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บทที ่5 

ปัจจยัการผลติ ปัจจยัทางเศรษฐกจิและปัจจยัทางสังคมที่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความส าเร็จ 

การน าเสนอในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษาปัจจยัการผลิต ปัจจยัทางเศรษฐกิจและ
ปัจจยัทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จ โดยพิจารณาปัจจยัความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู ้
เล้ียงปลานิลแปลงเพศในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เก็บตัวอย่างข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ ค าถามเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 72 ราย จากนั้น ท าการ
ทดสอบแบบจ าลองวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จโดยแบบจ าลองโลจิตสองทางเลือก (binary 
choice model) เพื่อน าไปใช้ในการพยากรณ์โอกาสความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ประกอบดว้ย 
การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
และการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ 

5.1 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิล 
แปลงเพศ 

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศในอ าเภอ
เมืองจังหวดัพะเยา จ านวน 17 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (MALE) อายุ (AGE) ระดับการศึกษา (EDU) 
ประสบการณ์การเล้ียงปลา (EXP) แรงงานในครัวเรือนท่ีเล้ียงปลา (LAB) ความรู้เชิงพาณิชย ์(ATT) 
แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา (VIS) จ  านวนพื้นท่ีในการเล้ียง (LAND) เงินกู้เพื่อการลงทุน 
(LOAN) ลกัษณะและการจ าหน่ายผลผลิต (CATC) วิธีการเล้ียง (EMP) การอนุบาล (TUT) การจดัหา
พันธ์ุปลานิล (SOU) การจดบันทึกข้อมูล (MEM) ความหนาแน่น (NUMB) การแปลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับเจา้หน้าท่ีรัฐ (REC) ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเล้ียงปลานิล
แปลงเพศ (KNO)  
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เม่ือพิจารณาตวัแปรทั้ง 17 ตวัแปร ท าให้ทราบว่า ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีมีมาก
เกินไปประกอบกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีนอ้ย คือ มีจ  านวน 72 ราย จึงท าการเลือกตวั
แปรเพื่อเป็นตวัแทนความส าเร็จในแต่ละปัจจยัจ านวน 4 ปัจจยั ท่ีคิดวา่มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จของ
สมาชิกสหกรณ์ โดยเลือกตวัแปรเพศ (MALE) เป็นตวัแปรท่ีแสดงถึงอาย ุ(AGE) และระดบัการศึกษา 
(EDU) เน่ืองจากมีทิศทางเดียวกนั เลือกตวัแปรแนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา (VIS) เป็นตวัแปรท่ี
แสดงถึงความรู้เชิงพาณิชย ์(ATT) เลือกตวัแปรการอนุบาล (TUT) เป็นตวัแทนของตวัแปรในการ
จดัการฟาร์ม ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะและการจ าหน่ายผลผลิต (CATC) วธีิการเล้ียง (EMP) การจดัหา
พนัธ์ุปลานิล (SOU) และการจดบนัทึกขอ้มูล (MEM) เน่ืองจากการอนุบาลส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
ของสมาชิกสหกรณ์ และเลือกตวัแปรความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเล้ียงปลานิล
แปลงเพศ (KNO) แทนตวัแปรการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ (REC) เน่ืองจากมีทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ หากสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึน จะ
ส่งผลท าใหส้มาชิกสหกรณ์เกิดความรู้ความเขา้ใจไดม้ากข้ึนเช่นกนั  

ดงันั้น ตวัแปรท่ีใช้เป็นตวัแทนของตวัแปรทั้งหมดมี จ านวน 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ (MALE) 
ประสบการณ์การเล้ียงปลา (EXP) แรงงานในครัวเรือนท่ีเล้ียงปลา (LAB) แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียง
ปลา (VIS) จ  านวนพื้นท่ีในการเล้ียง (LAND) เงินกูเ้พื่อการลงทุน (LOAN) การอนุบาล (TUT) ความ
หนาแน่น (NUMB) ความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ (KNO) โดย
ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีแบบจ าลองแสดงไวใ้น (ตารางท่ี 5.1) 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 9 ตวัแปร พบวา่ ตวัแปรท่ีใชใ้นการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิในคร้ังน้ีไม่มีปัญหา multicollinearity เน่ืองจาก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระมีค่าต ่ากวา่ 0.50 (ตารางท่ี 5.2)  
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ตารางที ่5.1 ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปร 

ช่ือตวัแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

MALE 0 0 0.760 0.428 

EXP 2 20 5.930 3.055 

LAB 1 4 1.960 0.680 

VIS 23 36 30.430 3.356 

LAND  0 1 0.710 0.458 

LOAN 0 1200000 115111.110 205792.221 

TUT 0 1 0.60 0.494 

NUMB 2000 8000 4429.170 997.665 

KNO 11 17 14.190 1.401 

หมายเหต:ุ จ านวนตวัอยา่ง 72 ราย 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

ตารางที ่5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ าลองโลจิต (correlation matrix) 

variable Y MALE EXP LAB VIS LAND LOAN TUT NUMB KNO 

Y 1.000          
MALE -0.140   1.000         
EXP 0.175   0.095   1.000        
LAB -0.132   -0.083   -0.117   1.000       
VIS 0.470    -0.105    0.211   0.020   1.000      
LAND 0.025   0.075   -0.297    -0.175    -0.055   1.000     
LOAN 0.005   0.196   0.078   0.237    -0.053   -0.231   1.000    
TUT 0.040   -0.069   0.255   0.316    0.142    -0.359   0.371   1.000   
NUMB 0.077 0.132    0.093   0.154   0.103   0.529   -0.070    0.058 1.000  
KNO 0.081    0.019   0.161    -0.103 0.111   -0.152   0.057   -0.010 -0.188   1.000 
หมายเหตุ: จ านวนตวัอยา่ง 72 ราย 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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5.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศ  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ดว้ยการ
วิเคราะห์แบบจ าลองโลจิต  ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood estimates: MLE) และค านวณ marginal effects เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
(ตารางท่ี 5.3) ผลการศึกษาพบว่า McFadden R² เท่ากับ 0.326 และความถูกต้องของการพยากรณ์
แบบจ าลอง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล ได้ถูกตอ้ง 
ร้อยละ 83.33 ซ่ึงแสดงวา่แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ไดดี้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศของตวัอย่าง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา (VIS) ส่วนตัวแปรท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 ไดแ้ก่ เพศ (MALE) ประสบการณ์ในการเล้ียงปลา (EXP) และเงินกู้
เพื่อการลงทุน (LOAN) การอธิบายผลกระทบของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู ้
เล้ียงปลานิลแปลงเพศ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยเรียงล าดบัความส าคญัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ดงัน้ี 

แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์

ผูเ้ล้ียงปลานิล เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ี จากค่า marginal effect ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น

บวก เท่ากบั 0.044 อธิบายได้ว่า เม่ือสมาชิกมีแนวคิดท่ีดีเก่ียวกับการเล้ียงปลา โอกาสท่ีสมาชิกจะ

ประสบความส าเร็จในการเล้ียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 ดงันั้น สมาชิกตอ้งมีแนวคิดท่ีดีต่อการเล้ียงปลา เช่น 

การผลิตตอ้งค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเป็นส าคญั มีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดี 

มีการน าเทคโนโลยีผสมผสานเพื่อบริหารจดัการฟาร์ม การมุ่งเน้นดา้นความย ัง่ยืนในการประกอบ

อาชีพและการเป็นผูน้ าในการเล้ียงปลา เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ในการเล้ียงของสมาชิกและ

ของสหกรณ์ไดช้ดัเจนข้ึน 
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ประสบการณ์ในการเล้ียงปลา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ 

ผูเ้ล้ียงปลานิล เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ี จากค่า marginal effect ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น

บวก เท่ากบั 0.030 อธิบายไดว้า่ หากสมาชิกสหกรณ์มีประสบการณ์ในการเล้ียงปลามากข้ึน โอกาสท่ี

จะประสบความส าเร็จในการเล้ียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 ดงันั้น สมาชิกตอ้งสั่งสมประสบการณ์ในการ

เล้ียง รวมถึงตอ้งเขา้รับการอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในดา้นต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

บุคคลภายนอกและเพื่อนสมาชิก เพื่อน ามาปรับปรุงและน าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยุกต์ใช้ในการเล้ียง

ของตวัเอง 

เพศ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล เม่ือพิจารณา

ถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ี จากค่า marginal effect ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ เท่ากบั -0.108 อธิบายไดว้า่ 

หากผูเ้ล้ียงเป็นเพศชายมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการเล้ียงน้อยกว่าผูเ้ล้ียงปลาเพศหญิง  

ร้อยละ 10.8 ในความเป็นจริงในการเล้ียงของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาย โดยมีสมาชิกเพศหญิงช่วยใน

การเล้ียงแล้ว การท่ีเจา้ของฟาร์มหรือผู ้เล้ียงหลกัเป็นหญิงมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มากกว่า

เพราะเกษตรกรหญิงมีความละเอียดรอบคอบ คอยสังเกต และคอยบนัทึกรายละเอียดมากกวา่ 

เงินกูเ้พื่อการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา

นิล เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ี จากค่า marginal effect ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก เท่ากบั 

0.098 อธิบายได้ว่า หากสมาชิกสหกรณ์มีเงินกู้เพื่อการลงทุนท่ีใช้ในการเล้ียงปลาเพิ่ม โอกาสท่ีจะ

ประสบความส าเร็จในการเล้ียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 ทั้งน้ีเน่ืองจาก สมาชิกไม่มีทุนในการด าเนินงาน

โดยเฉพาะค่าอาหารปลากลาง ซ่ึงมีต้นทุนสูงท่ีสุด สมาชิกต้องท าการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน

ภายนอกเป็นส าคญั หากสมาชิกมีหน้ีสินเพื่อใช้ในการเล้ียงปลาเพิ่มข้ึน นั่นหมายถึง มีการเพิ่มการ

ลงทุนหรือมีการขยายการลงทุนเพิ่มข้ึน จึงส่งผลใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จมากข้ึน ดงันั้น สมาชิก 

จึงจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีมีดอกเบ้ียต ่า เช่น สหกรณ์ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ ท าให้

มีดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีต  ่า นอกจากน้ีสมาชิกควรรวมตวักนัในการจดัหาปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ อาหารปลา 

โดยให้สหกรณ์เป็นผูป้ระสานงานเพื่อต่อรองกบับริษทัจ าหน่ายอาหาร เพื่อให้บริษทัขยายระยะเวลา

การช าระหน้ีใหน้านข้ึน 
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ตารางที่ 5.3 ค่าสัมประสิทธ์ิและค่า marginal effect ของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของสมาชิก

สหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศในอ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา  

variable coefficient marginal effect 

Constant -12.613 

(4.423) 

-1.199 

(0.454) 

MALE -1.493 

(1.107) 

-0.108* 

(0.065) 

EXP 0.311 

(0.194) 

0.030* 

(0.016) 

LAB -0.959 

(0.619) 

-0.091 

(0.060) 

VIS 0.465*** 

(0.140) 

0.044*** 

(0.015) 

LAND 0.651 

(0.889) 

0.069 

(0.105) 

LOAN 0.365 

(0.231) 

0.347* 

(0.210) 

TUT -1.088 

(1.557) 

-0.146 

(0.264) 

NUMB 0.358 

(0.853) 

0.037 

(0.094) 

KNO 0.053 

(0.107) 

0.005 

(0.010) 

หมายเหตุ    *** ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.01  McFadden R² 0.326 

    **   ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 Chi squared 24.870 

    *     ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.10 

          ค่าใน ( ) คือ ค่า standard error 

Accuracy of prediction 83.33 

 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 


