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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านราคา  

ด้านการบริหารจัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านสังคมและ

วฒันธรรม และด้านเศรษฐกจิ กบัระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี 

3) เพื่อศึกษาพยากรณ์ปัจจัยภายในของธุรกิจท่ีมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข ่

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และ 4) เพื่อศึกษาพยากรณ์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจ 

รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประชากร คือ เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

มีจ�านวนทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ 

แบบการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด ด้านเทคโนโลยีการผลิต และด้านสังคมและวัฒนธรรม  

มีความสัมพันธ์กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ส่วนปัจจัยภายในของธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยภายนอกของธุรกิจ

ในด้านสงัคมและวฒันธรรม มผีลต่อระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: ระดับความสนใจ การตัดสินใจรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the relationship between internal business factors 

i.e. price, marketing management, and production technology and the interest level of the decision making 

of the egg producing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani province, 2) to study the relationship  

between external business factors i.e. society and culture, and economy and the interest level of the  

decision making of the egg producing chicken farmers groups in Ubon Ratchathani province, 3) to predict 

the internal businesses factors that influenced the interest level of the decision making of the egg produc-

ing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani province and 4) to predict the business factors that influenced 

the interesting level of the decision making of the egg producing chicken farmer groups in Ubon  

Ratchathani province. The population was 120 the egg producing chicken farmer in Ubon Ratchathani  

province. The tool of collecting data was a questionnaire. The statistical analysis consisted of frequency, 

percentage, mean, standard deviation, F-test, Pearson’s Correlation, and multiple regression analysis.
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 The findings of this research revealed that price, marketing management, production technology, 

and society and culture related to the interest level of the decision making of the egg producing chicken 

farmer groups in Ubon Ratchathani province with a statistical significant level of 0.01 and 0.05. The internal 

business factors i.e. production technology, and external business factors i.e. society and culture influenced 

the interest level of the decision making of the egg producing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani 

province with a statistical significant level of 0.05.

Keywords: Interesting Level, Decision Making, The Egg Producing Chicken Farmers Group, Ubon Ratchathani 

Province

บทน�า

 ไก่ไข่นบัเป็นสตัว์เศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัต่อชวีติ

ประจ�าวันของคนไทย เนื่องจากไข่ไก ่เป ็นอาหารที่ มี

ประโยชน์และนิยมกันมาก สามารถน�ามาประกอบอาหาร

ได้หลายอย่าง ตลาดจึงมีความต้องการสูงตลอดทั้งปี  

การเลีย้งไก่ไข่ในปัจจบุนัได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและ

สามารถยดึเป็นอาชพีหลกัทีท่�ารายได้ด ีววิฒันาการการเลีย้ง

ไก่ไข่ของไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการผลิตไข่ไก่

ของไทยในปัจจุบันท่ีสามารถผลิตได้เกินความต้องการ 

กลายเป็นประเทศผู้ผลิตเพื่อส่งออกในอันดับต้นๆ ของโลก

ได้ช่วยให้น�าเงนิตราเข้าประเทศปีละไม่ต�า่กว่าหมืน่ล้านบาท 

(วิทยา ทิศหล้า 2551) อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ได้พัฒนากลาย

มาเป็นอุตสาหกรรม (สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ 

2555) ที่สามารถด�าเนินกิจการได้ภายในครอบครัว โดย 

ไม่ต้องใช้แรงงานจ�านวนมากในการด�าเนินงาน กอปรกับมี

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในด้านการ

บริหารจัดการเชิงธุรกิจ การน�าความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

จดัการการตลาดมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงาน เป็น

สิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั (พรศรี 

เหล่ารุจิสวัสดิ์ 2553) แต่จากการศึกษาและส�ารวจข้อมูล

เบื้องต ้นของผู ้ วิจัย  พบว ่า  กลุ ่ม เกษตรกรยังขาด 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการตลาด และน�า

เทคโนโลยกีารผลติไข่มาใช้ในการด�าเนนิงาน ซึง่องค์ความรู้

ดงักล่าว จะช่วยส่งผลให้กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ สามารถ

เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้

มากยิ่งขึ้น (นัดติยา ประกอบแสง 2556) โดยอาศัย

กระบวนการรวมกลุม่ของเกษตรกร ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้เกดิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเร็วยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มของ

เกษตรกร เป็นงานท่ีให้บริการด้านความรู้และสนับสนุน

เกษตรกรในการผลิตและการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

เพือ่ให้เกษตรกรสามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องตน

ให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ

การเกษตรได้อย่างมั่นคงถาวรตลอดไป การที่จะท�าให้งาน

ดงักล่าวบรรลเุป้าหมายได้ จ�าเป็นต้องด�าเนนิการโดยอาศัย

กระบวนการกลุ่มของเกษตรกร หรือองค์กรและสถาบัน

เกษตรกรประเภทต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วย

ให้การส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกระจายประโยชน์ของงาน 

ส่งเสริมการเกษตรไปสู ่เกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง  

และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

อย่างแท้จริง

 จากสถานการณ์ของตลาดไข ่ไก ่ ในจังหวัด

อุบลราชธานีในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้าง

รุนแรง เพราะระบบตลาดได้เปิดกว้างตามความเจริญของ

ระบบคมนาคมและเทคโนโลย ีท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถ

เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ตลาดไข่ไก่ภายใน

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบน้ีโดยตรงจากการท่ี 

ผู้ประกอบในเขตภาคกลางได้น�าไข่ไก่เข้ามาจ�าหน่ายในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี ท�าให้ปริมาณไข่ไก่มีเพิ่มมากขึ้นใน 

ท้องตลาด (องอาจ ชายฉลาด 2556) ในขณะเดียวกัน

ปริมาณความต้องการบริโภคของลูกค้าที่ยังมีอยู่เท่าเดิม  

จึงส่งผลให้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต�่า เป็นสาเหตุให้กลุ ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีแนวคิดที่จะรวมตัวกัน เพื่อจัดตั้ง

เป็นกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในจงัหวดัอบุลราชธานเีพือ่แก้

ปัญหาในส่วนนีด้งันัน้ จากปัญหาและแนวทางในการด�าเนนิ

งานของกลุ่มเกษตรกรข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการ

ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด

อบุลราชธาน ีเพือ่น�าผลการศกึษาทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในการ

จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
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ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรดังกล่าวแต่

ประการใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ปัจจยัภายในของธรุกจิ

ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด  

และด้านเทคโนโลยีการผลิต กับระดับความสนใจของการ

ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภายนอกของ

ธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน

เศรษฐกิจ กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 3. เพื่ อพยากรณ ์ป ั จจั ยภายในของธุ รกิ จ 

ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัด การตลาด  

และด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่มีผลต่อระดับความสนใจ 

ของการตัดสินใจรวมกลุ ่มของเกษตรกรผู ้ เลี้ยงไก ่ไข ่

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 4. เพื่อพยากรณ์ป ัจจัยภายนอกของธุรกิจ

ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ 

ที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมด 120 คน 

(ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัอบุลราชธาน ี2554) การศกึษาใน

ครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมดโดย บุญธรรม  

กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540) และ ส�าเริง จันทรสุวรรณ (2545) 

กล่าวไว้ว่า แม้จะเป็นการศกึษาจากประชากรทัง้หมด ผู้วจิยั

สามารถตั้งสมมติฐานได้ เพราะว่าถึงแม้เก็บข้อมูลมาเพียง

บางส่วนหรอืเกบ็ทัง้หมดทกุคนยงัคงเป็นเพยีงกลุม่ตวัอย่าง

หนึง่เท่านัน้ ยงัมปีระชากรกลุม่อืน่ๆ อกีทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั

นี้ แต่ผู้ศึกษาสามารถเลือกศึกษาเพียงประชากรกลุ่มนี้กลุ่ม

เดียวได้

 แนวคดิเก่ียวกับการตดัสนิใจและระดบัความสนใจ

ของการตัดสินใจ

 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) กล่าวว่า การตัดสิน

ใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรือ 

งดเว้นการปฏิบัติ หรือการเลือกทางด�าเนินการที่เห็นว่าดี

ทีส่ดุทางใดทางหนึง่ จากทางเลอืกหลายๆ ทาง เพือ่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือการวินิจฉัยสั่งการ คือ  

การช่ังใจไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทางด�าเนินงานที่เห็น

ว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทางเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ ชนงกรณ์ 

กุณฑลบุตร (2547) กล่าวว่า การตัดสินใจทางการจัดการ 

หมายถึง การที่ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

การท�าการเลือกทางเลือกใดจากหลายทางเลือกเพื่อให้

แผนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 สมคิด บางโม (2548) กล่าวว่า การตัดสินใจ  

หมายถึง การตัดสินใจเลือก ทางปฏิบัติซ่ึงมีหลายทางเป็น

แนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็น 

การตัดสินใจ ที่จะกระท�าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง 

หลายอย่าง เพื่อความส�าเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ใน 

ทางปฏบิตักิารตดัสนิใจมกัเกีย่วข้องกบัปัญหาทียุ่ง่ยากสลบั 

ซับซ ้อน และมีวิธีการแก ้ป ัญหาให ้วินิจฉัยมากกว ่า 

หนึง่ทางเสมอ ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องผูว้นิจิฉยัปัญหาว่าจะ

เลือกสั่งการปฏิบัติ โดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่าง 

ดีที่สุด และบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรนั้น

 บุญเรียง ขจรศิลป์ (2543) กล่าวว่า ระดับ 

ความสนใจ หมายถึง การวัดความรู้สึกของบุคลที่มีต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่งในลักษณะหนึ่งลักษณะใด โดยใช้เทคนิคของ 

ลิงค์เคิร์ตเป็นแบบและใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง 

กว้างขวาง ได้แก่ การสร้างประโยคหรือข้อความที่เกี่ยวกับ

เรื่องที่ต้องการวัด ก�าหนดหัวข้อให้เลือกไว้ 5 ระดับ คือ  

มีความสนใจรวมกลุ่มมากที่สุด มีความสนใจรวมกลุ่มมาก 

มีความสนใจรวมกลุ่มบ้าง มีความสนใจรวมกลุ่มน้อย  

ไม่มีความสนใจรวมกลุ่ม เพื่อท�าการวัดทัศนคติในประเด็น

ต่างๆ แล้วน�ามาสรุปเป็นคะแนนเพื่อหาค่าเฉลี่ยมาเป็น 

ค่าทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญธรรม กิจปรีดาห์บริสุทธ์ิ 

(2540) ที่กล่าวว่า การวัดทัศนคติโดยใช้วิธีของลิงค์เคิร์ต

สามารถวัดทัศนคติได ้อย่างกว้างขวางกว่าแบบอื่นๆ  

และสามารถวดัทศันคตไิด้ทกุเรือ่งและให้ค่าความเทีย่งตรง

สูงอีกด้วย

 ดังนั้น การตัดสินใจ จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น

ซ่ึงมีหลายแนวทางในการปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายท่ี 

วางไว้ หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม เพื่อก�าหนด

แนวทางการปฏบิตัซิึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูข่าวสารท่ี

ได้รับจากโครงสร้างกลุ่ม พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม  

โดยใช ้แบบวัดทัศนคติ 5 ระดับ ในการวัดทัศนคติ 

ด้านความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกร 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 10(1): ม.ค.-มิ.ย. 255838

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความพยายาม 

ในการหาแนวทางในการรวมกลุ่ม

 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการรวมกลุ่ม

 รัชนีกร  เศรษโฐ (2532) ได้กล่าวถึงปัจจัยการ

รวมกลุ่มไว้ พอสรุปดังนี้

 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีมี 

ผลต่อความสัมพันธ์และปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกันของคนที่มี

ความสนใจร่วมกัน เช่น เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ 

การคมนาคมขนส่งเทคโนโลยีด้านเกษตรแบบใหม่  เป็นต้น

 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การที่

ประชากรได้อพยพย้ายถิน่ฐาน และสามารถกลบัถิน่ฐานเดมิ

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วย่อมมีผลกระทบต่อสังคม และ

ต่อการพบปะสังสรรค์ของชาวชนบทเป็นอย่างมาก ท�าให้

ชาวบ้านสร้างกลุ่มสนใจ และกลุ่มตามล�าดับความจ�าเป็น

ของตนได้ง่ายขึ้น

 3. โครงการจากรฐับาลสูป่ระชาชนในชนบท เช่น 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเข้าไปสู่ชนบท

หลายประเภท ประชาชนในชนบทจึงเริ่มมีโอกาสได้รับ 

ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องต่างๆ ตลอดจนได้

รับค�าแนะน�าในเรื่องการท�ามาหากินและชีวิตความเป็นอยู่

ทุกด้าน ซึ่งจะท�าให้การรวมกลุ่มต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ และคณะ (2534) ได้กล่าวถึง

ปัจจัยการรวมกลุ่ม ดังนี้

 1. ปัจจัยด้านสังคม เช่น ความต้องการเข้าสังคม

ความต้องการเพือ่น ความต้องการเพือ่น ความต้องการทีอ่ยู่

อาศัยกันและช่วยกันท�างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีผลประโยชน์

ร่วมกันทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

 3. ปัจจยัด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น เทคโนโลยี

ด้านการสื่อสารและการคมนาคม ซ่ึงจะช่วยให้การติดต่อ

สือ่สารระหว่างกลุม่สะดวกข้ึน และช่วยให้สือ่ข้อมลูข่าวสาร

ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

 4. ป ั จจั ยด ้ านชี วภาพและจิตวิทยา เช ่น  

ความต้องการให้ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู ่คณะ  

ความต้องการให้ตนเองได้รับการยอมรับในความสามารถ 

เป็นต้น

 นันทิยา หุตานุวัตร (2547) ได้กล่าวถึงปัจจัยการ

รวมกลุ่ม ดังนี้

 1. ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ บคุคลจะเข้าร่วมเป็นกลุม่

เมื่อกลุ ่มจะสามารถให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ เช่น  

การได้รับทุนกู้ในการประกอบอาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ใน

การประกอบอาชีพ เป็นต้น

 2. ปัจจัยด้านสังคม การรวมกลุ่มเป็นการตอบ

สนองความต้องการด้านสงัคมของบคุคล เช่น ความต้องการ

ได้รับการยอมรับ ต้องการความรักความผูกพันทางจิตใจ 

เป็นต้น

 3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีผลกระทบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่และการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนใน

สังคมเป็นอย่างยิง่ เช่น เทคโนโลยด้ีานการเกษตรซึง่มพีฒันา

การใหม่ๆ ที่เกษตรกรจะต้องแสวงหาความรู้ในเทคโนโลยี

นั้นๆ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐมักให้บริการการอบรม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหมู่คณะ ดังนั้น การรวมกลุ่มของ

เกษตรกรจึงเอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีง่ายขึ้น และยัง

ท�าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ง่ายขึ้น

 4. ปัจจยัด้านชวีภาพและจติวทิยา บคุคลต้องการ

สนองตอบความต้องการต่างๆ จากเพื่อนและกลุ่ม เพื่อให้

เกิดความอบอุ่นทางจิตใจ โดยการพบปะสนทนากับผู้ที่ตน

พอใจถกูใจ หรอืเป็นผูท้ีม่คีวามสนใจคล้ายกนั หรอืรวมกลุม่

เพื่อเกิดความมั่นคง

 5. ปัจจัยด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย

สวสัดกิารอนัเป็นผลเนือ่งจากความวติกกงัวล และความกลวั

ของบุคคล

 ผู้วจิยัได้สรปุการตดัสินใจรวมกลุ่มสามารถเกดิขึน้

ได้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้วิจัย 

จึงได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมกลุ่มออกเป็น  

2 ประเภท คือ ปัจจัยภายในของธุรกิจ ประกอบด้วย  

ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด ด้านเทคโนโลยี  

และปัจจยัภายนอกของธรุกจิ ประกอบด้วย ดา้นสงัคมและ

วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นจากทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้น�า

แบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณา

ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ จากนั้นจึงน�า

แบบสอบถามไปท�าการทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างทีม่ลีกัษณะ

คล ้ ายคลึงกับกลุ ่มประชากร เพื่ อท� าการทดสอบ 

ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) โดยการวิเคราะห์ค่า

ความเชื่อมั่นรายด้าน และได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 

ครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) ของ

แบบสอบถามรายด้านอยู่ระหว่าง 0.747–0.791 
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์แบบเพียร ์สัน (Pearson’s  

Correlation Analysis)  และการวิเคราะห์ความถดถอย 

เชงิพห ุ(Multiple Regression Analysis) ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ

 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ภายในของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหาร

จัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต กับระดับความ

สนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ใน

เขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์สัมประสิทธิ์ 

สหสมัพันธ์ (Correlation Coefficient) พบว่า ปัจจยัภายใน

ของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการ

ตลาด และด้านเทคโนโลยกีารผลิต มคีวามสัมพนัธ์ต่อระดบั

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา 

มีความสัมพันธ์เท่ากับ 0.181 ด้านการบริหารจัดการตลาด

มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.180 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า มีความสัมพันธ์กันระดับต�่า

มาก และด้านเทคโนโลยีการผลิตมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 

0.408 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่หมายความ

ว่าด้านเทคโนโลยีการผลิตมีความสัมพันธ์กันระดับต�่า ดัง

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยภายในของธุรกิจกับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด 
และด้านเทคโนโลยีการผลิต กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) พบว่า ปัจจัยภายในของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา 
ด้านการบริหารจัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคามีความสัมพันธ์เท่ากับ 0.181 ด้านการบริหารจัดการตลาดมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.180 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า มีมีความสัมพันธ์กันระดับต่ ามาก และ
ด้านเทคโนโลยีการผลติมคี่าความสมัพันธ์เท่ากับ 0.408 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งหมายความว่าด้านเทคโนโลยี
การผลิตมีความสัมพันธ์กันระดับต่ า ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างปัจจัยภายในของธุรกิจกับระดับความ
สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ปัจจัยภายใน Y X1 X2 X3 
ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ (Y) 1 0.181* 0.180* 0.408** 
ด้านราคา (X1)  1 0.529* 0.173 
ด้านการบริหารจดัการตลาด (X2)   1 0.107 
ด้านเทคโนโลยีการผลิต (X3)    1 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 
  
 ผลจากการศึกษาปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ กับระดับความ
สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) พบว่า ปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ กับ
ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็น
รายด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.368 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายความ
ว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันระดับต่ า และด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสนใจของการ
ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ดังตารางที่ 2 
 
 
 

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05

 ผลจากการศึกษาปัจจัยภายนอกของธุรกิจ

ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ 

กบัระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) พบว่า 

ปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและ

วฒันธรรม และด้านเศรษฐกจิ กบัระดบัความสนใจของการ

ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบ

ว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.368 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายความว่า 

ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันระดับต�่า และ

ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสนใจของ

การตดัสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดั

อุบลราชธานี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยภายนอกของธุรกิจกับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างปัจจัยภายนอกของธุรกิจกับระดับความ
สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยภายนอก Y X1 X2 
ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Y) 1 0.368** -0.029 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (X1)  1 0.080 
ด้านเศรษฐกิจ (X2)   1 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยภายในของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หาได้จากสมการ y = 1.136 + 0.387(  ) พบว่า ค่า F = 8.928, 
Sig = 0.000 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะเห็นว่า ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีความแปรปรวนเท่ากัน โดยค่า
ความแปรปรวนระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาจากค่า 
Adjusted R2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.167 แสดงว่า ความแปรปรวนระดับความสนใจของการตัดสินใจในการตัดสินใจรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.7 ที่เหลือมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด 
และด้านเทคโนโลยีการผลิต พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากเกินไปค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยมาตรฐาน ( ) ของปัจจัยภายในของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการ
ผลิต มีค่าเท่ากับ 0.056, 0.109 และ 0.387 ตามล าดับ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.572, 0.272 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งจะ
พบว่า ค่า Sig. ในส่วนของในด้านเทคโนโลยีการผลิต มีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงวา่ ปัจจัยภายในของธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ในส่วนของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุ สามารถน ามาใช้อธิบายปัจจัยภายในของธุรกิจในด้านเทคโนโลยี
การผลิตมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุในส่วนของด้านเทคโนโลยีการผลิตมีค่า เท่ากับ 0.387 หมายความว่า 
ถ้าด้านเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี จะเพิ่มขึ้น 0.387 หน่วย ถ้าด้านเทคโนโลยีผลิตลดลงหนึ่งหน่วย ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จะลดลง 0.387 หน่วย ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยภายในของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยภายใน b SE b   t-test Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.136 0.507  2.240 0.027   

ด้านราคา(X1) 0.070 0.124 0.056 0.572 0.572 0.706 1.416 
ด้านการบริหารจดัการตลาด (X2) 0.150 0.136 .109 1.104 0.272 0.720 1.390 
ด้านเทคโนโลยีการผลิต(X3) 0.456 0.100 .387 4.549 0.000* 0.970 1.031 
R2 = 0.188, Adjusted R2 = 0. 167, SEE = 0.633, F = 8.928, p-value = 0.000 

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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 ผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิงพหุ

ของปัจจัยภายในของธุรกิจท่ีมีผลต่อระดับความสนใจของ

การตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดั

อุบลราชธานี หาได้จากสมการ y=1.136 + 0.387(X
3
)  

พบว่า ค่า F=8.928, Sig=0.000 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05  

จะเห็นว่า ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่ม  

มีความแปรปรวนเท่ากัน โดยค่าความแปรปรวนระดับ 

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียง 

ไก่ไข่ในเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ีพจิารณาจากค่า Adjusted 

R2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.167 แสดงว่า ความแปรปรวนระดับ

ความสนใจของการตัดสินใจในการตัดสินใจรวมกลุ่มของ

เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ีมค่ีาเท่ากบั

ร้อยละ 16.7 ที่เหลือมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ การทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ภายในของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหาร

จัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต พบว่า ตัวแปร

อสิระไม่มปัีญหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระมากเกนิ

ไปค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (ß) ของปัจจัย

ภายในของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหาร

จัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต มีค่าเท่ากับ 

0.056, 0.109 และ 0.387 ตามล�าดับ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.572, 0.272 และ 0.000 ตามล�าดับ ซึ่งจะพบว่า ค่า Sig. 

ในส่วนของในด้านเทคโนโลยีการผลิต มีค่าน้อยกว่า 0.01 

แสดงว่า ปัจจัยภายในของธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการผลิต

มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยเชิงพหุ สามารถน�ามาใช้อธิบายปัจจัยภายในของ

ธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการผลิตมีผลต่อระดับความสนใจ

ของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 

ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเชงิพหใุนส่วนของด้านเทคโนโลยี

การผลิตมีค่า เท่ากับ 0.387 หมายความว่า ถ้าด้าน

เทคโนโลยกีารผลิตเพิม่ขึน้หนึง่หน่วย ระดบัความสนใจของ

การตดัสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดั

อุบลราชธานี จะเพิ่มขึ้น 0.387 หน่วย ถ้าด้านเทคโนโลยี

ผลติลดลงหนึง่หน่วย ระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวม

กลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

จะลดลง 0.387 หน่วย ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยภายในของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจัยภายใน b SE b  t-test Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.136 0.507  2.240 0.027   

ด้านราคา (X1) 0.070 0.124 0.056 0.572 0.572 0.706 1.416 
ด้านการบริหารจดัการตลาด (X2) 0.150 0.136 .109 1.104 0.272 0.720 1.390 
ด้านเทคโนโลยีการผลิต (X3) 0.456 0.100 .387 4.549 0.000* 0.970 1.031 
R2=0.188, Adjusted R2=0.167, SEE=0.633, F=8.928, p-value=0.000 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

 ผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการ
ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หาได้จากสมการ y = 1.136 + 0.387(  ) พบว่า ค่า F 
= 9.422, Sig = 0.000 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะแสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีความ
แปรปรวนเท่ากันโดยค่าความแปรปรวนระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.124 แสดงว่า ความแปรปรวนระดับความสนใจของการตัดสินใจ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.4 ที่เหลือมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ การ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากเกินไปค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน ( ) ของปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ  มีค่าเท่ากับ 0.372, 
และ (-0.059) ตามล าดับ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และ 0.469 ตามล าดับ ซึ่งจะพบว่า ค่า Sig. ในส่วนของด้านสังคมและ
วัฒนธรรม มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ 
สามารถน ามาใช้อธิบายปัจจัยภายนอกของธุรกิจในด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุใน
ส่วนของด้านสังคมและวัฒนธรรมมีค่า เท่ากับ 0.372 หมายความว่าถ้าด้านสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ระดับความ
สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น 0.372 หน่วย ถ้าด้านสังคมและ
วัฒนธรรมลดลงหนึ่งหน่วย ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จะ
ลดลง 0.372 หน่วย ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยภายนอก b SE b  t-test Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.036 0.653  1.586 0.116   
ด้านสังคมและวัฒนธรรม(X1) 0.689 0.159 0.372 4.328 0.000* 0.994 1.006 
ด้านเศรษฐกิจ (X2) -.058 0.085 -0.059 -.683 0.469 0.994 1.006 
R2 = 0.139, Adjusted R2 = 0. 124, SEE = 0.649, F = 9.422, Sig = 0.00 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 ผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิงพหุ

ของปัจจยัภายนอกของธรุกจิทีม่ผีลต่อระดบัความสนใจของ

การตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดั

อุบลราชธานี หาได้จากสมการ y=1.136 + 0.387(X
2
) พบ

ว่า ค่า F=9.422, Sig=0.000 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะ

แสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง 2 

กลุม่ มคีวามแปรปรวนเท่ากนัโดยค่าความแปรปรวนระดบั

ความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่

ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาจากค่า Adjusted 

R2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.124 แสดงว่า ความแปรปรวนระดับ

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.4  

ที่เหลือมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ การทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกของ

ธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน

เศรษฐกิจ พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรอสิระมากเกนิไปค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย

มาตรฐาน (ß) ของปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ มีค่าเท่ากับ 

0.372, และ (-0.059) ตามล�าดบั โดยมค่ีา Sig. เท่ากบั 0.000 

B
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และ 0.469 ตามล�าดับ ซึ่งจะพบวา่ ค่า Sig. ในส่วนของด้าน

สงัคมและวฒันธรรม มค่ีาน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ด้านสงัคม

และวัฒนธรรมมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจ

รวมกลุ ่มของเกษตรกรผู ้ เลี้ ยงไก ่ ไข ่ ในเขตจั งหวัด

อุบลราชธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในส่วนของ

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ สามารถน�ามาใช้อธิบาย

ปัจจัยภายนอกของธุรกิจในด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผล

ต่อระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกร

ผู ้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุใน

ส่วนของด้านสังคมและวัฒนธรรมมีค่า เท่ากับ 0.372 

หมายความว่าถ้าด้านสงัคมและวฒันธรรมเพิม่ขึน้หนึง่หน่วย 

ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้

เลีย้งไก่ไข่ในเขตจงัหวดัอบุลราชธานจีะเพิม่ขึน้ 0.372 หน่วย 

ถ้าด้านสังคมและวัฒนธรรมลดลงหนึ่งหน่วย ระดับความ

สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข ่

ในเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ีจะลดลง 0.372 หน่วย ดงัตาราง

ที่ 4

ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหขุองปัจจยัภายนอกของธรุกจิทีม่ผีลต่อระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุ่มของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจัยภายใน b SE b  t-test Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.136 0.507  2.240 0.027   

ด้านราคา (X1) 0.070 0.124 0.056 0.572 0.572 0.706 1.416 
ด้านการบริหารจดัการตลาด (X2) 0.150 0.136 .109 1.104 0.272 0.720 1.390 
ด้านเทคโนโลยีการผลิต (X3) 0.456 0.100 .387 4.549 0.000* 0.970 1.031 
R2=0.188, Adjusted R2=0.167, SEE=0.633, F=8.928, p-value=0.000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

 ผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการ
ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หาได้จากสมการ y = 1.136 + 0.387(  ) พบว่า ค่า F 
= 9.422, Sig = 0.000 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะแสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีความ
แปรปรวนเท่ากันโดยค่าความแปรปรวนระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.124 แสดงว่า ความแปรปรวนระดับความสนใจของการตัดสินใจ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.4 ที่เหลือมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ การ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากเกินไปค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน ( ) ของปัจจัยภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ  มีค่าเท่ากับ 0.372, 
และ (-0.059) ตามล าดับ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และ 0.469 ตามล าดับ ซ่ึงจะพบว่า ค่า Sig. ในส่วนของด้านสังคมและ
วัฒนธรรม มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ 
สามารถน ามาใช้อธิบายปัจจัยภายนอกของธุรกิจในด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุใน
ส่วนของด้านสังคมและวัฒนธรรมมีค่า เท่ากับ 0.372 หมายความว่าถ้าด้านสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ระดับความ
สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น 0.372 หน่วย ถ้าด้านสังคมและ
วัฒนธรรมลดลงหนึ่งหน่วย ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จะ
ลดลง 0.372 หน่วย ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ปัจจัยภายนอก b SE b  t-test Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.036 0.653  1.586 0.116   
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (X1) 0.689 0.159 0.372 4.328 0.000* 0.994 1.006 
ด้านเศรษฐกิจ (X2) -.058 0.085 -0.059 -.683 0.469 0.994 1.006 
R2=0.139, Adjusted R2=0.124, SEE=0.649, F=9.422, Sig=0.00 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย

 ปัจจัยภายในของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา 

ด้านการบริหารจัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต 

กบัระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านราคา  

ด้านการบรหิารจดัการตลาด และด้านเทคโนโลยกีารผลติมี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 ปัจจยัภายนอกของธรุกิจประกอบด้วย ด้านสงัคม

และวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ กับระดับความสนใจ 

ของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมม ี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่

ของเกษตรกรผู ้เลี้ยงไก่ไข ่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

ส่วนด้านเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสนใจ

ของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี 

 ปัจจัยภายในของธุรกิจประกอบด้วย ด้านราคา 

ด้านการบริหารจัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต 

ที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ ่ม 

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

ด้านเทคโนโลยีการผลิต มีผลต่อระดับความสนใจของการ

ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี ส่วนด้านราคา และด้านการบริหารจัดการ

ตลาด ไม่มผีลต่อระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 ปัจจยัภายนอกของธรุกจิประกอบด้วย ด้านสงัคม

และวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อระดับ 

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวม

กลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อระดับความสนใจของการ

ตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี

B
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ 

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลของการวิจัย 

ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก�าหนดไว้  

โดยความสมัพนัธ์และอทิธพิลระหว่างปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบั

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับ 

งานวิจัยดังนี้

 1. ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์ต่อระดบัความสนใจ

ของการตัดสินใจรวมกลุ ่มของเกษตรกรผู ้ เลี้ยงไก ่ไข ่

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงจากผลของการวิจัยดังกล่าว 

มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ พัชราภรณ์  กลัดพ่วง (2548) ศึกษาเรื่อง 

ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพ

มังคุดเพื่อการส่งออก จังหวัดนครศรีธรรมราช และ  

หทัยชนก มากมิ่งจวน (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฟาร์มผลิตกุ้งอย่างย่ังยืนของ

สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี ไม่มีอิทธิพลต่อระดับ

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพราะว่า การก�าหนดราคา

ไข่ไก่ที่จ�าหน่ายตามท้องตลาดในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

จะใช้ราคาเดียวกันกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่

และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดราคาไข่ไก่ใน

ประเทศไทย และเน่ืองจากมีการน�าไข่ไก่จากภาคกลาง 

เข้ามาจ�าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดเป็น 

จ�านวนมาก ส่งผลให้กลไกด้านราคาไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด 

องอาจ ชายฉลาด (2556) ดังนั้น ด้านราคาจึงไม่มีอิทธิพล

ต่อระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 2. ด้านการบริหารจัดการตลาด มีความสัมพันธ์

ต่อระดบัความสนใจของการตดัสนิใจรวมกลุม่ของเกษตรกร

ผู ้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลของ 

การวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์  กลดัพ่วง (2548) 

ศกึษาเรือ่งผลประโยชน์ของการรวมกลุม่เกษตรกรปรับปรงุ

คุณภาพมังคุดเพื่อการส่งออกจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 

ชัยทัตต์ กาบบัว (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการเกษตรอนิทรย์ีของเกษตรกรต�าบล

แม่ทา กิ่งอ�าเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ และไม่มีอิทธิพล

ต ่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ ่มของ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพราะว่า 

จากขนาดของอตุสาหกรรมไข่ไก่ของจงัหวดัอบุลราชธานยีงั

มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมไข่ไก่ในประเทศไทย 

นอกจากนี้ มีการน�าไข่ไก่เข้ามาจ�าหน่ายในเขตจังหวัด

อุบลราชธานีเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในเขตภาคกลาง ท�าให้

ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น องอาจ ชายฉลาด 

(2556) ส่งผลให้ไม่สามารถควบคมุผลผลติทีม่อียูใ่นตลาดได้ 

นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข ่

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่มีการด�าเนินธุรกิจ 

มาอย่างยาวนาน ท�าให้เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายผลผลิต

ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการรวมกลุ่ม ดังนั้น 

ด้านการบริหารจัดการตลาด จึงไม่มีอิทธิพลต่อระดับ 

ความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 3. ด้านเทคโนโลยีการผลิต มีความสัมพันธ์และ 

มีอิทธิพลต่อระดับของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลของการ

วิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้  

โดยสอดคล้องกับ จิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ (2553) ศึกษา

เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการผลิต

มะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร

ในพืน้ทีอ่�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา และ หทยัชนก 

มากมิง่จวน (2554) ศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เข้าร่วมโครงการฟาร์มผลิตกุ้งอย่างยั่งยืนของสมาชิกชมรม

ผู้เล้ียงกุ้งสุราษฎร์ธานี ที่กล่าวว่า การน�าเอาเทคโนโลย ี

เข้ามาช่วยในการผลิตจะสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้บริโภค และช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน

 4. ด้านสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธ์และ

มีอิทธิพลต่อระดับของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลของการ

วิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้  

โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยธรณ์ ไชปัญญา (2551) 

ศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายยางพาราในเขต

ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองจังหวัดพะเยา และ หทัยชนก  

มากมิง่จวน (2554) ศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เข้าร่วมโครงการฟาร์มผลิตกุ้งอย่างยั่งยืนของสมาชิกชมรม

ผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี ที่กล่าวว่า การรวมกลุ่มจะท�าให้

เกษตรกรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความรู ้  

การรับรู ้ป ัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเพื่อน
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เกษตรกรด้วยกัน ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไข

ปัญหา  นอกจากนี้การรวมกลุ่มจะท�าให้มีโอกาสได้รับการ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยการของ

เอกชนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เมื่อกลุ่มเกิดปัญหา

ข้อเสนอแนะ

 1. สามารถน�าผลการวิเคราะห์ มาใช้ในการ

ก�าหนดให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขต

จังหวัดอุบลราชธานีได้ โดยเลือกจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

ที่มีความสมัครใจและต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้ง

ก�าหนดนโยบายแนวทางให้เหมาะสมกับความต้องการ 

จัดตั้ งกลุ ่มของเกษตรกรผู ้ เลี้ยงไก ่ ไข ่ ในเขตจังหวัด

อุบลราชธานีอีกด้วย 

 2. สามารถน�าผลป ัจจัยภายในและป ัจจัย

ภายนอกของธุรกิจมาใช้ก�าหนดทิศทางการวางแผนการ

บริการจัดการฟาร์ม และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้

เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในการด�าเนิน

กิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนน�าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเกษตรกร

อื่นๆ ซึ่งงานวิจัยนี้ พบว่า ปัจจัยภายในของธุรกิจ ได้แก่  

ด้านเทคโนโลยีการผลิต เช่น ควรมีการน�าเทคโนโลย ี

การผลิตที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบให้เป็นไป

ตามระบบมาตรฐานของฟาร์ม ควรมีการน�าเทคโนโลย ี

การผลิตสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน และควร

มีการน�าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไข่ไก่ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกของธุรกิจ ได้แก่ ด้านสังคม

และวัฒนธรรม เช ่น มีโอกาสในการพบปะสังสรรค์  

แลกเปลี่ยนความรู ้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  

กบัเพือ่นเกษตรกร มโีอกาสในการพบปะพดูคยุกบัเจ้าหน้าที่

ของกรมปศสุตัว์ และเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัเอกชน ได้รับสิทธิ์ 

ในการเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดกับเพื่อน

เกษตรกร และมีโอกาสในการเผยแพร่กิจการให้แก่บุคคล

ภายนอกเข้าเยี่ยมชมกิจการของตนเอง เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยน้ีส�าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณา 

และความเอาใจใส่เป ็นอย่างดีจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาคอยให้ 

ค�าแนะน�า ตลอดจนให้ค�าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั

พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือในทกุๆ ด้าน ช่วยตรวจสอบ ดแูล

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวจิยั ท�าให้งานวจิยัในครัง้นี้

ประสบความส�าเร็จและมีความสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ 

ดร.ปวีณา   ค�าพุกกะ  และ ดร.อุทัย   อันพิมพ์ ที่ได้ให้ 

ค�าแนะน�า ชี้แนะแนวทางให้การค้นคว้าอิสระให้มีความ

สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ขอขอบพระคณุ ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั

อุบลราชธานี ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 

ไก่ไข่ในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ีและขอขอบคณุเกษตรกร

ผู ้ เ ล้ียงไก ่ ไข ่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่กรุณาให ้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการค้นคว้าอิสระ

ในครั้งนี้
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