่า 50,000 บาทต่อปีและมีหน้ีสินมากกว่า 

200,000 บาท กลุ่มท่ีเป็นสมาชิกจะผลิตผลผลิตตลอดทั้งปีไดม้ากกวา่ โดยส่วนใหญ่จะส่งขายโรงงาน

และขายผลสดในขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่เป็นสมาชิกจะส่งขายโรงงานอย่างเดียว ทั้ง 2 กลุ่มได้รับข้อมูล
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ข่าวสารจากเพื่อนบา้นท่ีเป็นเกษตรกรดว้ยกนั ส าหรับกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะมีโอกาสไดรั้บ

การอบรมจากองค์กรหรือเจา้หน้าท่ีภาครัฐมากกว่า ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความเส่ียงพบว่า 

เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกประสบภาวะความเส่ียงดา้นการตลาดและดา้นราคานอ้ยกวา่ 

 ส่วนผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรหรือไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด แหล่งเงินทุน ตน้ทุนการ

ผลิต โอกาสในการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัสับปะรดและความเส่ียงดา้นการตลาด ส่วนปัจจยัดา้นเพศ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเก็บเก่ียว ปริมาณผลผลิตและความเส่ียงด้านราคาไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นผลจากการวิเคราะห์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.01 และ 0.05 

ได้ค่า Log likelihood function เท่ากับ -195.8158 ค่า Restricted log likelihood เท่ากับ -277.2589 ค่า 

McFadden R 2 เท่ากับ 0.2937 ค่า Chi squared เท่ากับ 162.8861 และค่าความถูกต้องจากการท านาย

ร้อยละ 80.50  

 ส าหรับผลการศึกษาความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกภายใต้

สมมติฐาน 2 ขอ้ท่ีก าหนด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทั้ง 8 ดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนั ในด้าน

ปัญหา อุปสรรคท่ีเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบมากท่ีสุดคือ ความไม่แน่นอนของราคา สับปะรดเน่าเสีย 

ตน้ทุนการผลิตสูง สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือตลาดรับซ้ือผลผลิตมี

น้อย การขนส่งล าบากและสหกรณ์ตั้งอยูค่่อนขา้งห่างไกลจากพื้นท่ีท ากิน ผลการศึกษาท่ีพบมีความ

สอดคลอ้งกบังานศึกษาวจิยัของผกายมาศ กฤษฎา ถาวรและงามฉว ี

 ขอ้เสนอแนะของผูศึ้กษาคือ (1) สหกรณ์ควรมีการหาช่องทางจ าหน่ายรวมทั้งส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มแม่บ้าน (2) สหกรณ์ควรท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการสร้างอ านาจต่อรองกับผูซ้ื้อผลผลิต (3) 

สหกรณ์ควรร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจดัให้มีการอบรม (4) สหกรณ์ควรเป็นแหล่ง

ศูนยก์ลางในดา้นแหล่งเงินทุนและส่งเสริมการออมให้แก่เกษตรกร (5) สหกรณ์ควรมีการช่วยเหลือ

เกษตรกรในดา้นตน้ทุนการผลิต  
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Abstract 

              The purpose of the study was To determine the factors that influence the decision for or 

subscribe to the Co-Pineapple Lampang. Education and expectations before and satisfaction after 

subscribing. The problems obstacles and ideas for farmers the questionnaire was used to collect data 

from two groups that are members and non-members of cooperative each group of 200 population 

in their home district, Muang Lampang model for logistics analyzes economic factors process 

marketing and risk the theoretical expectation and satisfaction and measures with Likert rating scale 

measuring expectations before and satisfaction after joined the cooperative based on eight factors 

related statistical t-test to test and depict the static problem barriers and suggestions of farmers. 

The study has found that farmers who are members of cooperatives, the majority were men 

the average age higher than those who are not members mostly women, between the 2 groups 

completed primary education as well. The group's members are experienced and cultivated land 

than farmers in the non members groups, the majority of the revenue and expenditure in the two 

groups are under 100,000 baht per year, a cost of less than 50,000 baht per year and a debt of more 

than 200,000 baht the members group  produces more than the non members throughout the year of 
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the members group sell their product to the plants and sold fresh while none members sale 

to the plants through agents they received information from neighbors who are farmers together. For 

most of the group's members have opportunities to be trained by the organization or government 

officials. The study on the risk factors found that farmers who are members facing the risk of 

marketing and price less than the none members. 

The study found that, factors affecting the decision include experience in growing 

pineapples, source of credit loans, cost of production, opportunity to attend the training  pineapple 

for produce and market risks, the gender factor, education, harvest period, yield and price risk does 

not affect the decision. The results of the analysis are statistically significant at a confidence level of 

0.01 and 0.05 is the log likelihood function is -195.8158, the restricted log likelihood is -277.2589, 

mcfadden R 2 is 0.2937, chi squared is equal to 162.8861 and the accuracy of predicting rate is 80.50 

percent. 

The study expectations before and satisfaction after joined under 2 assumptions to study the 

factors that determine the 8 areas are different in the two groups, the problems and obstacles that  

2 farmers groups faced are uncertainty of market price, rotten pineapples, high costs of production, 

climate variability, distribution channels or markets to buy products with less, transportation 

difficulties and cooperatives located quite far from the area of arable. The results found  

are consistent with studies of Pakaaymars, Kritsada, Thaworn and Ngarmchawee. 

The recommendations of the study are: (1) Cooperatives should be to find distribution 

channels, including the assemble of professional women's groups (2) Cooperatives should be  

a middleman to bargaining power with buyers (3) Cooperatives should cooperate with other 

agencies of government involved the training of pineapple (4) Cooperative should be the center of 

capital and promote the saving for farmers (5) Cooperatives should be to help farmers in the cost of 

production.  

  


