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บทที ่2 
 

ทฤษฎแีนวคดิและทบทวนวรรณกรรม 
 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั โดยแยกประเด็นเป็นดงัน้ี 

1. แนวคิดการประเมินปัจจยัความส าเร็จ 
2. แนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองโลจิต (logit model) 
3. งานวจิยัเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

2.1 แนวคิดการประเมินปัจจัยความส าเร็จ 

ปราโมทย  ์(2523) ได้กล่าวว่า ความส าเร็จ คือ ความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ โดยมี
การก าหนดเป้าหมาย เพื่อประเมินวา่ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุความตอ้งการหรือ 
ซ่ึงการวดัผลของความส าเร็จนั้น สามารถวดัไดห้ลายแบบแลว้แต่ความตอ้งการ วา่ตอ้งการความส าเร็จ
อยูร่ะดบัใดจึงจะถือวา่ส าเร็จ 

โอภาวดี (2526 อ้างใน วิฑูรย์, 2555) กล่าวถึงเกณฑ์วดัความส าเร็จ โดยพิจารณาในเร่ือง
เป้าหมายของฟาร์ม คือ พิจารณาแผนงานของฟาร์มท่ีตั้งไวย้อ้นกลบัข้ึนไปวา่ แผนงานนั้นได้ตั้งเป้า
อะไรไวบ้า้ง เพราะโดยปกติในแผนงานจะตอ้งตั้งเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และความมุ่งหมายเอาไว ้
เช่น ตอ้งการผลิตอะไรเป็นปริมาณเท่าไหร่ คือ เป้าหมายของฟาร์ม เม่ือไดผ้ลผลิตตามเป้าหมายแลว้ 
ผลิตผลเป้าหมายนั้ นๆ ได้ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ตัวท่ี ช้ีวดั
ความส าเร็จผลดา้นเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

1. ผลิตผลของฟาร์ม เช่น จ านวนผลผลิตต่อไร่ 
2. รายไดข้องฟาร์ม เช่น ก าไรสุทธิต่อไร่ 
3. กิจกรรมท่ีเกิดจากเป้าหมายนั้น เช่น เน้ือท่ีการผลิตในปีการผลิตนั้นๆ 
4. ประสิทธิภาพการจดัการฟาร์ม เช่น การประหยดัเวลา การประหยดัน ้ามนั การท่ีสภาพจิต

และกายท่ีดี 
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ตวัวดัความส าเร็จของการตดัสินใจ การวดัความส าเร็จควรจะมีมาตรการวดัความสัมพนัธ์ของ
การตัดสินใจ ซ่ึงได้น าไปปฏิบัติเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นทางเศรษฐศาสตร์แล้ว 
ส่วนมากใชป้ระสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (economic efficiency) เป็นตวัวดัความส าเร็จฟาร์ม เช่น รายได้
รวม ก าไรสุทธิของฟาร์ม การเจริญเติบโตของทรัพยสิ์นในฟาร์ม ฯลฯ ส่วนในทางสังคมนั้นตวัวดั
ความส าเร็จอาจเป็นอย่างอ่ืน เช่น ความปลอดภยัของครอบครัว การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกวา่แต่ก่อน 
โอกาสมีความกา้วหนา้ ฯลฯ (สัมฤทธ์ิ, 2526 อา้งใน วฑูิรย,์ 2555)  

 การวิเคราะห์ผลส าเร็จการท าฟาร์มจากรายไดว้่า งบรายไดเ้ป็นบญัชีสรุปรายรับ และรายจ่าย
ของฟาร์มในช่วงเวลาก าหนดใหซ่ึ้งสามารถน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จในการท าฟาร์มได ้วธีิวดัผลส าเร็จ
การท าฟาร์มจากงบรายได้มีหลายวิธีด้วยกนั คือ วดัจากรายได้เงินสดสุทธิของฟาร์ม วดัจากรายได้
สุทธิของฟาร์ม วดัจากผลตอบแทนของแรงงาน วดัจากรายได้ของแรงงาน และวิธีสุดท้ายวดัจาก
ผลตอบแทนของเงินลงทุน จากงบรายไดน้ี้สามารถท่ีจะน ามาวิเคราะห์ผลส าเร็จในการท าฟาร์ม ซ่ึง
หมายถึง ผลส าเร็จในดา้นฐานะการเงินเป็นส่วนใหญ่ ฟาร์มใดมีรายไดม้ากฟาร์มนั้นมีผลส าเร็จมาก 
(ลดัดา, 2526 อา้งใน วฑูิรย,์ 2555) 

ฐิติพงศ ์(2552) ไดก้ล่าววา่ ผูป้ระกอบการฟาร์มสัตวน์ ้าท่ีจะประสบความส าเร็จนั้น ตอ้ง
ประกอบดว้ยสาระส าคญั โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการฟาร์ม 

1.1) ทกัษะในการสังเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในฟาร์ม โดยตอ้งมีความช่างสังเกต 
 เน่ืองจากงานในฟาร์มแตกต่างจากงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ เป็นการท างานกบัส่ิงมีชีวิต ตอ้งการ
ความละเอียดรอบคอบในทุกด้าน โดยต้องเร่ิมจากการสังเกตคุณภาพน ้ า การกินอาหารและความ
เป็นอยู่ของสัตว์น ้ าท่ีเล้ียง อีกทั้ งปริมาณผลผลิตท่ีได้จากการท าฟาร์มสัตว์น ้ า ไม่สามารถก าหนด
แน่นอนได ้การขาดการสังเกตอาจท าให้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที หลกัการของการ
พฒันาทกัษะการสังเกต คือ ตอ้งเห็นประโยชน์ของการสังเกตก่อน ในการฝึกการสังเกตในช่วงแรก
ควรมีรายการให้ตรวจสอบ (check list) ก่อน เม่ือปฏิบัตินานๆ ท าให้เกิดความช านาญ ก่อให้เกิด
ความสามารถในการจดจ าส่ิงส าคญัท่ีตอ้งสังเกตและเพิ่มรายละเอียดในการสังเกตไดม้ากข้ึน 
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1.2) ความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้ โดยตอ้งใชเ้วลาในการคน้ควา้หาความรู้  
โดยจะใช้การเรียนรู้ด้วยตวัเองเป็นหลัก โดยเฉพาะเทคนิคการเล้ียงปลาใหม่ๆ จากหนังสือพิมพ ์
วารสาร เอกสารท่ีได้รับจากหน่วยงานราชการและจากบริษทัผูข้ายอาหารปลา นอกจากน้ียงัรับฟัง 
ศึกษาขอ้มูลสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม จากโทรทศัน์ เคเบิล
ทีวี วิทยุและยงัไดรั้บการอบรม ศึกษาดูงานฟาร์มสัตวน์ ้ าทั้งในและต่างประเทศ โดยคน้ควา้หาขอ้มูล
ในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการ เพื่อศึกษาหาความรู้ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด 
สถานการณ์การตลาด เศรษฐกิจ ขอ้มูลทางการเมืองทัว่ไปท่ีมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อ
การประกอบกิจการฟาร์ม 

  1.3) ความสามารถในการวิจยัและทดลอง ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จจะ
มีการท าการวิจยัและทดลองเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น แต่การวิจยัและทดลองดงักล่าวตอ้งไม่
ด าเนินการตามกระบวนการการวิจยัอยา่งเป็นทางการ แต่เป็นเพียงการวิจยัเพื่อหาความรู้หรือเทคนิค
ใหม่ๆ และเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในฟาร์ม ส่วนมากใชว้ิธีลองผดิลองถูก ทดสอบหรือแกไ้ขจนกวา่จะ
เป็นท่ีพอใจ และการจดบนัทึก โดยจดบนัทึกไวพ้อเขา้ใจ 

  1.4) ทกัษะการตดัสินใจตามกระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ ผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จมีพฤติกรรมในการตดัสินใจตามกระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ แต่ไม่ไดใ้ช้
กระบวนการตดัสินใจตามรูปแบบกระบวนการตดัสินใจทุกข้อ กล่าวคือ ผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จมีการตระหนกัถึงปัญหาและความตอ้งการท่ีจ าเป็นตอ้งตดัสินใจ แต่ไม่ไดต้ั้งวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจอย่างชัดเจนเป็นทางการ อีกทั้งไม่มีการหาทางเลือกไวห้ลายๆ ทางแต่จะค านึงถึง
ทางเลือกเท่าท่ีคิดออกในขณะนั้น และตดัสินใจปฏิบติัตามทางเลือกท่ีตนเลือกในทนัที เพราะตอ้งการ
ความรวดเร็วในการตดัสินใจ เน่ืองจากปัญหาเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว หากแกไ้ขไม่ทนัการอาจเกิดความ
เสียหายมาก 

 2) ปัจจยัดา้นการบริหารการผลิต 

  การบริหารการผลิตตอ้งด าเนินงานตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นหลกั 
ประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัน้ี 

2.1) การบริหารการผลิตให้ไดสิ้นคา้ตามปริมาณ ลกัษณะ และคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีตลาดต้องการ และมักน าข้อมูลความต้องการของตลาดมาจดัท าเป็นแผนบริหารการผลิต และ
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จดัเตรียมปัจจยัต่าง ๆ ทั้งคน เงินทุน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและความรู้ในการผลิตให้พร้อม เพื่อผลิต
สินค้าให้ตรงกับแผนการตลาดท่ีวางไว ้นอกจากน้ียงัวางแผนให้ผลผลิตท่ีออกมาตรงตามเวลาท่ี
เหมาะสม และส่งมอบผลผลิตตรงตามเวลาท่ีนดัหมายกบัลูกคา้ดว้ย 

2.2) การบริหารตน้ทุนสินคา้ให้ต ่าพอท่ีจะแข่งขนัในตลาดได ้เพื่อช่วยเพิ่มอุปสงค์
ของลูกคา้ และเพิ่มก าไรให้กิจการ การบริหารตน้ทุนการเล้ียงสัตวน์ ้ าส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนอาหาร
สัตว ์รองลงมา คือ ตน้ทุนพนัธ์ุสัตว ์การลดตน้ทุนอาหารสัตวท์  าไดโ้ดยการหาข้อมูลเก่ียวกบัอาหาร
สัตวทุ์กยี่ห้อ แลว้เปรียบเทียบราคาและเปอร์เซ็นต์โปรตีนของอาหารปลาแต่ละชนิด เพื่อเป็นขอ้มูล
การเลือกซ้ืออาหารปลาท่ีเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา นอกจากซ้ืออาหารปลาแลว้ผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จอาจหาอาหารธรรมชาติ เช่น แหน สาหร่าย หรืออาหารอ่ืน ท่ีมีราคาถูกมาเสริมเพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย และการให้อาหารท่ีเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียการให้อาหารปลาโดยเปล่าประโยชน์ 
การบริหารการผลิตจึงเนน้การให้สัตวน์ ้ ามีอตัราการรอดสูงท่ีสุด มีอตัราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด เกิด
การเสียหารและสูญหายต ่าท่ีสุด เพื่อใหไ้ดส้ัตวน์ ้าท่ีมีตน้ทุนต่อน ้ าหนกัปลาต ่าท่ีสุด สามารถแข่งขนัใน
ตลาดได ้

2.3 ความรู้และทกัษะในการเลือกท าเลท่ีตั้งฟาร์ม โดยเลือกท าเลใหเ้หมาะสมท่ีมีน ้า 
เพียงพอและน ้ าไม่ท่วม รวมทั้งอยูไ่กลจากโรงงานอุตสาหกรรม มีการคมนาคมสะดวก การเลือกท าเล
ท่ีถูกตอ้งท าให้ปัญหาในการเล้ียงลง ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงลดลง ค าแนะน าส าหรับผูท่ี้ท  าฟาร์มสัตวน์ ้ า
ในท าเลท่ีไม่เหมาะสม หากมีเงินทุนเพียงพอควรเปล่ียนท าเลในการท าฟาร์ม หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดค้วรปรับผงับ่อ คนับ่อ ความลึกของบ่อ ใหเ้หมาะสมกบัท าเลนั้นๆ 

3) ปัจจยัดา้นการบริหารการตลาด 

  3.1) ความรู้และทักษะในการก าหนดลูกค้าเป้าหมาย ผู ้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จด าเนินการก าหนดลูกคา้เป้าหมายในบางหวัขอ้ โดยผูป้ระกอบการไม่ด าเนินการวเิคราะห์
เพื่อหาส่วนแบ่งการตลาด และไม่มีการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินคา้สัตวน์ ้ า แต่จะก าหนด
ลูกคา้เป้าหมาย ตามท่ีตนเห็นสมควร มกัอาศยัประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกัในการท าการตลาด 

  3.2) ความรู้และทกัษะดา้นการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยส่วน
ประสม 4 ส่วน ดงัน้ี 
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  ผลิตภณัฑ์ โดยตอ้งวางแผนการผลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อ
ผลิตใหไ้ดข้นาดและน ้าหนกัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 

  ราคา ต้องตดัสินใจก าหนดราคาสินค้า โดยใช้ราคาของคู่แข่งประกอบกับราคาท่ี
ลูกคา้เสนอ เม่ือตลาดสัตวน์ ้ ามีปัญหาการผลิตมากกวา่ความตอ้งการจะใช้วิธีลดราคา นอกจากน้ี ควร
ตั้งราคาโดยใชร้าคาของคู่แข่งขนัเป็นหลกัซ่ึงไม่ค  านึงถึงตน้ทุน บางคร้ังอาจขาดทุนแต่ตอ้งท า เพราะ
การท าฟาร์มเล้ียงปลาเม่ือจบัปลามาแลว้จ าเป็นตอ้งขายให้หมด ไม่สามารถน าปลาลงกลบัลงไปเล้ียง
ต่อได ้

  ช่องทางการจ าหน่าย ตอ้งก าหนดโดยใช้หลายๆ ช่องทางประกอบกนั เช่น การขาย
ใหก้ลุ่มท่ีจนเป็นสมาชิก หรือขายใหพ้อ่คา้คนกลาง ส่วนการขายใหผู้บ้ริโภคโดยตรงมีนอ้ยมาก  

  การส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการไม่ใชก้ารส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ี การลดราคา
ส่วนใหญ่เกิดจากความจ าเป็นท่ีตอ้งขายถูกในช่วงท่ีราคาตลาดตกต ่า หรือปลาลน้ตลาด 

4) ปัจจยัดา้นการบริหารการเงิน 

  4.1) ความรู้และทกัษะการวางแผนการเงิน โดยเฉพาะเม่ือมีความตอ้งการเงินลงทุน
ในโครงการใหม่หรือเม่ือมีการขยายกิจการ ส าหรับการกูเ้งินเพื่อน ามาลงทุนและเป็นทุนหมุนเวยีนนั้น 
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมกัใช้ขอ้มูลทางการตลาดในการช่วยตดัสินใจ มีการพยากรณ์
ยอดขายจากขอ้มูลท่ีผา่นมาและศึกษาแนวโนม้ในอนาคตก่อนการวางแผนการผลิต โดยแผนการผลิต
ตอ้งมีการก าหนดเงินลงทุนและแหล่งเงินทุนวา่ควรมาจากท่ีใด ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ยึดหลักการกู้เงินให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นโดยให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการใช้เงินในการ
ประกอบกิจการฟาร์มสัตวน์ ้าเท่านั้น 

  4.2) การติดต่อกบัสถาบนัการเงิน ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จไม่นิยมติดต่อ
กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อน ามาตดัสินใจ แต่มกัติดต่อเงินทุนจากสถาบนัการเงินท่ีตนใชบ้ริการ
เป็นประจ า 

  4.3) การมีวินยัในการใชเ้งิน ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จไม่น าเงินท่ีกูย้ืมมา
ไปใชผ้ดิประเภท เช่น น าเงินกูท่ี้ไดจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อการลงทุนไปซ้ือของใชส่้วนตวั ท าให้เงินท่ี
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กูม้าไม่มีผลประโยชน์งอกเงย และไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ได ้ในท่ีสุดตอ้งแบกรับภาระ
หน้ีสูง ก่อใหเ้กิดความลม้เหลวในการประกอบอาชีพ 

2.2 แนวคิดทางทฤษฎเีกีย่วกับแบบจ าลองโลจิต (logit model) 

เป็นการใชว้ธีิเชิงปริมาณในการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมี
หลากหลายวิธี การวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรจ ากดัหรือมีค่าไม่ต่อเน่ือง ท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูล
จากบุคคลซ่ึงผูศึ้กษาใชแ้บบจ าลองโลจิตในการศึกษาคร้ังน้ีไดอ้ธิบายไวโ้ดย (อารี, 2549) 

แบบจ าลองโลจิตมาตรฐาน (standard logit) เขียนไวว้า่ 
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รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิตจะอยูใ่นรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความน่าจะเป็นนัน่คือ 
log of the odd 
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    (2)  

มีความเป็นไปได้ในการสร้างแบบจ าลองของทางเลือก (binary choice) จากข้อสมมุติค านวณ
พฤติกรรม คือ การน าเอาตวัแปรแฝง  y มาเป็นตวัแทนของ y ในแบบจ าลอง โดยสมการของตวัแปร
อธิบาย 'ix และตวัแปรสุ่มท่ีสังเกตไม่ได ้

iu                   

  โดยวิธีการประมาณค่าแบบจ าลองโลจิตจะไดรั้บการประมาณค่าดว้ยวิธีความควรจะ
เป็นสูงสุด (maximum likelihood) ส าหรับทุกหน่วยสังเกตหรือส าหรับตวัอยา่งท่ีมีอยู ่n ค่า จะเขียนได้
ดงัน้ี 
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                    (3)  

ถา้รวม   เขา้ไวจ้ะเป็นส่วนหน่ึงของความน่าจะเป็น(probability) จะเขียน  
   1 ;i i ip y x F x   likelihood function ใหม่ โดยแทนค่า จะได ้
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เม่ือแทนค่า F ดว้ยรูปแบบการแจกแจงท่ีเหมาะสม (standard normal หรือ standard logit จะไดส้มการ 
log likelihood ท่ีพร้อมจะไปหาค่าพารามิเตอร์ โดยการหาค่าอนุพนัธ์ของสมการท่ี (4) โดยพิจารณา
จาก β จะได ้
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              (5) 

ในสมการท่ี  (5) แสดงถึงเง่ือนไขขั้ นแรกของการหาสูตรส าห รับ log likelihood function ซ่ึ ง
ตีความหมายวา่ ตวัแปรแต่ละตวัจะตอ้งเป็นอิสระจากค่าส่วนท่ีเหลือและคุณสมบติัน้ีตรงกบัขอ้ตกลง
ดว้ยวธีิ OLS ส าหรับแบบจ าลองโลจิตเขียนไดว้า่  
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   (6) 

และผลลพัธ์ของ (6) ก็คือค่า   จากการประมาณดว้ย maximum likelihood เม่ือค่า   แลว้จะสามารถ
ประมาณ ค่าความน่าจะเป็นท่ี 1iy   ไดเ้ม่ือก าหนดค่า 

ix  
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    (7) 

สมการท่ี (7) ก็คือผลต่างการประมาณค่าสมการดว้ยวธีิ maximum likelihood นัน่เอง และเง่ือนไขขั้นท่ี
หน่ึงส าหรับแบบจ าลองโลจิตหมายความวา่  

1 1

n n

i i i i
i i

p x y x
 

        (8) 

2.3 งานวจัิยเกีย่วข้องอืน่ ๆ 

2.3.1 งานวจัิยที่ศึกษาเกีย่วกับความส าเร็จ 

สุทธิศกัด์ิ (2542) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ: กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ เพื่อศึกษาปัจจยับางอย่างท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกรมป่าไมก้ าหนดไดไ้ม่เท่ากนั และศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหา 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 145 ราย โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธี
วิเคราะห์ ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จไดแ้ก่ 
ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจและผลตอบแทนท่ีรับ สภาพพื้นท่ีท่ีน าเขา้ร่วมโครงการ 
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ปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินการและความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส่วนจนัทิวา 
(2544) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมบา้นป่าตึงห้วยหมอ้ อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวดัเชียงใหม่  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนม และปั จจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยวดัความส าเร็จจากสหกรณ์มีความกา้วหน้า ดา้น
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินและการพฒันาการส่งเสริมเกษตรกรเล้ียงโคนมเพิ่มมากข้ึน ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคือ กรรมการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ พื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง ก่ิงอ าเภอแม่ออนและ
อ าเภอดอยสะเก็ด จ านวน 112 ราย โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและ
ค่าทดสอบไคสแคว ์ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อความส าเร็จของ
สหกรณ์มากท่ีสุด ส่วนในดา้นของปัญหาและอุปสรรค พบว่า สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจกรรม และระบบการท างานไม่ดีเท่าท่ีควร  

เช่นเดียวกบัธญัวรัตน์ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัล าพูน เพื่อศึกษาความส าเร็จปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ว่าสัมพันธ์กับปัจจัยใดบ้าง โดยวดัความส าเร็จจากเกษตรกรผู ้เข้าร่วมโครงการใน
ความสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ผลผลิตสูง จ านวน 150 ราย ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ 
(multiple regression analysis) แบบหลายขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลพื้นฐาน
และการปฏิบติั กบัระดบัผลผลิตเมล็ดขา้วท่ีเกษตรกรได้รับ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ คือ ปัจจยัความส าเร็จดา้นปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม และตวัแปรท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรโครงการฯไดรั้บ 
ไดแ้ก่ รายไดร้วมของครอบครัว ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร และประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ผลผลิตพนัธ์ุขา้วอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และสมคิด (2548) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ในอ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาความส าเร็จของกลุ่ม
เกษตรกร โดยวดัความส าเร็จจากรายไดสุ้ทธิต่อไร่ต่อปีจากการเล้ียงปลา ดว้ยปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีส่วนต่อความส าเร็จ กลุ่มตวัอย่างคือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ใน
อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย จ านวน 150 ราย โดยการแบ่งกลุ่มตามขนาดจ านวนบ่อปลา เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ดว้ยเคร่ืองมือ descriptive statistics และ chi-square 
test พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ มี 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัพื้นฐานทางดา้น
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เศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสังคม มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศในอ าเภอ
พาน จงัหวดัเชียงราย 

วฑูิรย ์(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในการเล้ียงไก่ประดู่หาง
ด าเชียงใหม่ 1 ในจงัหวดัล าพูน เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงไก่ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ของเกษตรกร 153 ราย ในจงัหวดัล าพูน ดว้ยสถิติ
เพิงพรรณา (descriptive statistics) และ multiple regression analysis พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของเกษตรกร ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มเพื่อเล้ียงไก่ ความรู้ในการเล้ียงไก่และปัญหา อุปสรรคของเกษตรกร 
โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จ คือ การรวมกลุ่มและความรู้ในการเล้ียงไก่ ส่วน
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ คือ ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการเล้ียงไก่ ความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อปัญหาต่างๆ พบวา่ ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ ขาดแหล่งเงินทุนและปัญหาดา้นความ
ตอ้งการปรับปรุงพนัธ์ุไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ตามล าดบั 

สุภาวฎีส์ (2555) ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของฟาร์มกบนาเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยศึกษาฟาร์มเล้ียงกบนา ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่าง 111 ฟาร์ม แบ่งฟาร์มเป็น 3 ขนาด 
ได้แก่ ขนาดเล็ก(น้อยกว่า 5 บ่อ) ขนาดกลาง (5 – 10 บ่อ) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 10 บ่อ) แบ่ง
เกษตรกรท่ีเล้ียงกบเป็นอาชีพหลกั จ านวน 70 ราย และเกษตรกรท่ีเล้ียงกบเป็นอาชีพเสริม จ านวน 41 
ราย วิเคราะห์โดยใช้วิธี chi-square วดัความส าเร็จ 2 ดา้น คือ ดา้นก าไรของการเล้ียง และดา้นปริมาณ
ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัแห่งความส าเร็จดา้นก าไร คือ อายุ ประสบการณ์ ส่วน
ปัจจยัแห่งความส าเร็จดา้นปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด คือ ประสบการณ์ อตัราการตาย เกษตรกรท่ี
เล้ียงกบเป็นอาชีพหลกั ท่ีเล้ียงกบขนาดเล็กจะมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ เกษตรกรท่ีเล้ียงขนาดกลางคละขนาด
ใหญ่ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีเล้ียงกบนาเป็นอาชีพเสริม จะมีตน้ทุนเฉล่ียของเกษตรกรขนาดเล็กสูง
กวา่ขนาดกลางแต่ไม่สูงมาก นอกจากน้ียงัพบวา่ตน้ทุนในการเล้ียงต่อรุ่น และอตัราการตายของกบนา
มีความส าคญัอยา่งมากในการอยูร่อดของฟาร์มกบและยงัเป็นตวัช้ีวดัในดา้นผลตอบแทนจากการเล้ียง 

นอกจากน้ียงัมี Ghosh et al. (1998) ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จความสามารถท่ีโดดเด่นและ
การก าหนดยุทธศาสตร์ SMEs ในประเทศสิงคโปร์ จ  านวนตวัอยา่ง 50 ราย วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์กลุ่ม (cluster analysis) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ใชแ้บบสอบถามเพื่อท า
การวิจยัการก าหนดกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงและปัจจยัแห่งความส าเร็จ (KSFs) เพื่อความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงาน SMEs ในประเทศสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยหรือส่ิงท่ีท าให้ SMEs ของ
ประเทศสิงคโปร์ประสบความส าเร็จนั้นคือ ผูน้ าหรือผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ มีวิสัยทศัน์ มีภาวะความ
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เป็นผู ้น า  มีความสามารถในการพัฒนา ความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์  และการมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า และStonback (2008) ศึกษาเร่ืองปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ีส าคัญส าหรับ
การศึกษาทางธุรกิจการเปรียบเทียบระหวา่งประเทศในยุโรป โดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยขอ้มูล
ทุติยภูมิจาก OECD ฐานขอ้มูล Euro stat และวรรณกรรม ทั้งหมด 26 ประเทศรวม 36 มหาวิทยาลยั
ทางการศึกษาดา้นธุรกิจชั้นน า ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จส าหรับการศึกษาทาง
ธุรกิจ คือ ความรู้ จากการศึกษาท าให้ทราบว่า ความตอ้งการบุคลากรทางวิชาการมีไม่เพียงพอในการ
ใหค้วามรู้ทางการศึกษาทางธุรกิจ จึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมพฒันาและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการ
พฒันาการศึกษาเพิ่มเพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ  

2.3.2 งานวจัิยที่ศึกษาเกีย่วกับต้นทุนและผลตอบแทน 

ศิวาพร (2556) ศึกษาความคุม้ทุนของการผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน เพื่อศึกษาการจดัการ
การผลิตมะเขือเทศโดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิตในโรงเรือน การจดัการดา้นการตลาดของเกษตรกร และ
การวิเคราะห์ความคุม้ทุนของการผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
จ านวน 20 ราย ซ่ึงท าพนัธะสัญญากบับริษทัผูรั้บซ้ือผลผลิต ในหมู่บา้นม่วงค า ต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแยกเกษตรกรตามพื้นท่ีการผลิตเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินวิเคราะห์ความคุม้ทุนเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุนใช้ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อตัราส่วนของผลตอบแทน
ต่อตน้ทุน (B/C ratio) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของรายได้
หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี:ตารางเมตร เพื่อคดัเลือกเกษตรกรท่ีมีการจดัการท่ีดี มีผลผลิต
และผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 3 ราย แยกตามขนาดพื้นท่ีการผลิต ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิต 1-2 ปี แรงงานในการผลิต 1-2 คน พื้นท่ีท่ีท าการผลิตเฉล่ียรวม
ทั้งหมด 4,468.33 ตร.ม. มีโรงเรือนส าหรับการผลิต 1-3 หลงัต่อราย ดา้นแรงงานส่วนใหญ่มีการจา้ง
แรงงานส าหรับการผลิต ดา้นการดูแลรักษาและควบคุมการผลิตมีการเพาะกลา้มะเขือเทศในถาดเพาะ
ก่อนยา้ยปลูกลงถุงเพาะช า การเก็บเก่ียวผลผลิตจะเก็บเก่ียวในช่วงเชา้ลกัษณะเก็บเป็นพวง (ช่อ) ดา้น
การจดัการการผลิตและการตลาด พบวา่มีปัญหาเล็กนอ้ย โดยมีปัญหาดา้นการจดัการการผลิตมากกวา่
การจดัการการตลาด ผลการวิเคราะห์ความคุม้ทุน พบวา่ การลงทุนทุกขนาดมีโอกาสไดก้ าไรสูงเม่ือมี
การจดัการท่ีดีตลอดจนการจดัการเงินทุนท่ีมีให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกรทุกขนาดมีระยะเวลาคืนทุน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด  
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2.3.3 งานวจัิยที่ศึกษาเกีย่วกับการตัดสินใจเลอืกซ้ือ 

ศิรินพรรณ (2554) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พื่อทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือก
ซ้ือส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งและเพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ ง ใช้กลุ่ม
ตวัอยา่ง 200 ราย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
ถดถอยด้วยแบบจ าลองโลจิต (logit model) วิเคราะห์วิธีการประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood estimate: MLE) และประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (marginal effect) พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือส้มพนัธ์ุสายน ้าผึ้งมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย โดยผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญักบัสถานท่ีท่ีสามารถหาซ้ือส้มไดง่้าย คือ ตลาดสดทัว่ไป และปัจจยัดา้นราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพของส้ม นอกจากน้ี คุณลกัษณะของส้มยงัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือส้มสายน ้าผึ้ง โดย
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของส้มท่ีมีรสชาติหวานอมเปร้ียวและมีความสด ในอนาคต 
ร้อยละ 82 มีแนวโนม้จะบริโภคส้มสายน ้าผึ้งมากข้ึน โดยมีปัจจยั คือขนาดของผลส้มท่ีใหญ่ข้ึน ความ
สดของส้ม การโฆษณา-ประชาสัมพนัธ์ แต่ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่ซ้ือส้มสายน ้ าผึ้งเพิ่มข้ึน
คือ การเคลือบผวิส้ม ดงันั้น ผูป้ลูกควรผลิตให้ไดม้าตรฐาน GAP และควรโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ให้
ผูบ้ริโภครับรู้เก่ียวกบัตราหรือยีห่้อของส้มและความปลอดภยัจากสารเคมีของส้มท่ีขายเป็นส าคญั  

อิทธิพนธ์ (2553) ท าการศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซ้ือส้มสายน ้ าผึ้งระหวา่ง
ผูบ้ริโภคในจังหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือส้มสายน ้ าผึ้งระหว่างผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน 
เก็บจากจังหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 192 คน และกรุงเทพมหานคร จ านวน 192 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งตามสะดวก วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ไควสแคว ์และสถิติ t-test 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาเปรียบเทียบ ประกอบด้วย ขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการคน้หาขอ้มูล ขั้นการ
ประเมินทางเลือก ขั้นการซ้ือและขั้นหลงัการซ้ือ พบวา่ ขั้นการแสวงหาขอ้มูล ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่
และกรุงเทพมหานคร จะตดัสินใจซ้ือส้มทนัทีเม่ือตอ้งการซ้ือ ในจงัหวดัเชียงใหม่จะค านึงถึงเร่ือง
รสชาติและราคา ขั้นการประเมินทางเลือก ในจงัหวดัเชียงใหม่ให้ความส าคญัในเร่ืองราคาของส้ม ใน
กรุงเทพมหานครให้ความส าคญัในเร่ืองตราสินคา้ของผูผ้ลิต ขั้นการซ้ือ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บ
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือจากกลุ่มครอบครัว ขณะท่ีในกรุงเทพมหานครจะตดัสินใจซ้ือส้มด้วย
ตนเอง กรณีท่ีมีผลไมช้นิดอ่ืนวางจ าหน่ายดว้ย ในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอาจจะซ้ือ
ผลไมช้นิดอ่ืน ขั้นหลงัการซ้ือ ให้ความส าคญัเร่ืองส้มสายน ้ าผึ้ งไม่สะอาดและมีสารเคมีปนเป้ือน 
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พฤติกรรมหลังการซ้ือส้มกรณีไม่พอใจ ในกรุงเทพมหานครให้ความส าคญัเร่ืองการน าสินคา้ไป
เปล่ียนและบอกต่อความไม่พอใจใหผู้อ่ื้นทราบ  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จจาก
กลุ่มตวัอย่างและน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิต สามารถบ่งบอกระดบั
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัและความส าเร็จมากกวา่การใชส้ถิติเชิงพรรณา และวธีิการวเิคราะห์ดว้ยวธีิอ่ืน 
ดงันั้นในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล
แปลงเพศ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จะท าการศึกษาจากตวัแปรดา้นปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการผลิต และปัจจยัทางดา้นสังคม ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสมาชิก
สหกรณ์ ดว้ยวธีิการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิต จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษามากท่ีสุด 
  


