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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั
โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชยต์ามพื้นท่ีการจดทะเบียนของสหกรณ์ ทั้งหมด 
192 ราย ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเป็นค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด ขอ้มูลท่ีไดถู้ก
น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็นค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ ความถ่ี และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย พื้นฐานส่วนบุคคล และพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร กบัตวัแปรตามคือ ความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิง
พาณิชยท่ี์มีต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ดว้ยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติไคสแควร์ (Chi-
square) สรุปผลไดด้งัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา มีประสบการณ์การเล้ียงปลาประมาณ 3-4 ปี มีสมาชิกในครอบครัวนอ้ยกวา่ 3 คน 
เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกัสหกรณ์ โดยรู้จกัมาประมาณ 4 ปี หรือโดยเฉล่ียแล้วรู้จกัประมาณ 3.66 ปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน ส่วนเกษตรกรท่ีไม่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 

พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีการเล้ียงปลาประมาณ 3-5 ไร่ โดยท่ีดินนั้นเป็นท่ีดินของตนเอง
ทั้งหมด ดา้นเงินทุนในการเล้ียงปลา เกษตรกรส่วนใหญ่ใชเ้งินทุนของตนเอง รวมกบัมีการกูเ้งินจาก
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร ในส่วนของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์
จะใชก้ารกูเ้งินในลกัษณะสินเช่ือปัจจยัการผลิตมาจากสหกรณ์ในส่วนของการกูเ้งินจะกูม้ากกวา่
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80,000 บาทต่อหน่ึงรอบการเล้ียงปลา ในการเล้ียงปลามีแรงงานในครัวเรือนนอ้ยกวา่ 3 คน โดยอาชีพ
การเล้ียงปลาน้ีเกษตรกรท าเป็นอาชีพเสริมจากการท าเกษตรกรรมอ่ืนๆ เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียง
ไก่ เล้ียงสุกร เป็นตน้ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,001-20,000 บาท ในส่วนของรูปแบบการขาย
ปลา เกษตรกรส่วนใหญ่ขายปลาใหพ้่อคา้คนกลางโดยผา่นนายหนา้ซ้ือปลา แต่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
สหกรณ์จะขายปลาใหพ้อ่คา้คนกลางผา่นสหกรณ์ มีลกัษณะการขายปลา ขายแบบคดัขนาด เบอร์ 1 จะ
จ าหน่าย ราคาประมาณ 55-59 บาท/กิโลกรัม เบอร์ 2 จ าหน่ายราคาประมาณ 50-52 บาท/กิโลกรัมเบอร์ 
3 จ าหน่ายราคาประมาณ 35-39 บาท/กิโลกรัม และเบอร์ 4 จ าหน่ายราคาประมาณ 24-27 บาท/กิโลกรัม 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อสหกรณ์เลีย้งปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชยป์ระมาณร้อยละ 54 เป็นสมาชิกของสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊า 
เมืองพะเยา จ ากดั ซ่ึงไดรู้้จกัสหกรณ์ และไดใ้ชบ้ริการจากสหกรณ์ แต่เกษตรกรอีกเกือบคร่ึงหน่ึงนั้น
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ บางรายเคยเป็นสมาชิกแต่ลาออก และบางรายไม่เคยเป็นสมาชิกแต่พอจะ
รู้จกั เคยไดย้นิช่ือ จึงท าใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งบางรายไม่เคยรู้จกัสหกรณ์เลย ในกลุ่ม
น้ีจึงไม่ไดส้อบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อสหกรณ์ โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย 3.71 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 โดยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยถา้สหกรณ์จะมีการขยายสาขาไป
ตามจุดท่ีมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา และเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) กบัความ
เหมาะสมของท่ีอยูข่องสหกรณ์ โดยตั้งอยูท่ี่ บา้นต ๊าพระแล ต.บา้นต ๊า อ.เมือง จ.พะเยา (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
ข้อความ “ประธานสหกรณ์เป็นผูมี้ความรอบรู้ เก่ียวกับการเล้ียงปลาเป็นอย่างดี” (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
“สหกรณ์สามารถช่วยแกปั้ญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงปลาได้” (ค่าเฉล่ีย 3.82) “สหกรณ์สามารถ
แก้ไขปัญหาพ่อคา้คนกลางกดราคาปลาได้” (ค่าเฉล่ีย 3.79) “การคดัขนาดปลา โดยพนักงานของ
สหกรณ์มีความเป็นธรรม” (ค่าเฉล่ีย 3.71) “สหกรณ์มีความน่าเช่ือถือ” (ค่าเฉล่ีย 3.57) และ“ประโยชน์
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น่าสนใจ” (ค่าเฉล่ีย 3.56) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ กบัขอ้ความ 
“สหกรณ์มีประธานสหกรณ์ท่ีท่านรู้จกั และด าเนินงานโดยกลุ่มคนท่ีท่านรู้จกั จึงท าให้ท่านตอ้งการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์” (ค่าเฉล่ีย 3.34) และ “กฎเกณฑ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์มีความเหมาะสมดี” 
(ค่าเฉล่ีย 3.12) 

ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ค่าเฉล่ีย 3.38 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 โดยมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยกับขอ้ความ “การเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
สามารถสร้างรายได้ได้มากข้ึน” (ค่าเฉล่ีย 3.89) “การเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถท าให้ชีวิตความ



 

110 
 

เป็นอยู่ของท่านดีข้ึน” (ค่าเฉล่ีย 3.83) “การเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถท าให้ขายปลาไดร้าคาดีข้ึน” 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) และขอ้ความ “การเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถท าให้หน้ีสินลดลง” (ค่าเฉล่ีย 3.45) มี
ความคิดเห็นระดบัเฉยๆกบัขอ้ความ “การขายปลาเองผา่นสหกรณ์ สามารถสร้างรายไดม้ากกวา่การ
ขายผา่นนายหนา้” (ค่าเฉล่ีย 3.14) และขอ้ความ “ผลตอบแทนจากการขายปลาเองผา่นนายหนา้ เทียบ
กบัขายผ่านสหกรณ์ ไม่มีความแตกต่างกนั” (ค่าเฉล่ีย 3.14) และมีความคิดเห็นระดบัไม่เห็นดว้ยกบั
ขอ้ความ “ผลตอบแทนจากการถือหุน้ของสหกรณ์เป็นท่ีน่าพอใจ” (ค่าเฉล่ีย 2.37) 

ดา้นการบริการของสหกรณ์ พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย 3.42 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 โดยมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยกับข้อความ “ดอกเบ้ียเงินกู้ของ
สหกรณ์มีความเป็นธรรมดีแล้ว” (ค่าเฉล่ีย 4.06) “อาหารปลาท่ีจ าหน่ายโดยสหกรณ์มีราคาถูกกว่า
ทอ้งตลาด” (ค่าเฉล่ีย 4.02) “ปัจจยัการผลิตท่ีสหกรณ์จ าหน่ายมีมากพอส าหรับสมาชิก” (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
“การใหบ้ริการของสหกรณ์สะดวกและรวดเร็ว” (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ “การบริการของสหกรณ์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของท่านได้” (ค่าเฉล่ีย 3.43) และมีความคิดเห็นระดับเฉยๆกับขอ้ความ 
“ขั้นตอนการซ้ือปัจจยัการผลิตจากสหกรณ์ไม่มีความยุง่ยาก” (ค่าเฉล่ีย 3.37) “แมว้า่จะมีเงินลงทุนเล้ียง
ปลา แต่ก็จ  าเป็นตอ้งพึ่งสหกรณ์” (ค่าเฉล่ีย 3.06) “การบริการของสหกรณ์เป็นกนัเอง” (ค่าเฉล่ีย 2.82) 
และ “สหกรณ์มีประโยชน์ เพราะมีบริการเงินกูด้อกเบ้ียต ่า” (ค่าเฉล่ีย 2.65) 

ดา้นการส่งเสริมความรู้ และอาชีพของสหกรณ์ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ค่าเฉล่ีย 4.22 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 โดยมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบั
ขอ้ความ “การทศันศึกษา ดูงานนอกสถานท่ีจะท าใหไ้ดค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงปลามากข้ึน” (ค่าเฉล่ีย 
4.35) และขอ้ความ “สหกรณ์เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชน” (ค่าเฉล่ีย 4.29) และมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นด้วยกบัขอ้ความ“สหกรณ์สามารถจดัการอบรม สัมมนา เก่ียวกบัการเล้ียงปลาใน
หวัขอ้ต่างๆได”้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) และขอ้ความ “ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีไดรั้บจากสหกรณ์ตรงกบัความ
ตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา” (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์ 

การจดัสรรปัจจยัการผลิต เกษตรกร 3 ท่านไดแ้สดงความคิดเห็นว่า อาหารปลาท่ีเกษตรกรกู้
เป็นสินเช่ือนั้นเกษตรกรทุกคนตอ้งการอาหารปลา ท าให้เกษตรกรท่ีมีเส้นสายในสหกรณ์ไดอ้าหาร
ปลาก่อนทั้งท่ีเกษตรกรท่านอ่ืนลงช่ือไวก่้อนแลว้ และมีการให้ญาติพี่น้องท่ีไม่ไดเ้ล้ียงปลา แต่มีบ่อ
สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อเอาโควตาอาหารปลาดว้ย  
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การช่วยเหลือเม่ือปลาน็อคตาย เกษตรกรท่านหน่ึงไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ปลาของตนนั้นใกล้
จะขายได้แล้ว แต่ประสบปัญหาปลาน็อคตาย เน่ืองจากสภาวะอากาศ และมีเกษตรกรหลายท่าน
ประสบปัญหาน้ีดว้ยเช่ากนั ตนและเกษตรกรท่านอ่ืนๆจึงตอ้งการขายปลาก่อนครบก าหนดการขาย 
เพราะเกรงวา่ถา้ปล่อยไวจ้ะท าให้ปลาตายทั้งบ่อและขาดทุนได ้จึงติดต่อสหกรณ์ แต่สหกรณ์จบัปลา
ให้เกษตรกรท่ีเป็นญาติก่อนซ่ึงประสบปัญหาน้อยกว่าตนหรือเกษตรกรท่านอ่ืน จึงเห็นว่า เม่ือ
เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆสหกรณ์ควรให้ความช่วยเหลือกบัเกษตรกรท่ีประสบปัญหามากก่อน 
และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรดว้ย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ และตัวแปรตาม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพืน้ฐานส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ (sig = 0.600) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน (sig = 0.255) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการ
ของสหกรณ์ (sig = 0.380)  และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ 
(sig = 0.290) ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั
ไมมี่ผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่า อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ (sig = 0.276) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน (sig = 0.742) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการ
ของสหกรณ์ (sig = 0.330) และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ 
(sig = 0.759) ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงวา่ อายท่ีุแตกต่างกนั
ไมมี่ผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัความคิดเห็นของเกษตรกร พบวา่ 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ (sig = 0.007*) ซ่ึงน้อย
กวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความคิดเห็นของเกษตรกรด้านการบริการของสหกรณ์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้น
ภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ (sig = 0.316) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน 
(sig = 0.070) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ (sig = 0.252) ซ่ึง
มากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงว่า ประสบการณ์การเล้ียงปลาท่ี
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แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรด้านภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ด้านรายได้และ
ผลตอบแทน และดา้นการส่งเสริมความรู้ และอาชีพ 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การเล้ียงปลากับความคิดเห็นของ
เกษตรกร พบว่าประสบการณ์การเล้ียงปลามีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของ
สหกรณ์ (sig = 0.002*) และมีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นด้านรายได้และผลตอบแทน (sig = 
0.008*) ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงวา่ ประสบการณ์การเล้ียง
ปลาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ และดา้นรายไดแ้ละ
ผลตอบแทน แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ (sig = 0.402) และไม่มี
ความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นด้านการส่งเสริมความรู้และอาชีพ  (sig = 0.144) ซ่ึงมากกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงวา่ ประสบการณ์การเล้ียงปลาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นของเกษตรกรดา้นการบริการของสหกรณ์ และดา้นการส่งเสริมความรู้ และอาชีพ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมกบัความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีการเล้ียงปลากบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
พบวา่พื้นท่ีการเล้ียงปลาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ (sig = 0.817) 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน (sig = 0.561) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ (sig = 0.789) และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นด้าน
การส่งเสริมความรู้และอาชีพ  (sig = 0.465) ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.05 แสดงวา่ พื้นท่ีการเล้ียงปลาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการถือครองท่ีดินกับความคิดเห็นของ
เกษตรกร พบวา่สภาพการถือครองท่ีดินมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ 
(sig = 0.008*) ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงว่า สภาพการถือ
ครองท่ีดินท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรด้านภาพลักษณ์ของสหกรณ์ แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน (sig = 0.752) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นด้านการบริการของสหกรณ์ (sig = 0.203) และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นด้านการ
ส่งเสริมความรู้และอาชีพ (sig = 0.410) ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
แสดงว่า สภาพการถือครองท่ีดินท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความคิดเห็นด้านรายได้และผลตอบแทน 
ดา้นการบริการของสหกรณ์ และดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ 
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การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนเงินกู้กบัความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่า
จ านวนเงินกู้ไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของสหกรณ์  (sig = 0.504) ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน (sig = 0.152) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นด้านการบริการของสหกรณ์ (sig = 0.896) และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นด้านการ
ส่งเสริมความรู้และอาชีพ (sig = 0.415) ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
แสดงวา่ จ  านวนเงินกูท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนกับความคิดเห็นของ
เกษตรกร พบว่า รายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นด้านภาพลกัษณ์ของ
สหกรณ์ (sig = 0.143) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นรายได้และผลตอบแทน (sig = 0.079) 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ (sig = 0.149) และไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ (sig = 0.266) ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงว่า รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความคิดเห็นของ
เกษตรกร 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสถานภาพการเป็นสมาชิก
สหกรณ์อืน่ กบัความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์กบัความคิดเห็น
ของเกษตรกร พบวา่สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์
ของสหกรณ์ (sig = 0.000*) มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นด้านรายได้และผลตอบแทน (sig = 
0.000*) และมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ (sig = 0.000*) ซ่ึงนอ้ย
กว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงว่า สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน และดา้น
การส่งเสริมความรู้และอาชีพ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ (sig = 
0.585) ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงว่า สถานภาพการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ท่ีแตกต่างกนัไมมี่ผลต่อความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนกับความ
คิดเห็นของเกษตรกร พบวา่สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้น
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ (sig = 0.000*) และมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านรายได้และ
ผลตอบแทน (sig = 0.002*) ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงว่า 
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สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ 
และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ 
(sig = 0.063) และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ (sig = 0.070) 
ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 แสดงว่า สถานภาพการเป็นสมาชิก
สหกรณ์อ่ืนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ และดา้นการส่งเสริม
ความรู้และอาชีพ  

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรที่ยังไม่เป็น
สมาชิกสหกรณ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรท่ียงัไม่เป็น
สมาชิกสหกรณ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกร พบวา่ความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรท่ี
ยงัไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ (sig = 0.683) 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน (sig = 0.645) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ (sig = 0.924) และไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นด้าน
การส่งเสริมความรู้และอาชีพ (sig = 0.694) ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.05 แสดงว่า ความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรท่ียงัไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกร 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ ากัด พบว่า
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชยมี์ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในดา้นการส่งเสริมความรู้และ
อาชีพ มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยในดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ และดา้นการบริการของสหกรณ์ 
และมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆในด้านรายได้และผลตอบแทน สอดคล้องกบัผลการศึกษาของรัศมี 
(2553) พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาทบัทิมในกระชงัท่ีมีการเล้ียงแบบมีสัญญาผกูพนักบับริษทัเอกชน
ในเขตอ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่มีความพึงพอใจต่อการเล้ียงแบบมีสัญญาผูกพันกับ
บริษทัเอกชนในระดบัมาก ในดา้นสถานท่ีท่ีให้บริการในการท าสัญญา การให้ค  าแนะน า และมีความ
พึงพอใจในดา้นการสนับสนุนปัจจยัการผลิตในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงออกถึงความเหมาะสมของ
สหกรณ์ ทศันคติและความพึงพอใจของเกษตรกร และเม่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ คือมีค่าไม่สูงมากเม่ือเทียบกบั
ค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 19% ของค่าเฉล่ีย 
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ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20% ของค่าเฉล่ีย ดา้นการบริการของ
สหกรณ์ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13% และด้านการส่งเสริมความรู้ และอาชีพ ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 15% ของค่าเฉล่ีย แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัไม่
มาก หรือมีความคิดเห็นท่ีคลา้ยๆกนั 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นฐานส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่า 
พื้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศ และอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ส่วนระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกรในดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ดา้นรายได้
และผลตอบแทน และด้านการส่งเสริมความรู้และอาชีพ แต่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของ
เกษตรกรในดา้นการบริการของสหกรณ์ แสดงวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของเกษตรกรมีผลต่อ
การแสดงออกทางความคิดเห็นด้านการบริการของสหกรณ์ และประสบการณ์การเล้ียงปลาไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ และดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ แต่มี
ความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นของเกษตรกรด้านภาพลักษณ์ของสหกรณ์ และด้านรายได้และ
ผลตอบแทน อาจเน่ืองมาจากทศันคติ การรับรู้และมุมมองการวิเคราะห์ท่ีมาจากระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์การเล้ียงปลาของเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของถาวร สภาวงค ์(2550) ใน
ประเด็นท่ีวา่ เพศ และอายุ และระดบัการศึกษาของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีกา้ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟ
คัว่บด และสอดคลอ้งในประเด็นของประสบการณ์ความรู้ในการแปรรูปกาแฟคัว่บด มีความ สัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บด  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมกับความคิดเห็นของ
เกษตรกร พบว่า พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม คือ พื้นท่ีเล้ียงปลา รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน และ
จ านวนเงินกู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ส่วนสภาพการถือครองท่ีดินไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกรดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน ดา้นการบริการของสหกรณ์ 
และด้านการส่งเสริมความรู้และอาชีพ แต่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของเกษตรกรด้าน
ภาพลกัษณ์ของสหกรร์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของงามฉวี จนัทาเทพ (2552) พบวา่ พื้นท่ีการปลูก
สับปะรด รายได้รวมของครอบครัว และแหล่งเงินทุนและสินเช่ือในการผลิตสับปะรดไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดี แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของกิตติพงษ ์ค าคง (2553) พบวา่ ขนาดพื้นท่ีบ่อเล้ียงปลา รายไดร้วมทั้งหมดของครัวเรือน 
และภาระหน้ีสิน มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
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การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์กบัความคิดเห็นของ
เกษตรกร พบวา่ สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการ
ของสหกรณ์ แต่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ด้านรายได้และ
ผลตอบแทน และดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ อาจเน่ืองจากเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกจะรับรู้ 
และวิเคราะห์เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ เปรียบเทียบเก่ียวกบัรายไดแ้ละผลตอบแทน และรับรู้
เก่ียวกบัการส่งเสริมความรู้และอาชีพของสหกรณ์ไดแ้ตกต่างจากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่
ในด้านการบริการ เกษตรกรพอจะมีความรู้ด้านน้ีมาบ้างอาจเน่ืองมาจากอิทธิพลของคนในกลุ่ม
สหกรณ์ เพื่อนผูเ้ล้ียงปลา จึงอาจท าให้มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกบัเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริฉตัร ทบัทอง (2549) พบวา่ การเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นปัจจยัท่ีท าให้
เกษตรกรตดัสินใจปลูกผกัปลอดสารพิษ เน่ืองจากเกษตรกรได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์
เก่ียวกบัเทคโนโลยีจากการพูดคุยกบัเพื่อนเกษตรกร และเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม นอกจากน้ีกลุ่มยงัมี
อิทธิพลในดา้นการชกัจูงและโนม้นา้วการจดัสินใจดว้ย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนกบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
พบว่า สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนมีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของ
สหกรณ์ และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นการบริการของ
สหกรณ์ และดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ น่าจะเป็นไปไดท่ี้ การเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนจะท าให้
รับรู้ถึงรายได้และผลตอบแทนท่ีแตกต่างกันของสหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ ากัด กับ
สหกรณ์หรือชุมนุมการเกษตรอ่ืนท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่และท าให้เกิดการตอบสนองในดา้นภาพลกัษณ์
ของสหกรณ์ท่ีแตกต่างจากเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน แต่ในดา้นการบริการของสหกรณ์ 
และด้านการส่งเสริมความรู้และอาชีพ การเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนหรือไม่นั้น ไม่ได้มีผลต่อความ
คิดเห็นของเกษตรกรเลย 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรท่ียงัไม่เป็น
สมาชิกสหกรณ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกร พบวา่ ความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกร
ท่ียงัไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกร สาเหตุประการหน่ึงอาจ
เป็นเพราะวา่เกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติต่อสหกรณ์อยูใ่นระดบัเดียวกนั จึงท าใหแ้สดง
ความคิดเห็นออกมาไม่ต่างกนัถึงแมว้า่จะมีความตอ้งการเป็นสมาชิกแตกต่างกนัก็ตาม 
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5.3 ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา 
จ ากดั ผูศึ้กษาไดมี้ขอ้คน้พบจากการศึกษาดงัน้ี 

 เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อสหกรณ์ดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่าง
ยิ่ง และมีความคิดเห็นต่อสหกรณ์ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนอยูใ่น
ระดับเห็นด้วย ซ่ึงอยู่ในระดับมาก สหกรณ์สามารถใช้ขอ้ดีทั้ ง 3 ด้านน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยในการจูงใจ
เกษตรกรท่ียงัไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นส่ิงท่ีรักษาสมาชิก
สหกรณ์ไว ้

 เกษตรกรมีความคิดเห็นด้านการบริการของสหกรณ์ในระดับเฉยๆ สหกรณ์ควรจะแก้ไข
เก่ียวกบัการบริการต่างๆเช่น ระยะเวลารอคอยปัจจยัการผลิตให้เร็วยิ่งข้ึน ลดความยุง่ยากในขั้นตอน
การสั่งซ้ือปัจจยัการผลิต ใหบ้ริการอยา่งเป็นกนัเอง และปรับปรุงขั้นตอนการบริการให้มีความสะดวก
รวดเร็ว เป็นตน้ 

 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกร คือ ระดบัการศึกษามีผลต่อการแสดง
ความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน สถานภาพการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ มีผลต่อการแสดงความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ และดา้นการส่งเสริมความรู้และ
อาชีพ และสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นด้านรายได้และ
ผลตอบแทน ดงันั้นในการทบทวนกิจกรรมของสหกรณ์ และปรับปรุงสหกรณ์จะตอ้งค านึงถึงปัจจยั
เหล่าน้ี เพื่อให้การปรับปรุงนั้นมีผลต่อความคิดเห็นในทางท่ีดีข้ึน และประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  
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5.4 ข้อเสนอแนะต่อสหกรณ์ 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา 
จ ากดั ผูศึ้กษาไดมี้ขอ้เสนอแนะต่อสหกรณ์ ดงัน้ี 

1. เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อสหกรณ์ดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพอยู่ในระดบัเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง และมีความคิดเห็นต่อสหกรณ์ด้านภาพลักษณ์ของสหกรณ์ และด้านรายได้และ
ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก สหกรณ์สามารถใชข้อ้ดีทั้ง 3 ดา้นน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วย
ในการจูงใจเกษตรกรท่ียงัไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นส่ิงท่ีรักษา
สมาชิกสหกรณ์ไว ้ 

2. เกษตรกรมีความคิดเห็นดา้นการบริการของสหกรณ์ในระดบัเฉยๆ สหกรณ์ควรจะแกไ้ข
เก่ียวกบัการบริการต่างๆเช่น ระยะเวลารอคอยปัจจยัการผลิตให้เร็วยิ่งข้ึน ลดความยุง่ยากในขั้นตอน
การสั่งซ้ือปัจจยัการผลิต ใหบ้ริการอยา่งเป็นกนัเอง และปรับปรุงขั้นตอนการบริการให้มีความสะดวก
รวดเร็ว เป็นตน้ หรือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการของสหกรณ์ใหแ้ก่เกษตรกร  

3. เกษตรกรยงัเข้าใจผิดเก่ียวกับข้อความ “สหกรณ์มีประโยชน์เพราะเป็นแหล่งเงินกู้
ดอกเบ้ียต ่าเท่านั้น” สหกรณ์รวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐควรสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้แก่เกษตรกร 
ไม่วา่จะเป็นเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง หรือเกษตรกรอ่ืนให้เขา้ใจวา่สหกรณ์มีประโยชน์และ
ช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งไร เป็นการลดปัญหาเงินกูข้องสหกรณ์ดว้ย  

4. ในการทบทวนการด าเนิน การปรับปรุง และพฒันาสหกรณ์ ควรค านึงถึงปัจจยัท่ีจะ
ส่งผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรดว้ย เช่น ระดบัการศึกษา สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ
สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  

5. สหกรณ์ควรปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส อยูภ่ายใตค้วามถูกตอ้งและความยุติธรรม เพื่อให้
เกษตรกรรับรู้ จดจ า และเผยแพร่กนัปากต่อปากในทางท่ีดีของสหกรณ์ 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาแนวโน้มของตัวแปรอิสระ  (ยกตัวอย่าง เ ช่น ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การเล้ียงปลา และการรับรู้ เป็นตน้) ท่ีมีผลต่อความคิดเห็น เพื่อทราบแนวโนม้ของความ
คิดเห็นท่ีมีผลกระทบจากตวัแปรอิสระนั้นวา่เป็นไปในทางลบ หรือทางบวก 

2. เน่ืองจากการศึกษาน้ี ศึกษาจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย์ทั้ งหมด ซ่ึงมีทั้ ง
เกษตรกรท่ีรู้จกั และไม่รู้จกัสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มท่ีไม่รู้จกัสหกรณ์สามารถตอบ
แบบสอบถามได ้ควรมีการใหค้วามรู้ เก่ียวกบัสหกรณ์ ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และการ
บริการของสหกรณ์จากเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ หรือเจา้ท่ีประมงท่ีรับผิดชอบดูแลสหกรณ์เล้ียงปลา
บา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรรู้จกัสหกรณ์ดว้ย 

3. จากการศึกษาคร้ังน้ี เกษตรกรท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ดังนั้น ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกษตรกรยงัไม่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 
 


