
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

ก 

 

หัวขอวิจัย การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเจรญิเติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกจิ 

              ชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบรุ ี

ผูวิจัย       ผูชวยศาสตราจารยประภาพิทย อินทรชัย อาจารยพรทิพย มโนดํารงสัตย   

 และอาจารยแอนนา  พายุพัด 

หนวยงาน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ป      พ.ศ. 2560 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  นําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตและขยายผลใหกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  เพื่อรองรับการเขาสู  AEC  ในพื้นที่ฝงธนบุรี และ  

2)  เพื่อจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี   

เพื่อรองรับการเขาสู  AEC  ในพื้นที่ฝงธนบุรี  เปนการวิจัยแบบผสมผสาน  คือ  มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ  กลุมตัวอยาง  คือ  วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี จํานวน  90  แหง  โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงาย  และ สัมภาษณเชิงลึก จํานวน 10 แหง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบอกตอ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล  คือ  รอยละ  ผลการศึกษาพบวา  1) วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรีมีความเสี่ยงในดานความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกัน  ความ(รอบ) รูคูคุณธรรม  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ดานสินคา ดานการตลาด  ดานการผลิต  ดานการตอบสนองตอความตองการของลูกคา  ดานการขยายฐาน 

การผลิตและการกระจายสินคา)  อยูในระดับนอยที่สุด และ 2) ไดระบบฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  มีผูเกี่ยวของกับระบบ 3 กลุม คือ ผูเขาชมฐานขอมูล 

สมาชิก และผูดูแลระบบ โดยระบบประกอบดวย 6 กระบวนการหลัก คือ ขอมูลเขต ขอมูลการบริการ ขอมูล

ประเภทสินคา ขอมูลสินคา/ผลิตภัณฑ ขอมูลการจัดการความเสี่ยง และขอมูลสมาชิก 

 

คําสําคัญ : ตัวแบบความเสี่ยง/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ วิสาหกิจชุมชน /ระบบขอมูลความเสี่ยง 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

ข 

 

Research Title:  Risk Assessment in According to Sufficiency Economic Philosophy for  

Sustainable Development of Community Enterprises to Serve AEC of 

Thonburi area 

Researcher:  Asst.Prof. Paparpit Intarachai  

     Pornthip Manodamrongsat 

 Anna Payupat  

Institution:  Dhonburi Rajabhat University 

Year:  2017 

 

Abstract 

 

The purposes of this research were 1) to have a risk assessment model in according to 

sufficiency economy philosophy for integrating and applying to the community enterprises in 

Thonburi area for the commencement of AEC 2) to construct risk database for community 

enterprises as of sufficiency economy philosophy for serving AEC. This research was a mixed-

method research using both qualitative and quantitative designs. Simple sampling was used 

for the participants. The participants were 90 community enterprises using a questionnaire and 

10 community enterprises using an in-depth interview. Percentage was used for data analysis. 

The research revealed that 1) Community enterprises in Thonburi area were at risk on the 

issues of sufficiency, logics, self-protection, knowledge and ethics. The issue on AEC’s matters 

was at the lowest risk (products, marketing, producing, customer’s needs, product’s expansion 

and distribution). The research constructed the risk database for community enterprises on 

sufficiency economy consisted of three groups of people related to the database who were 

users or searchers, members, and system administrators. The system was constructed with six 

data process which were area information, service information, product information, risk 

information management, and membership information. 
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