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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การค้นควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการเอาใจใส่ให้ความรู้และค าแนะน าจาก          

รองศาสตราจารย ์พิกุล โคว้สุวรรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั รวมทั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวเรศ  

เชาวนพูนผล กรรมการท่ีปรึกษาท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตรวจแก้ไข ให้ความรู้และค าแนะน า

เพิ่มเติม รวมทั้ งรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย ์เช้ือเมืองพาน ท่ีกรุณาเป็นประธานการสอบ จนงาน

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีไดเ้อ่ยนามเป็นอยา่งสูงไว ้

ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และทุกคนในครอบครัวท่ีมอบโอกาสทางการศึกษา 

สนบัสนุนทุนทรัพยแ์ละก าลงัใจอนัมีค่ายิ่ง รวมทั้งคุณยุวดี สุโพธ์ิใหม่ กลัยาณมิตรท่ีดีของขา้พเจา้ท่ี

ช่วยให้ค  าแนะน าและเป็นแรงผลกัดันให้ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนกระทัง่การศึกษาคน้ควา้แบบ

อิสระเล่มน้ีบรรลุผลความส าเร็จ 

 ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีธุรการและบุคลากรในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และเพื่อนนกัศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตรท่ีมีน ้ าใจให้ขา้พเจา้อยา่งสม ่าเสมอ และเจา้หนา้ท่ี

ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล

และค าปรึกษาเป็นอย่างดี รวมทั้งเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดั

ล าปางท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดียิง่ 

 สุดทา้ยน้ี หากมีส่ิงขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนขออภยัและขอน้อมรับ

ค าแนะน า ปรับปรุงเพื่อแกไ้ขในโอกาสต่อไปดว้ยความเต็มใจและขอบคุณ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผล

ท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีท า

ธุรกรรมในดา้นน้ี รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดน้ าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อต่อยอดในการพฒันา

ธุรกิจและองคก์รใหมี้ความย ัง่ยนืในอนาคตต่อไปได ้

                   

                  กนกวรรณ  พิมพา 



 

ง 

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกของ 
 สหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง  

ผู้เขียน  นางสาวกนกวรรณ พิมพา 

ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจเกษตร) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์พิกุล โคว้สุวรรณ์      อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวเรศ เชาวนพนูผล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 

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.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

 อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดเป็นอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วตัถุดิบในภาคเกษตรกรรม โดยแบ่งห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) ของสับปะรดออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนต้นน ้ า ได้แก่ เกษตรกรผูเ้พาะปลูก ผูจ้  าหน่ายพนัธ์ุ 

รวมทั้งอุปกรณ์สารเคมีท่ีใช้ในการเพาะปลูก ส่วนท่ีกลางน ้ า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการ

แปรรูปสับปะรดเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่วนท่ีปลายน ้ าได้แก่ ตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 

 การเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย ส่วน

ใหญ่จะเป็นการเช่ือมโยงระหว่างเกษตรกรกับผูป้ระกอบการแปรรูปสับปะรด ผลผลิตสับปะรด

ทั้งหมดท่ีเกษตรกรผลิตได้ในแต่ละปีจะมีการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและเพื่อ

บริโภคสด(โชคชยั, 2553)โดยในปี 2555 มีผลผลิตสับปะรดทั้งหมด 2.33 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 80 

ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดหรือประมาณ 1.86 ลา้นตนั จะน าเขา้สู่อุตสาหกรรมแปรรูปทั้งหมด ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 20 หรือประมาณ 0.47 ลา้นตนัจะเป็นการบริโภคสด ส่งผลท าให้ปี 2555 ประเทศไทย

สามารถส่งออกสับปะรดและผลิตภณัฑ์จากสับปะรดได้มากถึง 722,966 ตนั คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 

22,259.50 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) อาจกล่าวได้ว่า สับปะรดจัดเป็นพืช

เศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการสร้างรายไดท้ั้งในและ

ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  

 พื้นท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียวสับปะรดของประเทศไทยมีทั้งหมด 21 จงัหวดักระจายอยู่ตาม

ภูมิภาคต่างๆของประเทศทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ในปี 2555 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกสับปะรดทั้งหมด 619,020 ไร่ โดยภาคกลางมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดถึง 

468,576 ไร่ รองลงมา 
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คือ ภาคเหนือมีพื้นท่ีปลูก 121,288 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปลูก 18,808 ไร่และภาคใตท่ี้มี

พื้นท่ีเพาะปลูก 10,348 ไร่ (ตารางท่ี 1.1.) (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

ตารางท่ี 1.1 เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต รายภาค ปี 2554 - 2555 

ประเทศ/ภำค 
เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 

2554 2555 % 2554 2555 % 

ภาคกลาง 500,214 488,020 -  2.44 2,053,367 1,893,330 -7.79 

ภาคเหนือ 118,788 121,460 2.25 426,314 435,230 2.09 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20,736 18,400 -11.27 81,985 72,290 -11.83 

ภาคใต ้ 6,593 6,690 1.47 31,541 30,980 -1.78 

รวมทั้งประเทศ 646,331 634,570 -2.00 2,593,207 2,431,830 -6.22 
ท่ีมา: ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 

 ส าหรับพื้นท่ีปลูกสับปะรดของภาคเหนือตอนบนนั้นจงัหวดัล าปางจดัวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ี

และผลผลิตสับปะรดมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือตอนบน เห็นได้จากการ

ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึนท าให้เน้ือท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตในปี 2555 มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียวทั้งหมด 19,740 ไร่ 

ใหผ้ลผลิตทั้งหมด 75,630 ตนัเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ท่ีมีเน้ือท่ีเก็บเก่ียว 18,652 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 70,355 

ตันคิดเป็นร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากับ 5.83 และ 7.57 ตามล าดับ  (ตารางท่ี 1.2) (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2555) 

ตารางท่ี 1.2 เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต รายจงัหวดั ปี 2554 – 2555 

ภำค/จงัหวดั 
เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 

2554 2555 % 2554 2555 % 

เหนือตอนบน 
      ล าปาง 18,652 19,740 5.83 70,355 75630 7.57 

เชียงราย 17,697 18490 4.49 69,955 74,150 7.52 

พะเยา 155 210 35.48 576 800 38.89 
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ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 

ภำค/จงัหวดั 
เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 

2554 2555 % 2554 2555 % 

เหนือตอนล่ำง 
      พิษณุโลก 40,472 40,760 0.71 143,352 141,070 -1.59 

อทุยัธานี 27,630 27,070 -2.03 93,500 89,390 -4.40 

อุตรดิตถ ์ 14,182 15,190 7.11 48,576 54,190 9.23 

รวมทั้งภาค 118,788 121,460 1.03 426,314 435,230 1.74 
ท่ีมา: ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 

 จากพื้นท่ีเพาะปลูกในภาคเหนือตอนบนพบวา่ ล าปางเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีปลูกสับปะรดมาก

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือพิจารณาพื้นท่ีปลูกในแต่ละอ าเภอพบว่า แหล่งเพาะปลูก

สับปะรดท่ีส าคญัตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองล าปางไดแ้ก่ ต าบลบา้นเสด็จ บา้นแลง บุญนาคพฒันา บา้น

ค่าและพิชยั เป็นตน้ (ตารางท่ี 1.3)  (ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง, 2555) จากขอ้มูลการขยายพื้นท่ี

เพาะปลูกสับปะรดในปี 2555 ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในจงัหวดัล าปางช้ีให้เห็นถึงขอ้ดีและ

ขอ้เสียของการขยายพื้นท่ี ในแง่ของข้อดีท่ีเกิดข้ึนคือ ก่อให้เกิดการจา้งงานและสร้างรายได้ให้แก่

ชุมชน และในแง่ของขอ้เสียคือ ก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตมากเกินความตอ้งการของตลาด เกษตรกรจึง

จ าเป็นตอ้งเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาดให้เร็วและมากท่ีสุด เน่ืองจากสับปะรดเป็นพืชท่ีมี

อายกุารเก็บรักษาสั้น เน่าเสียง่าย อนัส่งผลท าใหร้าคาผลผลิตตกต ่า ประกอบกบัการชะลอตวัของภาวะ

เศรษฐกิจโลกส่งผลท าใหเ้กษตรกรตอ้งเป็นผูแ้บกรับภาระตน้ทุนท่ีสูง ในขณะท่ีรายไดล้ดลง 

ตารางท่ี 1.3 แหล่งปลูก จ านวนเกษตรกร และปริมาณผลผลิตในเขตอ าเภอเมือง จ.ล าปาง ปี 2555 

ต ำบล พืน้ที/่ไร่ เกษตรกร/รำย ผลผลติ/ตนั หมำยเหตุ 

บา้นเสดจ็ 16,519.00 1,175 60,149.00  17 หมู่บา้น  
บา้นแลง 1,733.50 245 8,746.00  5 หมู่บา้น  
บุญนาคพฒันา 936 108 5,861.00  9 หมู่บา้น  
บา้นค่า 362.5 79 1,631.00  4 หมู่บา้น  
พิชยั 189 40 347  5 หมู่บา้น  
รวมทั้งหมด 19,740.00 1,647 76,734.00  41 หมู่บา้น  
ท่ีมา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง, 2555 
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 ปัญหาผลผลิตสับปะรดมากเกินความต้องการของตลาดท่ีเป็นผลท าให้ราคาผลิตตกต ่าท่ี
เกิดข้ึนนั้น รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในด้านการ
ประกนัราคารับซ้ือผลผลิต การหาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ รวมทั้งการผลกัดนัให้เกษตรกรสามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดโ้ดยการรวมกลุ่มกนัในรูปแบบของการจดัตั้งสหกรณ์ท่ีมีเกษตรกรเป็นสมาชิกและ
บริหารงานร่วมกนั เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
และเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดงันั้นหากไดมี้การศึกษาว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
เกษตรกรในการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และภายใตก้ารเขา้เป็นสมาชิกนั้นเกษตรกรมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของสหกรณ์มากน้อยเพียงใด แล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้รัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดแนวทางท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยผ่านสหกรณ์ท่ีมี
เกษตรกรเป็นสมาชิกและบริหารงานร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เกษตรกรต่อไปได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและไม่สมคัรเขา้

เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง 

 2. เพื่อศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์

ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง  

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีสมคัร

เป็นสมาชิกและไม่สมคัรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง  

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาจะเป็นแนวทางให้สหกรณ์รวมทั้ งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชน สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและพฒันาการด าเนินงานของ

สหกรณ์เพื่อสร้างทศันคติท่ีดี รวมทั้งสร้างประโยชน์และความช่วยเหลือเกษตรกรตลอดจนสร้างความ

พึงพอใจให้แก่สมาชิกของสหกรณ์  และเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดใช้เป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจสมคัรหรือไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปางต่อไป 

 

 

 



 

5 

 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดพื้นท่ีการศึกษาคือ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึง
เป็นต าบลท่ีมีเกษตรกรปลูกสับปะรดจ านวนมากท่ีสุดและปลูกไดผ้ลผลิตรวมต่อไร่มากท่ีสุด โดย
ก าหนดประชากรเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรดและเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และ
กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรดแต่ไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยก าหนดเก็บขอ้มูลในปีเพาะปลูก 
2554/2555 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 

 สหกรณ์ผู ้ปลูกสับปะรดล าปาง จ ากัด คือ องค์กรท่ีจัดตั้ งข้ึนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคา

สับปะรดตกต ่าและปัญหาดา้นการผลิตของเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดใน

จงัหวดัล าปางท่ีมีความยนิดีจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และมีการบริหารงานในรูปแบบการ

เป็นเจา้ของร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก 

 ความพึงพอใจ คือ ทศันคติอย่างหน่ึงท่ีเป็นรูปธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่

สามารถวดัระดบัความพึงพอใจนั้นได ้
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาท่ีเก่ียวกับสับปะรดส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการเพาะปลูก

สับปะรดรวมถึงกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การตลาด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผล

ต่อเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้ชิดกบัเกษตรกรท่ีปลูก

สับปะรดโดยตรง เพื่อให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าเก่ียวกบัสับปะรดยงัมีอยูน่อ้ย การศึกษาคร้ังน้ี

จะท าการวิเคราะห์ปัจจัย ท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูก

สับปะรดล าปาง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อสหกรณ์ รวมถึงการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเกษตรกรสามารถ

น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไปได ้ส าหรับผลงานศึกษาท่ีเก่ียวกบัสับปะรดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัสหกรณ์การเกษตร 

          สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ระดบัอ าเภอท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ท่ีก าหนดและจดัตั้งให้มีครบในทุกอ าเภอ โดยมีการด าเนินธุรกิจร่วมกนัทั้งในด้านสินเช่ือ 

ด้านการฝากเงิน ด้านการซ้ือ ด้านการขาย ด้านการแปรรูปและการบ ารุงท่ีดิน โดยใช้เงินทุนของ

สหกรณ์เองหรือจากการกูย้ืมจากแหล่งทุนอ่ืนๆ เพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการ

จดัตั้ง 7 ประการคือ 

 1. ใหสิ้นเช่ือเพื่อการเกษตร 

 2. จดัวสัดุการเกษตร และส่ิงของท่ีจ าเป็นมาจ าหน่าย 

 3. จดัหาตลาดจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภณัฑข์องสมาชิก 

 4. รับฝากเงินจากสมาชิก 

 5. จดับริการและบ ารุงท่ีดิน 

 6. ส่งเสริมความรู้ทางเกษตรแผนใหม่ 

 7. ใหก้ารศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
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องคป์ระกอบของสหกรณ์การเกษตรจะประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีเขา้เป็นสมาชิก ผูแ้ทนกลุ่ม

สมาชิกเกษตรกรจะประกอบกนัเป็นท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกคณะกรรมการด าเนินการ

ข้ึนมาวางนโยบายและแผนงานของสหกรณ์ แลว้จดัจา้งผูจ้ดัการมาด าเนินงานตามแผน โดยผูจ้ดัการก็

จะมีการจา้งพนกังานมาช่วยในการท างานของสหกรณ์ ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแล ตรวจสอบ

และแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยมีการด าเนินงานเป็น

ธุรกิจแบบเอนกประสงคคื์อ มีหลายธุรกิจในสหกรณ์เดียว ธุรกิจท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจสินเช่ือ ได้แก่ การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในการผลิตทางการเกษตร โดยแบ่ง

ออกเป็นเงินกูร้ะยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 

 2. ธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย ไดแ้ก่ การจดัหาปัจจยัการผลิตและสินคา้อุปโภค บริโภคมา

จ าหน่ายตามความตอ้งการของสมาชิก เช่น พนัธ์ุพืช ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช อาหารสัตว ์น ้ ามนัเช้ือเพลิง

และขา้วสาร เป็นตน้ เพื่อบริการสมาชิกดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพและราคายติุธรรม 

3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ไดแ้ก่ การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจ าหน่าย เช่น ขา้วเปลือก 

ขา้วโพด หอมและกระเทียม เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรอง ช่วยให้สมาชิกจ าหน่ายผลิต

ผลไดร้าคาดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้คนกลาง 

4. การรับฝากเงินจากสมาชิก ไดแ้ก่ การใหบ้ริการรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภท

ฝากประจ าจากสมาชิก เพื่อใหส้มาชิกมีเงินออมเก็บไวใ้ชย้ามจ าเป็น (อุรพร, 2547) 

 2.1.2 ทฤษฎคีวามคาดหวงั 

         เกทเซนและคณะ (Getzels ;et al 1974:132) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคาดหวงัของบุคคลยอ่ม

แตกต่างกนัเพราะคนเราต่างก็มีความคิดและความตอ้งการต่างกนั ดงันั้นความคาดหวงัจึงเป็นตวับ่งช้ี

แห่งความส าเร็จซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจของแต่ละคนในการเลือกการกระท า ทั้งน้ีก็ตอ้งข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะและความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีลว้นเป็นองค์ประกอบส าคญัอนั

จะส่งผลท าใหค้วามหวงันั้นเป็นจริงข้ึนมาได ้

         Vroom (1964 อ้างในวัตถาภรณ์ , 2556) ได้ให้ความหมายถึงทฤษฎีความคาดหวัง 

(V.I.E.Theory) ว่า การท่ีบุคคลใดจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะมีความคาดหวงัว่า จะไดรั้บความส าเร็จ

เป็นผลตอบแทน ความคาดหวงัจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดก่อนการกระท า จึงเป็นเหตุของการกระท าเพราะ

พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความคาดหวังท่ีจะได้รับผลส าเร็จจากการกระท านั้ นๆ โดยมี

องคป์ระกอบ 3 อยา่งคือ 
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          1. V ยอ่มาจากค าวา่ Variance หมายถึง ผลท่ีตอ้งการไดรั้บ 

          2. I  ยอ่มาจากค าวา่ Instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วถีิทางน าไปสู่ความพึงพอใจ 

          3. E ยอ่มาจากค าวา่ Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัในตวับุคคลนั้นๆ บุคคลมีความ

ตอ้งการหลายส่ิงหลายอยา่ง ดงันั้นจึงตอ้งกระท าดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือส่ิง

ท่ีคาดหวงัเอาไว ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตั้งความหวงัไวแ้ลว้หรือคาดหวงัเอาไวน้ั้น บุคคลก็

จะไดรั้บความพึงพอใจ และในขณะเดียวกนัก็จะเกิดความคาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนไปเร่ือย 

 

             

                    

                                          

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ความเช่ือมโยงทฤษฎีความคาดหวงัและมูลเหตุจูงใจ 

ท่ีมา: สมคิด, 2548 

2.1.3 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

                   ความพึงพอใจเป็นทศันคติอย่างหน่ึงท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้

แต่สามารถวดัได้ การท่ีจะทราบว่าบุคคลใดมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได้โดยการ

ความพยายาม ผลท่ีตอ้งการไดรั้บ 

(variance) 

ระดบัผล 

- การไดรั้บต าแหน่ง 

- การไดรั้บเงินตอบแทน 

- การไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

- ความช่ืนชมตวัเอง 

ผลระดบัแรก 

(first level outcome) 

 

 

ผลระดบัท่ีสอง 

(variance) 

ความคาดหวงั 

(expectancy) 

 

 

ความเป็นเคร่ืองมือ 

(instrumentality) 
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แสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคลจึงจะท าให้เกิด

ความพึงพอใจ ซ่ึงสามารถแบ่งลกัษณะความพึงพอใจได ้2 ประการคือ ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน

และความพึงพอใจในการรับบริการ (นรินทร์, 2547) 

           Maslow (1954 อา้งถึงในอารี, 2529: 78-81) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจ

จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง โดยแบ่งความตอ้งการไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนคือ 

           1. ความต้องการขั้นท่ีหน่ึง คือ ความต้องการพื้นฐานของร่างกาย อาทิเช่น อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ถือเป็นความตอ้งการขั้นต ่าสุด 

           2. ความตอ้งการขั้นท่ีสอง คือ ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน เม่ือระดบัความตอ้งการขั้นต ่าสุด

ไดรั้บการตอบสนอง นัน่คือ ความตอ้งการความปลอดภยั 

           3. ความตอ้งการขั้นท่ีสาม คือ ความตอ้งการความรัก และความเอาใจใส่ ถา้หากความ

ตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการทางความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

           4. ความตอ้งการขั้นท่ีส่ี คือ ความตอ้งการมีศกัด์ิศรีในสังคม 

           5. ความตอ้งการขั้นท่ีห้า คือ เป็นความตอ้งการมีสัจจะแห่งตน เช่น ตอ้งการท่ีจะไดรั้บ

การยอมรับวา่ เป็นคนท่ีมีความสามารถ ตอ้งการแสดงออกซ่ึงประสิทธิภาพท่ีตนมีอยู ่

 2.1.4 ทฤษฎกีารตัดสินใจ  

           ศิริพร (2540: 187) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การ

ปฏิบติั หรือการเลือกทางด าเนินการท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงตามท่ีตอ้งการ 

          สมคิด (2548: 175) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือกทางปฏิบติั ซ่ึงมี

หลายแนวทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจท่ีจะกระท า

การส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอยา่ง เพื่อความส าเร็จตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

          ในดา้นทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการน าแนวคิดท่ีมีเหตุมีผลท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการเลือก

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ทฤษฎีการตดัสินใจจ าแนกตามวธีิการ

ตดัสินใจและทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2548, หนา้ 263-264) ซ่ึง

อธิบายไดด้งัน้ี 

          1. ทฤษฎีการตดัสินใจจ าแนกตามวธีิการตดัสินใจ แบ่งออกได ้3 วธีิคือ 
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              1.1 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิคการคาดการณ์และการ

พยากรณ์เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใชแ้นวโนม้ เป็นตน้ 

              1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือ

ในการตดัสินใจ ดงันั้นผูว้จิยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะด าเนินการตดัสินใจได ้บางคร้ังเรียก

การตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจทางวทิยาศาสตร์ 

             1.3 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยก าหนดความ เป็นทฤษฎีท่ีค านึงถึงว่าแนวทางการ

ตดัสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไร จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้

                2. ทฤษฎีการตดัสินใจจ าแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจ จ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ 

            2.1 การตดัสินใจโดยคนๆเดียว เป็นการตดัสินใจท่ีจะท าให้เกิดความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการตดัสินใจ มกัจะใชก้บัธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการและ

เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลไดดี้กวา่ 

            2.2 การตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียึดทีมงาน และคณะกรรมการเป็นผูร่้วม

ตดัสินใจ เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการความร่วมมือผูบ้ริหาร

จึงควรใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ดงันั้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจึง

จ าเป็นส าหรับองคก์ร ซ่ึงองคป์ระของการตดัสินใจท่ีตอ้งพิจารณามี 4 ประการคือ 

  1. ผูท้  าการตัดสินใจ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดเน่ืองจากการตัดสินใจจะดี

หรือไม่ข้ึนอยูก่บับุคคลผูต้ดัสินใจเป็นส าคญั ดงันั้นผูต้ดัสินใจจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล มีเหตุผล มีค่านิยมท่ี

ถูกตอ้งสอดคลอ้งต่อเป้าหมายขององคก์ร 

  2. ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ ซ่ึงสามารถจ าแนกไดห้ลายประการไดแ้ก่ ปัญหา

โครงสร้างระบบงาน บกพร่อง ปัญหาเทคโนโลยแีละวทิยาการบกพร่อง ปัญหาพฤติกรรมบกพร่อง  

  3. ทางเลือกต่างๆท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายผูบ้ริหารตอ้งพยายามท่ีจะคน้หาทางเลือกท่ี

ดีกวา่อยูเ่สมอและสร้างทางเลือกใหม้ากกวา่ 2 ทางเลือก เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดมาใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ 

    4. สภาวการณ์ท่ีท าการตดัสินใจ แบ่งได้ 3 ประการคือ ประการแรกสภาวการณ์ท่ี

แน่นอน เป็นสภาวการณ์ท่ีผูท้  าการตัดสินใจทราบทางเลือกต่างๆและทราบผลท่ีจะเกิดข้ึนของ

ทางเลือกเป็นอยา่งดี ท าใหก้ารตดัสินใจดงักล่าวมีโอกาสถูกตอ้งมากท่ีสุด ประการท่ีสองสภาวการณ์ท่ี

เส่ียง เป็นสภาวการณ์ท่ีผู ้ตดัสินใจทราบทางเลือกต่างๆและทราบโอกาส ความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึน
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ผูบ้ริหารจะตดัสินใจเม่ือโอกาสท่ีไดรั้บผลประโยชน์มากกวา่เสียประโยชน์ ซ่ึงผูท้  าการตดัสินใจตอ้ง

อาศยัการเรียนรู้และท าความเขา้ใจในเร่ืองทฤษฎีความน่าจะเป็นและแขนงการตดัสินใจ และประการ

ท่ีสามสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน เป็นสภาวการณ์ท่ีผูท้  าการตดัสินใจอาจทราบทางเลือกต่างๆ แต่ไม่

ทราบผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก โดยไม่สามารถคาดคะเนความน่าจะเป็นของแต่ละ

ทางเลือกภายใตส้ภาวการณ์ดงักล่าว ผูท้  าการตดัสินใจจึงไม่ควรตดัสินใจใดๆลงไปจนกวา่จะมีขอ้มูล

สารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

 2.1.5  แบบจ าลองโลจิท  (Logit  Model) 

         เป็นแบบจ าลองท่ีใช้วิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
โดยท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรท่ีมีค่าจ  ากดัหรือมีค่าไม่ต่อเน่ือง (discountinous variable) ซ่ึงจะมีค่าเพียง 
2 ค่า คือ 0 และ 1 (อารี, 2549) ซ่ึงแบบจ าลองโลจิทมาตรฐาน (standard logit) ท่ีเห็นอยูโ่ดยทัว่ไปจะอยู่
ในรูปดงัน้ี 

  ln 








 pi

pi

1
    = ix                             

           (2.1) 

ดา้นซา้ยมือของสมการเรียกวา่ log of the odd เม่ือ p มีโอกาสของการเลือกและ (1-p) คือโอกาสของ

การไม่เลือก แต่เน่ืองจาก p หรือความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเลือกเป็นส่ิงท่ีสังเกตไม่ได ้ ดงันั้นจึง

ตอ้งอาศยัการสังเกตจากการตดัสินใจไปแลว้นัน่คือ y เม่ือ y = 1 แสดงวา่ผูเ้ลือกตดัสินใจและไดเ้ลือก

แลว้ และ y = 0 แสดงวา่ไม่ตดัสินใจและไม่เลือก อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมการเลือกของคนข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัหลายอยา่ง ซ่ีงเป็นปัจจยัภายนอกหรือเป็นตวัแปรอธิบาย ดงันั้น p จึงถูกอธิบายดว้ยปัจจยั x และ

ตวัแปรสุ่ม u ผลลพัธ์ของ (2.1) ก็คือค่า β จากการประมาณดว้ย maximum likelihood เม่ือไดค้่า β 

แลว้จะสามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ี  Yi = 1 ไดเ้ม่ือก าหนดค่า Xi คือ 

ip~      =          exp ( ix  ~  )       =              1                                                              

           (2.2) 

                                               (1+exp( ix 
~ )               1+ exp ix 

~  

ส าหรับผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อความน่าจะเป็น (p) ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (2.3) 
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ik

i

X

P



     =     




i

i

x

x





 exp1

exp      k                                                                                    

           (2.3) 

2.1.6 การวเิคราะห์สถิติเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มสัมพนัธ์กนั (Dependent T-Test) 

            การเปรียบเทียบแบบน้ีเป็นการวดั 2 คร้ังจากกลุ่มตวัอย่างเดียวกนั บางคร้ังเรียกการ

เปรียบเทียบหรือการทดสอบแบบน้ีวา่ การทดสอบเป็นคู่หรือ paired sample t-test ลกัษณะของขอ้มูล

ท่ีจะน ามาศึกษาเปรียบเทียบหรือทดสอบแบบสองกลุ่มสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 

          1. ขอ้มูลวดัจากการวดั 2 คร้ังจากกลุ่มเดียวในลกัษณะ pre test และ post test 

          2. น าข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงมาจบัคู่ เช่น สามี-

ภรรยา, คู่แฝด , คนไข้ 1 คู่ มีเพศ อายุ ความรุนแรงโรคเท่ากัน ซ่ึงมีการทดสอบสมมติฐาน (ยุทธ, 

2553) ดงัน้ี 

H 0  : µ
1
 = µ

2
 หรือ ความพึงพอใจของเกษตรกรไม่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่แตกต่างกนั 

H
1
 : µ

1
≠ µ

2
 หรือ ความพึงพอใจของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กนัหรือมีความแตกต่างกนั 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบหรือการเปรียบเทียบ 2 คร้ัง สถิติท่ีทดสอบไดแ้ก่ สถิติ t-test dependent ดงัน้ี 

  
 

 

 

 

 วดัผลกลุ่มผูฝึ้กอบรม 

 

 

           ตวัแปรเชิงกลุ่ม     ตวัแปรเชิงปริมาณ 

ภาพท่ี 2.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบหรือการเปรียบเทียบ 2 คร้ัง 

ท่ีมา: ยทุธ์, 2553  

ตวัแปรอิสระ 1 ตวั ตวัแปรตาม 1 ตวั 

ผลการวดั 

 วดัก่อนการฝึกอบรม 

วดัหลงัการฝึกอบรม 

วดัผลการฝึกอบรม 
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับงานศึกษาคร้ังน้ีจะน าเอาทฤษฎีความ

คาดหวงั ทฤษฎีการตดัสินใจ ทฤษฎีความพึงพอใจ รวมทั้ งแบบจ าลองโลจิทมาเป็นแนวทางใน

การศึกษาวเิคราะห์และอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ตดัสินใจของเกษตรกรในการสมคัร

เขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ รวมทั้งใช้แบบทดสอบ t-test มาใช้ทดสอบหาความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม เพื่ออธิบายความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ

เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด 

 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.2.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัความเป็นไปได้และตลาดสับปะรด 

         งานวิจยัของชลธีร์ (2536) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกสับปะรดแบบมี

สัญญาผูกพนัของโรงงานแปรรูปสับปะรดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

สภาพทัว่ไปในการปลูกสับปะรดตามระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพนั ศึกษาความเป็นไปไดท้าง

การเงินในการลงทุนปลูกรวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการของเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมในสัญญา

ผกูพนั ท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรใน 3 หมู่บา้นจ านวน 108 รายท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีป่าสงวนเก่า

กลอยนากลางจงัหวดัอุดรธานี โดยก าหนดให้เป็นตวัแทนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา

พบว่า การค านวณความเป็นไปได้ของการเพาะปลูกให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก แสดงว่าการ

เพาะปลูกในพื้นท่ีตวัแทนสามารถด าเนินการได ้ในดา้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการของ

เกษตรกรในการเขา้ร่วมระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพนั ท าการวิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท

และแบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 2 กลุ่มคือ เกษตรกรท่ีตอ้งการเขา้ร่วมระบบการผลิตแบบมีสัญญาผกูพนั

และเกษตรกรท่ีไม่ตอ้งการเขา้ร่วมการผลิตแบบมีสัญญาผูกพนั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความตอ้งการของเกษตรกรในการเข้าร่วมการผลิตแบบมีสัญญาผูกพนัได้แก่ รายได้ ประเภทของ

รายจ่าย ภาวะหน้ีสิน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่ต้องการเข้าร่วมการผลิตดังกล่าวได้แก่ มูลค่า

ทรัพยสิ์นรวมและขนาดพื้นท่ีชลประทาน ซ่ึงอธิบายความน่าจะเป็นของเกษตรกรไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ ส าหรับข้อแนะน าในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านสินเช่ือ

เน่ืองจากขาดเงินทุนเพื่อใช้การผลิตและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค รวมถึงการถ่ายทอดและ

กระจายขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหเ้กษตรกรไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง 
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          ในขณะท่ีผกายมาศ (2550) ท าการศึกษาการตลาดสับปะรดของเกษตรกรต าบลบ้าน

เสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการตลาดและปัญหาของ

เกษตรกรในต าบลบา้นเสด็จ โดยเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี 7 หมู่บา้นทั้งหมด 100 คนจากจ านวน

เกษตรกรทั้งหมด 13 หมู่บา้น ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามและน ามา

วเิคราะห์ อธิบายผลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาดา้นการตลาดพบวา่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกขายผลผลิตให้แก่พ่อคา้คนกลางมากท่ีสุด รองลงมาคือ การขายเขียวและการ

ขายปลีกตามขา้งถนน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อยอดขายมากท่ีสุดคือ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

และการต่อรองระหว่างเกษตรกรกบัพ่อคา้คนกลาง ท่ีมกัเกิดปัญหาการกดราคารับซ้ือของพ่อคา้คน

กลาง ซ่ึงเกษตรกรไม่สามารถหลีกล่ียงไดเ้น่ืองจากตลาดรับซ้ือผลผลิตมีนอ้ยและเกษตรกรบางรายไม่

สามารถหาตลาดเองได ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรอีกประการหน่ึงคือ ปัญหาดา้นตน้ทุนปัจจยัการ

ผลิตท่ีสูงข้ึนและปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าเน่ืองจากคุณภาพของผลผลิตไม่ตรงตามความตอ้งการของ

ตลาด ท่ีพอ่คา้คนกลางมกัใชอ้า้งเพื่อกดราคาใหต้ ่าลง 

 2.2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ         

         กฤษฎา (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการแปลงทรัพยสิ์น

เป็นทุนของเกษตรกรในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมระหวา่งเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการ และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจของเกษตรกรในการเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว ท าการรวบรวมจ านวน

เกษตรกรในพื้นท่ีส.ป.ก.จ านวนทั้งหมด 2,302 ตวัอยา่งโดยแบ่งเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมจ านวน 1,235 

รายและเกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วมจ านวน 1,067 ราย ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติไคสแควร์ สถิติ T-test 

และแบบจ าลองโลจิท ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ 

ความรู้ ความเข้าใจของโครงการ ความตอ้งการเงินทุน รายได้สดสุทธิจากการเกษตรและจ านวน

กิจกรรมท่ีเกษตรกรเขา้ร่วม โดยปัจจยัทุกตวัมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั  

         ในขณะท่ีถาวร (2550) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟ

คัว่บดของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีก้าต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บด เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มและไม่เขา้ร่วมกลุ่ม ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน

ของกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บด โดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกลุ่มจ านวน 83 ราย กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่
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เขา้ร่วมกลุ่มจ านวน 70 รายและกรรมการกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดจ านวน 15 ราย ท าการวเิคราะห์โดยใช้

สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนและไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมและไม่

เขา้ร่วมกลุ่มไดแ้ก่ การมีท่ีดินเป็นของตนเอง ขนาดพื้นท่ีปลูก รายไดจ้ากการขาย จ านวนแรงงาน การ

กู้เงินจากแหล่งทุน การรับรู้ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม เม่ือ

เปรียบเทียบระหวา่งเกษตรกรผูท่ี้เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมกลุ่มพบวา่ กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกลุ่มมีความ

ไดเ้ปรียบดา้นผลผลิตเฉล่ียและรายไดจ้ากการขายมากกวา่เกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วมกลุ่มเท่ากบั 77,471.14 

บาทต่อปี ในด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีพบทั้ง 2 กลุ่มคือ เกษตรกรขาดอุปกรณ์ในการแปรรูปกาแฟ 

ขาดขอ้มูลข่าวสารท่ีทัว่ถึงและ ขาดแหล่งเงินทุน ตลอดจนปัญหาดา้นตลาดรองรับผลผลิต 

         งามฉวี (2552) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรด

ตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมและศึกษาปัญหา อุปสรรคใน

การเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรท่ีดีของเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง ท าการรวบรวม

ขอ้มูลเกษตรกรในต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมืองล าปางและเกษตรกรต าบลบา้นสา อ าเภอแจห่้ม จงัหวดั

ล าปางจ านวนทั้งหมด 244 ราย โดยแบ่งเกษตรกรเป็น 2 กลุ่มคือเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 

122 ราย และไม่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 122 ราย และน ามาวิเคราะห์โดยวธีิหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม

โครงการไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารดา้นการเกษตร ประสบการณ์ในการผลิตและดา้นการอบรมความรู้ใน

การผลิตสับปะรด ตลอดจนทศันคติท่ีมีต่อการผลิตสับปะรด ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่เขา้

ร่วมไดแ้ก่ จ  านวนพื้นท่ีปลูก รายไดจ้ากการผลิตและรายไดร้วมของครอบครัว แรงงานในครัวเรือน 

แหล่งเงินทุนและการบริการดา้นสินเช่ือ ส าหรับปัญหาท่ีพบในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวพบว่า 

การผลิตดงักล่าวมีตน้ทุนสูงประกอบกบัราคาขายไม่แตกต่างกนัมาก ขั้นตอนการผลิตมีความยุ่งยาก

เม่ือเกิดปัญหาด้านคุณภาพไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการ

ช่วยเหลือและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐไม่ทัว่ถึงในดา้นการใหค้วามรู้ตามคู่มือ GAP 

  โชคชัย (2553) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเข้าร่วมระบบการ

ผลิตสับปะรดตามสัญญาข้อตกลงล่วงหน้าของเกษตรกรเพื่อผลิตสับปะรดกระป๋อง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญา

ขอ้ตกลงล่วงหน้าและเพื่อแสดงถึงขอ้ดีข้อเสียของการเขา้ร่วมระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญา
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ขอ้ตกลงล่วงหน้า ท าการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และชุมพรรวม

ทั้งหมด 500 ราย น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและแบบจ าลองโลจิท ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมระบบการผลิตสับปะรดตามสัญญาขอ้ตกลงล่วงหนา้ของ

เกษตรกรไดแ้ก่ สถานะของเกษตรกรในระบบสัญญาการซ้ือขายล่วงหน้า การปฏิบติัตามหลกั GAP 

ความพึงพอใจในการบริหารจดัการและความรวดเร็วของระบบการซ้ือขายบริเวณจุดรับซ้ือหน้า

โรงงาน การถือครองท่ีดิน ขอ้บงัคบัของโรงงานท่ีท าร่วมกบัเกษตรกร ตลอดจนระยะทางจากแหล่งท่ี

เกษตรกรปลูกถึงโรงงานผลิต ในดา้นขอ้ดีของการเขา้ร่วมระบบการผลิตตามขอ้สัญญาตกลงล่วงหนา้

คือ มีตลาดรองรับท่ีแน่นอนท าให้ลดระยะเวลาในการขายผลผลิต ลดความเส่ียงในดา้นการผนัผวน

ของราคา มีระบบการจดัการภายในไร่ท่ีชดัเจนและไดรั้บค าแนะน าวิธีการผลิตอยา่งถูกวิธี ส่วนขอ้เสีย

ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนและขั้นตอนการผลิตในการปฏิบติัตาม GAP เกษตรกรขาดอ านาจการ

ต่อรองในด้านระเบียบ ขอ้จ ากัดในสัญญา เช่น ปริมาณผลผลิตท่ีรับซ้ือ ส่งผลท าให้เกษตรกรเสีย

โอกาสในการขายผลผลิตใหแ้ก่โรงงานอ่ืนท่ีเสนอราคารับซ้ือดีกวา่ 

 2.2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจ 

         สุภาลกัษณ์ (2540) ท าการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการ

ปลูกมะเขือเทศแบบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดล าปาง มีว ัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่ อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับุคคล ปัจจยักายภาพ สังคม เศรษฐกิจและระดับความพึงพอใจของ

เกษตรกรท่ีมีโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศแบบมีสัญญาผกูพนั โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวจ านวน 164 ราย และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติ

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัระยะทางแหล่ง

ผลิตถึงโรงงาน รายไดสุ้ทธิจากการขาย ความน่าเช่ือของตวัแทนเกษตรกรและบริษทั ส่วนอายุ ระดบั

การศึกษา ขนาดพื้นท่ีปลูก จ านวนแรงงานในครัวเรือน การใชเ้ทคโนโลย ีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ

แรงจูงในดา้นการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของเกษตรกร  

         การศึกษาของนรินทร์ (2547) ท าการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปลูก

มะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีพนัธะสัญญาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรท่ีมีต่อการ

ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีท าพนัธะสัญญา รวมถึงศึกษาปัญหาในการเพาะปลูกภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นกับบริษัท
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สันติภาพเทรดด้ิง จ ากดั ท่ีอยูใ่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ยเขตอ าเภอปาย ปางมะผา้ ขนุยวมและ

แม่เสรียง รวมทั้งหมด 272 ราย ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรพบวา่ รายได้

จากการขายมะเขือม่วงญ่ีปุ่นมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับระดบัความพึงพอใจนั่นคือ 

เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนเท่าใด ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการก็มากตามดว้ย ในขณะท่ีสัดส่วน

ของอายุ ขนาดพื้นท่ีเกษตรและจ านวนแรงงานมีความสัมพนัธ์แบบผกผนักบัความพึงพอใจ กล่าวคือ 

เกษตรกรท่ีมีอายุมาก มีพื้นท่ีเกษตรมากและใช้แรงงานมากกลับมีความพึงพอใจต่อระบบสัญญา

ดงักล่าวนอ้ย 

          การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสับปะรด รวมทั้งความคาดหวงั ความพึงพอใจ และ

การตดัสินใจท าให้ทราบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรส่วนใหญ่คือ ปัญหาดา้นการผลิตและปัญหา

ดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อรายได ้เกษตรกรจ าเป็นตอ้งพึ่งพาหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนร่วมมือกนั

ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนบัสนุนดา้นขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ เงินทุน ซ่ึงจากการ

ทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมายงัไม่พบวา่มีผูท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจ

เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของภาครัฐท่ี

ตั้งอยู่ในพื้นท่ี คอยให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับผลผลิตสับปะรดให้แก่เกษตรกร 

ดงันั้นจึงคาดวา่ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรด เกษตรกร 

รวมถึงหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไปได ้  

 

 



 

18 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้รอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนด

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

 ก าหนดประชากรคือ เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดั

ล าปาง แบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และกลุ่ม

เกษตรกรท่ีไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั โดยท าการเก็บขอ้มูลในปี

การเพาะปลูก 2554/2555  

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ประเภทไดแ้ก่ 

 1. ข้อมูลทุติยภู มิ  (secondary data) รวบรวมจากเอกสาร งานวิจัย รวมถึงแหล่งข้อมูล

สารสนเทศ สถิติท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งและองคก์รต่างๆ 

 2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจโดยการใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือเก็บรวบรวม รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดพื้นท่ีต าบลบ้านเสด็จ 

อ าเภอเมืองล าปาง ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 1,175 ราย ก าหนดประชากรเป็น 2 กลุ่มคือ เกษตรกรท่ีเป็น

สมาชิกของสหกรณ์จ านวน 200 รายและเกษตรกรท่ีไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์จ านวน 200 ราย รวม

เป็นจ านวนทั้งหมด 400 ราย เป็นการสุ่มแบบสะดวก (convenience sampling) 

3.3 กรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนความส าคญัของปัญหา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งก าหนด

วตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมมาได้ จึง

ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
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          ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิด 

 

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เกษตรกร 2 กลุ่มในพื้นท่ีต าบลบา้นเสด็จ จงัหวดัล าปาง  

ท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์จ านวน 200 รายและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ ์200 ราย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและไม่ตดัสินใจ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของ

เกษตรกรท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ฯ 

กระบวนการผลิตและ
จ าหน่าย 
-  การปลูก 
 - วิธีการปลูก 
- การเกบ็เก่ียวผลผลิต 
- ช่องทางการจ าหน่าย 
- ช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร 
- โอกาสในการไดรั้บ
การอบรม 

 

ปัจจยัดา้นความเส่ียง 
-  ความเส่ียงดา้น
การตลาด 
- ความเส่ียงดา้น
ราคา 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-  เพศ   
-  อายุ   
-  การศึกษา  
- ประสบการณ์ 
ในการเพาะปลูก 
- ขนาดพื้นท่ี
เพาะปลูก 

 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
-  รายได ้จากการขาย 
-  รายจ่าย   
-  ตน้ทุนในการ
ด าเนินงาน 
-  ภาระหน้ีสิน 
-  ปริมาณการผลิต 
- แหล่งเงินทุน   

 

1. ผลประโยชนท่ี์สมาชิกไดรั้บ 

2. เกณฑก์ารคดัเลือกเขา้เป็น

สมาชิก 

3. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

4. ความสามารถในการ

บริหารงาน 

5. ความสะดวกในการขอรับ

บริการ 

6. เกณฑก์ารรับซ้ือผลผลิตของ

สหกรณ์ 

7. เกณฑก์ารก าหนดราคารับ

ซ้ือของสหกรณ์ 

8. ความสามารถทางดา้น

การตลาดของสหกรณ์ 

 

สหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดล าปางรวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถใชเ้ป็นประโยชนใ์นการ
ก าหนดนโยบายและพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อสร้างทศันคติท่ีดี รวมทั้งเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง
ประกอบการตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯต่อไป 

แบบจ าลองโลจิท (logit model) 

- ทฤษฎี
ความ

คาดหวงั 
- ทฤษฎี
ความพึง
พอใจ 

- T-test 
 

สถิติเชิง

พรรณนา 

มาตรวดัไลเคิร์ท  (likert rating scale) 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกและไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง จ ากดั ท าการวิเคราะห์โดย

ใช้แบบจ าลองโลจิท (logit model) เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกระบวนการผลิต

และด้านความเส่ียง ก าหนดเป็นตวัแปรอิสระและก าหนดการตดัสินใจสมคัรและไม่สมคัรเขา้เป็น

สมาชิกสหกรณ์เป็นตวัแปรตาม โดยตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ 2 ทางเลือก (binary choice) 

คือ ตดัสินใจและไม่ตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงค่าประมาณการของตวัแปรตามจาก

แบบจ าลองจะใชว้ิธีความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimation : MLE) ซ่ึงสามารถเขียน

แบบจ าลองไดด้งัน้ี (อารี, 2549)    

   Prob :      ln 
















 i

i

p

p

1
= x' i β                

           (3.1) 

ก าหนดให ้          u         คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

b i       คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร i โดยท่ี   i=1,2,….. 

             β 0    คือ  ค่าคงท่ี 

และจากสมการ (3.1) สามารถก าหนดสมการ (3.2) ไดคื้อ 

y *  = a 0 + a
1
sex + a

2
age + a 3 edu + a

4
x + a 5 inc + a 6 exp + a 7 debt + a 8 sou + a 9 area + 

a 10 sea + a
11

har + a
12

q + a 13 inv + a
14

tra + a 15 rmk + a 16 rpri + u                                        

           (3.2) 

โดย       y *      คือ ตวัแปรแฝงท่ีน ามาใชแ้ทนตวัแปร y  

y       คือ ตวัแปรตามในท่ีน้ีคือ การตดัสินใจของเกษตรกร 

 y = 1 คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

 y = 0 คือ เกษตรกรท่ีไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

a        คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร i โดย i = 1,2,3,…………….,16 

a 0      คือ ค่าคงท่ี 

u       คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
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x
1
-x

16
คือ เวคเตอร์ (vector) ของตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง  

และก าหนดตวัแปรอิสระท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกหรือไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง ดงัน้ี 

 SEX   คือ เพศ (ก าหนดให ้1 = เพศชาย , 0 =  เพศหญิง ) 

 AGE   คือ อาย ุ (ปี)  

 EDU   คือ ระดบัการศึกษา (ปี) 

               X       คือ ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด   (ปี) 

 SOU  คือ แหล่งเงินทุน (ก าหนดให ้1 = กูเ้งินจากธกส. ,ธนาคารพาณิชยห์รือกองทุนหมู่บา้น 

, 0 = ใชทุ้นส่วนตวั)     

AREAคือ ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 

HAR  คือ ระยะเวลาในการเก็บเก่ียว (คร้ัง/ปี) 

Q        คือ ปริมาณผลผลิตท่ีไดท้ั้งหมด (ตนั/ปี) 

INV    คือ ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ปี) 

TRA  คือ การเขา้อบรมเก่ียวกบัการปลูกสับปะรด (ก าหนดให ้ 1 = เคยเขา้รับการอบรม,  

0 = ไม่เคยเขา้รับการอบรม)  

RMK คือ ความเส่ียงดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการปลูกสับปะรด (ก าหนดให ้1 = มีความเส่ียง,  

0 = ไม่มีความเส่ียง)  

RPRI คือ ความเส่ียงดา้นราคาท่ีมีผลต่อการปลูกสับปะรด (ก าหนดให ้ 1 = มีความเส่ียง,  

0 = ไม่มีความเส่ียง)  

 2. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อ

การด าเนินงานของสหกรณ์ จะท าการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนสมคัรและความพึงพอใจ

ของเกษตรกรหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ซ่ึงสมมติฐานท่ีท าการ

ก าหนดคือ 

 H
0

: u
1
= u

2
หรือ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัของเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกสหกรณ์ไม่มีความแตกต่างกนั 
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 H 1 : u
1
≠ u

2
หรือ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัของเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์มีความแตกต่างกนั 

 ส าหรับการศึกษาในด้านความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีสมคัรเข้าเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ฯ จะท าการศึกษาโดยใชว้ิธีก าหนดมาตรวดั (rating scale) ตามแนวคิดของ Likert 

โดยจดัระดบัความส าคญัดว้ยมาตราส่วนประมาณค่าโดยการหาค่าเฉล่ีย โดย จดัระดบัความส าคญัเป็น 

5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี (บุญธรรม, 2540 อา้งในอชิรญา, 2533) 

             คะแนนเฉล่ีย               ระดบัความส าคญั 

  4.21 – 5.00          มากท่ีสุด  

 3.41 – 4.20             มาก 

 2.61 – 3.40         ปานกลาง  

              1.81 – 2.60              นอ้ย  

 1.00 – 1.80         นอ้ยท่ีสุด 

 

และท าการก าหนดเกณฑ์ในแต่ละระดบัโดยใช้สูตรค านวณหาน ้ าหนกัค่าเฉล่ีย (weight mean score : 

WMS) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 WMS =  5f
1
 + 4f

2
+ 3f 3  + 2f

4
 + 1f 5  

                   TNR 

โดยท่ี WMS  = คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจ 

          TNR  = จ านวนประชากร 

      f
1
    = คะแนนมากท่ีสุด 

 f
2

   = คะแนนมาก 

 f 3    = คะแนนปานกลาง 

 f
4

   = คะแนนนอ้ย 

 f 5    = คะแนนนอ้ยท่ีสุด 
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 3. เพื่ อบรรลุว ัตถุประสงค์ข้อ ท่ี  3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ งข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ จะใชส้ถิติ

เชิงพรรณนาเป็นเคร่ืองมือท าการศึกษา 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 ภายใตค้วามส าคญั วตัถุประสงค ์ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้ง

การทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และก าหนดประชากร ขอบเขต วิธีการศึกษาวิเคราะห์และกรอบ

แนวคิด โดยก าหนดการรายงานของการศึกษาเป็น 5 ส่วน ตามขอ้มูลที่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามที่

ก  าหนดเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี  

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรตัวอย่าง 

4.1.1 เพศ 

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 

52.50 และเป็นเพศหญิงจ านวน 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.50 

       โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่เป็นเพศชายจ านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.50 

และเกษตรกรที่เป็นเพศหญิงจ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.50 และเกษตรกรที่เป็นเพศหญิงจ านวน 103 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 51.50 

       เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่เป็นเพศชายมีจ านวน

มากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 16 รายคิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนเกษตรกรที่เป็นเพศหญิงพบว่า 

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีจ านวนน้อยกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ  

9 ช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรที่เป็นเพศชายให้ความส าคญักบัการเขา้เป็นสมาชิกมากกว่าเกษตรกรที่เป็น 

เพศหญิง (ตารางที่ 4.1) 

4.1.2 อายุ (ปี) 

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุดจ านวน 144 

ราย คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมามีอายรุะหว่าง 51-60 ปี จ  านวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.75 อายุ
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มากกว่า 60 ปี จ  านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 และอายไุม่เกิน 40 ปี จ  านวน 61 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 15.25 ตามล าดบั 

       โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี มีจ  านวนมากที่สุดจ านวน 72 ราย คิด

เป็นร้อยละ 36.00 รองลงมามีอายรุะหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00  อายมุากกว่า 

60 ปี จ  านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.00 และอายุไม่เกิน 40 ปี จ  านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 

ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบวา่ มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี มีจ  านวนมากที่สุดจ านวน 78 

ราย คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 59 รายคิดเป็นร้อยละ 29.50  อายไุม่

เกิน 40 ปี จ  านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.50 และอายมุากกว่า 60 ปี จ  านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 

10.00 ตามล าดบั 

       เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีอายรุะหว่าง 51-60 

ปี และมากกว่า 60 ปี มีจ  านวนมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน  13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 

และจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีอายรุะหวา่ง 41-

50 ปีและไม่เกิน 40 ปี มีจ  านวนมากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ราย

และจ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.50 ราย (ตารางที่ 4.1) 

 4.1.3 ระดับการศึกษา (ปี) 

         ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่นระดับประถมศึกษา 

มากที่สุดจ านวน 296 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมาไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 74 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 18.50 ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.25 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือสูงกวา่ จ  านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั 

         โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ  านวนมากที่สุด

จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 33 รายคิดเป็นร้อยละ 

16.50  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือสูงกว่า จ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า 

เกษตรกรที่มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีจ  านวนมากที่สุดจ านวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.50 

รองลงมาไม่ไดรั้บการศึกษา จ านวน 41 รายคิดเป็นร้อยละ 20.50  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 9 

ราย คิดเป็นร้อยละ 4.50 และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า จ  านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 

2.50 ตามล าดบั            
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        เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีระดบัการศึกษาใน

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ  านวนมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 6 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 3.00 และจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่

ไม่ได้รับการศึกษาและมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า มีจ  านวนมากกว่า

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 รายและจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ราย (ตารางที่ 4.1) 

4.1.4 ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด (ปี) 

          ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปลูกสบัปะรดมากกว่า 

20 ปี มากที่ สุดจ านวน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง 11-20 ปี 

จ  านวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.00  และมีประสบการณ์ระหวา่ง 1-10 ปี จ  านวน 68 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 17.00 ตามล าดบั 

        โดยเกษตรกรที่ เป็นสมาชิกที่ มีประสบการณ์ในการปลูกสับปะรดมากกว่า 20 ปี มี

จ  านวนมากที่สุดจ านวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมามีประสบการณ์ 11-20 ปี จ  านวน 53 

รายคิดเป็นร้อยละ 26.50  และมีประสบการณ์ 1-10 ปี จ  านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ 

ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบวา่ มีประสบการณ์ในการปลูกสบัปะรดมากกวา่ 20 ปี มีจ  านวนมาก

ที่สุดจ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมามีประสบการณ์ 11-20 ปี จ  านวน 71 รายคิดเป็น

ร้อยละ 35.50  และมีประสบการณ์ 1-10 ปี จ  านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.50 ตามล าดบั 

        เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีประสบการณ์ใน

การปลูกสับปะรดมากกว่า 20 ปี มีจ  านวนมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 56 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 28.00 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีประสบการณ์ 11-20 ปีและ 1-10 ปี มีจ  านวนมากกว่า

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 รายและจ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 

19.00 ราย  (ตารางที่ 4.1) 

4.1.5 ขนาดพืน้ที่ปลูกสับปะรด (ไร่) 

        ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกสบัปะรด 1-10 ไร่ มากที่สุดจ านวน 

196 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมามีพื้นที่ 11-20 ไร่ จ  านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.75  และมี

พื้นที่มากกวา่ 20 ไร่ จ  านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตามล าดบั 
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        โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่พื้นที่ในการปลูกสับปะรดระหวา่ง 11- 20 ไร่ มีจ  านวนมาก

ที่สุดจ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมามีพื้นที่ 1-10 ไร่ จ  านวน 66 รายคิดเป็นร้อยละ 

33.00  และมีพื้นที่ปลูกมากกวา่ 20 ไร่ จ  านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.50 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่

ไม่เป็นสมาชิกพบวา่ มีพื้นที่ในการปลูกสับปะรดระหวา่ง 1- 10 ไร่ มีจ  านวนมากที่สุดจ านวน 130 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมามีพื้นที่ 11-20 ไร่ จ  านวน 56 รายคิดเป็นร้อยละ 28.00  และมีพื้นที่ปลูก

มากกวา่ 20 ไร่ จ  านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 

         เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ เป็นสมาชิกที่ มีพื้นที่ปลูก

สบัปะรด 11-20 ไร่และมากกว่า 20 ไร่ มีจ  านวนมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 23 ราย คิด

เป็นร้อยละ 11.50 และจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีพื้นที่

ปลูกสับปะรด 1-10 ไร่ มีจ  านวนมากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 

ราย (ตารางที่ 4.1) 

ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกร 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

 - เพศ 

      ชาย 113 56.50 97 48.50 210 52.50 

หญิง 87 43.50 103 51.50 190 47.50 

- อายุ (ปี) 
 

0.00 
    ไม่เกิน 40 ปี 18 9.00 43 21.50 61 15.25 

41 - 50 ปี 66 33.00 78 39.00 144 36.00 

51 - 60 ปี 72 36.00 59 29.50 131 32.75 

มากกว่า 60 ปี 44 22.00 20 10.00 64 16.00 

 - ระดับการศึกษา (ปี) 
      ไม่ไดเ้รียน 33 16.50 41 20.50 74 18.50 

ประถมศึกษา 151 75.50 145 72.50 296 74.00 

 



 

29 

 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกร 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 12 6.00 9 4.50 21 5.25 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 4 2.00 5 2.50 9 2.25 
1 - 10 ปี 15 7.50 53 26.50 68 17.00 

11 - 20 ปี 53 26.50 71 35.50 124 31.00 

มากกว่า 20 ปี 132 66.00 76 38.00 208 52.00 

 - ขนาดพืน้ที่ปลูก (ไร่) 

      1 -10 ไร่ 66 33.00 130 65.00 196 49.00 

11 -20 ไร่ 79 39.50 56 28.00 135 33.75 

มากกว่า 20 ไร่ 55 27.50 14 7.00 69 17.25 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

4.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรตัวอย่าง 

4.2.1 รายได้จากการด าเนินงานขายสับปะรดของเกษตรกร (บาท/ปี) 

        ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการขายสับปะรดต ่ากว่า 100,000 

บาทต่อปี มากที่ สุดจ านวน 329 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.25 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 100,000 – 

200,000 บาทต่อปี จ  านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.75 และมีรายได้มากกว่า 200,000 บาทต่อปี 

จ  านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

         โดยเกษตรกรที่ เป็นสมาชิกที่ มีรายได้ต  ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากที่สุด

จ านวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมามีรายไดร้ะหว่าง 100,000 – 200,000 บาทต่อปี จ  านวน 

44 รายคิดเป็นร้อยละ 22.00  และมีรายได้มากกว่า 200,000 บาทต่อปี  จ  านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 

1.50 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า มีรายไดต้  ่ากวา่ 100,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมาก

ที่สุดจ านวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.00 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 100,000 – 200,000 บาทต่อปี 

จ  านวน 19 รายคิดเป็นร้อยละ 9.50  และมีรายไดม้ากกวา่ 200,000 บาทต่อปี  จ  านวน 5 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 2.50 ตามล าดบั 
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          เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีรายไดต้  ่ากว่า 

100,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากกว่าเกษตรกรที่ เป็นสมาชิกจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.50 

ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีรายไดร้ะหว่าง 100,000 – 200,000 บาทต่อปีพบว่า มีรายได้

มากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรที่เป็น

สมาชิกมีรายไดท้ี่มัน่คงกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก (ตารางที่ 4.2) 

4.2.2 รายจ่ายของเกษตรกร (บาท/ปี) 

        ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีรายจ่ายต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี มากที่สุด

จ านวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมามีรายจ่ายระหว่าง 100,000 – 200,000 บาทต่อปี 

จ  านวน 165 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.25  และมีรายจ่ายมากกว่า 200,000 บาทต่อปี จ  านวน 11 ราย คิด

เป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 

        โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีรายจ่ายต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากที่สุด

จ านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมามีรายจ่ายระหว่าง 100,000 – 200,000 บาทต่อปี 

จ  านวน 87 รายคิดเป็นร้อยละ 43.50  และมีรายจ่ายมากกว่า 200,000 บาทต่อปี  จ  านวน 6 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 3.00 ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า มีรายจ่ายต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี มี

จ  านวนมากที่สุดจ านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมามีรายจ่ายระหว่าง 100,000 – 200,000 

บาทต่อปี จ  านวน 78 รายคิดเป็นร้อยละ 39.00  และมีรายจ่ายมากกวา่ 200,000 บาทต่อปี  จ  านวน 5 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

        เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีรายจ่ายต ่ากว่า 

100,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากกวา่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ในทาง

ตรงข้ามเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีรายจ่ายระหว่าง 100,000 – 200,000 บาทต่อปีพบว่า มีรายจ่าย

มากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.50 (ตารางที่ 4.2) 

4.2.3 ต้นทุนการผลิตจากการด าเนินการปลูกสับปะรด (บาท/ปี) 

         ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีตน้ทุนการผลิตสับปะรดต ่ากว่า 50,000 บาท

ต่อปี มากที่สุดจ านวน 269 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมามีต้นทุนการผลิตระหว่าง 50,000 – 

100,000 บาทต่อปี จ  านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.50  และมีตน้ทุนการผลิตมากกว่า 100,000 บาท

ต่อปี จ  านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.25 ตามล าดบั 
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        โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีต้นทุนการผลิตสับปะรดต ่ ากว่า 50,000 บาทต่อปี มี

จ  านวนมากที่สุดจ านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมามีตน้ทุนระหว่าง 50,000 – 100,000 

บาทต่อปี จ  านวน 37 รายคิดเป็นร้อยละ 18.50  และมีตน้ทุนมากกว่า 100,000 บาทต่อปี  จ  านวน 46 

ราย คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า มีตน้ทุนการผลิตสับปะรด

ต ่ากว่า 50,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากที่สุดจ านวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมามีตน้ทุน

ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาทต่อปี จ  านวน 37 รายคิดเป็นร้อยละ 18.50  และมีต้นทุนมากกว่า 

100,000 บาทต่อปี  จ  านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั            

       เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีตน้ทุนการผลิต

สบัปะรดต ่ากวา่ 50,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากกวา่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 17.50 ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีตน้ทุนการผลิตสับปะรดมากกว่า 100,000 บาทต่อ

ปีพบว่า มีตน้ทุนการผลิตมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.50 

(ตารางที่ 4.2) 

4.2.4 ภาระหนี้สินจากการด าเนินงานของเกษตรกร (บาท/ปี) 

        ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสินมากกวา่ 200,000 บาทต่อปี มาก

ที่สุดจ านวน 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมาไม่มีหน้ีสิน จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.00  

และมีหน้ีสินนอ้ยกวา่ 100,000 บาทต่อปี จ  านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.25 ตามล าดบั 

        โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีภาระหน้ีสินมากกว่า 200,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมาก

ที่สุดจ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมามีหน้ีสินน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี จ  านวน 52 

รายคิดเป็นร้อยละ 26.00  และไม่มีหน้ีสิน   จ  านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ  ส่วน

เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบวา่ มีภาระหน้ีสินมากกว่า 200,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากที่สุดจ านวน 

73 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาไม่มีหน้ีสินจ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00 และมีหน้ีสิน

นอ้ยกวา่ 100,000 บาทต่อปี จ  านวน 61 รายคิดเป็นร้อยละ 30.50 ตามล าดบั          

         เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่ไม่มีหน้ีสินและมี

หน้ีสินนอ้ยกวา่ 100,000 บาทต่อปี มีจ  านวนมากกวา่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 8.00 และจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.50 ในทางตรงข้ามเกษตรกรที่ เป็นสมาชิกที่หน้ีสิน

มากกว่า 200,000 บาทต่อปีพบว่า มีหน้ีสินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 25 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 12.50 (ตารางที่ 4.2) 
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4.2.5 แหล่งเงินทุน 

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีเงินทุนเป็นของตนเอง มากที่สุดจ านวน 159 

ราย คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมามีแหล่งเงินทุนอ่ืนเช่น สหกรณ์การเกษตร จ านวน 109 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 27.25  การกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) จ  านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.75 และ

การกูจ้ากกองทุนหมู่บา้น จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั 

       โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่ มีเงินทุนเป็นของตนเอง จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 

32.00 รองลงมามีแหล่งเงินทุนอ่ืนเช่น สหกรณ์การเกษตร จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.50  การกู้

เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 และการกู้จากกองทุน

หมู่บา้น จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีเงินทุนเป็น

ของตนเอง จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมามีแหล่งเงินทุนอ่ืนเช่น สหกรณ์การเกษตร 

จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00  การกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) จ  านวน 36 ราย คิด

เป็นร้อยละ 18.00 และการกูจ้ากกองทุนหมู่บา้น จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดบั  

       เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกมีเงินทุนเป็นของ

ตนเองมีจ านวนมากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.50 ในทางตรงขา้ม

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะมีการกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและกองทุน

หมู่บา้น มากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 13 ราย , 15 ราย , 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.50 , 7.50 

และ 1.50 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.2) 

ตารางที่ 4.2 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกร 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

 - รายได้ (บาท/ปี) 

      ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี 153 76.50 176 88.00 329 82.25 

100,000 - 200,000 บาทต่อปี 44 22.00 19 9.50 63 15.75 

มากกว่า 200,000 บาทต่อปี 3 1.50 5 2.50 8 2.00 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกร 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

- รายจ่าย (บาท/ปี) 

      ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี 107 53.50 117 58.50 224 56.00 
100,000 - 200,000 บาทต่อปี 87 43.50 78 39.00 165 41.25 
มากกว่า 200,000 บาทต่อปี 6 3.00 5 2.50 11 2.75 

 - ต้นทุนการผลิต (บาท/ปี) 

      นอ้ยกว่า 50,000 บาทต่อปี 117 58.50 152 76.00 269 67.25 
50,000 - 100,000 บาทต่อปี 37 18.50 37 18.50 74 18.50 
มากกว่า 100,000 บาทต่อปี 46 23.00 11 5.50 57 14.25 

- ภาระหนี้สิน (บาท/ปี) 

      ไม่มีหน้ีสิน 50 25.00 66 33.00 116 29.00 
นอ้ยกว่า 100,000  บาทต่อปี 52 26.00 61 30.50 113 28.25 
มากกว่า 200,000  บาทต่อปี 98 49.00 73 36.50 171 42.75 

 - แหล่งเงนิทุน 

      ทุนของตนเอง 64 32.00 95 47.50 159 39.75 
กู ้ธกส. 51 25.50 36 18.00 87 21.75 
กูก้องทุนหมู่บา้น 24 12.00 21 10.50 45 11.25 
อ่ืนๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร 61 30.50 48 24.00 109 27.25 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

4.3 ข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรตัวอย่าง 

4.3.1 ปริมาณผลผลิตสับปะรด (ตัน/ปี) 

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีปริมาณผลผลิตสับปะรดมากกวา่ 20 ตนัต่อปี 

มากที่สุดจ านวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมามีปริมาณผลผลิตระหว่าง 1-10 ตนัต่อปี 

จ  านวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.50  และมีผลผลิตระหว่าง 11-20 ตนัต่อปี จ  านวน 128 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 32.00 ตนัต่อปี ตามล าดบั 
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       โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่มีปริมาณผลผลิตสับปะรดมากกว่า 20 ตนัต่อปี มีจ  านวน

มากที่สุดจ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมามีปริมาณผลผลิตระหว่าง 10-20 ตนัต่อปี 

จ  านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00  และมีปริมาณผลผลิตระหว่าง 1-10 ตนัต่อปี จ  านวน 38 ราย คิด

เป็นร้อยละ 19.00 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า มีปริมาณผลผลิตระหวา่ง 1-10 ตนั

ต่อปี มีจ  านวนมากที่สุดจ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมามีปริมาณผลผลิตระหวา่ง 11-20 

ตนัต่อปี จ  านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 และมีปริมาณผลผลิตมากกว่า 20 ตนัต่อปี จ  านวน 44 

รายคิดเป็นร้อยละ 22.00 ตามล าดบั          

       เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกที่มีปริมาณผลผลิต

สบัปะรด 1-10 ตนัต่อปี มีจ  านวนมากกวา่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.00 

ในทางตรงข้ามเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่ มีปริมาณผลผลิตสับปะรดมากกว่า 20 ตันต่อปีพบว่า มี

ปริมาณผลผลิตมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.00  (ตารางที่ 4.3) 

4.3.2 การปลูกสับปะรด  

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะท าการปลูกสับปะรดตลอดทั้งปี มากที่สุด

จ านวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาจะท าการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จ านวน 

117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.25 และปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 11.50 ตามล าดบั 

       โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะท าการปลูกสบัปะรดตลอดทั้งปีมากที่สุด จ  านวน 121 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาจะท าการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จ านวน 54 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 27.00  และปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 

ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า ท าการปลูกสับปะรดตลอดทั้งปีมากที่สุดเช่นกัน 

จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาจะท าการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จ านวน 

63 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.50  และปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 10.50 ตามล าดบั 

       เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกเลือกที่จะท าการ

ปลูกสับปะรดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน มากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 9 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 4.50 ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลือกที่จะปลูกสับปะรดตลอดทั้งปีและปลูกช่วง
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เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 และ

จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.3) 

4.3.3 วิธีการปลูกสับปะรด  

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการปลูกสับปะรดดว้ยหน่อ มากที่สุด

จ านวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาจะใชว้ิธีปลูกทั้งหน่อและจุก จ านวน 174 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 43.50 และปลูกดว้ยจุกนอ้ยที่สุด จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 

       โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะใชว้ธีิการปลูกสับปะรดดว้ยหน่อ มากที่สุดจ านวน 124 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาจะใชว้ธีิปลูกทั้งหน่อและจุก จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.00  และ

ปลูกดว้ยจุกน้อยที่สุด จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

พบว่า ใช้วิธีการปลูกสับปะรดด้วยหน่อ มากที่ สุดเช่นกันจ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.00 

รองลงมาจะใชว้ิธีปลูกทั้งหน่อและจุก จ านวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00  และปลูกดว้ยจุกน้อย

ที่สุด จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 

        เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกเลือกที่จะใชว้ธีิการ

ปลูกสับปะรดทั้งหน่อและจุก มากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.00 

ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลือกที่จะปลูกสับปะรดด้วยหน่อมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็น

สมาชิกจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.00 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.3) 

4.3.4 การเก็บเกี่ยว (คร้ัง/ปี) 

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะเก็บเก่ียวผลผลิตสับปะรด 1-10 คร้ังต่อปี 

มากที่สุดจ านวน 243 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมาท าการเก็บเก่ียวมากกวา่ 20 คร้ังต่อปี จ  านวน 

92 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.00  และเก็บเก่ียว 11-20 คร้ังต่อปีน้อยที่สุด จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 

16.25 ตามล าดบั 

       โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเก็บเก่ียวผลผลิตสับปะรด 1-10 คร้ังต่อปี มากที่สุดจ านวน 

106 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาท าการเก็บเก่ียวมากกว่า 20 คร้ังต่อปี จ  านวน 60 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 30.00  และเก็บเก่ียว 11-20 คร้ังต่อปีน้อยที่สุด จ  านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามล าดบั 

ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า เก็บเก่ียวผลผลิตสับปะรด 1-10 คร้ังต่อปี มากที่สุดเช่นกัน

จ านวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาท าการเก็บเก่ียวมากกว่า 20 คร้ังต่อปี จ  านวน 32 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 16.00  และเก็บเก่ียว 11-20 คร้ังต่อปีน้อยที่สุด จ  านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.50 

ตามล าดบั           

   เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจะท าการเก็บเก่ียว

ผลผลิตสับปะรด 1-10 คร้ังต่อปี มากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.50 

ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะท าการเก็บเก่ียว 11-20 คร้ังต่อปีและเก็บเก่ียวมากกว่า 20 คร้ัง

ต่อปีมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 และจ านวน 28 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 14.00 ตามล าดบั  (ตารางที่ 4.3) 

ตารางที่ 4.3 ขอ้มูลดา้นการผลิตของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

 - ปริมาณผลผลิต (ตนั/ปี) 

      1 - 10 ตนัต่อปี 38 19.00 92 46.00 130 32.50 
11 - 10 ตนัต่อปี 64 32.00 64 32.00 128 32.00 
มากกว่า 20 ตนัต่อปี 98 49.00 44 22.00 142 35.50 

 - การปลูก 

      ปลูกตลอดทั้งปี 121 60.50 116 58.00 237 59.25 
ปลูกช่วงเดือน มี.ค - เม.ย 54 27.00 63 31.50 117 29.25 
ปลูกช่วงเดือน พ.ค - ก.ค 25 12.50 21 10.50 46 11.50 

 - วธีิการปลูก 

      ปลูกดว้ยหน่อ 124 62.00 98 49.00 222 55.50 
ปลูกดว้ยจุก 2 1.00 2 1.00 4 1.00 
ปลูกทั้งหน่อและจุก 74 37.00 100 50.00 174 43.50 

 - การเก็บเกี่ยว (คร้ัง/ปี) 

      1 - 10 คร้ังต่อปี 106 53.00 137 68.50 243 60.75 
11 - 20 คร้ังต่อปี 34 17.00 31 15.50 65 16.25 
มากกว่า 20 คร้ังต่อปี 60 30.00 32 16.00 92 23.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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4.4 ข้อมูลด้านการตลาดของเกษตรกรตัวอย่าง 

4.4.1 รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรด 

        ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะจ าหน่ายผลผลติสับปะรดให้โรงงานเพียง

อย่างเดียว มากที่สุดจ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาจะใชว้ิธีจ  าหน่ายให้ทั้งโรงงาน

และจ าหน่ายผลสด จ านวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.50 และจ าหน่ายผลสดอย่างเดียวน้อยที่สุด 

จ  านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.00 ตามล าดบั 

         โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะจ าหน่ายผลผลิตใหท้ั้งโรงงานและผลสด มากที่สุดจ านวน 

106ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาจะจ าหน่ายให้โรงงานเพียงอยา่งเดียว จ  านวน 89 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 44.50  และจ าหน่ายผลสดอยา่งเดียวน้อยที่สุด จ  านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า จ าหน่ายผลผลิตให้รงงานเพียงอย่างเดียว มากที่สุดจ านวน 97 

ราย คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาจะจ าหน่ายผลสดอยา่งเดียว จ  านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.50  

และจ าหน่ายใหท้ั้งโรงงานและผลสดนอ้ยที่สุด จ  านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 

        เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกเลือกที่จะใชว้ธีิการ

จ าหน่ายให้โรงงานเพียงอยา่งเดียวและจ าหน่ายผลสดเพียงอยา่งเดียว มากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิก

จ านวน 8 รายและ 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ 39.00ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลือกที่

จะจ าหน่ายผลผลิตให้ทั้งโรงงานและขายผลสดมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 86 ราย คิด

เป็นร้อยละ 43.00 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.4) 

4.4.2 ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรด 

       ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสบัปะรดผ่าน

ตวัแทนของโรงงานหรือบริษทั มากที่สุดจ านวน 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมาจะจ าหน่าย

ผา่นพ่อคา้รับซ้ือ จ านวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00  จ าหน่ายผลผลิตให้แก่สหกรณ์หรือหน่วยงาน

ในพื้นที่จ  านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.75 และจ าหน่ายผลผลิตดว้ยตนเองน้อยที่สุด จ านวน 20 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

       โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดผ่านตวัแทนของ

โรงงานหรือบริษทั มากที่สุดจ านวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาจะจ าหน่ายผ่านพ่อคา้รับ

ซ้ือ จ  านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.50  จ าหน่ายผลผลิตใหแ้ก่สหกรณ์หรือหน่วยงานในพื้นที่จ  านวน 

17 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.50 และจ าหน่ายผลผลิตด้วยตนเองน้อยที่สุด จ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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5.00 ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกพบว่า มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดผ่าน

ตวัแทนของโรงงานหรือบริษทั มากที่สุดเช่นกนัจ านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาจะ

จ าหน่ายผ่านพ่อคา้รับซ้ือ จ  านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.50  จ าหน่ายผลผลิตดว้ยตนเองจ านวน 10 

ราย คิดเป็นร้อยละ 5.00 และจ าหน่ายผลผลิตให้แก่สหกรณ์หรือหน่วยงานในพื้นที่น้อยที่สุด จ  านวน 6 

ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั           

        เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกเลือกที่จะจ าหน่าย

ผลผลิตใหพ้่อคา้รับซ้ือมากกวา่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.00 ในทางตรง

ขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลือกที่จะจ าหน่ายผลผลิตผ่านตวัแทนของโรงงานและหน่วยงานอ่ืน เช่น 

สหกรณ์มากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 27 รายและ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.50 และ 5.50 

ตามล าดบั (ตารางที่ 4.4) 

4.4.3 แหล่งรับรู้ข่าวสารของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 

         ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะรับรู่ข่าวสารเก่ียวกับสับปะรดผ่านเพื่อน

บา้นที่เป็นเกษตรกรดว้ยกนั มากที่สุดจ านวน 297 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมาจะรับรู้ข่าวสาร

ผ่านทางโทรทัศน์หรือวิทยุ จ  านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.50  รับรู้ข่าวสารผ่านเจา้หน้าที่ของ

หน่วยงานภาครัฐจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.25 และรับรู้ข่าวสารผ่านผูน้ าท้องถ่ินน้อยที่สุด 

จ  านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

       โดยเกษตรกรที่ เป็นสมาชิกจะรับรู่ข่าวสารเก่ียวกับสับปะรดผ่านเพื่อนบ้านที่ เป็น

เกษตรกรดว้ยกัน มากที่สุดจ านวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาจะรับรู้ข่าวสารผ่านทาง

โทรทศัน์หรือวิทย ุจ  านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.00  รับรู้ข่าวสารผ่านเจา้หน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 และรับรู้ข่าวสารผา่นผูน้ าทอ้งถ่ินน้อยที่สุด จ  านวน 3 ราย คิด

เป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจะรับรู่ข่าวสารเก่ียวกบัสบัปะรดผ่านเพือ่น

บา้นที่เป็นเกษตรกรดว้ยกนั มากที่สุดจ านวน 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมาจะรับรู้ข่าวสาร

ผา่นผูน้ าทอ้งถ่ิน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00  รับรู้ข่าวสารผ่านเจา้หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 และรับรู้ข่าวสารผา่นโทรทศัน์หรือวทิยนุอ้ยที่สุด จ  านวน 4 ราย คิด

เป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

       เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจะรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัสับปะรดจากเพื่อนบา้นที่เป็นเกษตรกรดว้ยกนัมากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 73 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 36.50 ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลือกที่จะรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสับปะรด

ผา่นทางโทรทศัน์หรือวทิย ุและจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานภาครัฐมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

จ านวน 70 รายและ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 1.50 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.4) 

4.4.4 โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกสับปะรด 

          ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการปลูกสบัปะรด 

จ านวน 204 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.00 และไม่เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกับการปลูกสับปะรดจ านวน 

196 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.00 

         โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกับการปลูกสับปะรดจ านวน 146 

ราย คิดเป็นร้อยละ 73 และไม่เคยไดรั้บการอบรมจ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.00 ส่วนเกษตรกรที่

ไม่เป็นสมาชิกเคยอบรมเก่ียวกบัการปลูกสบัปะรดเพยีง 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.00 และไม่เคยไดรั้บ

การอบรมจ านวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.00 

          เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจะรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัสับปะรดจากเพื่อนบา้นที่เป็นเกษตรกรดว้ยกนัมากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 73 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 36.50 ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลือกที่จะรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสับปะรด

ผา่นทางโทรทศัน์หรือวทิย ุและจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานภาครัฐมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

จ านวน 70 รายและ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 1.50 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.4) 

ตารางที่ 4.4 ขอ้มูลดา้นการตลาดของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

 - รูปแบบการจ าหน่าย 

      ขายให้โรงงานอยา่งเดียว 89 44.50 97 48.50 186 46.50 

ขายผลสดอยา่งเดียว 5 2.50 83 41.50 88 22.00 

ขายทั้งโรงงานและผลสด 106 53.00 20 10.00 126 31.50 
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รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

- ช่องทางการจ าหน่าย 

      พ่อคา้รับซ้ือ 29 14.50 67 33.50 96 24.00 
ตวัแทนของโรงงานหรือบริษทั 144 72.00 117 58.50 261 65.25 
จ าหน่ายดว้ยตวัเอง 10 5.00 10 5.00 20 5.00 
อ่ืนๆ เช่น สหกรณ์ , อบต. 17 8.50 6 3.00 23 5.75 

 - แหล่งรับรู้ข่าวสาร 

      เพ่ือนบา้นท่ีเป็นเกษตรกรดว้ยกนั 112 56.00 185 92.50 297 74.25 
เจา้หนา้ท่ีรัฐ 8 4.00 5 2.50 13 3.25 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน 6 3.00 6 3.00 12 3.00 
อ่ืนๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ 74 37.00 4 2.00 78 19.50 

 - โอกาสได้รับการฝึกอบรมเกีย่วกับ 
การปลูกสับปะรด 

      เคยอบรม 146 73.00 58 29.00 204 51.00 
ไม่เคยอบรม 54 27.00 142 71.00 196 49.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

4.5 ข้อมูลด้านความเส่ียงของเกษตรกรตัวอย่าง 

 การศึกษาขอ้มูลในดา้นความเส่ียงจะเน้นเฉพาะความเส่ียงดา้นการตลาดและดา้นราคา ซ่ึงถือ

วา่เป็นปัจจยัที่ส าคญัส าหรับธุรกิจดา้นน้ี ซ่ึงผลการศึกษาไดพ้บดงัน้ี 

4.5.1 ความเส่ียงด้านการตลาดทีม่ีผลต่อการปลูกสับปะรดของเกษตรกร 

         ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่คิดว่า ในการปลูกสับปะรดแต่ละรุ่นนั้ นมี

ความเส่ียงดา้นตลาดมากถึง 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.25 และคิดว่าไม่มีความเส่ียงจ านวน 175 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 43.75  

        โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกคิดว่า ในการปลูกสับปะรดแต่ละรุ่นนั้นมีความเส่ียงด้าน

ตลาด 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.50 และคิดว่าไม่มีความเส่ียงจ านวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.50 
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ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกคิดว่า วา่ ในการปลูกสบัปะรดแต่ละรุ่นนั้นมีความเส่ียงดา้นตลาดมาก

ถึง 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.00 และคิดวา่ไม่มีความเส่ียงจ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00  

                    เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจะมีความเส่ียงทาง

การตลาดมากกว่าเกษตรกรที่ เป็นสมาชิกจ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.50 ในทางตรงข้าม

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลือกจะไม่มีความเส่ียงทางการตลาดมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 

47 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.50   แสดงให้เห็นวา่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกใหค้วามส าคญัและสนใจในการ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์มากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความเส่ียง

ดา้นการตลาดและยนิดีที่จะให้สหกรณ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานในพื้นที่เขา้มาช่วยเหลือในดา้นการตลาดให ้

อาทิเช่น ช่วยหาตลาดระบายสินคา้อ่ืนนอกเหนือจากตลาดผูกขาดโดยการส่งให้โรงงานแปรรูปเพียง

อยา่งเดียว การส่งผลผลิตสับปะรดให้กบัห้างสรรพสินคา้ และโรงแรม เป็นตน้ รวมทั้งสหกรณ์ยงัมี

การส่งเสริมเร่ืองการควบคุมผลผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด เพื่อ

หลีกเล่ียงปัญหาการไม่รับซ้ือคืนสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน เป็นตน้ (ตารางที่ 4.5) 

4.5.2 ความเส่ียงด้านราคาที่มีผลต่อการปลูกสับปะรดของเกษตรกร          

         ในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่คิดว่า ในการปลูกสับปะรดแต่ละรุ่นนั้ นมี

ความเส่ียงด้านราคามากถึง 228 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.00 และคิดว่าไม่มีความเส่ียงจ านวน 172 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 43.00 

      โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกคิดว่า ในการปลูกสับปะรดแต่ละรุ่นนั้นมีความเส่ียงดา้นราคา 

99 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.50 และคิดว่าไม่มีความเส่ียงจ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.50 ส่วน

เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกคิดวา่ ว่า ในการปลูกสบัปะรดแต่ละรุ่นนั้นมีความเส่ียงดา้นราคามากถึง 127 

ราย คิดเป็นร้อยละ 63.50 และคิดวา่ไม่มีความเส่ียงจ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.50 

                  เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจะมีความเส่ียงดา้น

ราคามากกว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.00 ในทางตรงขา้มเกษตรกรที่

เป็นสมาชิกเลือกจะไม่มีความเส่ียงดา้นราคามากกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 28 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 14.00   เน่ืองจากเกษตรกรที่เป็นสมคัรเป็นสมาชิกนั้นจะไดรั้บความช่วยเหลือจากสหกรณ์ใน

การประกนัราคาผลผลิต เพือ่ป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มพอ่คา้คนกลาง โดยสหกรณ์จะเป็นผู ้

ก  าหนดราคารับซ้ือผลผลิตใหเ้ท่ากนัหรือใกลเ้คียงกบัราคาตลาด ท าใหเ้กิดอ านาจต่อรองกบักลุ่มพอ่คา้

คนกลาง อีกทั้ งสหกรณ์ยงัช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม
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นอกเหนือจากการปลูกสบัปะรดเพยีงอยา่งเดียว อาทิเช่น การรวมกลุ่มแม่บา้นในการท าสบัปะรดกวน 

สบัปะรดอดัเม็ด เป็นตน้ (ตารางที่ 4.5) 

ตารางที่ 4.5 ขอ้มูลดา้นความเส่ียงของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายการ 

เกษตรกรที่เป็น เกษตรกรที่ไม่เป็น เกษตรกร 
ทั้งหมด สมาชิก สมาชิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

 -ความเส่ียงด้านการตลาด 

      มีความส่ียง 89 44.50 136 68.00 225 56.25 

ไม่มีความส่ียง 111 55.50 64 32.00 175 43.75 

 -ความเส่ียงด้านราคา 

      มีความส่ียง 99 49.50 127 63.50 228 57.00 

ไม่มีความส่ียง 101 50.50 73 36.50 172 43.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

4.6 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ปลูก

สับปะรดล าปาง  

ในการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจสมัครเขา้เป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปาง ประกอบด้วยขอ้มูลส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านการผลิต ด้าน

การตลาดและด้านความเส่ียง ได้แก่  ปั จจัยด้าน เพศ (sex) อายุ (age) ระดับการศึกษา (edu) 

ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด (x) แหล่งเงินทุน (sou) ขนาดพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด (area) การ

เก็บเก่ียวผลผลิต (har) ปริมาณผลผลิต(q) ต้นทุนการผลิต (inv)  การเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับ

สบัปะรด (tra) ความเส่ียงดา้นการตลาด (rmk) และความเส่ียงดา้นราคา (rpri) 

 เม่ือพจิารณาค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยอาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์

ในการปลูกสับปะรด พบว่า เกษตรกรตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 20-80 ปีและมีอายเุฉล่ีย 51.24 ปี มีระดบั

การศึกษาสูงสุดระดบั 14 ปี (ระดบัปวส.) และมีระดบัการศึกษาเฉล่ีย 4.97 ปี (ระดบัประถมศึกษาที่ 4) 

มีประสบการณ์ในการเพาะปลูกสบัปะรดสูงสุด 60 ปีและมีประสบการณ์เฉล่ีย 23.48 ปี ส าหรับปัจจยั

ที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตไดแ้ก่ ขนาดพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด การเก็บเก่ียวผลผลิต ปริมาณผลผลิตและ
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ตน้ทุนการผลิตพบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งมีพื้นที่ในการเพาะปลูกสบัปะรดระหวา่ง 1-60 ไร่และมีขนาด

พื้นที่เฉล่ีย 14.46 ไร่โดยเกษตรกรจะท าการเก็บเก่ียวผลผลิต 1-100 คร้ังต่อปีและเก็บเก่ียวเฉล่ีย 13.41 

คร้ังต่อปี ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ไดสู้งสุด -900 ตนัต่อปีและมีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 25.71 ตนัต่อปี 

และเกษตรกรตวัอยา่งมีตน้ทุนในการผลิตสับปะรดระหว่าง 1,000 – 800,000 บาทต่อปีโดยมีตน้ทุน

เฉล่ียอยูท่ี่ 57,270 บาทต่อปี (ตารางที่ 4.6) 

ตารางที่ 4.6 ขอ้มูลปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของเกษตรกรตวัอยา่ง 
ปัจจัย ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 

AGE 20.00 80.00 51.24 
EDU 0.00 14.00 4.97 

X 0.00 60.00 23.48 
AREA 1.00 60.00 14.46 
HAR 1.00 100.00 13.41 

Q 1.00 900.00 25.71 
INV 1.00 800.00 57.27 

 

จากตวัแปรที่มีทั้งหมด 12 ตวั เม่ือน ามาท าการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิทแล้วอาจเกิด

ปัญหา multicollinearity ดังนั้นจึงท าการหาค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหว่างปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจของเกษตรกรในการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงพบวา่ ตวัแปรบางตวัมีค่าสหสัมพนัธ์

ระหว่างกันค่อนขา้งสูง (มีค่ามากกว่า 0.50) ได้แก่ อายุกบัประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด มีค่า

สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.59 ส าหรับปัจจยัทั้ง 2 ดา้นน้ีไดท้  าการเลือกประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด

เขา้ไปในแบบจ าลองเน่ืองจากงานวิจยัของงามฉวี (2550) ที่ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม

โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจงัหวดัล าปางพบวา่ ปัจจยัที่มีต่อ

การตดัสินใจของเกษตรกรคือ ประสบการณ์ในการผลิต และปัจจยัดา้นตน้ทุนการผลิตกบัขนาดพื้นที่

เพาะปลูกสับปะรดที่มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.53 ได้ท  าการเลือกปัจจยัดา้นตน้ทุนการผลิตเน่ืองจาก

เกษตรกรมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัสับปะรด ท าให้มีโอกาสเรียนรู้การควบคุมตน้ทุนการ

ผลิต (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางที่ 4.7 ค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหว่างปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมัครเขา้เป็นสมาชิก

สหกรณ์ของเกษตรกรตวัอยา่ง 

  SEX AGE EDU X SOU AREA HAR Q INV TRA RMK RPRI 
SEX 1.00 . . . . . . . . . . . 
AGE 0.09 1.00 . . . . . . . . . . 
EDU 0.08 -0.48 1.00 . . . . . . . . . 

X -0.01 0.59 -0.33 1.00 . . . . . . . . 
SOU -0.15 -0.01 -0.06 0.04 1.00 . . . . . . . 

AREA 0.13 0.03 0.06 0.25 0.00 1.00 . . . . . . 
HAR 0.17 -0.03 0.18 0.11 -0.28 0.32 1.00 . . . . . 

Q 0.01 0.09 0.03 0.13 -0.08 0.40 0.35 1.00 . . . . 
INV 0.00 0.07 0.06 0.12 0.08 0.53 0.03 0.26 1.00 . . . 
TRA 0.04 0.03 0.15 0.09 -0.08 0.22 0.11 0.10 0.31 1.00 . . 
RMK -0.05 -0.04 0.02 0.07 0.03 0.00 0.13 0.04 0.05 -0.11 1.00 . 
RPRI 0.03 -0.06 -0.03 -0.03 -0.06 0.02 0.06 0.01 0.01 -0.02 0.41 1.00 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งหมด 12 ตวัแลว้ท าการตดัตวั

แปรบางตวัที่มีความสัมพนัธ์กนัสูงออก ดงันั้นจะเหลือตวัแปรที่ใชใ้นแบบจ าลองโลจิท (logit model) 

ด้วยเทคนิคการประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimate : MLE)  เพื่อ

ศึกษาโอกาสความน่าจะเป็น (probability) ของปัจจยัที่มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปางทั้งหมด 10 ตวัแปรคือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของเกษตรกร

ตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการเพาะปลูกสับปะรด ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ 

แหล่งเงินทุน ขอ้มูลดา้นการผลิตไดแ้ก่ การเก็บเก่ียวผลผลิต ปริมาณผลผลิต การเขา้รับอมรมเก่ียวกบั

การปลูกสับปะรด และขอ้มูลดา้นความเส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการตลาดและความเส่ียงดา้นราคา 

มาใชใ้นแบบจ าลองเพือ่ใชอ้ธิบายปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกร 

ส าหรับการประเมินความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง (Goodness of fit) ที่สามารถสะท้อน

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรจากขอ้มูลตวัอยา่งไดดี้เพียงใด ในกรณีของแบบจ าลอง 2 ทางเลือกนั้นจะท า

ได ้2 แนวทางคือ ดูจากความแม่นย  าในการพยากรณ์วา่ y i = 1 หรือ y i = 0 
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โดยก าหนดให้ค่า log L
1
 และ log L 0  เป็นค่าสูงสุดของ log likelihood function ซ่ึงผลการ

วเิคราะห์ค่า log likelihood function  (log L
1
 ) ที่ไดเ้ท่ากบั –195.8158 และค่า restricted log likelihood  

(log L 0 ) เท่ากบั -277.2589 แสดงให้เห็นว่าค่า log L
1
 ≥  log L 0  นั่นคือความแตกต่างของค่าทั้งสอง

ยิง่มากยอ่มหมายถึงความสามารถของแบบจ าลองที่ไม่มีขอ้จ ากดั (L
1
)ในการอธิบายความน่าจะเป็นมี

สูงขึ้น (ตารางที่ 4.8) 

และเม่ือน าค่า log L
1
 และ log L 0  มาใชใ้นการวดัความแม่นย  าโดยวิธีของ McFadden เพือ่หา

ค่ า  R 2 โดยค านวณจาก สูตร  1 – (log L
1
/ log L 0 )  ท าให้ ได้ค่ า  McFadden R 2 เท่ ากับ  0.2937 

หมายความวา่ แบบจ าลองน้ีสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ 29.37 หรือผลที่ได้

จากแบบจ าลองมีค่าสอดคลอ้งกบัความจริงที่เกิดขึ้นร้อยละ 29.37 (ตารางที่ 4.8) 

 ค่า chi-square เป็นค่าที่ใช้ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิในสมการว่ามีค่าเท่ากับ 0 หรือไม่ โดย

ก าหนดสมมติฐาน H 0คือ ค่าสัมประสิทธ์ิในสมการไม่แตกต่างกันและ H 1
 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิใน

สมการแตกต่างกนั จากผลการวิเคราะห์ในแบบจ าลองไดค้่า chi-square เท่ากับ 162.8861 และค่า sig 

เท่ากบั 0.0000 นัน่คือ ค่าสมัประสิทธ์ิในสมการแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.8) 

และจากขอ้มูลเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่งในแบบจ าลองโลจิทไดค้่า Accuracy of 

Prediction เท่ากบั 80.5000 แสดงวา่ สมการถดถอยเชิงโลจิสติกของแบบจ าลองน้ี สามารถพยากรณ์ได้

ถูกตอ้งร้อยละ 80.50 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดของปัจจยัที่มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปางพบว่า ตัวแปรที่มีผลส าคัญต่อการอธิบายการตัดสินใจของ

เกษตรกร มีดงัน้ี 

   1. ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด (x) มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมัครเขา้เป็น

สมาชิกสหกรณ์ ณ ระดบันัยส าคญั 0.01 (ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) และจากค่า marginal effect มีค่า

สมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.0130 แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือปัจจยัการผลิตคงที่ ถา้เกษตรกรมีประสบการณ์ในการ

ปลูกสับปะรดเพิม่ขึ้น 1 ปี จะท าใหโ้อกาสที่เกษตรกรจะตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.30 (ตารางที่ 4.8) 

2. แหล่งเงินทุน (sou) มีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ 

ระดับนัยส าคญั 0.01 (ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) และจากค่า marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 
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0.1389 แสดงให้เห็นว่า เม่ือปัจจยัการผลิตคงที่ เกษตรกรที่ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการเพาะปลูก

สบัปะรดจะตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกร้อยละ 13.89 (ตารางที่ 4.8) 

3. ตน้ทุนการผลิต (inv) มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมัครเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ 

ระดับนัยส าคญั 0.01 (ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) และจากค่า marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 

0.0029 แสดงให้เห็นเม่ือปัจจยัการผลิตคงที่ เกษตรกรที่มีตน้ทุนการผลิตสับปะรดสูงและหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ จะท าให้เกษตรกรตดัสินใจสมัครเขา้เป็นสมาชิกร้อยละ 0.29 

(ตารางที่ 4.8) 

4. โอกาสในการเขา้รับฝึกอบรมเก่ียวกับสับปะรด (tra) มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ ระดบันัยส าคญั 0.01 (ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) และจากค่า marginal 

effect มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.5001 แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือปัจจยัการผลิตคงที่ ถา้เกษตรกรมีโอกาสได้

เขา้รับการฝึกอบรม จะท าให้โอกาสที่เกษตรกรจะตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.01 

(ตารางที่ 4.8) 

 5. ความเส่ียงด้านการตลาด (rmk) มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมัครเขา้เป็นสมาชิก

สหกรณ์  ณ  ระดับนัยส าคัญ  0.01 (ค่ าสัมประสิท ธ์ิเป็นบวก) และจากค่า marginal effect มีค่ า

สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.4490 แสดงให้เห็นว่า เม่ือปัจจยัการผลิตคงที่ เกษตรกรที่คิดว่าความเส่ียงดา้น

การตลาดมีผลต่อการปลูกสับปะรด ท าให้โอกาสที่เกษตรกรจะตดัสินใจสมัครเขา้เป็นสมาชิกของ

สหกรณ์เพิม่ขึ้นร้อยละ 44.90 (ตารางที่ 4.8) 

ตารางที่ 4.8 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองโลจิทและผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ โดยวธีิ marginal 

effect ของปัจจยัที่มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดล าปาง 

Variable 
Maximum Likelihood Estimates Marginal Effects 

Coefficient Standard Error Coefficient Standard Error 
Constant -5.8525 1.6001 -1.4598 0.3997 

SEX 0.3733 0.2532 0.0931 0.0631 
EDU 0.0640 0.0507 0.0159 0.0126 

X 0.0521** 0.0135 0.0130** 0.0033 
SOU 0.5592** 0.2878 0.1389** 0.0706 
HAR 0.0185 0.0117 0.0046 0.0029 

Q 0.0041 0.0096 0.0010 0.0023 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

Variable 
Maximum Likelihood Estimates Marginal Effects 

Coefficient Standard Error Coefficient Standard Error 
INV 0.012** 0.0038 0.0029** 0.0009 
TRA 2.0053** 0.2657 0.5001** 0.0661 
RMK 2.3937** 0.9347 0.4490** 0.0907 
RPRI -0.5857 1.6891 -0.1402 0.3779 

Log Likelihood Function       = -194.6470     
Restricted Log Likelihood  = -277.2589 

  McFadden = 0.2978 
  Chi Squared = 165.2237 
  Prob (ChiSqd > value) = 0.0000 
  Accuracy of Prediction = 80.2500     

ท่ีมา: จากการค านวณ                          

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

4.7 ผลการทดสอบความคาดหวังก่อนและความพึงพอใจหลังของเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดล าปาง  

 การทดสอบความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลังสมัครเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์  

ซ่ึงจะท าการทดสอบเฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เพยีงกลุ่มเดียว โดยใชว้ิธีการหาค่าสถิติ

เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งสัมพนัธ์กนั (dependent t-test) โดยท าการทดสอบแบบ 2 หาง ตามสมมติฐาน คือ

H
0
คือ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลังของเกษตรกรที่สมัครเขา้เป็นสมาชิกไม่มีความ

แตกต่าง H 1 คือ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัของเกษตรกรที่สมัครเขา้เป็นสมาชิกมี

ความแตกต่าง 

โดยพิจารณาจากความคาดหวงัและความพึงพอใจที่มีความสัมพนัธ์กันทั้งหมด 8 ด้านคือ 

ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ เกณฑก์ารคดัเลือกเขา้เป็นสมาชิก การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ ความสามารถใน

การบริหารงาน ความสะดวกในการขอรับบริการ เกณฑก์ารรับซ้ือผลผลิต ความสามารถดา้นการตลาด 

ผลการทดสอบดงัแสดงในตารางที่ 4.9 ไดพ้บวา่ 
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4.7.1 ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ 

       เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) เท่ากบั 

3.02 และมีความพงึพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนัเท่ากับ 0.86 ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลัง

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.9) 

 4.7.2 ด้านเกณฑ์การคดัเลือกเข้าเป็นสมาชิก 

       เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) ท่ากับ 

2.96 และมีความพงึพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนัเท่ากับ 1.02 ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลัง

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.9) 

 4.7.3 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

         เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) เท่ากบั 

3.21 และมีความพงึพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนัเท่ากับ 1.06 ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลัง

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั(ตารางที่ 4.9) 

 4.7.4 ด้านความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ 

       เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) เท่ากบั 

3.15 และมีความพงึพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนั 0.89 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.9)  

 4.7.5 ด้านความสะดวกในการขอรับบริการ 

       เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) เท่ากบั 

3.14 และมีความพงึพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนั 0.97 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.9) 
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4.7.6 ด้านเกณฑ์การรับซ้ือผลผลิต 

       เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) เท่ากบั 

3.00 และมีความพงึพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนั 0.74ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.9) 

4.7.7 ด้านเกณฑ์การก าหนดราคารับซ้ือผลผลิต 

       เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) เท่ากบั 

3.02 และมีความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียท่ากบั 3.87 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนั 0.85 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.9) 

4.7.8 ด้านความสามารถด้านการตลาด 

       เกษตรกรมีความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ีย (dependent t-test) เท่ากบั 

3.05 และมีความพงึพอใจหลงัสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ซ่ึงมีระดบัคะแนนแตกต่าง

กนั 0.87 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความแตกต่างกนั (ตารางที่ 4.9) 

ซ่ึงผลจากการทดสอบความคาดหวงัและความพึงพอใจทั้ง 8 ดา้นจะพบว่า ความพึงพอใจที่

เกษตรกรได้รับหลังจากสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์มีมากกว่าหรือเพิ่มขึ้นจากความคาดหวงั

ก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

ตารางที่ 4.9 การทดสอบความคาดหวงัก่อนและความพงึพอใจหลงัของเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดล าปาง  

    N Mean Std.Deviation t Sig.(2-tailed) 
1. ดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ก่อน 200 3.02 0.57 -16.14 0.00* 

 
หลงั 200 3.88 0.52 

  
2. เกณฑก์ารคดัเลือกเป็นสมาชิก ก่อน 200 2.96 0.8 -14.61 0.00* 

 
หลงั 200 3.98 0.7 

  
3. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ก่อน 200 3.21 0.49 -24.10 0.00* 

 
หลงั 200 4.27 0.47 

  
4. ความสามารถในการบริหารงาน ก่อน 200 3.15 0.47 -21.29 0.00* 

 
หลงั 200 4.04 0.47 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

    N Mean Std.Deviation t Sig.(2-tailed) 
5. ความสะดวกในการขอรับบริการ ก่อน 200 3.14 0.53 -18.51 0.00* 

 
หลงั 200 4.11 0.57 

  
6. เกณฑก์ารรับซ้ือผลผลิต ก่อน 200 3.00 0.86 -11.05 0.00* 

 
หลงั 200 3.74 0.75 

  
7. เกณฑก์ารก าหนดราคารับซ้ือผลผลิต ก่อน 200 3.02 0.56 -17.90 0.00* 

 
หลงั 200 3.87 0.59 

  
8. ความสามารถดา้นการตลาด ก่อน 200 3.05 0.58 -17.51 0.00* 
  หลงั 200 3.92 0.53     
ท่ีมา: จากการค านวณ   

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

 และจากผลการศึกษาที่พบ เม่ือน ามาจดัระดบัความส าคญัของแต่ละด้านดว้ยมาตรวดั likert 

rating scale โดยแบ่งหัวข้อย่อยของ แต่ละด้านออกรวมเป็น 18 หัวขอ้ย่อย เพื่อช้ีให้เห็นถึงความ

แตกต่างของระดับความส าคญัของแต่ละหัวขอ้ ซ่ึงผลจากการจดัระดับความส าคญัทั้ ง 18 ด้านใน

ภาพรวมไดพ้บวา่ มีความส าคญัในระดบัมากทั้งในดา้นความคาดหวงัและความพงึพอใจ ซ่ึงอธิบายใน

รายละเอียดของแต่ละดา้นดงัน้ี (ตารางที่ 4.10 และตารางที่ 4.11) 

 1. ด้านผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 4 หวัขอ้ คือ 

     1.1 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เช่น เงินปันผล 

          พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 96 

ราย (ร้อยละ 48.00) ระดบัปานกลางจ านวน 48 ราย (ร้อยละ 24.00) ระดบัมากจ านวน 39 ราย (ร้อยละ 

19.50) ระดบันอ้ยจ านวน 16 ราย (ร้อยละ 8.00) และระดบัน้อยที่สุดจ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.50) และ

ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

คิดเป็นร้อยละ 3.78 

          ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 97 

ราย (ร้อยละ 48.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 47 ราย (ร้อยละ 23.50) ระดับปานกลางจ านวน 46 ราย 

(ร้อยละ 23.00) ระดับน้อยจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 4.00) และระดับน้อยที่สุดจ านวน 2 ราย (ร้อยละ 
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1.00) และในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.90 

           เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

     1.2 ความเหมาะสมของดอกเบีย้เงินฝาก 

          พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัปานกลางมีจ านวน 

87 ราย (ร้อยละ 43.50) ระดบัมากจ านวน 74 ราย (ร้อยละ 37.00) ระดบัมากที่สุดจ านวน 36 ราย (ร้อย

ละ 18.00) และระดบัน้อยจ านวน 3 ราย (ร้อยละ 1.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวม

พบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.72 

         ในด้านความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมัครเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 85 

ราย (ร้อยละ 42.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 63 ราย (ร้อยละ 31.50) ระดับปานกลางจ านวน 50 ราย 

(ร้อยละ 25.00) และระดับน้อยจ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.05 

           เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

     1.3 ดอกเบีย้เงินกู้มีความเหมาะสม 

           พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 88 

ราย (ร้อยละ 44.00) ระดับปานกลางจ านวน 71 ราย (ร้อยละ 35.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 34 ราย 

(ร้อยละ 17.00) และระดับน้อย 7 ราย (ร้อยละ 3.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวม

พบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.75 

          ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 97 

ราย (ร้อยละ 48.50) ระดบัปานกลางจ านวน 72 ราย (ร้อยละ 36.00) ระดบัมากจ านวน 25 ราย (ร้อยละ 

12.50) และระดับน้อยจ านวน 6 ราย (ร้อยละ 3.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวม

พบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.71 

          เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 
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     1.4 ระยะเวลาในการช าระหนี้เงินกู้มีความเหมาะสม 

            พบวา่ ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 89 

ราย (ร้อยละ 44.50) ระดับปานกลางจ านวน 65 ราย (ร้อยละ 32.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 38 ราย 

(ร้อยละ 19.00) และระดับน้อยจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 4.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.79 

            ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 98 

ราย (ร้อยละ 49.00) ระดับปานกลางจ านวน 74 ราย (ร้อยละ 37.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 23 ราย 

(ร้อยละ 11.50) และระดับน้อยจ านวน 5 ราย (ร้อยละ 2.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.70 

          เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่  อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

 2. ด้านเกณฑ์การคดัเลือกเข้าเป็นสมาชิก แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 2 หวัขอ้ คือ 

     2.1 ขั้นตอนการสมัครมีความเหมาะสม 

          พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 98 

ราย (ร้อยละ 49.00) ระดับปานกลางจ านวน 48 ราย (ร้อยละ 24.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 47 ราย 

(ร้อยละ 23.50) และระดับน้อยจ านวน 7 ราย (ร้อยละ 3.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.93 

           ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 95 

ราย (ร้อยละ 47.50) ระดบัมากที่สุดจ านวน 81 ราย (ร้อยละ 40.50) และระดบัปานกลางจ านวน 24 ราย 

(ร้อยละ 12.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.29 

           เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

       2.2. เงื่อนไข ระเบียบกฎเกณฑ์ไม่ซับซ้อน 

            พบวา่ ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 83 

ราย (ร้อยละ 41.50) ระดับปานกลางจ านวน 60 ราย (ร้อยละ 30.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 52 ราย 
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(ร้อยละ 26.00) และระดับน้อยจ านวน 5 ราย (ร้อยละ 2.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.91 

            ในดา้นความพงึพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 111 

ราย (ร้อยละ 55.50) ระดบัมากจ านวน 44 ราย (ร้อยละ 22.00) ระดบัปานกลางจ านวน 42 ราย (ร้อยละ 

21.00) และระดบัน้อยจ านวน 3 ราย (ร้อยละ 1.50) เม่ือน าผลคะแนนมาหาค่าเฉล่ียและแปรผลพบว่า 

เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.98 

          เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

 3. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 2 หวัขอ้ คือ 

    3.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใส 

         พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 109 

ราย (ร้อยละ 54.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 48 ราย (ร้อยละ 24.00) ระดับปานกลางจ านวน 42 ราย 

(ร้อยละ 21.00) และระดับน้อยจ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.02 

         ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 115 

ราย (ร้อยละ 57.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 59 ราย (ร้อยละ 29.50) ระดับปานกลางจ านวน 24 ราย 

(ร้อยละ 12.00) และระดับน้อยจ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.16 

         เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

   3.2 การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมและแสดงความคดิเห็น 

         พบว่า ความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 110 ราย (ร้อย

ละ 55.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 54 ราย (ร้อยละ 27.00) ระดับปานกลางจ านวน 33 ราย (ร้อยละ 

16.50) และระดบัน้อยจ านวน 3 ราย (ร้อยละ 1.50) ) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวม

พบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.08 
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          ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 96 

ราย (ร้อยละ 48.00) ระดับมากที่สุด 83 ราย (ร้อยละ 41.50) และระดับปานกลาง 21 ราย (ร้อยละ 

10.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.31 

          เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจพบว่า มีความ

แตกต่างกนัคือ เกษตรกรมีความพงึพอใจเพิม่ขึ้นและอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ตารางที่ 10,11) 

4. ด้านความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 4 หวัขอ้ คือ 

     4.1. การบริหารงานของผู้จัดการและคณะกรรมการมีความเหมาะสม 

          พบวา่ ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 120 

ราย (ร้อยละ 60.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 41 ราย (ร้อยละ 20.50) ระดับปานกลางจ านวน 38 ราย 

(ร้อยละ 19.00) และระดับน้อยจ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.01 

          ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 115 

ราย (ร้อยละ 57.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 46 ราย (ร้อยละ 23.00) ระดับปานกลางจ านวน 38 ราย 

(ร้อยละ 19.00) และระดับน้อยจ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.03 

         เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

    4.2 การบริหารงานในธุรกิจด้านอื่น เช่น ป๊ัมน ้ามัน, การจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 

         พบวา่ ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากที่สุดมีจ านวน 

94 ราย (ร้อยละ 47.00) ระดบัมากจ านวน 76 ราย (ร้อยละ 38.00) ระดบัปานกลางจ านวน 22 ราย (ร้อย

ละ 11.00) และระดบัน้อยจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 4.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวม

พบวา่เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.28 

         ในดา้นความพงึพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากที่สุดจ านวน 88 

ราย (ร้อยละ 44.00) ระดบัมากจ านวน 83 ราย (ร้อยละ 41.50) ระดบัปานกลางจ านวน 26 ราย (ร้อยละ 

13.00) ระดบัน้อย 2 ราย (ร้อยละ 1.00) และระดบัน้อยที่สุด 1 ราย (ร้อยละ 0.50) ในภาพรวมจากการ
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หาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

4.28  

เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพงึพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากที่สุดเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

         4.3. การส่งเสริมให้ความรู้หรือค าแนะน า รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสับปะรด 

             พบวา่ ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 111 

ราย (ร้อยละ 55.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 57 ราย (ร้อยละ 28.50) ระดับปานกลางจ านวน 26 ราย 

(ร้อยละ 13.00) และระดับน้อยจ านวน 6 ราย (ร้อยละ 3.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.10 

             ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในระดบัมากที่สุดจ านวน 91 

ราย (ร้อยละ 45.50) ระดบัมากจ านวน 88 ราย (ร้อยละ 44.00) ระดบัปานกลางจ านวน 20 ราย (ร้อยละ 

10.00) และระดับน้อย 1 ราย (ร้อยละ 0.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบว่า

เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.35 

            เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจพบวา่ มีความ

แตกต่างกนัคือ เกษตรกรมีความพงึพอใจเพิม่ขึ้นและอยูใ่นระดบัมากที่สุด (ตารางที่ 10,11) 

        4.4 การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

            พบวา่ ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 93 

ราย (ร้อยละ 46.50) ระดับปานกลางจ านวน 57 ราย (ร้อยละ 28.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 41 ราย 

(ร้อยละ 20.50) และระดับน้อยจ านวน 9 ราย (ร้อยละ 4.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.83 

           ในดา้นความพงึพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 106 

ราย (ร้อยละ 53.00) ระดับปานกลางจ านวน 50 ราย (ร้อยละ 25.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 34 ราย 

(ร้อยละ 17.00) ระดบัน้อย 7 ราย (ร้อยละ 3.50) และระดบันอ้ยที่สุด 3 ราย (ร้อยละ 1.50) ในภาพรวม

จากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อย

ละ 3.81 

            เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพงึพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 
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5. ด้านความสะดวกในการขอรับบริหาร แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 2 หวัขอ้ คือ 

     5.1 ที่ต้ังของสหกรณ์เหมาะสม สะดวกต่อการให้บริการ 

          พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 92 

ราย (ร้อยละ 46.00) ระดบัปานกลางจ านวน 62 ราย (ร้อยละ 31.00) ระดบัมากจ านวน 38 ราย (ร้อยละ 

19.00) และระดับน้อยจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 4.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวม

พบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.80 

          ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 90 

ราย (ร้อยละ 45.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 57 ราย (ร้อยละ 28.50) ระดับปานกลางจ านวน 39 ราย 

(ร้อยละ 19.50) ระดับน้อยจ านวน 12 ราย (ร้อยละ 6.00) และระดบัน้อยที่สุดจ านวน 2 ราย (ร้อยละ 

1.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก คิดเป็นร้อยละ 3.94 

         เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

         5.2 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 

          พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 71 

ราย (ร้อยละ 35.50) ระดับปานกลางจ านวน 63 ราย (ร้อยละ 31.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 51 ราย 

(ร้อยละ 25.50) และระดบัน้อยจ านวน 15 ราย (ร้อยละ 7.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.79 

          ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในระดบัมากจ านวน 90 ราย 

(ร้อยละ 45.00) ระดบัมากที่สุดจ านวน 53 ราย (ร้อยละ 29.00) ระดบัปานกลางจ านวน 40 ราย (ร้อยละ 

20.00) ระดับน้อยจ านวน 10 ราย (ร้อยละ 5.00) และระดบัน้อยที่สุดจ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.00) ใน

ภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวมพบว่า เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ 3.96 

          เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 
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6. ด้านเกณฑ์การรับซ้ือผลผลิต แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 1 หวัขอ้ คือ 

     6.1 มาตรฐานที่ใช้ในการก าหนดเกณฑ์การรับซ้ือผลผลิตมีความเหมาะสม 

        พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยู่ในระดบัมากมีจ านวน 87 

ราย (ร้อยละ 43.50) ระดับปานกลางจ านวน 56 ราย (ร้อยละ 28.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 47 ราย 

(ร้อยละ 23.50) และระดบัน้อยจ านวน 10 ราย (ร้อยละ 5.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.86 

          ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 97 

ราย (ร้อยละ 48.50) ระดับปานกลางจ านวน 67 ราย (ร้อยละ 33.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 29 ราย 

(ร้อยละ 14.50) และระดับน้อยจ านวน 7 ราย (ร้อยละ 3.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.74 

           เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

7. ด้านเกณฑ์การก าหนดราคารับซ้ือผลผลิต แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 1 หวัขอ้ คือ 

     7.1 ราคาที่รับซ้ือผลผลิตมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด 

          พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 76 

ราย (ร้อยละ 38.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 58 ราย (ร้อยละ 29.00) ระดับปานกลางจ านวน 54 ราย 

(ร้อยละ 27.00) และระดบัน้อยจ านวน 12 ราย (ร้อยละ 6.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.90 

          ในด้านความพึงพอใจหลังเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกอยูใ่นระดับปานกลางมี

จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 38.50) ระดับมากจ านวน 72 ราย (ร้อยละ 36.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 40 

ราย (ร้อยละ 20.00) และระดบัน้อยจ านวน 11 ราย (ร้อยละ 5.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและ

แปรผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.71           

                      เม่ือเปรียบเทียบระดับความส าคญัของความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

 8. ด้านความสามารถทางด้านการตลาดของสหกรณ์ แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย 2 หวัขอ้ คือ  

   8.1 การแสวงหาตลาดรองรับผลผลิตมีความเหมาะสม 
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          พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัปานกลางมีจ านวน 

84 ราย (ร้อยละ 42.00) ระดบัมากจ านวน 69 ราย (ร้อยละ 34.50) ระดบัมากที่สุดจ านวน 42 ราย (ร้อย

ละ 21.00) และระดบัน้อยจ านวน 5 ราย (ร้อยละ 2.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปรผลรวม

พบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.74 

           ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 87 

ราย (ร้อยละ 43.50) ระดับปานกลางจ านวน 70 ราย (ร้อยละ 35.00) ระดับมากที่สุดจ านวน 36 ราย 

(ร้อยละ 18.00) และระดบัน้อยจ านวน 7 ราย (ร้อยละ 3.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.76 

            เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของความคาดหวงัและความพงึพอใจของเกษตรกร

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

        8.2 การจัดการด้านขนส่ง สถานที่รับซ้ือและการกระจายผลผลิต 

           พบว่า ความคาดหวงัก่อนเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 79 

ราย (ร้อยละ 39.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 58 ราย (ร้อยละ 29.00) ระดับปานกลางจ านวน 57 ราย 

(ร้อยละ 28.50) และระดับน้อยจ านวน 6 ราย (ร้อยละ 3.00) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความคาดหวงัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.95 

            ในดา้นความพึงพอใจหลงัเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 85 

ราย (ร้อยละ 42.50) ระดับมากที่สุดจ านวน 69 ราย (ร้อยละ 34.50) ระดับปานกลางจ านวน 33 ราย 

(ร้อยละ 16.50) และระดบัน้อยจ านวน 13 ราย (ร้อยละ 6.50) ในภาพรวมจากการหาค่าเฉล่ียและแปร

ผลรวมพบวา่ เกษตรกรมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.05 

            เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัความคาดหวงัและความพงึพอใจของเกษตรกรพบว่า 

อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั (ตารางที่ 10,11) 

 เม่ือน าคะแนนเฉล่ียทั้ง 18 ด้านมาวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉล่ียรวมของความ

คาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดเ้ท่ากบัร้อยละ 3.90 แสดงวา่ ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัความส าคญัระดบั

มาก และคะแนนเฉล่ียรวมของพึงพอใจหลังสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดเ้ท่ากบัร้อยละ 3.98 ซ่ึงจดัอยูใ่น

ระดบัความส าคญัระดับมาก จากการเปรียบเทียบระดับความส าคญัทั้งก่อนและหลังสมัครเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์จะมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.08 แต่ก็ยงัอยู่ในระดับความส าคัญระดับมาก

เช่นเดียวกนั   
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ตารางที่ 4.10 ความคาดหวงัก่อนของเกษตรกรที่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดล าปาง  

รายการ 
ความคาดหวังก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก         

มากทีสุ่ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยทีสุ่ด (1) รวม ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ความหมาย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ 

          
    

1.1 ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เช่น เงินปันผล 39 19.50 96 48.00 48 24.00 16 8.00 1 0.50 200 100 3.78 มาก 
1.2 ดอกเบ้ียเงินฝากมีความเหมาะสม 36 18.00 74 37.00 87 43.50 3 1.50 0 0.00 200 100 3.72 มาก 
1.3 ดอกเบ้ียเงินกูมี้ความเหมาะสม 

 
34 17.00 88 44.00 71 35.50 7 3.50 0 0.00 200 100 3.75 มาก 

1.4 ระยะเวลาในการช าระหน้ีเงินกูมี้ความเหมาะสม 38 19.00 89 44.50 65 32.50 8 4.00 0 0.00 200 100 3.79 มาก 
2. ด้านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก 

          
    

2.1 ขั้นตอนการสมคัรมีความเหมาะสม 47 23.50 98 49.00 48 24.00 7 3.50 0 0.00 200 100 3.93 มาก 
2.2 เง่ือนไข ระเบียบกฎเกณฑไ์ม่ซกัซอ้น 52 26.00 83 41.50 60 30.00 5 2.50 0 0.00 200 100 3.91 มาก 

3. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          
    

3.1 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมีความโปร่งใส 48 24.00 109 54.50 42 21.00 1 0.50 0 0.00 200 100 4.02 มาก 
3.2 การเปิดโอกาสให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 54 27.00 110 55.00 33 16.50 3 1.50 0 0.00 200 100 4.08 มาก 
4. ด้านความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ 

          
    

4.1 การบริหารงานของผูจ้ดัการและคณะกรรมการมีความเหมาะสม 41 20.50 120 60.00 38 19.00 1 0.50 0 0.00 200 100 4.01 มาก 

4.2 การบริหารงานในธุรกิจดา้นอื่น เช่น ป๊ัมน ้ ามนั  94 47.00 76 38.00 22 11.00 8 4.00 0 0.00 200 100 4.28 มากท่ีสุด 

การจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 
 

              4.3 การส่งเสริมให้ความรู้หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการผลิตสับปะรด 57 28.50 111 55.50 26 13.00 6 3.00 0 0.00 200 100 4.10 มาก 
4.4 การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได ้ 41 20.50 93 46.50 57 28.50 9 4.50 0 0.00 200 100 3.83 มาก 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

รายการ 

ความคาดหวังก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก         

มากทีสุ่ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยทีสุ่ด (1) 
รวม ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ความหมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. ด้านความสะดวกในการขอรับบริการ 

          
    

5.1 ที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม สะดวกต่อการให้บริการ 38 19.00 92 46.00 62 31.00 8 4.00 0 0.00 200 100 3.80 มาก 
5.2 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 51 25.50 71 35.50 63 31.50 15 7.50 0 0.00 200 100 3.79 มาก 
6. ด้านเกณฑ์การรับซ้ือผลผลิต 

          
    

6.1 มาตรฐานในการก าหนดเกณฑก์ารรับซ้ือผลผลิตมีความเหมาะสม 47 23.50 87 43.50 56 28.00 10 5.00 0 0.00 200 100 3.86 มาก 
7. ด้านเกณฑ์การก าหนดราคารับซ้ือผลผลิต 

          
    

7.1 ราคาที่รับซ้ือผลผลิตมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาตลาด 58 29.00 76 38.00 54 27.00 12 6.00 0 0.00 200 100 3.90 มาก 
8. ด้านความสามารถทางด้านการตลาดของสหกรณ์ 

          
    

8.1 การแสวงหาตลาดรองรับผลผลิตมีความเหมาะสม 42 21.00 69 34.50 84 42.00 5 2.50 0 0.00 200 100 3.74 มาก 
8.2 การจัดการด้านขนส่ง สถานที่รับซ้ือและการกระจายผลผลิต 58 29.00 79 39.50 57 28.50 6 3.00 0 0.00 200 100 3.95 มาก 

ผลรวม                         3.90 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.11 ความพงึพอใจหลงัของเกษตรกรที่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดล าปาง  

รายการ 
ความพึงพอใจหลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก         

มากทีสุ่ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยทีสุ่ด (1) 
รวม ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ความหมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ 
          

    
1.1 ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ เช่น เงินปันผล 47 23.50 97 48.50 46 23.00 8 4.00 2 1.00 200 100 3.90 มาก 
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากมีความเหมาะสม 63 31.50 85 42.50 50 25.00 2 1.00 0 0.00 200 100 4.05 มาก 
1.3 ดอกเบี้ยเงินกูมี้ความเหมาะสม 25 12.50 97 48.50 72 36.00 6 3.00 0 0.00 200 100 3.71 มาก 
1.4 ระยะเวลาในการช าระหน้ีเงินกูมี้ความเหมาะสม 23 11.50 98 49.00 74 37.00 5 2.50 0 0.00 200 100 3.70 มาก 
2. ด้านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก 

          
    

2.1 ขั้นตอนการสมคัรมีความเหมาะสม 81 40.50 95 47.50 24 12.00 0 0.00 0 0.00 200 100 4.29 มากที่สุด 
2.2 เงื่อนไข ระเบียบกฎเกณฑไ์ม่ซกัซอ้น 44 22.00 111 55.50 42 21.00 3 1.50 0 0.00 200 100 3.98 มาก 
3. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          
    

3.1 การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่มีความโปร่งใส 59 29.50 115 57.50 24 12.00 2 1.00 0 0.00 200 100 4.16 มาก 
3.2 การเปิดโอกาสให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 83 41.50 96 48.00 21 10.50 0 0.00 0 0.00 200 100 4.31 มากที่สุด 
4. ด้านความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ 

          
    

4.1 การบริหารงานของผูจ้ดัการและคณะกรรมการมีความเหมาะสม 46 23.00 115 57.50 38 19.00 1 0.50 0 0.00 200 100 4.03 มาก 
4.2 การบริหารงานในธุรกิจดา้นอื่น เช่น ป๊ัมน ้ ามนั  88 44.00 83 41.50 26 13.00 2 1.00 1 0.50 200 100 4.28 มากที่สุด 
การจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 

 
              4.3 การส่งเสริมให้ความรู้หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการผลิตสับปะรด 91 45.50 88 44.00 20 10.00 1 0.50 0 0.00 200 100 4.35 มากที่สุด 

4.4 การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได ้ 34 17.00 106 53.00 50 25.00 7 3.50 3 1.50 200 100 3.81 มาก 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

รายการ 
ความพึงพอใจหลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก         

มากทีสุ่ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยทีสุ่ด (1) 
รวม ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ความหมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. ด้านความสะดวกในการขอรับบริการ 

          
    

5.1 ที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม สะดวกต่อการให้บริการ 57 28.50 90 45.00 39 19.50 12 6.00 2 1.00 200 100 3.94 มาก 
5.2 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 58 29.00 90 45.00 40 20.00 10 5.00 2 1.00 200 100 3.96 มาก 
6. ด้านเกณฑ์การรับซ้ือผลผลิต 

          
    

6.1 มาตรฐานในการก าหนดเกณฑก์ารรับซ้ือผลผลิตมีความเหมาะสม 29 14.50 97 48.50 67 33.50 7 3.50 0 0.00 200 100 3.74 มาก 
7. ด้านเกณฑ์การก าหนดราคารับซ้ือผลผลิต 

          
    

7.1 ราคาที่รับซ้ือผลผลิตมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาตลาด 40 20.00 72 36.00 77 38.50 11 5.50 0 0.00 200 100 3.71 มาก 
8. ด้านความสามารถทางด้านการตลาดของสหกรณ์ 

          
    

8.1 การแสวงหาตลาดรองรับผลผลิตมีความเหมาะสม 36 18.00 87 43.50 70 35.00 7 3.50 0 0.00 200 100 3.76 มาก 
8.2 การจัดการด้านขนส่ง สถานที่รับซ้ือและการกระจายผลผลิต 69 34.50 85 42.50 33 16.50 13 6.50 0 0.00 200 100 4.05 มาก 

ผลรวม                         3.98 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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4.8 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 

 จากการศึกษาปัญหาของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์พบว่า 

เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มมีปัญหาในด้านต่างๆทั้ งหมด 6 ด้านได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับราคาสับปะรดไม่

แน่นอน ปัญหาสับปะรดเน่าเน่ืองจากสภาพอากาศ โรคและแมลง ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูงอาทิเช่น 

ค่าปุ๋ ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน ปัญหาดา้นตลาดรับซ้ือผลผลิตมีน้อย ปัญหาดา้นขนบรรทุกส าหรับ

ขนส่งผลิต ปัญหาที่ตั้งของสหกรณ์อยูไ่กล สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 4.8.1 ปัญหาราคาสับปะรดไม่แน่นอน   

        โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ราคาสับปะรดไม่แน่นอนเป็น

ปัญหาจ านวน 111 รายคิดเป็นร้อยละ 27.75 ทั้งน้ีปัญหาราคาสับปะรดไม่แน่นอนส่วนใหญ่จะเกิดจาก

สาเหตุในดา้นความผนัผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลท าให้อุตสาหกรรม

แปรรูปสบัปะรดที่เนน้เป็นการส่งออกเป็นหลกัตอ้งชะลอหรือลดก าลงัการผลิต เป็นเหตุให้เกิดปัญหา

สบัปะรดลน้ตลาด ราคาสบัปะรดจึงไม่แน่นอนและตกต ่าในที่สุด 

        ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมีทั้งหมดจ านวน 54 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 27.00 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกมีจ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.50 เม่ือเปรียบเทียบ

ปัญหาดงักล่าวพบวา่ เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมากกวา่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก

จ านวน 3 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 (ตารางที่ 4.12) 

4.8.2 ปัญหาสับปะรดเน่าเสียเน่ืองจากสภาพอากาศ โรค แมลง  

          โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สับปะรดเน่าเสียง่ายเป็น

ปัญหาจ านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.75 เน่ืองจากสับปะรดเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี 

เกษตรกรบางรายเลือกปลูกในช่วงฤดูฝนบางช่วงฝนตกหนัก ท าให้หน่อหรือจุกที่ปลูกเน่าเสียไดง่้าย 

ส่งผลท าใหผ้ลผลิตที่เก็บเก่ียวไม่ไดต้ามที่ตั้งไว ้

         ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมีทั้งหมดจ านวน 50 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกมีจ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.50 เม่ือเปรียบเทียบ

ปัญหาดงักล่าวพบวา่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

จ านวน 1 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 (ตารางที่ 4.12) 
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4.8.3 ปัญหาต้นทนุการผลิตสูงเช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง 

        โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ตน้ทุนการผลิตสูงเป็นปัญหา

จ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.50 ทั้งน้ีปัญหาตน้ทุนการผลิตสูงเช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลงเกิดจากสาเหตุ

ตน้ทุนในการผลิตสินคา้ดงักล่าวทยอยปรับราคาขึ้น ท าใหเ้กษตรกรตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนสูงตามไป

ดว้ย แต่มีเกษตรกรบางรายสามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้โดยหันไปปลูกสับปะรดตามแบบเกษตร

อินทรียท์ี่ทางกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรใหค้  าแนะน า ซ่ึงส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกร

และผูบ้ริโภคที่จะไดผ้ลผลิตที่ปราศจากสารเคมีตกคา้งและยงัสามารถลดตน้ทุนการผลิตอีกดว้ย 

         ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมีทั้งหมดจ านวน 45 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 22.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกมีจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50 เม่ือเปรียบเทียบ

ปัญหาดงักล่าวพบวา่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

จ านวน 4 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 (ตารางที่ 4.12) 

4.8.4 ปัญหาตลาดรับซ้ือผลผลิตสับปะรดมีน้อย  

          โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ตลาดรับซ้ือผลผลิตมีนอ้ยเป็น

ปัญหาจ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.25 เน่ืองจากตลาดการรับซ้ือสับปะรดส่วนใหญ่จะเป็นตลาด

แบบผูกขาด ที่มีการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดให้แก่โรงงานแปรรูปสับปะรดโดยผ่านการท าพนัธะ

สญัญาซ้ือขาย ท าใหเ้กษตรกรขาดโอกาสในการเลือกตลาดที่หลากหลายเพือ่จ  าหน่ายสบัปะรด 

        ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมีทั้งหมดจ านวน 27 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 13.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกมีจ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.00 เม่ือเปรียบเทียบ

ปัญหาดังกล่าวพบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในด้านน้ีน้อยกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็น

สมาชิกจ านวน 3 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 (ตารางที่ 4.12)  

4.8.5 ปัญหารถขนส่งหายาก  

                   โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รถขนส่งผลผลิตหายากเป็น

ปัญหาจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.50 ทั้ งน้ีปัญหารถขนส่งหายาก เน่ืองจากตลาดการรับซ้ือ

สับปะรดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดแบบผูกขาด ที่มีการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดให้แก่โรงงานแปรรูป

สับปะรดโดยผ่านการท าพันธะสัญญาซ้ือขาย ท าให้เกษตรกรขาดโอกาสในการเลือกตลาดที่

หลากหลายเพือ่จ  าหน่ายสบัปะรด 
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                    ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมีทั้งหมดจ านวน 19 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 9.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกมีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.50 เม่ือเปรียบเทียบ

ปัญหาดงักล่าวพบวา่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

จ านวน 4 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 (ตารางที่ 4.12) 

4.8.6 ปัญหาที่ต้ังของสหกรณ์อยู่ไกล  

        โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ที่ต ั้งของสหกรณ์เป็นปัญหา

จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.25 เน่ืองจากเกษตรกรที่ไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกเห็นวา่ สถานที่ตั้งของ

สหกรณ์ควรจะอยู่ในเส้นทางที่หาง่าย สะดวกต่อการติดต่อ แต่ที่ตั้งของสหกรณ์ในปัจจุบันนั้ น

ค่อนขา้งจะหายากเน่ืองจากในอดีตที่ตั้งของสหกรณ์อยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสด็จ แต่ด้วย

พื้นที่ในการด าเนินงานกิจการของสหกรณ์มีจ ากดัประกอบกบัเป็นสัญญาเช่า สหกรณ์ฯจึงตดัสินใจ

เปล่ียนที่ตั้งใหม่โดยใหมี้พื้นที่เพิม่มากขึ้น ท าใหต้อ้งอยูห่่างไกลแหล่งชุมชนออกไป  

         ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในดา้นน้ีมีทั้งหมดจ านวน 5 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 2.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกมีจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00 เม่ือเปรียบเทียบปัญหา

ดังกล่าวพบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบปัญหาในด้านน้ีน้อยกว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก

จ านวน 3 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 1.50  (ตารางที่ 4.12) 

ตารางที่ 4.12 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรตวัอยา่ง 

ปัญหาและอุปสรรค 

เกษตรกรที่ 
เป็นสมาชิก 

เกษตรกรที่ 
ไม่เป็นสมาชิก 

เกษตรกรทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

1.  ราคาสับปะรดไม่แน่นอน 54 27.00 57 28.50 111 27.75 

2. สับปะรดเน่าเสียหายเน่ืองจากสภาพอากาศ โรค 50 25.00 49 24.50 99 24.75 

3.  ตน้ทุนการผลิตสูง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 45 22.50 41 20.50 86 21.50 

4.  ตลาดรับซ้ือมีนอ้ย 27 13.50 30 15.00 57 14.25 

5.  รถขนส่งหายาก 19 9.50 15 7.50 34 8.50 

6. ท่ีตั้งสหกรณ์อยูไ่กล 5 2.50 8 4.00 13 3.25 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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4.9 โอกาสในการเป็นสมาชิกต่อไปในอนาคตของเกษตรกร 

 จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมัครเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

ความคาดหวงัก่อนและความพึงพอใจหลงัของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ รวมทั้งปัญหาและ

อุปสรรคของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ท าให้ทราบวา่โอกาสในการเป็น

สมาชิกต่อไปในอนาคตของเกษตรกร  ไดด้งัน้ี 

 4.9.1 เกษตรกรที่จะตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป  

          โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ตดัสินใจที่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป

จ านวน 248 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.00 

        ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยูก่่อนแลว้และตดัสินใจที่จะเป็นสมาชิกต่อไปมีจ านวน 

180 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกและตดัสินใจที่จะเขา้เป็นสมาชิกจ านวน 

68 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.00 เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและ

ยนิดีที่จะเป็นสมาชิกต่อไปมีจ านวนมากกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 

56.00 (ตารางที่ 4.13) 

 4.9.2 เกษตรกรที่จะไม่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์  

                          โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ตดัสินใจที่จะไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์

ต่อไปจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.25 

        ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้วและตดัสินใจที่จะไม่เป็นสมาชิกต่อไปมี

จ านวน1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกและตดัสินใจที่จะไม่เขา้เป็นสมาชิก

จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิก

และตดัสินใจที่จะไม่เป็นสมาชิกต่อไปมีจ านวนนอ้ยกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 31 ราย คิด

เป็นร้อยละ 15.50 (ตารางที่ 4.13) 

 4.9.3 เกษตรกรที่ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่อไปหรือไม่  

                         โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจว่าจะตดัสินใจที่จะเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ต่อไปจ านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.75 
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       ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้วและยงัไม่แน่ใจว่าจะเป็นสมาชิกต่อไปมี

จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.50 ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกและยงัไม่แน่ใจว่าจะเป็นสมาชิก

ต่อไปมีจ านวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มพบว่า เกษตรกรที่

เป็นสมาชิกและยงัไม่แน่ใจที่จะเป็นสมาชิกต่อไปมีจ านวนน้อยกวา่เกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกจ านวน 

81 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.50 (ตารางที่ 4.13) 

ตารางที่ 4.13 โอกาสในการเป็นสมาชิกต่อไปในอนาคตของเกษตรกรตวัอยา่ง 

การเป็นสมาชิกต่อไปในอนาคต 

เกษตรกรที่ 
เป็นสมาชิก 

เกษตรกรที่ 
ไม่เป็นสมาชิก 

เกษตรกรทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

200 100 200 100 400 100 

เป็น 180 90.00 68 34.00 248 62.00 

ไม่เป็น 1 0.50 32 16.00 33 8.25 

ไม่แน่ใจ 19 9.50 100 25.00 119 29.75 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นชาย ส่วนกลุ่มท่ี

ไม่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหญิง โดยกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะมีอายุโดยเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่

เป็นสมาชิก เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเหมือนกัน โดยกลุ่ม

เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกจะมีประสบการณ์และมีพื้นท่ีปลูกสับปะรดมากกวา่เกษตรกรท่ีไม่เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ 

 ในด้านเศรษฐกิจพบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีรายได้และรายจ่ายต ่ากว่า 100,000 

บาทต่อปี มีตน้ทุนการผลิตน้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี มีหน้ีสินมากกว่า 200,000 บาทต่อปี ในขณะท่ี

เกษตรกรกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่มีผลผลิตสับปะรดมากกวา่ 20 ตนัต่อปี แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่

เป็นสมาชิกกลบัมีผลผลิตสับปะรดไดเ้พียง 1-10 ตนัต่อปี 

ดา้นการผลิตและดา้นการตลาดพบวา่ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มจะท าการปลูกสับปะรดตลอดทั้งปี 

โดยกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกจะเน้นปลูกดว้ยหน่อ ในขณะกลุ่มท่ีไม่เป็นสมาชิกจะเน้นท่ีการปลูกทั้งหน่อ

และจุก และเก็บเก่ียวผลผลิตสับปะรด 1-10 คร้ังต่อปี  เกษตรกรกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะ

จ าหน่ายสับปะรดทั้ง 2 รูปแบบคือ ส่งโรงงานและขายผลสด ส่วนเกษตรกรกลุ่มท่ีไม่เป็นสมาชิกส่วน

ใหญ่จะขายส่งให้โรงงานเพียงแห่งเดียว เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะจ าหน่ายสับปะรดทาง

ช่องทางท่ีผา่นตวัแทนของโรงงานหรือบริษทั และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัสับปะรดโดย

ผ่านเพื่อนบา้นท่ีเป็นเกษตรกรดว้ยกนั เกษตรกรกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะไดรั้บโอกาสในการ

อบรมเก่ียวกบัสับปะรดมากกวา่เกษตรกรกลุ่มท่ีไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ในดา้นความเส่ียงท่ีมีผล

ต่อการปลูกสับปะรดของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ประสบภาวะ

ความเส่ียงดา้นการตลาดและดา้นราคานอ้ยกวา่เกษตรกรท่ีไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
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 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ท่ีได้

จากการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิทพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการปลูกสับปะรด แหล่งเงินทุน ตน้ทุนการผลิต โอกาสใน

การได้อบรมเก่ียวกับสับปะรดและความเส่ียงด้านการตลาด ส่วนปัจจยัด้านเพศ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการเก็บเก่ียว ปริมาณผลผลิต และความเส่ียงดา้นราคา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกร

ในการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

 ส าหรับผลการศึกษาในด้านความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและความพึงพอใจท่ี

ไดรั้บหลงัจากสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ภายใตส้มมติฐาน 2 ขอ้คือ มีความแตกต่างกนัและไม่

แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจทั้ง 8 ดา้นพบว่า มีความแตกต่างกนัท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนและมี

มากกวา่ความคาดหวงัก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิก โดยทั้งความคาดหวงัและความพึงพอใจเกษตรกรให้

ความส าคญัในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

 ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่พบจากการปลูกสับปะรดมากท่ีสุด

คือ ปัญหาราคาสับปะรดไม่แน่นอน รองลงมาคือ ปัญหาสับปะรดเน่าเสียหาย ต้นทุนการผลิตสูง 

ตลาดรับซ้ือผลผลิตนอ้ย รถขนส่งหายากและท่ีตั้งของสหกรณ์อยูไ่กล ตามล าดบั 

5.2 อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของผกายมาศ (2550) ท่ีท าการศึกษาการตลาด

สับปะรดของเกษตรกรต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ดา้นการตลาดและปัญหาของเกษตรกรในการปลูกสับปะรด จากการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกษตรกร

พบมากคือ ปัญหาตลาดรับซ้ือผลผลิตมีนอ้ยประกอบกบัเกษตรกรบางรายไม่สามารถหาตลาดจ าหน่าย

ผลผลิตเองได้ ส่งผลท าให้พ่อคา้คนกลางท่ีมีรับซ้ือผลผลิตกดราคารับซ้ือให้ต ่ากว่าราคาตลาด และ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรรองลงมาคือ ปัญหาดา้นตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีปรับราคาสูงข้ึน อาทิเช่น 

ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง แรงงาน เป็นตน้  

งานวจิยัของกฤษฎา (2549) ท่ีท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ

แปลงทรัพยสิ์นเป็นทุนของเกษตรกรในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดัศรีสะเกษ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การตดัสินใจของเกษตรกรไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจของโครงการ ความตอ้งการเงินทุน รายไดสุ้ทธิ

จากการเกษตรและจ านวนกิจกรรมท่ีเกษตรกรเข้าร่วม โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของถาวร (2550) ท่ีท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิต

กาแฟคัว่บดของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีก้าต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคั่วบด ผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมกลุ่มกลุ่มกาแฟคัว่บดของเกษตรกรคือ การ

มีท่ีดินเป็นของตนเอง ขนาดพื้นท่ีปลูก รายไดจ้ากการขาย จ านวนแรงงาน การกูเ้งินจาแหล่งเงินทุน 

การรับรู้ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ในการเขา้รับการฝึกอบรม และงานวิจยัของงามฉวี (2552) 

ซ่ึงท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามหลกัการเกษตรดีท่ี

เหมาะสมของเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้

ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร จากผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของ

เกษตรกร ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารดา้นการเกษตร ประสบการณ์ในการผลิต การอบรมความรู้เก่ียวกบั

การผลิตและทศันคติท่ีมีต่อการผลิตสับปะรด 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

         1. จากการศึกษาเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่า ความเส่ียงด้านการตลาดมีผลต่อ

การปลูกสับปะรดและการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งเผชิญสภาพตลาด

แบบผกูขาดโดยโรงงานแปรรูปท่ีรับซ้ือผลผลิต ส่งผลท าให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกหรือไม่มีตลาดอ่ืน

ท่ีเป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตได้ ดังนั้ นสหกรณ์จึงควรหาช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหน่ึงโดยการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนในการจดัหา

ช่องทางการจ าหน่าย เช่น งานแสดงสินค้า การจ าหน่ายยงัห้างสรรพสินค้า เป็นต้น รวมทั้งมีการ

ส่งเสริมอาชิพส าหรับกลุ่มแม่บา้นในบริเวณใกลเ้คียงสหกรณ์ให้รวมกลุ่มกนัท าการแปรรูปสับปะรด

ในรูปแบบต่างๆเช่น สับปะรดกวน ลูกหยีสับปะรด กระดาษจากใยสับปะรด เพื่อเป็นการพฒันา

กระบวนการผลิตอยา่งครบวงจรทั้งดา้นการผลิตในรูปแบบผลสด การแปรรูปผลิตภณัฑแ์ละการจดัหา



 

71 

 

ช่องทางการตลาดในการจ าหน่วยสินคา้ ท่ีจะส่งผลท าให้เกษตรกรมีรายไดจ้ากผลผลิตสับปะรดใน

รูปแบบต่างๆเพิ่มมากข้ึน 

        2. สหกรณ์ควรจะเป็นคนกลางในการสร้างอ านาจต่อรองกบัโรงงานแปรรูปสับปะรด

และกลุ่มพอ่คา้คนกลางท่ีรับซ้ือผลผลิต เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กษตรกรเผชิญปัญหาความเส่ียงในดา้นราคา

ท่ีถูกกดราคาให้ต ่าลงและเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาผลผลิตสับปะรดท่ีมีมากเกินความตอ้งการของโรงงาน 

ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลผลิตเน่าเสียได ้

        3. เน่ืองจากโอกาสในการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัสับปะรดมีผลต่อเกษตรกรในการ

ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ดงันั้น สหกรณ์ควรร่วมมือกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการจดั

อบรมเก่ียวกบัสับปะรดให้มากยิ่งข้ึน เช่น การจดัการผลิตอย่างเหมาะสม การปลูกสับปะรดแบบ

เกษตรอินทรียห์รือตามหลกั GAP เป็นตน้ เพื่อให้เกษตรกรไดมี้แนวทางในการวางแผนการผลิต อนั

จะก่อให้เกิดการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้สามารถแข่งขนัใน

ตลาดได ้

        4. จากการศึกษาเกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีเงินทุนเป็นของตนเองในการปลูก

สับปะรด แต่ยงัมีเกษตรกรบางส่วนท่ีต้องแสวงหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืน เช่น การกู้เงินจากธกส. , 

กองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการกู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ดงันั้นในฐานะท่ีสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล าปางเป็น

หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเผชิญปัญหาเก่ียวกบัการปลูกสับปะรดทั้งดา้นการผลิต 

การตลาดและการเงิน สหกรณ์จึงควรเป็นศูนยก์ลางแหล่งเงินทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดย

การให้สินเช่ือในอตัราท่ีต ่าท าให้เกษตรกรได้น าเงินทุนไปใช้ในการพฒันาการผลิต รวมทั้งมีการ

ส่งเสริมการออมให้แก่เกษตรกรโดยการท าบนัทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เกษตรกรไดรู้้จกัวางแผน

การเงินและสามารถมีเงินทุนส าหรับใชใ้นการปลูกคร้ังต่อไปได ้

        5.ในด้านต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ท าให้เกษตรกรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้ งค่าปุ๋ย ค่า

ฮอร์โมน ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต สหกรณ์ควรจดัหาปัจจยัการผลิตดงักล่าวมาจ าหน่าย

ให้แก่เกษตรกรในราคาท่ีใกลเ้คียงหรือต ่ากว่ากบัตลาดทัว่ไปหรือจ าหน่ายดว้ยการให้เครดิต เพื่อให้

เกษตรกรไดมี้เงินทุนหมุนเวยีนในการผลิต 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

          1. ควรมีการศึกษาถึงระบบการปลูก การจดัการ และการใชปั้จจยัการผลิตในการปลูก

สับปะรดท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรสามารถน าไปวาง

แผนการผลิตและควบคุมตน้ทุนการผลิต ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่เกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื 

        2. ควรมีการศึกษาด้านการตลาดในเชิงพาณิชยท์ั้ งเร่ืองการหาช่องทางการจ าหน่ายท่ี

หลากหลายในการจ าหน่ายผลสด รวมทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ของผลผลิตสับปะรดให้มีมูลค่ามากข้ึน

โดยการน าผลผลติไปแปรรูปเช่น การท าสับปะรดกวน การท ากระดาษจากใยสับปะรด เป็นตน้ 

            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

บรรณานุกรม 
 

กฤษฎา ลีประพนัธ์กุล. 2549. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น

ทุนของเกษตรกรในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดัศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรกรศาสตร์. 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์. 2556. โครงสร้างอุตสาหกรรมสับปะรด. [ระบบออนไลน์].  

 แหล่งท่ีมา: http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=1430 [20 กนัยายน 2556]. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2556. สับปะรดราคาตกต ่า สหกรณ์ช่วยน าพาพน้วกิฤติ. [ระบบออนไลน์].  

 แหล่งท่ีมา: http://www.oie.go.th/vc-pineapple/index.php/pineapple-industry/structure 

 [20 กนัยายน 2556]. 

งามฉว ีจนัเทพา. 2552. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตร            

ท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง. การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ชญาภา โชติยะสิทธิ.  2548. การวเิคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทนและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ

เกษตรกรในการปลูกผกัไร้สารพิษในอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา.  

 วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจการเกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ชลธร์ เจริญรัตน์. 2536. การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปลูกสับปะรดแบบมีสัญญาผกูพนัของ

โรงงานแปรรูปสับปะรดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

โชคชยั ใจเฉพาะ. 2553. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมระบบการผลิตสับปะรดตราสัญญา

ขอ้ตกลงล่วงหนา้ของเกษตรกรเพื่อผลิตสับปะรดกระป๋อง. การคน้ควา้แบบอิสระ

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



 

74 

 

ถาวร สุภาวงค.์ 2550. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดของเกษตรกรผูป้ลูก

กาแฟอาราบีกา้ ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระ

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

นรินทร์ ศรีวชิยั. 2547. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปลูกมาเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีพนัธะสัญญาใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาส่งเสริม

การเกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 2534. เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจัย. 

กรุงเทพฯ: สคลเจริญพาณิชย.์ 

บุญสม วราเอกศิริ. 2529. การส่งเสริมการเกษตร: หลักการและวิธีการ. เชียงใหม:่ ภาควชิาส่งเสริม

การเกษตร สถาบนัเทคโนโลยเีกษตรแม่โจ.้ 

ผกายมาศ สิงห์ขร. 2550. การตลาดสับปะรดของเกษตรกรต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง.  

 วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 

ไพรัช เมืองครุธ. 2542. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูผ้ลิตสับปะรดปีการ

เพาะปลูก 2539/40 วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร. 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ยทุธ ไกยวรรณ์. 2553. หลกัสถิติวจิยัและการใชโ้ปรแกรม SPSS. พมิพค์ร้ังท่ี 1. ส านกัพิมพแ์ห่ง

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สมคิด บางโม. 2548. องค์การและการจัดการ. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์. 

สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต์. 2540. ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศ

แบบมีสัญญาผกูพนัในจงัหวดัล าปาง. การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง. 2555. รายงานการผลิตพืชจงัหวดัล าปางปีการเพาะปลูก 2553/2554.  

 [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://www.korsorlampang.com//name=pagec                           

 [20 กนัยายน 2555]. 

 



 

75 

 

 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย.์ 2555. สับปะรดและผลิตภณัฑส์ับปะรด. [ระบบออนไลน์].  

 แหล่งท่ีมา: http://www.dft.go.th/Portals/0/ContentManagement/Document_Mod68.pdf  

 [25กนัยายน 2555]. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ของสับปะรดรายจงัหวดัปี 2555.  

 [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://www.oae.go.th/ewt_news.ph?nid=4371 [20 กนัยายน 2555]. 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าปาง.  2555. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555.  

 [ระบบ ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://webhost.cpd.go.th/lampang/data.html [20 กนัยายน 2555]. 

อารี เพชรผุด. 2530. มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ.์  

อารี วิบูลยพ์งศ์. 2549. เศรษฐมิติประยุกต์ส าหรับการตลาดเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

อชิรญา ไชยม. 2553. ความพึงพอใจของผูข้ายสินคา้ท่ีมีต่อการด าเนินงานตลาดถนนคนเดิน 

 ในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                           

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

Rogers, E.M., and Shoemarker. F.F.1971. Communication of innovation: A cross cutural approach.  

 New York: The free press. 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 77  

 

ภาคผนวก ก 

สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดล าปาง จ ากดั 

ประวตัิความเป็นมาของสหกรณ์ 

 สหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล ำปำง จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์เม่ือวนัท่ี 18 

กนัยำยน พ.ศ.2543 และเร่ิมด ำเนินงำนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำจนถึงปัจจุบนั โดยมีสมำชิกเร่ิมแรก 439 

รำยและเพิ่มข้ึนเร่ือยมำจนปัจจุบนัมีจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 1,054 รำย สหกรณ์จดัตั้งบนเน้ือท่ีทั้งหมด 

4 ไร่ อยูใ่นเขตพื้นท่ีต ำบลบำ้นเสด็จ อ ำเภอเมืองล ำปำง จงัหวดัล ำปำง  

 วตัถุประสงคใ์นก่อตั้งสหกรณ์เพื่อแกปั้ญหำสับปะรด ทั้งปัญหำรำคำผลผลิตตกต ่ำ เน่ืองจำก

มำจำกมีผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลำดมำก ดงันั้นสหกรณ์จึงตอ้งเป็นหน่วยงำนท่ีเขำ้มำมีบทบำทในกำร

ช่วยแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำว ภำยในกำรน ำหลกักำรของสหกรณ์เขำ้มำบริหำรงำน โดยมีฝ่ำยจดักำร

เป็นผูรั้บนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำรสหกรณ์ มำปฏิบติัตำมแผนท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีจ ำนวน 7 

คนดงัน้ี 

 นำงศิริพร  ช่ำงปณีตงั   ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำร 

 นำงสำวรัชนีกร ทะค ำสอน  ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีสินเช่ือ 

 นำยจกัรณรินทร์ เก๋ียงแกว้  ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด 

 นำงสำวกรรณิกำร์ กนัทำเงิน  ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 

 นำงสำวกรรณิกำร์ อินตะ๊พนัธ์  ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีบญัชี 

 นำยสมชำย เป๊กเตปิน   ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีสถำนีบริกำรน ้ำมนั 

 นำยค ำมูล  จกัร์งำม   ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั 
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หลกักำรบริหำรงำนของสหกรณ์ผูป้ลูกสับปะรดล ำปำง จ ำกดัโดยทัว่ไป 

1. ธุรกิจสินเช่ือ ไดแ้ก่ กำรใหเ้งินกูแ้ก่สมำชิกของสหกรณ์ฯ เพื่อใชใ้นกำรผลิตทำงกำรเกษตร โดยแบ่ง

ออกเป็นเงินกูร้ะยะสั้น ระยะปำนกลำงและระยะยำว 

2. ธุรกิจจดัหำสินคำ้มำจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ กำรจดัหำปัจจยักำรผลิตและสินคำ้อุปโภค บริโภคมำจ ำหน่ำย

ตำมควำมตอ้งกำรของสมำชิก เช่น พนัธ์ุพืช ปุ๋ย ยำปรำบศตัรูพืช เคร่ืองจกัรกลกำรเกษตร เป็นตน้ 

เพื่อบริกำรสมำชิกดว้ยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและรำคำยุติธรรม รวมทั้งธุรกิจจดัหำน ้ ำมนัซ่ึงไดมี้กำร

จดัตั้งป๊ัมน ้ำมนัของสหกรณ์ฯข้ึน 

3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ไดแ้ก่ กำรรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกเพื่อจ ำหน่ำย เช่น สับปะรด แตงโม มนั

แกว พุทรำ แตงไทย แคนตำลูป ส้มโอ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นกำรเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรอง ช่วยให้สมำชิก

จ ำหน่ำยผลิตผลไดร้ำคำดี ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกพอ่คำ้คนกลำง 

4. กำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก ได้แก่ กำรให้บริกำรรับฝำกเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทฝำก

ประจ ำจำกสมำชิก เพื่อใหส้มำชิกมีเงินออมเก็บไวใ้ชย้ำมจ ำเป็น  

5. กำรส่งเสริมอำชีพ เพื่อก่อให้เกิดรำยได้เสริม รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ ค  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรเกษตร

ใหแ้ก่เกษตรกรไดน้ ำไปปฏิบติัใชอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

--> RESET 

Initializing LIMDEP Version 9.0.1 (January 1, 2007). 

--> Rows;400$ 

Data matrix will have      400 rows and 500 columns. 

--> READ;FILE="C:\Users\Administrator.SKY123-

F0JT5NN4\Desktop\pig01[1].txt"$ 

--> DSTAT;Rhs=ONE,SEX,AGE,EDU,X,SOU,AREA,HAR,Q,INV,TRA,RMK,RPRI;Output=2$ 

Descriptive Statistics 

All results based on nonmissing observations. 

 

 

=============================================================================== 

Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 

=============================================================================== 

------------------------------------------------------------------------------ 

All observations in current sample 

------------------------------------------------------------------------------ 

SEX     |  .530000      .504715      .000000      2.00000          400       0 

AGE     |  51.2400      10.1556      20.0000      80.0000          400       0 

EDU     |  4.96750      2.75325      .000000      14.0000          400       0 

X       |  23.4825      11.0592      .000000      60.0000          400       0 

SOU     |  .652500      .476773      .000000      1.00000          400       0 

AREA    |  14.4613      10.5650      1.00000      60.0000          400       0 

HAR     |  13.4125      15.7408      1.00000      100.000          400       0 

Q       |  25.7075      48.9512      1.00000      900.000          400       0 

INV     |  57.2705      61.4679      1.00000      800.000          400       0 

TRA     |  .542500      .635771      .000000      6.00000          400       0 

RMK     |  .957500      .201980      .000000      1.00000          400       0 

RPRI    |  .992500      .863852E-01  .000000      1.00000          400       0 
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Correlation Matrix for Listed Variables 

 

              SEX      AGE      EDU        X      SOU     AREA      HAR        Q 

     SEX  1.00000   .09296   .08277  -.01495  -.14925   .12959   .17494   .00690 

     AGE   .09296  1.00000  -.48393   .58972  -.00861   .03372  -.03024   .08684 

     EDU   .08277  -.48393  1.00000  -.32865  -.05827   .05639   .17912   .03234 

       X  -.01495   .58972  -.32865  1.00000   .04139   .25376   .11320   .12813 

     SOU  -.14925  -.00861  -.05827   .04139  1.00000  -.00218  -.28175  -.07782 

    AREA   .12959   .03372   .05639   .25376  -.00218  1.00000   .32490   .39518 

     HAR   .17494  -.03024   .17912   .11320  -.28175   .32490  1.00000   .34750 

       Q   .00690   .08684   .03234   .12813  -.07782   .39518   .34750  1.00000 

 

 

              SEX      AGE      EDU        X      SOU     AREA      HAR        Q 

     INV   .00238   .07221   .05928   .11926   .07563   .53142   .03179   .26147 

     TRA   .03897   .02714   .14898   .08744  -.07931   .22347   .11457   .10457 

     RMK  -.04892  -.03778   .02004   .07316   .02843   .00099   .13166   .03651 

    RPRI   .03392  -.05794  -.03264  -.02506  -.06344   .01753   .05573   .00896 

 

               

 INV      TRA      RMK     RPRI 

     INV  1.00000   .30657   .04915   .00600 

     TRA   .30657  1.00000  -.11276  -.01700 

     RMK   .04915  -.11276  1.00000   .41261 

    RPRI   .00600  -.01700   .41261  1.00000 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลองโลจิท 

--> RESET 

Initializing LIMDEP Version 9.0.1 (January 1, 2007). 

--> Rows;400$ 

Data matrix will have      400 rows and 500 columns. 

--> READ;FILE="C:\Users\Administrator.SKY123-

F0JT5NN4\Desktop\pig01[1].txt"$ 

--> LOGIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,SEX,EDU,X,SOU,HAR,Q,INV,TRA,RMK,RPRI;Margin$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

+---------------------------------------------+ 

| Binary Logit Model for Binary Choice        | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Nov 09, 2014 at 01:44:16PM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              400     | 

| Iterations completed                  7     | 

| Log likelihood function       -195.8158     | 

| Number of parameters                 11     | 

| Info. Criterion: AIC =          1.03408     | 

|   Finite Sample: AIC =          1.03578     | 

| Info. Criterion: BIC =          1.14384     | 

| Info. Criterion:HQIC =          1.07755     | 

| Restricted log likelihood     -277.2589     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .2937437     | 

| Chi squared                    162.8861     | 

| Degrees of freedom                   10     | 

| Prob[ChiSqd > value] =         .0000000     | 

| Hosmer-Lemeshow chi-squared =  21.81398     | 

| P-value=  .00527 with deg.fr. =       8     | 

+---------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------

+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of 

X| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------

+ 

---------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant|   -5.85255302      1.60017375    -3.657   .0003 

 SEX     |     .37335285       .25321558     1.474   .1404    

.53000000 

 EDU     |     .06405397       .05075881     1.262   .2070   

4.96750000 

 X       |     .05217827       .01359489     3.838   .0001   

23.4825000 

 SOU     |     .55928606       .28787772     1.943   .0520    

.65250000 

 HAR     |     .01854391       .01177884     1.574   .1154   

13.4125000 
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 Q       |     .00414113       .00962018      .430   .6669   

25.7075000 

 INV     |     .01201032       .00384501     3.124   .0018   

57.2705000 

 TRA     |    2.00530854       .26571539     7.547   .0000    

.54250000 

 RMK     |    2.39371632       .93474120     2.561   .0104    

.95750000 

 RPRI    |    -.58577772      1.68917181     -.347   .7288    

.99250000 

 

+--------------------------------------------------------------------+ 

| Information Statistics for Discrete Choice Model.                  | 

|                            M=Model MC=Constants Only   M0=No Model | 

| Criterion F (log L)     -195.81583        -277.25887    -277.25887 | 

| LR Statistic vs. MC      162.88609            .00000        .00000 | 

| Degrees of Freedom        10.00000            .00000        .00000 | 

| Prob. Value for LR          .00000            .00000        .00000 | 

| Entropy for probs.       195.81583         277.25887     277.25887 | 

| Normalized Entropy          .70626           1.00000       1.00000 | 

| Entropy Ratio Stat.      162.88609            .00000        .00000 | 

| Bayes Info Criterion       1.12887           1.53608       1.53608 | 

| BIC(no model) - BIC         .40722            .00000        .00000 | 

| Pseudo R-squared            .29374            .00000        .00000 | 

| Pct. Correct Pred.        80.50000            .00000      50.00000 | 

| Means:       y=0    y=1    y=2    y=3    y=4    y=5     y=6   y>=7 | 

| Outcome     .5000  .5000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Pred.Pr     .5000  .5000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).     | 

|        Normalized entropy is computed against M0.                  | 

|        Entropy ratio statistic is computed against M0.             | 

|        BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.              | 

|        If the model has only constants or if it has no constants,  | 

|        the statistics reported here are not useable.               | 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of probabilities with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used are All Obs.            | 

+-------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------

+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error 

|b/St.Er.|P[|Z|>z]|Elasticity| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------

+ 

---------+Marginal effect for variable in probability 

 Constant|   -1.45982698       .39975383    -3.652   .0003 

 SEX     |     .09312698       .06316377     1.474   .1404    

.09423177 

 EDU     |     .01597725       .01266421     1.262   .2071    

.15152558 

 X       |     .01301505       .00339827     3.830   .0001    

.58349348 
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---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 SOU     |     .13891406       .07061015     1.967   .0491    

.17305042 

 HAR     |     .00462549       .00293738     1.575   .1153    

.11844399 

 Q       |     .00103294       .00239849      .431   .6667    

.05069683 

 INV     |     .00299578       .00095877     3.125   .0018    

.32755744 

 TRA     |     .50019257       .06619128     7.557   .0000    

.51806343 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 RMK     |     .44903764       .09073594     4.949   .0000    

.82085696 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 RPRI    |    -.14028943       .37797466     -.371   .7105   -

.26582843 

 

 

+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 

| ONE      | -1.45983 | 

| SEX      |   .09313 | 

| EDU      |   .01598 | 

| X        |   .01302 | 

| SOU      |   .13891 | 

| HAR      |   .00463 | 

| Q        |   .00103 | 

| INV      |   .00300 | 

| TRA      |   .50019 | 

| RMK      |   .44904 | 

| RPRI     |  -.14029 | 

+----------+----------+ 

 

+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 

| Logit    model for variable Y          | 

+----------------------------------------+ 

| Proportions P0= .500000   P1= .500000  | 

| N =     400 N0=     200   N1=     200  | 

| LogL=     -195.816 LogL0=    -277.259  | 

| Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = .38253  | 

+----------------------------------------+ 

|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .37164 |    .29374  |       .68179  | 

|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .36359 |    .49812  |       .33450  | 

+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwarz I.C.  | 

| Criteria        1.03408       1.14384  | 

+----------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------------+ 

|Predictions for Binary Choice Model.  Predicted value is | 
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|1 when probability is greater than  .500000, 0 otherwise.| 

|Note, column or row total percentages may not sum to     | 

|100% because of rounding. Percentages are of full sample.| 

+------+---------------------------------+----------------+ 

|Actual|         Predicted Value         |                | 

|Value |       0                1        | Total Actual   | 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|  0   |    164 ( 41.0%)|     36 (  9.0%)|    200 ( 50.0%)| 

|  1   |     42 ( 10.5%)|    158 ( 39.5%)|    200 ( 50.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|Total |    206 ( 51.5%)|    194 ( 48.5%)|    400 (100.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

 

 

 

======================================================================

= 

Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =  

.5000 

----------------------------------------------------------------------

- 

Prediction Success 

----------------------------------------------------------------------

- 

Sensitivity = actual 1s correctly predicted                     

79.000% 

Specificity = actual 0s correctly predicted                     

82.000% 

Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s    

81.443% 

Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s    

79.612% 

Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted       

80.500% 

----------------------------------------------------------------------

- 

Prediction Failure 

----------------------------------------------------------------------

- 

False pos. for true neg. = actual 0s predicted as 1s            

18.000% 

False neg. for true pos. = actual 1s predicted as 0s            

21.000% 

False pos. for predicted pos. = predicted 1s actual 0s          

18.557% 

False neg. for predicted neg. = predicted 0s actual 1s          

20.388% 

False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted      

19.500% 

======================================================================

= 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ T-Test 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 X1 3.02333 200 .574451 .040620 

Y1 3.88 200 .521 .037 

Pair 2 X2 2.96 200 .798 .056 

Y2 3.98 200 .698 .049 

Pair 3 X3 3.20833 200 .493891 .034923 

Y3 4.26667 200 .471405 .033333 

Pair 4 X4 3.15000 200 .472292 .033396 

Y4 4.03500 200 .470690 .033283 

Pair 5 X5 3.14 200 .532 .038 

Y5 4.11 200 .565 .040 

Pair 6 X6 3.00 200 .857 .061 

Y6 3.74 200 .745 .053 

Pair 7 X7 3.02 200 .562 .040 

Y7 3.87 200 .590 .042 

Pair 8 X8 3.04500 200 .583294 .041245 

Y8 3.92000 200 .529678 .037454 

 
  
 
Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 X1 & Y1 200 .071 .316 

Pair 2 X2 & Y2 200 .133 .060 

Pair 3 X3 & Y3 200 .173 .014 

Pair 4 X4 & Y4 200 .222 .002 

Pair 5 X5 & Y5 200 .080 .261 

Pair 6 X6 & Y6 200 .307 .000 

Pair 7 X7 & Y7 200 .330 .000 

Pair 8 X8 & Y8 200 .196 .005 
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Paired Samples Test 
 

  

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 X1 - Y1 -.85333 .747704 .052871 -.95759 -.74907 -16.140 199 .000 

Pair 2 X2 - Y2 -1.02 .987 .070 -1.16 -.88 -14.613 199 .000 

Pair 3 X3 - Y3 -1.05833 .621086 .043917 -1.14494 -.97173 -24.098 199 .000 

Pair 4 X4 - Y4 -.88500 .587985 .041577 -.96699 -.80301 -21.286 199 .000 

Pair 5 X5 - Y5 -.98 .745 .053 -1.08 -.87 -18.514 199 .000 

Pair 6 X6 - Y6 -.74 .947 .067 -.87 -.61 -11.050 199 .000 

Pair 7 X7 - Y7 -.85 .668 .047 -.94 -.75 -17.900 199 .000 

Pair 8 X8 - Y8 -.87500 .706860 .049983 -.97356 -.77644 -17.506 199 .000 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจยัทีม่ผีลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดล าปาง 

 

วนัท่ีใหส้มัภาษณ์ …………………………….. 

ช่ือ-สกลุผูใ้หส้มัภาษณ์  …………………………………….. 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ……………. ช่ือหมู่บา้น ………………………  หมู่ท่ี …...  ต าบล ……………… อ าเภอ 

…………… 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ี เป็นการสมัภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อเกษตรกรในการตดัสินใจเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดล าปาง รวมถึงสมัภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อสหกรณ์ดงักล่าว ซ่ึง

ประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งหมด 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลปัจจยัทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรดล าปาง 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปลูกสบัปะรดของเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรดล าปาง 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรด

ล าปาง 

ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ตอนที ่1 ข้อมูลปัจจยัทัว่ไปของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดล าปาง 

1. เพศ     [    ]    ชาย         [     ]    หญิง 

2. อาย ุ ……………   ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

    [     ]  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   [     ]   ประถมศึกษา [     ]  มธัยมศึกษา 

    [     ]  อนุปริญญา ( ปวช. / ปวส.)      [     ]  ปริญญาตรี      [     ]  สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. ประสบการณ์ในการปลูกสบัปะรดทั้งหมด ................................ ปี 

5. รายไดข้องครัวเรือนทั้งหมด (บาท / ปี) 

      [     ]  < 100,000 บาท    [     ]   100,000 – 200,000 บาท           [     ]   > 200,000 บาท 
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6. รายจ่ายของครัวเรือนทั้งหมด (บาท / ปี) 

      [     ]  < 100,000 บาท    [     ]   100,000 – 200,000 บาท           [     ]   > 200,000 บาท 

7. หน้ีสินของครัวเรือนทั้งหมด (บาท / ปี) 

      [     ]  ไม่มีหน้ิสิน     [     ]   < 100,000 บาท                         [     ]   > 200,000 บาท 

8. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใชใ้นการปลูกสบัปะรด 

      [     ]  ทุนของตนเอง [     ]   กูธ้กส                           [     ]  กูธ้นาคารพาณิชยอ่ื์น 

      [     ]  กองทุนหมู่บา้น [     ]   กูน้อกระบบ                  [     ]   อ่ืนๆ …………………… ( โปรดระบุ )  

 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการปลูกสับปะรดของเกษตรกร 

9. จ านวนพ้ืนท่ีปลูกสบัปะรดทั้งหมด ……………………….. ไร่ 

10. เดือนท่ีท าการปลูกสบัปะรด 

      [     ]  ปลูกทั้งปี                                       [     ]   ปลูกเฉพาะเดือนมี.ค – เม.ย.     [     ]   ปลูกเฉพาะเดือนพ.ค – ก.ค.    

      [     ]  ปลูกเฉพาะเดือนพ.ย – ธ.ค.          [     ]   อ่ืนๆ …………………… (โปรดระบุ) 

11. วธีิการปลูก 

      [     ]  ปลูกดว้ยหน่อ    [     ]   ปลูกดว้ยจุก  [     ]   ปลูกทั้งหน่อและจุก 

12. ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวสบัปะรด ………………………. คร้ัง/ปี 

13. ปริมาณผลผิตสบัปะรดท่ีไดท้ั้งหมด ………………………... ตนั/ปี 

14. รูปแบบการขายผลผลิตสบัปะรดอยูใ่นรูปแบบใด 

      [     ]  ส่งโรงงาน [     ]   ขายผลสด  [     ]   ส่งทั้งโรงงานและขายผลสด 

15.ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสบัปะรด 

      [     ]  ผา่นพอ่คา้คนกลาง                 [     ]   ผา่นสหกรณ์หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้ง  [     ]   ขายดว้ย

ตนเอง 

      [     ]  ขายใหพ้อ่คา้รับซ้ือทัว่ไป [     ]   อ่ืนๆ …………………… (โปรดระบุ) 

16. แหล่งรับรู้ขอ้สารเก่ียวกบัการท าไร่สบัปะรดของเกษตรกร 

      [     ]  รู้จากเกษตรกรคนอ่ืน                           [     ]   รู้จากส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุ, โทรทศัน์ , หนงัสือพิมพ ์

ฯลฯ 

      [     ]  รู้จากผูน้ าทอ้งถ่ิน ( โปรดระบุ )                       [     ]   เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ 

17. การเขา้รับอบรมเก่ียวกบัการปลูกสบัปะรด 

      [     ]  เคยอบรม ……………….. คร้ัง           [     ]   ไม่เคยอบรม 
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18. ความเส่ียงดา้นการตลาดมีผลต่อการปลูกสบัปะรดหรือไม่ 

      [     ]  มี                           [     ]   ไม่มี 

19. ความเส่ียงดา้นราคามีผลต่อการปลูกสบัปะรดหรือไม่ 

      [     ]  ได ้                           [     ]   ไม่ได ้

 

ตอนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทีเ่ป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

 ค  าช้ีแจง  ระดบัความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดบั สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 คะแนน 5 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 คะแนน 4 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

                คะแนน 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ล าดบั รายละเอยีด 

ระดบัความพงึพอใจก่อนเป็นสมาชิก ระดบัความพงึพอใจหลงัเป็นสมาชิก 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

 1. ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ           

1. ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเช่น เงินปันผล

ส้ินปี หุ้น มีความเหมาะสมเพียงใด 

          

2. ดอกเบ้ียเงินฝากมีความเหมาะสม           

3. ดอกเบ้ียเงินกูมี้ความเหมาะสม           

4. ระยะเวลาในการช าระหน้ีเงินกู ้           

 2. เกณฑ์การเลอืกเข้าเป็นสมาชิก           

5. ขั้นตอนการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกมี

ความเหมาะสม 

          

6. เง่ือนไข ระเบียบกฎเกณฑไ์ม่

ซบัซอ้น 

          

 3. ความสามารถด้านการตลาด           

7. วิธีการแสวงหาตลาดของสหกรณ์มี

ความเหมาะสม 

          

8. การจดัการดา้นการขนส่งสินคา้ 

สถานท่ีรับซ้ือและกระจายผลผลิต 

          

 4. การก าหนดเกณฑ์รับซ้ือผลผลติ           

9. มาตรฐานท่ีใชใ้นการก าหนดเกณฑ์

รับซ้ือผลผลติมีความเหมาะสม

เพียงใด 

          

 5. การก าหนดราคารับซ้ือผลผลติ           

10. ราคารับซ้ือผลผลิตท่ีก าหนดมีความ

เหมาะสมกบัราคากลาง 

          

 6. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่           

11. การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีมีความ

โปร่งใส  

          

12. การเปิดโอกาสให้สมาชิกไดมี้ส่วน

ร่วมและแสดงความคิดเห็น 

          

 7. ความสามารถในการบริหารงาน           
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ตอนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาและอปุสรรค 

 ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ในอนาคตท่านคิดวา่ จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดล าปางต่อหรือไม่ 

[      ]   เป็น เพราะ …………………………………………………………………….. 

[      ]   ไม่เป็น เพราะ …………………………………………………………………….. 

[      ]   ไม่แน่ใจ เพราะ …………………………………………………………………….. 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์กรอกขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 

น.ส.กนกวรรณ  พิมพา 

ล าดบั รายละเอยีด 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

14. การบริหารงานในธุรกจิด้านอืน่ เช่น 

ป๊ัมน า้มัน 

          

15. มีการส่งเสริมให้ความรู้ อบรม

เก่ียวกบัการเพาะปลูกสบัปะรด 

          

16. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้

เพ่ิมเติม 

          

 8. ความสะดวกในการขอรับบริการ           

17. ท่ีตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสม 

สะดวก 

          

18. การให้บริการมีความสะดวกและ

รวดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – สกุล  นางสาวกนกวรรณ พิมพา 

วนั เดือน ปี เกดิ   17 มิถุนายน 2528 

ประวตัิการศึกษา               ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

         โรงเรียนเรียนล าปางกลัยาณี ปีการศึกษา 2546 

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต 

   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

   มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ปีการศึกษา 2551 

 

 


