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 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ ากดั 2) ศึกษาความสัมพนัธ์และ 
ระดบัการส่งผลระหวา่งปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในกบัประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ ากดั 
3) คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี และสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสว นยางจ ากดั  
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง เครจซ่ี และมอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 340 คน โดยการ 
สุ่มแบบแบ่งชั้น  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็น แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในกบัประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ ากดั วเิคราะห์โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน วเิคราะห์ระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง จ ากดั ทั้งหมดท่ีเป็นตวัพยากรณ์โดยใชส้ถิติ Multiple Regression คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี 
โดยใชว้ธีิวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น  (Stepwise Multiple Regression) สร้าง 
สมการพยากรณ์ท่ีดีในรูปสมการคะแนนดิบและสมการคะแนนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลการแสดง
ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะห์เน้ือความ  (Content 
Analysis) 
 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัภายนอก ในภาพรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.30 , 
S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นนโยบายของ 
รัฐบาล ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ และดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทุกดา้น เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ทั้ง 4 ดา้น มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
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โดยพบวา่ ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 2 เร่ือง และมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 เร่ือง  
 2. ปัจจยัภายใน ในภาพรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.26 , 
S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นโครงสร้างสหกรณ์ ดา้นกระบวนการจดัการ ดา้นสภาพ 
แวดลอ้มของสหกรณ์ และดา้นภาวะผูน้ าของสหกรณ์ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น 
เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ทั้ง 4 ดา้น มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกเร่ือง  
 3. ประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในภาพรวม พบวา่ มีประสิทธิผลดา้นการบรรลุ 
เป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.28 , S.D.= 0.52) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ มีประสิทธิผล ดา้นการบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์ อยูใ่นระดบั มาก 1 เร่ือง และ มี
ประสิทธิผลดา้นการบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 19 เร่ือง 
 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัพยากรณ์ในภาพรวม ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก และ
ปัจจยัภายในกบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง  พบวา่ ปัจจยัภายนอก มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑอ์ยูใ่นระดบัสูง (r = 0.750) ปัจจยัภายใน มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์ 
อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.795) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และในกรณีแยกตวัพยากรณ์ คือ 
ปัจจยัภายนอก  4 ดา้น พบวา่ ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นนโยบายของรัฐบาล 
ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ และดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ประสิทธิผล 
ดา้นการบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง และสูง (r = 0.555, 0.570, 0.629, 
0.657) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัภายใน 4 ดา้น พบวา่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร 
ดา้นกระบวนการจดัการ ดา้นสภาพ แวดลอ้มขององคก์าร และดา้นภาวะผูน้ าองคก์าร มีความสัมพนัธ์ 
กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ประสิทธิผลดา้นการบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์ อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.673, 
0.656, 0.663, 0.735) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั 
 5. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลดา้นการบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์ 
พบวา่ ตวัพยากรณ์ ทั้ง 2 ตวั มีระดบัการส่งผลอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.822 คิดเป็นร้อยละ 67.60 ใน
กรณีแยกตวัพยากรณ์ 8 ตวั พบวา่ ตวัพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลต่อ ประสิทธิผลดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ของการจดัตั้งสหกรณ์อยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.838 คิดเป็นร้อยละ 70.30  
 6. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ระสิทธิผลดา้นการบรรลุเป้าหมายของการ 
จดัตั้งสหกรณ์ในภาพรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัภายนอก และปัจจยัใน มีอ านาจในการพยากรณ์ 
อยูใ่นระดบัสูง สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 67.60 ในกรณีแยกตวัพยากรณ์ 8 ตวั พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 
5 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ  ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัภายในดา้น



 

 

ฉ 

โครงสร้างองคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์าร และดา้นภาวะผูน้ าขององคก์าร  มีอ านาจในการ
พยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 69.90  
 7. ผลการสร้างสมการพยากรณ์จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ดงัน้ี 
  7.1 กรณีตวัพยากรณ์ในภาพรวม ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน 
มีสมการพยากรณ์ประสิทธิผลดา้นการบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งสหกรณ์ ในรูปสมการคะแนนดิบ 
และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
   สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
   2Ẑ  = 0.334Zภายนอก + 0.535Zภายใน 

   สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
   2Ŷ  = 0.324 + 0.355Xภายนอก + 0.548Xภายใน 
  7.2 กรณีแยกตวัพยากรณ์ 8 ตวั มีตวัพยากรณ์ท่ีดี  5 ตวั คือ ปัจจยัภายนอกดา้นสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัภายในดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์าร และดา้นภาวะผูน้ าขององคก์าร  มีสมการพยากรณ์ประสิทธิผลดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ของการ จดัตั้งสหกรณ์ในภาพรวม ในรูปสมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
   สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
   4Ẑ  = 0.174Zเศรษฐกิจ+ 0.204Zกฎหมาย+ 0.130Zโครงสร้าง 

     + 0.196Zสภาพแวดลอ้ม+ 0.324Zภาวะผูน้  า 
   สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
   4Ŷ  = 0.339 + 0.138Xเศรษฐกิจ+ 0.179Xกฎหมาย+ 0.100Xโครงสร้าง 

     + 0.183Xสภาพแวดลอ้ม+ 0.296Xภาวะผูน้  า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ช 

 JAREEPORN  YEETHO : A STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS  
 OF RUBBER AID FUND COOPERATIVE UNDER OF THE RUBBER REPLANTING  
 AID FUND SURIN. 
 MASTER’DEGREE PROGRAM OF BUSINESS ADMINISTRATION 
 SURINDRA  RAJAPHAT  UNIVERSITY ; ACADEMIC  YEAR  2006 
 ADVISOR : ASST.PROF. DR. THONGSOOK  WANSAEN  AND MR. SOMYOD  
 PHOM-NGAM.   
 187 P.   
 
 This correlation research aimed to 1) study factors influencing the effectiveness of the 
Rubber Aid Fund Cooperative 2) examine the relation and the influencing levels between the 
external and the internal factors and the effectiveness of the Rubber Aid Fund Cooperative and 3) find 
the good predictors and stipulate the predicting of the effectiveness of the Rubber Aid Fund Cooperative. 
Sample size was calculated regarding to the Krejcie and Morgan table. There were 340 samples 
selected by the stratified random sampling. The reseach tool to collect data was the 5-leveled rating 
scale questionnaire. Collected data were then analyzed by SPSS for Windows, and by statistics such as 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Pearson’s Simple Correlation Coefficient was 
calculated to find the result of relation between the external and the internal factors and the 
effectiveness of the Rubber Aid Fund Cooperative. The level influencing the effectiveness of the 
Rubber Aid Fund Cooperative and all predictors were analyzed by the Multiple Regression. The 
Stepwise Multiple Regression Analysis was used to find the good predictors. In order to determine 
the predictors, standardized estimation equation and unstandardized estimation equation and were 
developed and an analysis of opinions and suggestions of questionnaire repondents by using content 
analysis, was attempted. 
 
 The research findings were found as follows : 
 1. The overall image of external factors showed that it was appropriate at the middle level 
( X = 3.30 , S.D. = 0.49). Considering individual aspects such as the assistance of involved agencies, 
economic condition and legal affairs, the researcher found that they also were appropriate at the 
middle level in every aspect. In details, the researcher found that most of all 4 aspects were appropriate 
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at the middle level. However, the aspect of economic condition was appropriate at the high level 
in 2 items, and at the middle level in 3 items. 
 2. The overall image of internal factors was discovered that it was appropriate at the 
middle level ( X = 3.26 , S.D. = 0.5). The individual aspects were found that they were appropriate 
at the middle level in every individual aspect such as the cooperative structure, management 
procedure, cooperative environment and cooperative leadership. All 4 aspects in details were 
appropriate at the middle level. 
 3. The overall effectiveness of the Rubber Aid Fund Cooperative indicated that the 
effectiveness of goal achievement in establishing cooperative was at the middle level ( X = 3.28 , 
S.D. = 0.52). The individual aspect of the effectiveness of achievement goal in cooperative 
establishment was appropriate at the high level in 1 item. There were then 19 items of the 
effectiveness of achievement goal in establishment cooperative which were appropriate at the middle 
level. 
 4. The result of overall relation among predictors e.g. the external and the internal factors, 
related with criterion variable was the effectiveness of the Rubber Aid Fund Cooperative. It was 
demonstrated that the external factor related with criterion variable was at the high level 
(r=0.750). Also the internal factor related with criterion variable was at the high level (r = 0.795) 
with its statistical significance of 0.05. In case of separating predictors composed of 4 aspects of the 
external factor such as the assistance of involved agencies, government policy, economic condition 
and legal affairs, they related with criterion variable which was the effectiveness of achievement 
goal in cooperative establishment at the middle and high level (r = 0.555, 0.570, 0.629, 0.657) 
with its statistical significance of 0.05. The 4 aspects of internal factor were subsequently found 
that the cooperative structure, management procedure, cooperative environment and cooperative 
leadership all related with criterion variable which was the effectiveness of achievement goal in 
cooperative establishment at the high level (r=0.673, 0.656, 0.663, 0.735) with its statistical 
significance of 0.05 respectively. 
 5. The result of influencing level towards the effectiveness of achievement goal in 
cooperative establishment was indicated that 2 predictors attained the high influencing level of 0.822 
and it was calculated by 67.60%. In case of separating 8 predictors, all predictors influencing the 



 

 

ฌ 

effectiveness of achievement goal in cooperative establishment in the high level of 0.838 and related 
to the variable at the percentage of 70.30. 
 6. The result in finding the good predictors to predict the effectiveness of achievement goal 
in cooperative establishment was found that the good predictors were the external and the internal 
factors because of their precisely high prediction of 67.60%. In case of separating 8 predictors, there 
were 5 good predictors such as the external factors of economic condition and legal affairs, and the 
internal factors of cooperative structure, cooperative environment and cooperative leadership due to 
their precisely high prediction of 69.90%. 
 7. Results of equation development from good predictors were as follows : 
  7.1 In case of overall predictors, the good predictors were the external and the internal 
factors where their predicting estimation of effectiveness of achievement goal in cooperative 
establishment figured in both the estimation of unstandardized estimation equation and standardized 
estimation equation as follows : 
   standardized estimation equation : 
   Z2 = 0.334Zexternal + 0.535Zinternal 
   unstandardized estimation equation : 
   Y2 = 0.324 + 0.355Xexternal + 0.548Xinternal 
  7.2 In case of separating 8 predictors, there were 5 good predictors such as the external 
factors of economic condition and legal affairs, and the internal factors of cooperative structure, 
cooperative environment and cooperative leadership. The following item was the predicting estimation 
of effectiveness of achievement goal in cooperative establishment figured in both the estimation 
of unstandardized estimation equation and standardized estimation equation as follows : 
   standardized estimation equation : 
   Z4 = 0.174Zeconimic + 0.204Zlegal + 0.130Zstructure 
     + 0.196Zenvironment + 0.324leadership 
   unstandardized estimation equation : 
   Y4 = 0.339 + 0.138Xeconomic + 0.179Xlegal + 0.100Xstructure 
     + 0.183Xenvironment + 0.296Xleadership 


