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วิ สาหกิ จชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
Factors Affecting the Efficiency of Successful Operations of Chiang Rai
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ชาญลิขติ สุภาภรณ์ประดับ

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาปจั จัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
2.) ศึก ษาความส าเร็จ ของวิส าหกิจ ชุ ม ชนเชีย งรายอุ่ น ไอรัก ษ์ ต.ริม กก อ.เมือ งเชีย งราย
จ.เชียงราย 3.) ศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้
ได้แก่ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จานวน 172 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.88 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเ คราะห์ก ารถดถอย
ผลการวิจยั พบว่า 1. ระดับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยรวมและเป็ น
รายด้านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 2. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 3. ปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ พบว่าตัวแปรต้นปจั จัยด้านกระบวนการในการดาเนินงาน ด้านการบริหารการผลิต และ
ด้านการบริห ารการเงิน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน, วิสาหกิจชุมชน

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.
Keywords : the Efficiency, Community Enterprise

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ั หาความเหลื่อ มล้ า ในเรื่อ งของการถือ ครองที่ ดิ น
ป จั จุ บัน ประเทศไทยประสบป ญ
ทัง้ ปญั หาสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ ของเกษตรกร และผูย้ ากจน ซึ่งถือเป็ นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ั หา ธนาคารที่ดินจึง เป็ นส่ว นส าคัญ ที่เ ข้ามาช่ ว ยแก้ปญ
ั หาเหล่านี้ สถาบัน
ที่จะต้อ งแก้ไ ขปญ
บริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ หรือ (บจธ.) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ จานวน
100 ครัวเรือน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทีด่ นิ แบบครบวงจร ให้ความช่วยเหลือ
จัดหาทีด่ นิ ทากินให้กบั เกษตรกรผูไ้ ม่มที ด่ี นิ ทากิน ต้องการหาทีด่ นิ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ณ บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย (สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ , 2563.)
โครงการบ้า นเวีย งกือ นา ที่ท ากิน ของเกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกรชุ ม ชนเชีย งรายอุ่ น ไอรัก ษ์
เกิด จากการรวมตัว ของสมาชิก กว่า 100 ครัว เรือ น ที่ต้อ งการที่ดิน เพื่อ การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเพาะปลูกพืชผักปลอดสาร อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวหอมมะลิ ผักกาดฮ่องเต้
ผักกาดเขียว เพาะเห็ดนางฟ้า เลีย้ งปลา เป็ นต้น และยังแบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของกลุ่มไว้ประมาณ
5 ไร่ สาหรับใช้เป็ นพืน้ ทีเ่ ป็ นทีท่ าการของวิสาหกิจฯ ถนน และสาธารณูปโภค (จรัส บารุงแคว้น,
2562) การพัฒนาสังคมจะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุขนัน้ จะต้องมุ่งเน้นทัง้ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมควบคู่กนั ไป ด้านเศรษฐกิจคือการแก้ไขปญั หาความยากจนโดยการเพิม่ รายได้ลดรายจ่าย
ไม่เป็ นหนี้สาธารณะ ซึ่งจะสามารถเพิม่ ทรัพย์สนิ ได้ ด้านสังคมคือ การพัฒนาด้านความสัมพันธ์
ของคนในสังคมให้ปราศจากความขัดแย้ง มีค วามสามัค คีกัน มีค วามเอื้อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ ต่อ กัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อประชาคมในสังคมมีเศรษฐกิจที่ดี สงั คมมันคงอบอุ
่
่นก็จะส่งผลให้
การเมืองการปกครองมีความมันคง
่ มีเสถียรภาพด้วยเช่นกัน ในที่สุดประชาชนก็จะมีความอยู่
เย็นเป็นสุขได้ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย, 2564.)
ดังนัน้ การศึก ษาครัง้ นี้ผู้ว ิจยั จึ ง สนใจศึกษากลุ่ มวิส าหกิจชุม ชนเชียงรายอุ่นไอรัก ษ์
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งชุมชนในเขตอาเมืองเชียงราย
มีป ระชากรอาศัย อยู่จ านวนมาก จึง เกิด การรวมกลุ่ ม เพื่อ ประกอบกิจ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกัน
ซึง่ กลุ่มอาจเกิดขึน้ จากกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน เกิดการแก้ไขปญั หาร่วมกันของกลุ่ม
เอง เกิดการชักชวนของผูน้ าในชุมชน หรือเกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศึกษา
ให้ทราบถึง คุณลักษณะพืน้ ฐานของสมาชิกกลุ่ม ปจั จัยด้านกระบวนการดาเนินงาน ความสาเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชน ว่าเป็ นไปตามเจตนารมณ์หรือหลักการของการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
หรือไม่อย่างไร และสามารถดาเนินการให้ดารงอยู่ได้จนทาให้เกิดการพึง่ พาตนเอง เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของสมาชิกในกลุ่ม มีการจัดสรรผลประโยชน์และความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนทาให้ทราบถึงปญั หาหรืออุปสรรคต่าง
ั หาอัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนเชีย งราย
ๆ รวมทัง้ แนวทางในการแก้ไ ขป ญ
อุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนากระบวนการ และการดาเนินงานของกลุ่ม อีกทัง้ ยังเป็ นกรณีศึกษาให้กบั กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านของความส าเร็จของวิส าหกิจ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
2. เพื่อ ศึก ษาความส าเร็จ ของวิส าหกิจ ชุ ม ชนเชีย งรายอุ่ น ไอรัก ษ์ ต.ริม กก อ.เมือ ง
เชียงราย จ.เชียงราย
3. เพื่อศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมีอทิ ธิพลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่น
ไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้เ กิด
ความประสบความส าเร็จของวิส าหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือ งเชียงราย
จ.เชียงราย ซึ่งประไปด้วยปจั จัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ ปจั จัยด้านความสามารถของผู้นา ปจั จัยด้าน
การบริหารจัดการ ปจั จัยด้านการบริหารการผลิต ปจั จัยด้านการบริหารการตลาด ปจั จัยด้านการ
บริหารเงิน ปจั จัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ขอบเขตเนื้อหาความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ คือ ความสามารถในการทากาไรให้กบั สมาชิก ความสามารถในการ
ใช้ทรพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก ความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื สมาชิกวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประชากรจานวน 300 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สตู ร (Taro Yamane, 1973.) ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเชียงราย
อุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จานวน 172 คน

3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พื้นที่ในการศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้วางแผนการเก็บข้อมูลใน
เดือน มีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
ในการศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นทฤษฎีและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยที่มผี ล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผูศ้ กึ ษาจึงกาหนดกรอบแนวคิดดังนี้

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ดาเนิ นงาน
1. ความสามารถของผูน้ า
2. การบริหารจัดการ
3. การบริหารการผลิต
4. การบริหารการตลาด
5. การบริหารเงิน
6. การมีสว่ นร่วมของสมาชิก

ความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริ มกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
1. ความสามารถในการทากาไรให้กบั
สมาชิก
2. ความสามารถในการใช้ทรพยากรใน
ท้องถิน่ อย่างคุม้ ค่า
3. ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิก
4. ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิก
5. ความสามารถในการสร้างรายได้ให้กบั
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถของผูน้ า เป็ นพฤติกรรมการนาของผูน้ าทีท่ าให้เกิดการปฏิบตั กิ ารทีส่ ร้าง
ความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นในองค์กรตามทิศทางที่กาหนดไว้ ภาวะผู้นาจึงเป็ นเรื่องของศิล ปะ
ของการใช้อิท ธิพ ลต่ อ บุ ค คลอื่น เพื่อ ให้ ผู้ต ามเกิด แรงจูง ใจและมีค วามกระตือ รือ ร้น ในการ
ปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม (Koontz and Weihrich, 1988.)
การบริหารจัดการการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เป็ นกระบวนการบริหารจัดการใน
ชุมชน โดยศึกษาการจัดการองค์กรและการบริหาร การผลิต การเงิน และการตลาดของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมเกิดความประสบผลสาเร็จ เกณฑ์พจิ ารณาประเมินผล
การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2553)
ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ แล้วไม่ได้ประกอบการ คือ สมาชิกทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมใน
การด าเนิ น กิจ กรรมของกลุ่ ม หรือ ไม่ ไ ด้ด าเนิ น กิจ กรรมร่ ว มกัน คือ ต่ า งคนต่ า งท า หรือ
กลุ่มไม่ได้ดาเนินกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่จี ดทะเบียนไว้หรือ กลุ่มได้เลิกกิจการแล้ว
โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ยกเลิ ก ให้ ก ับ นายทะเบี ย น หรือ การด าเนิ น กิ จ การแบบเจ้ า ของคนเดี ย ว
2. วิสาหกิจชุมชนทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ แล้วได้ประกอบการ คือ สมาชิก ทีม่ สี ่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามวัตถุประสงค์ทจ่ี ดทะเบียนไว้
การบริหารการผลิต กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงปจั จัยการผลิต(input) ที่ใส่ใน
กระบวนการผลิตออกมาเป็ นผลผลิต โดยปจั จัยการผลิตในที่น่ีในทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้แก่
ทีด่ นิ แรงงาน ทุน และผูป้ ระกอบการแล้ว รวมถึงสินค้าทุกชนิดทีใ่ ช้อยู่ในกระบวนการผลิต ส่วน
ผลผลิตคือสินค้าและบริการทุกชนิดทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตนัน้ ๆ (นราทิพย์ ชุตวิ งศ์, 2554.)
การบริหารการตลาด การตลาดเป็ นกิจกรรมทางธุรกิจทีท่ าให้สนิ ค้าและบริการผ่านจาก
ผู้ผ ลิต ไปยัง ผู้บ ริโ ภค เพื่อ สนองตอบความต้ อ งการและท าให้ผู้บ ริโ ภคเกิด ความพึง พอใจ
และในขณะเดียวกันก็บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการด้วย (E. Jerome McCarthy, 1990.)
ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) เป็ นปจั จัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษทั ต้องใช้
ร่วมกันเพือ่ สนองความต้องการของตลาดเป้าหมายส่วนประสมการตลาด อาจเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่ า ป จั จัย ภายในทางการตลาด หรือ ป จั จัย ทางการตลาด (Internal Marketing Factor หรือ
Marketing Factor) ซึ่งเป็ นเครื่อ งมือ ที่บริษัทควบคุ มได้ โดยทัวไปส่
่
ว นประสมทางการตลาด
ประกอบด้ว ยผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด จ าหน่ า ย (Place) และการส่ง เสริม
การตลาด (Promotion) หรือเรียกว่า 4Ps โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) หมายถึง สิน ค้า หรือ บริก ารที่อ าจจะเหมาะกับ ความ
ต้อ งการของตลาดกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ทุ ก สิน ค้า มีว งจรชีว ิต ของผลิต ภัณ ฑ์แ ละมีข้อ ดีข้อ เสีย
เฉพาะตัว ซึ่งหนึ่งในความท้าทายของการตลาดก็คอื การเลือกและสือ่ สาร ‘จุดขาย’ ของสินค้าให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทีเ่ ราเลือกไว้

2. ราคา (Price) หมายถึง กลยุ ท ธ์ ส่ ว นการตัง้ ราคาสิน ค้ า ลู ก ค้า แต่ ล ะกลุ่ ม มี
ความสามารถและพฤติกรรมในการใช้เ งินไม่เหมือนกัน นอกจากนัน้ แล้วสินค้าบางอย่ างก็มี
มูลค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั ราคาและมุมมองของผูถ้ อื ด้วย กลยุทธ์ดา้ นราคาที่ดที ่สี ุดกลยุทธ์ท่ี
สามารถเพิม่ ยอดขายและกาไรให้กบั สินค้าได้มากทีส่ ุด
3. การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง สถานที่ขายและช่องทางการขายของสินค้า
สินค้าส่วนมากต้องมีการกระจายสินค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้งา่ ยขึน้ ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะ
มีช่อ งทางการขายไม่เ หมือ นกัน กลยุทธ์ด้านช่อ งทางการขายที่ดีต้องเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าที่เรา
ต้องการได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสม
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง กลยุทธ์การส่งเสริมการขายบางทีก็
ถูกเรียกว่าการสื่อสารการตลาด (marketing communication) ซึ่งก็รวมทุกอย่างตัง้ แต่การทา
โฆษณาการจัดโปรโมชันส่
่ งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ลูกค้า การส่งเสริมการขายคือ
กระตุน้ ให้กลุ่มลูกค้าหลักของเรามีความอยากซือ้ สินค้ามากขึน้ การติคต่อสือ่ สารอาจใช้พนักงาน
ขาย (Personal Selling) และการขายโดยไม่ ใ ช้ พ นั ก งานขาย (Nonpersonal Selling) ซึ่ ง
ประกอบด้วยดังนี้
การบริหารเงิน การบริหารทางการเงินในธุ รกิจ ผู้บริหารการเงินจะเป็ นบุคลากรฝ่าย
สาคัญที่มบี ทบาทในการควบคุมนโยบายทางการเงิน ทาหน้าที่ในการบริหารเงินในองค์การให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยทาหน้าทีท่ างการเงินต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์
โครงการลงทุนวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการจัดทาโครงการ ตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
จัดหาเงินทุนจากทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ จัดสรรเงินทุนไปใช้ให้มปี ระสิทธิภาพ
(จิรภา ศักดิ ์กิตติมาลัย, 2548.)
การมีสว่ นร่วมของสมาชิก มีสว่ นร่วมของชุมชนทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
มีองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการปฏิบตั งิ าน การมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดผลสาเร็จ การมีสว่ นร่วมในการได้รบั ผลประโยชน์และการมีสว่ นร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลสามารถที่จะทาให้กจิ การดาเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การสามารถส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลสร้างความพึงพอใจกับสมาชิกในองค์การ ส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการประกอบกิจการสร้างรายได้ให้กบั สมาชิกและองค์การ ซึ่งเป็ น
ผลสาเร็จตามเป้าหมายองค์การในการบริหารจัดการองค์การต่อไป
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เ ป็ น งานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ โดยมีข อบเขตครอบคลุ ม กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชน
มีวธิ กี ารวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร

ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จานวน 300 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
(Taro Yamane) ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 172 คน
1.3 วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
การก าหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่าง โดยใช้สูต ร (Taro Yamane, 1973) ด้ว ยความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกของวิส าหกิจ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จานวน 172 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั และเก็บข้อมู ลเพื่อ
ศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยผู้วจิ ยั ได้กาหนดโครงสร้างของ
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก
ตอนที่ 2 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ตามกรอบแนวคิดซึง่ มี
ปจั จัยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ 1.ปจั จัยด้านความสามารถของผูน้ า 2.ปจั จัยด้านการบริหารจัดการ
3.ปจั จัยด้านการบริหารการผลิต 4.ปจั จัยด้านการบริหารการตลาด 5.ปจั จัยด้านการบริหารเงิน
6.ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมของสมาชิก มาใช้เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.
ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ตามกรอบแนวคิด ได้แก่ 1.ความสามารถในการทากาไร
ให้กบั สมาชิก 2.ความสามารถในการใช้ทรพยากรในท้องถิน่ อย่างคุม้ ค่า 3.ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก 4.ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
5.ความสามารถในการสร้างรายได้ให้กบั สมาชิกอย่าง ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผู้ว ิจ ัย ขอความร่ ว มมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในการวิจ ัย จากวิส าหกิจ ชุ ม ชน
เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย

2. ผู้วจิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้
กลุ่มเป้าหมาย
3. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทัง้ หมด
4. น าข้อ มู ล จากแบบสอบถาม ท าการบัน ทึก ข้อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร์ เพือ่ นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตใิ นขัน้ ตอนต่อไป
ผลการวิ จยั
จากการวิจยั ปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาปจั จัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านของความส าเร็จของวิสาหกิจ ชุ มชน
เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2) ศึกษาความสาเร็จของวิส าหกิจ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรัก ษ์ ต.ริมกก อ.เมือ งเชียงราย จ.เชียงราย 3) ศึก ษาปจั จัยที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้
ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ได้แก่ สมาชิกของ
วิส าหกิจ ชุ ม ชนเชีย งรายอุ่ น ไอรั ก ษ์ จ านวน 172 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม ตัว อย่ า งอย่ า งง่ า ย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง
เท่ า กับ 0.88 สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ค่ า ส่ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับ ป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านให้ป ระสบความส าเร็จ ของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยรวมและเป็ นราย
ด้านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
2. ระดับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านให้ป ระสบความส าเร็จ ของวิส าหกิจ ชุ ม ชน
เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
3. ปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ พบว่าตัวแปรต้นปจั จัยด้านกระบวนการในการดาเนินงาน ด้านการบริหารการผลิต และ
ด้านการบริห ารการเงิน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จของ
วิส าหกิจชุม ชนเชีย งรายอุ่น ไอรักษ์ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 ส่ว นปจั จัย ด้ า น
ความสามารถของผู้นาการบริหารการจัดการ การบริหารการตลาด การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่น
ไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 6.513 - 0.156(การบริหารการเงิน) - 0.237(การบริหารการผลิต)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = - 0.180(การบริหารการเงิน) - 0.282(การบริหารการผลิต)
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั ปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผูว้ จิ ยั สรุปได้ดงั นี้
1. ปจั จัยด้านความสามารถของผูน้ า การบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การบริหาร
การตลาด การบริห ารการเงิน การมีส่ ว นร่ ว มของสมาชิก ที่มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติง านให้ป ระสบความส าเร็จ ของวิส าหกิจ ชุ ม ชนเชีย งรายอุ่ น ไอรัก ษ์ ต.ริม กก อ.เมือ ง
เชียงราย จ.เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาปจั จัยแต่ละด้าน พบว่า
1.1 ปจั จัยด้านความสามารถของผูน้ า โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจานวน 7 ข้อ ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานกั บ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง และ ความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน รองลงมา คือ
ความสามารถในการสร้างขวัญและกาลังใจแก่สมาชิก และข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ยต่ าที่สุดเป็ นลาดับ
สุดท้าย คือ ความสามารถในการวางแผนทางานอย่างรอบคอบ
1.2 ปจั จัยด้านการบริหารการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ุดจานวน 4 ข้อ ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รองลงมา คือ การนาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้
เกิด ความเรีย บร้อ ยและมีป ระสิท ธิผ ลต่อ กลุ่ ม และข้อ ที่มีค่ า เฉลี่ย ต่ า ที่สุ ดเป็ น ล าดับ สุ ดท้าย
คือ การจัดโครงสร้างขององค์กรและการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกมี
ความชัดเจน
1.3 ปจั จัยด้านการบริหารการผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ุดจานวน 4 ข้อ และ อยู่ในระดับมากจานวน 1 ข้อ ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ การเตรียมและจัดหาผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รองลงมา คือ การกาหนดคุณภาพ
ของวัตถุดบิ ในการผลิต และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุดเป็ นลาดับสุดท้าย คือ การวางแผนการตลาด
ของผลผลิตและการกาหนดขัน้ ตอนการผลิต
1.4 ปจั จัยด้านการบริหารการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ุดจานวน 6 ข้อ และ อยู่ในระดับมากจานวน 1 ข้อ ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ การนาตลาดภัณฑ์ไปจาหน่ ายตามงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่าง ๆ รองลงมา คือ การ
วางแผนการตลาดและการจัดจาหน่ าย และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเป็ นลาดับสุดท้าย คือ การ
ส่งเสริมการขายหรือการทาโปรโมชันอย่
่ างต่อเนื่อง

1.5 ปจั จัยด้านการบริหารการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด จ านวน 2 ข้อ และ อยู่ใ นระดับมากจานวน 2 ข้อ ข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ยสูง สุ ด
คือ การวางแผนการเงินก่อนการลงทุน รองลงมา คือ การทาบัญชีการเงินที่ชดั เจนและโปร่งใส
และข้อ ที่มีค่ า เฉลี่ย ต่ า ที่สุ ด เป็ น ล าดับ สุ ดท้า ย คือ การจัด ท างบประมาณ รายรับ - รายจ่ า ย
ประจาปี
1.6 ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมของสมาชิก โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจานวน 8 ข้อ ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและชี้ประเด็นปญั หา และการมีส่วนร่วมในการหาตลาดให้กลุ่มอย่างต่อเนื่อง
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปญั หาของกลุ่ม และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเป็ นลาดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมายและทิศทางของกลุ่ม
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่น
ไอรัก ษ์ ต.ริมกก อ.เมือ งเชียงราย จ.เชียงราย โดยรวม พบว่า อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการทากาไรให้กบั สมาชิก ที่ด้านความสามารถในการทา
ก าไรให้ก ับสมาชิก สูงสุ ด น่ าจะเป็ นเพราะมีการวางแผนการจัดการอย่างรอบคอบ วางแผน
การตลาดของผลผลิต กาหนดราคาขายอย่างเป็ นมาตรฐาน มีการนาสินค้าไปจาหน่ายตามงาน
แสดงสินค้าและตามเทศกาลต่าง ๆ รองลงมา คือ ความสามารถในการสร้างรายได้ให้กบั สมาชิก
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และข้อ ที่มีค่ า เฉลี่ย ต่ า ที่สุ ด เป็ น ล าดับ สุ ด ท้า ย คือ ด้า นความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
3. ผลวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ และสร้า งสมการพยากรณ์ ป ระสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติง านให้ป ระสบความส าเร็จ ของวิส าหกิจ ชุ ม ชนเชีย งรายอุ่ น ไอรัก ษ์ ต.ริม กก อ.เมือ ง
เชียงราย จ.เชียงราย โดยใช้ปจั จัยด้านกระบวนการดาเนินงาน เป็ นตัวพยากรณ์ พบว่า ปจั จัย
ด้านการบริหารการผลิต และด้านการบริหารการเงิน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้
ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 ส่วนปจั จัยด้านความสามารถของผู้นาการบริหารการจัดการ การบริหารการตลาด การมี
ส่ว นร่ ว มของสมาชิก ไม่ มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านให้ป ระสบความส าเร็จ ของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้รอ้ ยละ 66
สรุปได้ว่าปจั จัยด้านกระบวนการดาเนินงาน ทัง้ 6 ด้านได้แก่ ปจั จัยด้านความสามารถ
ของผู้นา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารการผลิต ด้านการบริหารการตลาด ด้านการ
บริหารการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ตามลาดับ เป็ นปจั จัยความสาเร็จทีร่ ่วมกันส่งผล
ต่อการประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่น
ไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั เรื่องปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนเชี ย งรายอุ่ น ไอรัก ษ์ ยัง ขาดความรู้ ด้ า นการวางแผนการ
ดาเนินงาน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสนับสนุนความรูด้ า้ นการวางแผนการดาเนินงานให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เพื่อให้กลุ่มสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างมีเป้าหมายและ
ทิศทางทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายกลุ่มยังประสบปญั หาด้านการเงิน คือ ขาคเงินทุนหมุนเวียน
ภาครัฐควรให้การสนับสนุ น ด้านเงินทุนและการตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ทัวถึ
่ ง ตลอดจนธนาคารทีเ่ ป็ นแหล่งเงินกูต้ ่าง ๆ ควรคิดอัตราคอกเบีย้ เงินกูส้ าหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในอัตราพิเศษ หรืออัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ากว่าปกติ
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