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เร่ือง          การพฒันาการดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ 
เศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่ือผูว้จิยั     ดร.สมจินตนา  จิรายกุลุ,ดร.วนิยัธร วชิยัดิษฐแ์ละนางสาววรรณภา โพธ์ิผลิ 
สถาบนั     มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ปีท่ีทาํเสร็จ2560 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1)พฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2)พฒันากระบวนการ
เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม3)จดัการ
ความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษาใน
วัตถุประสงค์ท่ี 1 คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร
วตัถุประสงคท่ี์ 2 คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจียระไนพลอย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรและ
วตัถุประสงคท่ี์ 3 คือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนหตัถกรรมของจ๋ิว เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 ผลการวิจยั พบวา่สภาพการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีองคค์วามรู้ภูมิปัญญา มีคุณค่าความเช่ือ
ดา้นศาสนาและวิถีวฒันธรรม มีเครือข่ายทางสังคม การดาํเนินชีวิตเรียบง่ายยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการท่ีดีของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดาํเนินการตามขั้นตอน1)ขั้นวางแผน2)ขั้นปฏิบติัการและสังเกตผล 3)ขั้นสะทอ้นความคิดในการ
บริหารจดัการ เร่ิมจากวิเคราะห์ความตอ้งการ ศึกษาดูงานหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจดัอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการเงิน 
ดา้นการตลาด และร่วมสร้างทายาททางธุรกิจผลการพฒันาดา้นการผลิต กลุ่มขนมบดินไดพ้ฒันาเทคนิคการผลิตและ
การตกแต่งขนมให้สวยงามยิ่งข้ึนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรไดพ้ฒันาปลาตะเพียนสานโดยใชว้สัดุอ่ืนๆและ
ลวดลายท่ีสวยงาม โดยทั้งสองกลุ่มไดบ้รรจุผลิตภณัฑใ์นบรรจุภณัฑใ์หม่ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี และไดพ้ฒันาระบบบญัชี
อยา่งมีระบบและต่อเน่ือง เพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายผ่านส่ือออนไลน์และทายาททางธุรกิจทั้งสองกลุ่มไดร่้วมพฒันา
และสืบทอดกิจการของกลุ่มการพฒันากระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑ์ ทั้งสองกลุ่มได้รับการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑ์และตราสัญลกัษณ์ มีการวางแผนวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ จดัอบรมให้ความรู้ 
ปฏิบติัการพฒันาออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละตราสัญลกัษณ์ สร้างจุดเด่น ทศันศิลป์อตัลกัษณ์ ส่ือสารเร่ืองราว คุณค่าทาง
วฒันธรรมและวถีิชีวติ ลงในตราสัญลกัษณ์และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ขนมบดินและปลาตะเพียนฉลุไทยลายวจิิตร 
 ผลการวจิยัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ โปรแกรมไลน์ และโปรแกรมไลน์ชอ็ป การติดต่อส่ือสาร สร้างภาพลกัษณ์ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 
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 ผลการจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขตธนบุรีพบวา่ศูนย์
ฝึกอาชีพหตัถกรรมของจ๋ิวมีการผลิตอยูบ่นหลกัการสาํคญั คือ มุ่งเนน้คุณภาพบูรณาการและสร้างสรรคส์ร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม นวตักรรมการจดัการองค์ความรู้ท่ีพฒันาข้ึนส่ือส่ิงพิมพ์และวีดิทศัน์มีความถูกตอ้ง เหมาะสม 
เป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์ 
 แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานของวสิาหกิจชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืมีขอ้เสนอใน
การพฒันาโดยภาครัฐจัดพ้ืนท่ีของชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวและขายสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนในส่ือต่างๆ การจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง และการสร้างผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
 
คาํสําคญั: การดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชนเขตธนบุรี,  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนื,ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
 
 Title    The Development of Community Enterprise Management in Dhonburi District for  

Enhancing the Strength of Sustainable Community Economy Based on the  
Philosophy of Sufficiency Economy. 

Researcher        Dr.SomjintanaJirayukul, Dr.WinaithonWichaidit, Ms.WannapaPhopli 
Institute             DhonburiRajabhat University 
Year                  2017 
               The objectives of this research were to study 1) to develop the learning process of good 
management and product design of community enterprise in Dhonburi District by community participation 
for enhancing the strength of sustainable community economy based on the philosophy of sufficiency 
economy 2) to develop the learning process of using information technology for marketing promotion of 
community enterprise in Dhonburi District by community participation 3) to manage knowledge based of 
the production process and management of production process and administration of community enterprise 
model in Dhonburi District by  community participation. The sample of this study consisted of  3 groups, 
which were 1 ) Bo-din Folk Cake Community Enterprise and Palm Leafed-Fishshaped Ornament 
Community Enterprise, according to the objective 1, 2)Dhonburi Gems and Jewelry Community and Palm 
Leafed-Fishshaped Ornament Community Enterprise, according to the objective 2, and 3) Small Craft 
Community Enterprise, according to the objective 3. The participatory action research was employed for this 
study 

As the result of this research, it was found out that The conditions of management of community 
enterprise were local wisdom, value and belief of religion and culture style, social network, and simple 
living in sufficient economy. The development of learning process in good management had been done 
according to these steps: 1) Planning  2) Act and Observe 3) Reflect of management and personnel starting 
from the analysis of needs, study of sufficient economy, workshop in finance, marketing and promote 
business heirs. As the result of development, it was found that for the production the Bo-din Folk Cake 
Community Enterprise had developed their product by decoration the image of their product in many new 
designs. Palm Leafed-Fishshaped Ornament Community Enterprise had developed designsby other materials 
and package of product in new style. Both groups have kept their account books of income and expense 
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systematically and continuously. For marketing, the sale channels have been increased by online media and 
their business descendants of both groups joined together in development and descending the business. The 
development of learning process of product design has planning on product analysis, training on the design 

of product image, action of developing and design the package and symbol, creative visual arts and 
identities for product, communication on the story, value of culture and lifestyle in the brand symbol and 
packaging of the product of both community enterprises.  

The development of learning process of using information technology for marketing promotion of 
community enterprise in Dhonburi District by community participation found out that 1)  The Community 
Enterprise’s achievement  after  training was  satisfaction.    2) Information technology was used for 
marketing promotionthrough social media including  facebook, fanpage, line and lineshop. It can be said that 
information technology has been used to build the image of the community enterprise in order to increase 
customer’s confidence.  

 Knowledge management of the production process and management of production process and 
administration of community enterprise model in Dhonburi District found out the production of Vocational 
Training Center of Small Craft Community Enterprise emphasized  the quality of integration and creativity, 
networking and participation, innovation for knowledge management, which developed the print media and 
video properly and got benefit. 

The proposed to enhance community enterprise for sustainable development were the promotion by 
the government organization for cultural tourism  and sale community enterprise products in local aria, 
inform thecommunity enterprise products in many channels of media, training continuously and promote 
new generation of  thecommunity enterprise’enterprenership. 

 

Keywords :  Management of Community Enterprise in Dhonburi District,Enhancing the Strength of  
Sustainable Community Economy ,the Philosophy of Sufficiency  Economy. 

 
 
 
 
 




