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ชาญลขิติ สุภาภรณ์ประดบั 

บทคดัย่อ 

 
การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1.) ศกึษาปจัจยัดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย       
2.) ศึกษาความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย                         
จ.เชยีงราย 3.) ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้ประสบความส าเร็จของ
วสิาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ 
ได้แก่ สมาชิกของวสิาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย 
จ านวน 172 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่าง อย่างงา่ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื 
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าความเทีย่งเท่ากบั 0.88 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล
ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอย 
ผลการวจิยัพบว่า 1. ระดบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเร็จ
ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย โดยรวมและเป็น
รายดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2. ระดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ของ
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด 3. ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ของวสิาหกจิ
ชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย โดยการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณ พบว่าตวัแปรต้นปจัจยัดา้นกระบวนการในการด าเนินงาน ดา้นการบรหิารการผลติ และ
ด้านการบริหารการเงิน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของ
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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Abstract 
 

This study objectives are 1) To study the operational efficiency factors of the 
success of Chiang Rai Un Airak Community Enterprise, Rim Kok, Mueang Chiang Rai, 
Chiang Rai, 2) To study the success of Chiang Rai Un Airak Community Enterprise,                  
Rim Kok, Mueang Chiang Rai, Chiang Rai, and 3) To study the factors affecting the 
efficiency of the successful operation of the Chiang Rai Un Airak Community Enterprise, 
Rim Kok, Mueang Chiang Rai, Chiang Rai. The sample used was 172 members of Chiang 
Rai Un Airak Community Enterprise, Rim Kok, Mueang Chiang Rai, Chiang Rai which 
obtained by simple random sampling. The instrument used for data collection was a 5 
Point Likert Scale questionnaire with a reliability of 0.88. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. and regression analysis. 
The results showed as the following; 1. The level of factors affecting the efficiency of the 
successful operation of the Chiang Rai Un Airak Community Enterprise, Rim Kok 
Subdistrict, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province, overall and by each aspect, 
was at the highest level. 2. The level of efficiency in the successful operation of the 
Chiang Rai Un Airak Community Enterprise, Rim Kok, Mueang Chiang Rai, Chiang Rai. 
Overall, it’s at the highest level. 3. Factors affecting the efficiency of the successful 
operation of Chiang Rai Un Airak Community Enterprise, Rim Kok, Mueang Chiang Rai, 
Chiang Rai. The analyzation by multiple regression, it was found that the variables of the 
process factors in the operation production management and financial management 
affects the efficiency of the successful operation of the Chiang Rai Un Airak Community 
Enterprise with a statistically significant level of 0.05.  
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
ปจัจุบันประเทศไทยประสบปญัหาความเหลื่อมล ้าในเรื่องของการถือครองที่ดิน                     

ทัง้ปญัหาสูญเสยีสทิธใินทีด่นิของเกษตรกร และผูย้ากจน ซึ่งถอืเป็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล
ที่จะต้องแก้ไขปญัหา ธนาคารที่ดินจึงเป็นส่วนส าคญัที่เข้ามาช่วยแก้ปญัหาเหล่าน้ี สถาบัน
บรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ หรอื (บจธ.) ร่วมกบักลุ่มวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ จ านวน                   
100 ครวัเรอืน ภายใต้โครงการต้นแบบการบรหิารจดัการทีด่นิแบบครบวงจร ใหค้วามช่วยเหลอื
จดัหาทีด่นิท ากนิใหก้บัเกษตรกรผูไ้ม่มทีีด่นิท ากนิ ต้องการหาทีด่นิประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
ณ บา้นเวยีงกอืนา ต.รมิกก อ.เมอืง จ.เชยีงราย (สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ, 2563.) 
โครงการบ้านเวียงกือนา ที่ท ากินของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์       
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกกว่า 100 ครัวเรือน ที่ต้องการที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเพาะปลูกพชืผกัปลอดสาร อาท ิขา้วไรซ์เบอร์รี่ ขา้วหอมมะล ิผกักาดฮ่องเต้ 
ผกักาดเขยีว เพาะเหด็นางฟ้า เลีย้งปลา เป็นตน้ และยงัแบ่งพืน้ทีส่ว่นกลางของกลุ่มไวป้ระมาณ 
5 ไร่ ส าหรบัใชเ้ป็นพืน้ทีเ่ป็นทีท่ าการของวสิาหกจิฯ ถนน และสาธารณูปโภค (จรสั บ ารุงแควน้, 
2562) การพฒันาสงัคมจะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนัน้ จะต้องมุ่งเน้นทัง้ด้านเศรษฐกิจและ
สงัคมควบคู่กนัไป ดา้นเศรษฐกจิคอืการแกไ้ขปญัหาความยากจนโดยการเพิม่รายไดล้ดรายจ่าย 
ไม่เป็นหนี้สาธารณะ ซึ่งจะสามารถเพิม่ทรพัยส์นิได ้ดา้นสงัคมคอื การพฒันาดา้นความสมัพนัธ์
ของคนในสงัคมให้ปราศจากความขดัแย้ง มีความสามคัคีกัน มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เมื่อประชาคมในสงัคมมเีศรษฐกิจที่ดีสงัคมมัน่คงอบอุ่นก็จะส่งผลให้
การเมอืงการปกครองมคีวามมัน่คง มเีสถยีรภาพด้วยเช่นกนั ในที่สุดประชาชนก็จะมคีวามอยู่
เยน็เป็นสุขได ้(แผนพฒันาจงัหวดัเชยีงราย, 2564.) 

ดงันัน้ การศึกษาครัง้นี้ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์      
ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ที่ประสบความส าเรจ็ ซึ่งชุมชนในเขตอ าเมอืงเชยีงราย    
มีประชากรอาศัยอยู่จ านวนมาก จึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน        
ซึง่กลุ่มอาจเกดิขึน้จากกระบวนการจดัท าแผนแม่บทชุมชน เกดิการแกไ้ขปญัหาร่วมกนัของกลุ่ม
เอง เกดิการชกัชวนของผูน้ าในชุมชน หรอืเกดิจากการส่งเสรมิของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศกึษา
ใหท้ราบถงึ คุณลกัษณะพืน้ฐานของสมาชกิกลุ่ม ปจัจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน ความส าเรจ็
ของวสิาหกจิชุมชน ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์หรอืหลกัการของการด าเนินงานวสิาหกจิชุมชน
หรอืไม่อย่างไร และสามารถด าเนินการใหด้ ารงอยู่ไดจ้นท าใหเ้กดิการพึง่พาตนเอง เกดิการสรา้ง
งาน สร้างรายได้ ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของสมาชกิในกลุ่ม มกีารจดัสรรผลประโยชน์และความ
ช่วยเหลอืในดา้นต่าง ๆ ต่อสมาชกิภายในกลุ่ม ตลอดจนท าใหท้ราบถงึปญัหาหรอือุปสรรคต่าง 
ๆ รวมทัง้แนวทางในการแก้ไขปญัหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงราย              
อุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ในการน าผลการศกึษาไปประยุกต์ใช้ในการ



 
 

พฒันากระบวนการ และการด าเนินงานของกลุ่ม อกีทัง้ยังเป็นกรณีศึกษาให้กบักลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศึกษาปจัจยัด้านประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของความส าเร็จของวสิาหกิจ
ชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง
เชยีงราย จ.เชยีงราย 

3. เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้ประสบความส าเรจ็ของ
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 

 
สมมติฐานของการวิจยั  
 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมอีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่น
ไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 
 
ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวจิยัครัง้นี้ มุ่งศึกษาแนวทางในการพฒันาประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้เกิด

ความประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย          
จ.เชยีงราย ซึ่งประไปด้วยปจัจยัด้านต่าง ๆ ดงันี้ ปจัจยัด้านความสามารถของผู้น า ปจัจยัด้าน
การบรหิารจดัการ ปจัจยัดา้นการบรหิารการผลติ ปจัจยัดา้นการบรหิารการตลาด ปจัจยัดา้นการ
บรหิารเงนิ ปจัจยัด้านการมสี่วนร่วมของสมาชกิ ขอบเขตเนื้อหาความส าเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ คอื ความสามารถในการท าก าไรใหก้บัสมาชกิ ความสามารถในการ
ใช้ทรพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ความสามารถในการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิก ความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับ
สมาชกิอย่างต่อเนื่อง 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื สมาชกิวสิาหกจิชุมชนของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน

เชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ประชากรจ านวน 300 คน  
2.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ สมาชกิวสิาหกจิชุมชนของกลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย
ใชส้ตูร (Taro Yamane, 1973.) ดว้ยความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5%   

ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึใชก้ลุ่มตวัอย่าง คอื สมาชกิของวสิาหกจิชุมชนเชยีงราย
อุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย จ านวน 172 คน 



 
 

3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
พื้นที่ในการศึกษา คอื วสิาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชียงราย    

จ.เชยีงราย 
4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้วางแผนการเก็บข้อมูลใน

เดอืน มนีาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 

ในการศกึษางานวจิยัในครัง้นี้ เป็นทฤษฎแีละงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัที่มผีล
ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ 
ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ผูศ้กึษาจงึก าหนดกรอบแนวคดิดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ

ด าเนินงาน 
1. ความสามารถของผูน้ า 

2. การบรหิารจดัการ 

3. การบรหิารการผลติ 

4. การบรหิารการตลาด 

5. การบรหิารเงนิ 

6. การมสีว่นร่วมของสมาชกิ 

ความส าเรจ็ของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.ริมกก 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
1. ความสามารถในการท าก าไรใหก้บั

สมาชกิ 

2. ความสามารถในการใชท้รพยากรใน

ทอ้งถิน่อย่างคุม้ค่า 

3. ความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของสมาชกิ 

4. ความสามารถในการพฒันาคุณภาพ

ชวีติของสมาชกิ 

5. ความสามารถในการสรา้งรายไดใ้หก้บั

สมาชกิอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ความสามารถของผูน้ า เป็นพฤตกิรรมการน าของผูน้ าทีท่ าใหเ้กดิการปฏบิตักิารทีส่ร้าง
ความเคลื่อนไหวให้เกดิขึ้นในองค์กรตามทศิทางที่ก าหนดไว้ ภาวะผู้น าจงึเป็นเรื่องของศิลปะ
ของการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม (Koontz and Weihrich, 1988.) 

การบรหิารจดัการการบรหิารจดัการวสิาหกจิชุมชน เป็นกระบวนการบรหิารจดัการใน
ชุมชน โดยศกึษาการจดัการองค์กรและการบรหิาร การผลติ การเงนิ และการตลาดของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชน เพื่อให้กลุ่มวสิาหกจิชุมเกดิความประสบผลส าเรจ็ เกณฑ์พจิารณาประเมนิผล
การด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ (ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ, 2553) 
ไดแ้ก่ 1. วสิาหกจิชุมชนทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้แลว้ไม่ได้ประกอบการ คอื สมาชกิทีไ่ม่มสี่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม หรือไม่ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน คือ ต่างคนต่างท า หรือ               
กลุ่มไม่ได้ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้หรอืกลุ่มได้เลิกกิจการแล้ว           
โดยไม่ได้แจ้งยกเลิกให้กับนายทะเบียน หรือการด าเนินกิจการแบบเจ้าของคนเดียว                                        
2. วสิาหกจิชุมชนทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้แลว้ไดป้ระกอบการ คอื สมาชกิทีม่สี่วนร่วมในการด าเนิน
กจิกรรมกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ตามวตัถุประสงคท์ีจ่ดทะเบยีนไว ้

การบรหิารการผลิต กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงปจัจยัการผลิต(input) ที่ใส่ใน
กระบวนการผลิตออกมาเป็นผลผลติ โดยปจัจยัการผลิตในที่น่ีในทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้แก่  
ทีด่นิ แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการแลว้ รวมถงึสนิคา้ทุกชนิดทีใ่ชอ้ยู่ในกระบวนการผลติ สว่น
ผลผลติคอืสนิคา้และบรกิารทุกชนิดทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลตินัน้ ๆ (นราทพิย ์ชุตวิงศ,์ 2554.) 

การบรหิารการตลาด การตลาดเป็นกจิกรรมทางธุรกจิทีท่ าใหส้นิคา้และบรกิารผ่านจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อสนองตอบความต้องการและท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ                     
และในขณะเดยีวกนักบ็รรลุวตัถุประสงคข์องกจิการดว้ย (E. Jerome McCarthy, 1990.) 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) เป็นปจัจยัทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบรษิทัต้องใช้
ร่วมกนัเพือ่สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายสว่นประสมการตลาด อาจเรยีกอกีอย่างหน่ึง
ว่า ปจัจัยภายในทางการตลาด หรือปจัจัยทางการตลาด (Internal Marketing Factor หรือ 
Marketing Factor) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่บริษัทควบคุมได้ โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) หรอืเรยีกว่า 4Ps โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่อาจจะเหมาะกับความ
ต้องการของตลาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทุกสินค้ามีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และมีข้อดีข้อเสีย
เฉพาะตวั ซึ่งหนึ่งในความทา้ทายของการตลาดกค็อืการเลอืกและสือ่สาร ‘จุดขาย’ ของสนิคา้ให้
เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ทีเ่ราเลอืกไว ้



 
 

2. ราคา (Price) หมายถึง กลยุทธ์ส่วนการตัง้ราคาสินค้า ลูกค้าแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถและพฤติกรรมในการใช้เงนิไม่เหมอืนกนั นอกจากนัน้แล้วสินค้าบางอย่างก็มี
มูลค่ามากหรอืน้อยขึ้นอยู่กบัราคาและมุมมองของผูถ้อืดว้ย กลยุทธ์ดา้นราคาที่ดทีี่สุดกลยุทธ์ที่
สามารถเพิม่ยอดขายและก าไรใหก้บัสนิคา้ไดม้ากทีสุ่ด 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ สถานที่ขายและช่องทางการขายของสินค้า 
สนิคา้ส่วนมากต้องมกีารกระจายสนิคา้เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึลูกคา้ไดง้า่ยขึน้ ลูกคา้แต่ละกลุ่มจะ
มีช่องทางการขายไม่เหมือนกนั กลยุทธ์ด้านช่องทางการขายที่ดีต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เรา
ตอ้งการได ้และตอ้งมคี่าใชจ่้ายทีเ่หมาะสม  

4. การส่งเสรมิการขาย (Promotion) หมายถงึ กลยุทธ์การส่งเสรมิการขายบางทกี็
ถูกเรยีกว่าการสื่อสารการตลาด (marketing communication) ซึ่งก็รวมทุกอย่างตัง้แต่การท า
โฆษณาการจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย และการประชาสมัพนัธ์ลูกคา้ การส่งเสรมิการขายคอื
กระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้หลกัของเรามคีวามอยากซือ้สนิคา้มากขึน้ การตคิต่อสือ่สารอาจใชพ้นักงาน
ขาย (Personal Selling) และการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย (Nonpersonal Selling) ซึ่ง              
ประกอบดว้ยดงันี้ 

การบรหิารเงนิ การบรหิารทางการเงนิในธุรกิจ ผู้บรหิารการเงนิจะเป็นบุคลากรฝ่าย
ส าคญัที่มบีทบาทในการควบคุมนโยบายทางการเงนิ ท าหน้าที่ในการบรหิารเงนิในองค์การให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมาย โดยท าหน้าทีท่างการเงนิต่าง ๆ เช่น วเิคราะห์
โครงการลงทุนวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการจดัท าโครงการ ตดัสนิใจเลือกโครงการลงทุน 
จดัหาเงนิทุนจากทางเลอืกที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกจิ จดัสรรเงนิทุนไปใช้ให้มปีระสทิธิภาพ 
(จริภา ศกัดิก์ติตมิาลยั, 2548.) 

การมสีว่นร่วมของสมาชกิ มสีว่นร่วมของชุมชนทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน 
มอีงค์ประกอบของการมสี่วนร่วมในการวางแผนในการปฏบิตังิาน การมสี่วนร่วมในการลงมอื
ปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิผลส าเรจ็ การมสีว่นร่วมในการไดร้บัผลประโยชน์และการมสีว่นร่วมในการ
ตดิตามและประเมนิผลสามารถที่จะท าให้กจิการด าเนินการตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
องค์การสามารถส่งเสรมิให้เกิดประสทิธผิลสร้างความพงึพอใจกบัสมาชกิในองค์การ ส่งเสรมิ
ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในการประกอบกจิการสร้างรายไดใ้หก้บัสมาชกิและองค์การ ซึ่งเป็น
ผลส าเรจ็ตามเป้าหมายองคก์ารในการบรหิารจดัการองคก์ารต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตครอบคลุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน             

มวีธิกีารวจิยั ดงันี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากร 



 
 

ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื สมาชกิของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก 
อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย จ านวน 300 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ สมาชกิวสิาหกจิชุมชนของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน

เชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร 
(Taro Yamane) ดว้ยความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5%  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 172 คน  

1.3 วธิกีารสุม่ตวัอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร (Taro Yamane, 1973) ด้วยความคลาด

เคลื่อนไม่เกนิ 5%  ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึใช้กลุ่มตวัอย่าง คอื สมาชกิของวสิาหกิจ
ชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย จ านวน 172 คน 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัและเก็บข้อมูลเพื่อ

ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้ประสบความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชน
เชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย โดยผู้วจิยัได้ก าหนดโครงสร้างของ
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี้ 

ตอนที ่1 แบบสอบถามดา้นปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาของการเป็นสมาชกิ  

ตอนที ่2 ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ของ
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ตามกรอบแนวคดิซึง่มี
ปจัจยัในการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ 1.ปจัจยัดา้นความสามารถของผูน้ า 2.ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการ 
3.ปจัจยัดา้นการบรหิารการผลติ 4.ปจัจยัดา้นการบรหิารการตลาด 5.ปจัจยัดา้นการบรหิารเงนิ              
6.ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมของสมาชกิ มาใชเ้ป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ใหป้ระสบความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.
รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ตามกรอบแนวคดิ ไดแ้ก่ 1.ความสามารถในการท าก าไร
ใหก้บัสมาชกิ 2.ความสามารถในการใชท้รพยากรในทอ้งถิน่อย่างคุม้ค่า 3.ความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิ 4.ความสามารถในการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิ                
5.ความสามารถในการสรา้งรายไดใ้หก้บัสมาชกิอย่าง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจากวิสาหกิจชุมชน

เชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 



 
 

2. ผู้วจิยัด าเนินการแจกแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้
กลุ่มเป้าหมาย  

3. ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทัง้หมด 
4. น าข้อมูลจากแบบสอบถาม ท าการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ทาง

คอมพวิเตอร ์เพือ่น าขอ้มลูไปวเิคราะหท์างสถติใินขัน้ตอนต่อไป 
 

ผลการวิจยั 
 

จากการวจิยัปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานให้ประสบความส าเร็จของ

วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ครัง้นี้มวีตัถุประสงค์

เพื่อ 1) ศึกษาปจัจยัด้านประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน

เชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 2) ศกึษาความส าเรจ็ของวสิาหกิจ

ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 3) ศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อ

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์     

ต.รมิกก อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย ที่สามารถพยากรณ์ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้

ประสบความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้ไดแ้ก่ สมาชกิของ

วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ จ านวน 172 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าความเที่ยง

เท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหก์ารถดถอย ผลการวจิยัพบว่า 

1. ระดับปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของ
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย โดยรวมและเป็นราย
ดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

2. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน
เชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

3. ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จของวสิาหกจิ
ชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย โดยการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณ พบว่าตวัแปรต้นปจัจยัดา้นกระบวนการในการด าเนินงาน ดา้นการบรหิารการผลติ และ
ด้านการบริหารการเงิน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนปจัจัยด้าน
ความสามารถของผู้น าการบรหิารการจดัการ การบรหิารการตลาด การมสี่วนร่วมของสมาชกิ 
ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่น
ไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



 
 

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 
Y = 6.513 - 0.156(การบรหิารการเงนิ) - 0.237(การบรหิารการผลติ) 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
Z = - 0.180(การบรหิารการเงนิ) - 0.282(การบรหิารการผลติ) 

 
อภิปรายผล 

 
จากการวจิยัปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานให้ประสบความส าเร็จของ

วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ผูว้จิยัสรุปไดด้งันี้ 
1. ปจัจยัดา้นความสามารถของผูน้ า การบรหิารจดัการ การบรหิารการผลติ การบรหิาร

การตลาด การบริหารการเงิน การมีส่วนร่วมของสมาชิก ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง
เชยีงราย จ.เชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาปจัจยัแต่ละดา้น พบว่า 
 1.1 ปจัจยัดา้นความสามารถของผูน้ า โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดจ านวน 7 ขอ้ ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ความสามารถในการตดิต่อ
ประสานงานกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง  และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  รองลงมา คือ 
ความสามารถในการสร้างขวญัและก าลังใจแก่สมาชิก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเป็นล าดบั
สุดทา้ย คอื ความสามารถในการวางแผนท างานอย่างรอบคอบ  

1.2 ปจัจยัดา้นการบรหิารการจดัการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดจ านวน 4 ขอ้ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด   คอื การเปิดโอกาสใหส้มาชกิมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ รองลงมา คอื การน าเทคนิคใหม่ๆมาใชใ้นการปฏบิตังิานให้
เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิผลต่อกลุ่ม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย                   
คอื การจดัโครงสร้างขององค์กรและการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบของสมาชกิมี
ความชดัเจน  
 1.3 ปจัจยัด้านการบรหิารการผลติ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดจ านวน 4 ขอ้ และ อยู่ในระดบัมากจ านวน 1 ขอ้ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด   
คอื การเตรยีมและจดัหาผลผลติใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ รองลงมา คอื การก าหนดคุณภาพ
ของวตัถุดบิในการผลติ และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดเป็นล าดบัสุดทา้ย คอื การวางแผนการตลาด
ของผลผลติและการก าหนดขัน้ตอนการผลติ 
 1.4 ปจัจยัดา้นการบรหิารการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดจ านวน 6 ขอ้ และ อยู่ในระดบัมากจ านวน 1 ขอ้ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด   
คอื การน าตลาดภณัฑ์ไปจ าหน่ายตามงานแสดงสนิค้าและเทศกาลต่าง ๆ รองลงมา คอื การ
วางแผนการตลาดและการจดัจ าหน่าย และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเป็นล าดบัสุดท้าย คอื การ
สง่เสรมิการขายหรอืการท าโปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง 



 
 

 1.5 ปจัจยัดา้นการบรหิารการเงนิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
อยู่ในระดบัมากที่สุดจ านวน 2 ข้อ และ อยู่ในระดบัมากจ านวน 2 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด                  
คอื การวางแผนการเงนิก่อนการลงทุน รองลงมา คอื การท าบญัชกีารเงนิที่ชดัเจนและโปร่งใส 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเป็นล าดบัสุดท้าย คือ การจัดท างบประมาณ รายรับ - รายจ่าย 
ประจ าปี 
 1.6 ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมของสมาชกิ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาราย
ขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดจ านวน 8 ขอ้ ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด   คอื การมสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็และชี้ประเดน็ปญัหา และการมสี่วนร่วมในการหาตลาดใหก้ลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
รองลงมา คอื การมสี่วนร่วมในการจดัสรรรายได้และผลประโยชน์ และ การมสี่วนร่วมในการ
แก้ไขปญัหาของกลุ่ม และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเป็นล าดบัสุดท้าย คอื การมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายและทศิทางของกลุ่ม 

2. ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่น
ไอรกัษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ความสามารถในการท าก าไรให้กบัสมาชิก ที่ด้านความสามารถในการท า
ก าไรให้กับสมาชิกสูงสุด น่าจะเป็นเพราะมีการวางแผนการจดัการอย่างรอบคอบ วางแผน
การตลาดของผลผลติ ก าหนดราคาขายอย่างเป็นมาตรฐาน มกีารน าสนิคา้ไปจ าหน่ายตามงาน
แสดงสนิคา้และตามเทศกาลต่าง ๆ รองลงมา คอื ความสามารถในการสรา้งรายไดใ้หก้บัสมาชกิ
อย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย คือ ด้านความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิ  

3. ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง
เชยีงราย จ.เชยีงราย โดยใชป้จัจยัด้านกระบวนการด าเนินงาน เป็นตวัพยากรณ์ พบว่า ปจัจยั
ดา้นการบรหิารการผลติ และดา้นการบรหิารการเงนิ ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้
ประสบความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ส่วนปจัจยัด้านความสามารถของผู้น าการบรหิารการจดัการ การบรหิารการตลาด การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จของ
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.05 สามารถพยากรณ์ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้ประสบความส าเร็จของ
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย ไดร้อ้ยละ 66  

สรุปไดว้่าปจัจยัด้านกระบวนการด าเนินงาน ทัง้ 6 ดา้นไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นความสามารถ
ของผู้น า ด้านการบรหิารจดัการ ด้านการบรหิารการผลติ ด้านการบรหิารการตลาด ด้านการ
บรหิารการเงนิ ดา้นการมสี่วนร่วมของสมาชกิ ตามล าดบั เป็นปจัจยัความส าเรจ็ทีร่่วมกนัส่งผล
ต่อการประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่น                
ไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการสรุปผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั เรื่องปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานให้ประสบความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรกัษ์ ต.รมิกก อ.เมอืง
เชยีงราย จ.เชยีงราย มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์  ยังขาดความรู้ด้านการวางแผนการ
ด าเนินงาน หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสนบัสนุนความรูด้า้นการวางแผนการด าเนินงานใหแ้ก่กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเชยีงรายอุ่นไอรกัษ์ เพื่อใหก้ลุ่มสามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ย่างมเีป้าหมายและ
ทศิทางทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

2. กลุ่มวสิาหกจิชุมชนหลายกลุ่มยงัประสบปญัหาดา้นการเงนิ คอื ขาคเงนิทุนหมุนเวยีน 
ภาครฐัควรให้การสนับสนุนดา้นเงนิทุนและการตลาดแก่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ทัว่ถงึ ตลอดจนธนาคารทีเ่ป็นแหล่งเงนิกูต้่าง ๆ ควรคดิอตัราคอกเบีย้เงนิกูส้ าหรบักลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนในอตัราพเิศษ หรอือตัราดอกเบีย้ทีต่ ่ากว่าปกต ิ
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