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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอดังน้ี 

1. การบริหารความเสี่ยง  

2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การเติบโตอยางย่ังยืน 

4. วิสาหกิจชุมชน 

5. วิสาหกิจชุมชนกับสถานการณการคาชายแดน 

6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7. ประเมินสถานการณวิสาหกิจไทยภายใตการเขาสู AEC 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การบริหารความเสีย่ง 
  

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณที่มีความไมแนนอน หรือสิ่งที่ทําใหแผนงาน

หรือการดําเนินการอยู ณ ปจจุบันไมบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนดไว โดยกอใหเกิด

ผลกระทบหรือความเสียหายตอองคกรในที่สุด ทั้งในแงของผลกระทบที่เปนตัวเงินไดหรือผลกระทบที่

มีตอภาพลักษณและช่ือเสียงองคกร 

 

 การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ  

ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและ

ดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบงช้ีเหตุการณที่อาจ

เกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ ที่องคกรยอมรับ 

เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว 

 การกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหข้ันตอนและวิธีการในการบริหารความเสีย่ง

เปนไปอยางมีระบบและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่ วทั้งองคกร โดยมีข้ันตอนสําคัญของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวย 8 ข้ันตอน (ตลาดหลักทรัพย, 2559 : 3-10) ดังน้ี  
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  1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  

  2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

  3. การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification)  

  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

  5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

  6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

  7. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)  

  8. การติดตาม (Monitoring) 

 

  1. สภาพแวดลอมภายในองคกร  

  สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหาร 

ความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและ เปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม  

การบงช้ี ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน 

จริยธรรม วิธีการทํางานของผูบริหารและบุคลากร รูปแบบการ จัดการของฝายบริหารและวิธีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหารตองมีการกําหนดรวมกันกับ พนักงาน 

ในองคกร สงผลใหมีการสรางจิตสํานึกการตระหนักและรับรู เรื่องความเสี่ยง และการควบคุม 

แกพนักงานทุกคนในองคกร 

 

  2. การกําหนดวัตถุประสงค 

   องคกรควรมีการกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวา

วัตถุประสงคที่กําหนดน้ันมีความสอดคลองกับ เปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 

โดยการบริหารจัดการใหอยูในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 

 

  3. การบงชี้เหตุการณ 

   ในกระบวนการบงช้ีเหตุการณ ควรตองพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกดานที่อาจ

เกิดข้ึน เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน 

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน แหลงความ เสี่ยงทั้งจากสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกองคกร 

   สภาพแวดลอมภายนอกองคกรเปนองคประกอบตางๆ ที่อยูภายนอกองคกรซึ่งมี

อิทธิพลตอวัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร ยกตัวอยางเชน 
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    - วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สภาพแวดลอมในการแขงขันทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ  

    - ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโนมที่สงผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร  

    - การยอมรับและคุณคาของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร 

   สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนสิ่งตางๆ ที่อยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอ

เปาหมายขององคกร ยกตัวอยางเชน 

    - ขีดความสามารถขององคกร ในแงของทรัพยากรและความรู เชน เงินทุน 

เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและ เทคโนโลยี  

    - ระบบสารสนเทศ การ Flow ของขอมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่

เปนทางการและไมเปนทางการ  

    - ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร  

    - นโยบาย วัตถุประสงคและกลยุทธองคกร  

    - การรับรู คุณคาและวัฒนธรรมองคกร  

    - มาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดยองคกร  

    - โครงสราง เชน ระบบการจัดการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

   การระบุเหตุการณอาจดําเนินการโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝาย

จัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดําเนินการน้ัน และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญที่ไดรับ

ความสนใจหรือเปนประเด็นที่กังวล เพื่อนํามาจัดทําภาพรวมความเสี่ยงของ องคกร (Corporate Risk 

Profile) 

 

  4. การประเมินความเสี่ยง 

   การประเมินความเสี่ยงเปนข้ันตอนที่จะตองดําเนินการตอจากการระบคุวามเสีย่ง 

โดยการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก (ตลาดหลักทรัพย, 2559: 8) ไดแก  

   4.1 การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหลงที่มาของความเสี่ยง 

ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดข้ึนของ ผลกระทบที่อาจตามมา 

โดยจะตองมีการระบุถึงปจจัยที่มีผลตอผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีเหตุการณหรือ 

สถานการณหน่ึง ๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายหลายดาน 

นอกจากน้ันในการวิเคราะหควร พิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู ณ ปจจุบัน 

รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย  

   4.2 การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวางระดับ

ของความเสี่ ยงที่ ไดจากการ วิ เคราะหความเสี่ยง  เทียบกั บระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได  
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(Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไมอยูในระดับที่ยอมรับไดของเกณฑการยอมรับ 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกลาวจะไดรับการจัดการทันท ี

 

  5. การตอบสนองความเสี่ยง 

   การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะ

ดําเนินการตอที่ประชุมคณะผูบริหารเพื่อพิจารณา และขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใช

ดําเนินการ (ถาม)ี โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได(Risk Appetite) กับตนทุนที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ รวมถึง

ขอกฎหมายและขอก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม  

   ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยยังคงใหองคกร

สามารถดําเนินธุรกิจ และบรรลุ เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว 

   แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  

    - การหลีกเลี่ยง (Avoid) เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ 

ที่กอใหเกิดความเสี่ยง มักใชในกรณีที่ความ เสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได  

    - การรวมจัดการ (Share) เปนการรวมหรือถายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือ

บางสวนไปยังบุคคล/หนวยงานภายนอก องคกร ใหชวยแบกรับภาระความเสี่ยงแทน เชน การซื้อ

กรมธรรมประกันภัย  

    - การลด (Reduce) เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิด

เหตุการณความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่ อาจเกิดข้ึน ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดเชน การเตรียมแผน

ฉุกเฉิน (Contingency plan)  

    - การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับ

ได โดยไมตองดําเนินการใดๆ เพื่อลด โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก มักใชกับความเสี่ยง 

ที่ตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุมกับประโยชนที่ ไดรับ 

 

  6. กิจกรรมการควบคุม 

   กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาได

มีการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่  สามารถยอมรับไดเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ

เปาหมายขององคกรเน่ืองจากแตละองคกรมีการกําหนด วัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบติัเปน

ของเฉพาะองคกร ดังน้ันกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจ แบงไดเปน 4 ประเภท คือ 
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   1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่ 

กําหนดข้ึนเพื่อปองกันไมใหเกิดความ เสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก  

   2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมเพื่อให

คนพบขอผิดพลาดที่ไดเกิดข้ึนแลว กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร (ERM Framework)  

   3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริม

หรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตาม วัตถุประสงคที่ตองการ  

   4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่ 

กําหนดข้ึนเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน และปองกันไมใหเกิดซ้ําอีกในอนาคต 

 

  7. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร 

   สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรในการบงช้ี ประเมิน และจัดการความ

เสี่ยง ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ องคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกรควรไดรับ

การบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองคกรอยาง เหมาะสมทั้งในดานรูปแบบและเวลา เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบได รวมถึงเปนการ รายงานการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึน และผลของการบริหาร จัดการ

ความเสี่ยงเหลาน้ัน 

 

  8. การติดตาม 

   กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการ มีความจําเปนตองไดรับการสื่อสาร

ถึงการประเมินความเสี่ยงและ การควบคุม ความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตาม

แนวโนมของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ ผิดปกติอยางตอเน่ือง 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน 

ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) 

      ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิง ในการนํา
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วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสรมิสราง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกใน

คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย  ความอดทน ความ

เพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี   

 

 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

          การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 

ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2558) ดังน้ี 

 1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน 

โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สมารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการ

มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพื่อความ

มั่นคง และ ความย่ังยืน ของการพัฒนา 

 2.  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 

โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

 3.  คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กัน ดังน้ี 

  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตอง

เปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกดิข้ึนจาก

การกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ 

  3.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆ ที่คาดวาจะ

เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล 

       
  เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงน้ันตองอาศัย

ทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 
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1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกบัวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยาง 

รอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน 

และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขคุณธรรม ทีจ่ะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม  

มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 

 แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  คือการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  ความรูและเทคโนโลยี 

"เศรษฐกิจพอเพียง" เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชายไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูได

อยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 

 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ

 พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  23  ธันวาคม  2542 “ขอใหทุกคนมี

ความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทํางานต้ังอธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางน้ี 

ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความ

สงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินน้ีได เราก็จะยอดย่ิงยวดได...ฉะน้ัน

ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน 

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้าพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา

แยงคุณสมบัติน้ีจากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล”  

(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2558) 

 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหมเปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู

ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับตางๆ อยางเปนข้ันตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผัน

แปรของธรรมชาติ หรือการ เปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมี

เหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่ง

กันและกันและความสามัคคี 

 เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบ

แนวคิดที่ช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่ แนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎี
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ใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนข้ันตอนน้ัน เปนตัวอยาง

การ ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เปนรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม 

 ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ 

คือ แบบพื้นฐานกับแบบกาวหนา ไดดังน้ี  

 ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

พื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมข้ันที่ 1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกร ที่อยูหางไกลแหลงนํ้า ตองพึ่ง

นํ้าฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่นํ้าไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภค และมี

ขอสมมติวา ที่ที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาในเรื่องดังกลาว จากการแกปญหาความเสี่ยง

เรื่องนํ้าจะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหน่ึงได และใชที่ดินสวนอื่น ๆ 

สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพื่อมีรายไดที่จะใชเปนคาใชจาย

อื่น ๆ ที่ไมสามารถผลิตเองได ทั้งหมดน้ีเปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดข้ึนในระดับครอบครัว 

อยางไรก็ตาม แมกระทั่ง ในทฤษฎีใหมข้ันที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจาก

ชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

 ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่ง

ครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือ

สหกรณ หรือการที่ธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแตละ

ครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียงข้ันพื้นฐานเปนเบื้องตนแลวก็จะรวมกลุมกันเพื่อสราง

ประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและ

กันตามกําลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทําให ชุมชนโดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจน้ันๆ 

เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 

 ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม

ข้ันที่ 3 ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขาววิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน 

บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน 

 การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนน้ีจะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา 

แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิต

อยางพอเพียง กลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่เช่ือมโยงกันดวยหลักไมเบียดเบียน แบงปนและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด 
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ภาพท่ี 2.1 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

                                   ท่ีมา (Chinnawat, 2559) 

 

การเติบโตอยางยั่งยืน 

 

 การตัดสินใจลงทุนในกิจการใดๆ น้ันนักลงทุนจะพิจารณาปจจัยตางๆ  หลายประการ  แตที่

สําคัญสองประการ  คือ  กิจการที่มีกําไรและการเจริญเติบโต  (ของกําไร)  อยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีเพราะ

กําไรทําใหไดเงินปนผลอันเปนผลตอบแทนการลงทุน  และการเติบโตของกําไรจะทําใหมูลคาของ

กิจการเพิ่มข้ึน  ทําใหราคาหุนสูงข้ึนไดกําไรเวลาขาย  ดังน้ันหนาที่หลักของผูบริหารกิจการก็คือสราง

กําไร  กับการเจริญเติบโตของกําไรอยางตอเน่ือง  หรือเรียกวาเติบโตอยางย่ังยืน (พยนต คุมรําไพ, 

2551) 

 ปจจัยหลักที่ทําใหเติบโตอยางย่ังยืน  สองประการ  ไดแก  นวัตกรรม  (Innovation)  และ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) เรียกวา CG หรือที่ ธรรมาภิบาล  

ซึ่งอธิบายในรายละเอียดไดดังน้ี 

     นวัตกรรม  หมายถึง  การมีความคิดสรางสรรค  (Creative)  ที่สามารถนําไปใชสรางคุณคา  

(Value)  แกกิจการได  นวัตกรรมชวยแกปญหา  เปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส  ดวยการคิดใหม  ทํา

ใหม  คิดนอกกรอบ  เปลี่ยนมุมมอง  ฯลฯ  ทําใหกิจการดํารงอยูไดแมมีวิกฤติ 

 นวัตกรรมชวยเพิ่มสวนแบงการตลาดทําใหลูกคาเดิมซื้อสินคาเดิมมากข้ึน  ชวยเพิ่มฐานลูกคา

โดยขายสินคาเดิมใหลูกคารายใหม  ชวยขยายฐานการผลิตทําใหเกิดสินคาใหม ๆ  ขายใหทั้งลูกคา

เดิมและลูกคาใหม  อันเปนผลทําใหเกิดการเจริญเติบโต  และถาทําใหมีนวัตกรรมตลอดเวลา  

นวัตกรรมน้ีก็จะทําใหกิจการเติบโตอยางย่ังยืน 
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 การกํากับดูแลกิจการที่ดี  หมายถึง  การควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยูในศีลสามประการ  

คือ  พูด  (สื่อสาร)  ถูกตอง  ปฏิบัติถูกตอง  และดําเนินธุรกิจถูกตอง  เขียนเปน Slogan เพื่องายตอ

การจดจําวา พูดดี ทําดี เลี้ยงชีวีชอบ คือ การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดอยางยอ ดังน้ี 

 พูดดี  หมายถึง 

  1. พูดสุภาพ 

  2. พูดจริงไมโกหก  หลอกลวง 

  3. พูดแตในสิ่งที่เปนประโยชน 

 ปฏิบัติดี  หมายถึง 

  1. การปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต  โปรงใส  ตรงไปตรงมา 

  2. ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวดีแลว  ดวยความระมัดระวัง  และคํานึงถึงความเปนไป

ไดที่เหตุการณจะไมเปนไปตามที่คาดหวังดวยการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  3. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเสมอภาค  ไมเลือกปฏิบัติ  รวมถึงควบคุมดูแล

เกี่ยวกับการ 

 ขัดแยงทางผลประโยชน 

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  และ กฎระเบียบของทางราชการ 

  2. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

 เลี้ยงชีวีชอบ  หมายถึง 

  1.  ดําเนินธุรกิจถูกกฎหมาย 

  2.  ดําเนินธุรกิจที่ไมเปนพิษภัยตอสังคม 

  3.  ดําเนินธุรกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 

 การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะทําใหไดรับการยอมรับนับถือ  ความรวมมือ  รวมถึงการสนับสนุน 

จากผูเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดเวลา  พนักงานเต็มใจทํางานให  นักลงทุนยินดีที่จะเขา

มาซื้อหุน  ลูกคายินดีซื้อสินคา  คูคาชอบที่จะทํามาคาขายดวย  แมคูแขงก็ยังคบคาสมาคมกันได   

ทําใหกิจการดํารงอยูไดทั้งยังเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 

  กลาวโดยสรุปถาปรารถนาจะใหกิจการดํารงอยูได  และเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  ไมวาจะอยู

ในภาวะปกติ  หรือวิกฤติ  ผูบริหารตองกระตุนใหเกิดนวัตกรรมตลอดเวลา  ทั้งยังตองควบคุมดูแลให

มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางครบถวนสมบูรณดวย 
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การเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตปจจัยการผลิตรวมของภาคหัตถอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทย 

 

  โดยทั่วไปการเติบโตของเศรษฐกิจอาจเกิดจากหลายปจจัย  เชน  เกิดจากการเติบโตของ

ปจจัยการผลิต  ไมวาจะเปนปจจัยแรงงาน  ปจจัยทุน  หรือปจจัยอื่น ๆ  หรืออาจเกิดจากการพัฒนา

ผลิตภาพการผลิต  ในการพิจารณาเรื่องความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

น้ัน  การศึกษาถึงที่มาของการเจริญเติบโตของผลผลิตเปนสิ่งจําเปน  ผลการศึกษาจากงานศึกษาน้ี

แสดงใหเห็นวา  ในภาพรวมการขยายตัวของมูลคาเพิ่มผลผลิตรอยละ 1.84 ในป 2546 เปนผลจาก

การขยายตัวของปจจัยทุนมากที่สุดที่รอยละ  1.4  รองลงมาคือ  ผลจากการขยายตัวของผลิตภาพ 

การผลิตปจจัยการผลิตรวมที่รอยละ  0.44  และผลจากการขยายตัวของแรงงานฝายผลิตที่มีฝมือที่

รอยละ  0.0024  ในขณะที่การหดตัวของแรงงานฝายผลิตที่ไมมีฝมือและแรงงานวิชาชีพสงผลใหการ

ขยายตัวของมูลคาเพิ่มผลผลิตลดลงรอยละ  0.011  และ  0.005  ตามลําดับ  ขอสรุปที่ได แสดงให

เห็นวาการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมยังคงอาศัยการเติบโตของปจจัยการ

ผลิตประเภทปจจัยทุนเปนหลัก และการเติบโตของผลิตภาพการผลิตมีความสําคัญในลําดับถัดมา 

อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวาการจะผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตเพิ่มข้ึนใน

ระยะยาวน้ัน  จะพึ่งพิงการเพิ่มข้ึนของปจจัยการผลิตเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ  ดังน้ันการ

ผลักดันนโยบายสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต

ในระยะยาว 

 อยางไรก็ตาม  ผลการศึกษาการเติบโตมูลคาเพิ่มผลผลิตรายอุตสาหกรรม  พบวา  การเติบโต

ของผลิตภาพการผลิตสวนใหญของอุตสาหกรรม  15  ประเภทจากทั้งหมด  22  ประเภท  ที่

ทําการศึกษาเปนผลจากการเติบโตของผลิตภาพการผลิตปจจัยการผลิตรวม  และพบวาอุตสาหกรรม

ที่มีอัตราการเติบโตของมูลคาเพิ่มผลผลิตทั้งทางบวกและลบมากที่สุดเปนอุตสาหกรรมที่ การ

เปลี่ยนแปลงมูลคาเพิ่มผลผลิตข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของการขยายตัวของผลิตภาพการผลติปจจยั

การผลิตรวมมากที่สุด  ประเด็นเหลาน้ีลวนแสดงใหเห็นวา  เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมไทยในชวงป  

2546  แยกเปนรายอุตสาหกรรมแลว  สวนใหญการเติบโตของผลผลิตเปนผลจากการเติบโตของผลิต

ภาพการผลิต  (เณศรา สุขพาณิชย, 2558 : 12)  ดังน้ันการละเลยการพัฒนาผลิตภาพการผลิตจะทํา

ใหภาคอุตสาหกรรมเติบโตไดชาในอนาคต 

 นอกจากน้ีงานศึกษาน้ียังพิจารณาแหลงที่มาของการเจริญเติบโตของผลผลิตและการเติบโต

ของผลิตภาพการผลิตตามลักษณะของหนวยผลิตทั้งดานความเขมขนในการใชปจจัยการผลิต  ขนาด

ของหนวยผลิต  ระดับการสงออก  และระดับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  พบวา  ลักษณะ

เหลาน้ีมีผลตอรูปแบบของแหลงที่มาของการเจริญเติบโต  มูลคาเพิ่มผลผลิตและอัตราการเติบโตของ
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ผลิตภาพการผลิตตางกัน  อยางไรก็ตามพบวาโดยรวมแลวหนวยผลิตสวนใหญไมวาจะสังกัดกลุมใด  

ตามลักษณะหนวยผลิตที่กําหนดการเติบโตของมูลคาเพิ่มผลผลิตจะเกิดจากการเติบโตของปจจัยทุน

และผลิตภาพการผลิต  ยกเวนหนวยผลิตที่ใชแรงงานฝมือเขมขนและหนวยผลิตขนาดเล็ก  (วัดตาม

จํานวนแรงงานในหนวยผลิต)  ที่อัตราการเติบโตของผลผลิตข้ึนอยูกับการเจริญเติบโตของผลผลิต

ข้ึนอยูกับการเติบโตของปจจัย  แรงงานมีฝมือมากที่สุดเมื่อเทียบกับปจจัยแรงงานประเภทอื่น  ปจจัย

ทุน  และการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตปจจัยการผลิตรวม  (เณศรา สุขพาณิชย, 2558 : 13) 

ดังน้ันในอุตสาหกรรมลักษณะดังกลาวการเพิ่มจํานวนแรงงานมีฝมือและการพัฒนาทักษะแรงงานอาจ

เปนอีกทางหน่ึงที่จะทําใหมูลคาเพิ่มผลผลิตเพิ่มข้ึนในระยะยาว 

 

วิสาหกิจชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชน เปนธุรกิจที่เปนชุมชน เพื่อชุมชนและบริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งเปนการ

บริหารที่เนนการกระทําในเชิงธุรกิจแตกตางจากการกุศลหรือการชวยเหลือเกื้อกูลในลักษณะของ

สหกรณ ทั้งน้ีเน่ืองจากธุรกิจชุมชนจําเปนตองแขงขันทั้งในดานตนทุนและคุณภาพกับกิจการที่

แสวงหากําไรของธุรกิจเอกชนตามปกติ  แตที่จําเปนตองจัดทําเปนธุรกิจก็เพราะสมาชิกแตละคนไมมี

ความสามารถและความเขมแข็งทางการเงินพอที่จะแขงขันไดกับธุรกิจของเอกชนเหลาน้ี วิสาหกิจ

ชุมชนแบงตามลักษณะการประกอบการได 2 ประเภท (พรชัย พันธธาดาพร, 2558 : 26) คือ 

1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เปนการผลิตเพื่อใชในทองถ่ินเปนหลักซึ่งในอยูขีดความสามารถ 

ของชาวบานทั่วไปจะทําได 

2. วิสาหกิจชุมชนกาวหนา เปนวิสาหกิจชุมชนที่สามารถนําออกสูตลาดใหญได เพราะม ี

ลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณทองถ่ิน 

 สวนการแบงตามการจัดระดับและข้ันตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน 

สามารถแบงออกได 2 ประเภทคือ 

1. ระดับครอบครัว คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง เปนการประกอบกิจกรรมเพื่อกิน ใช  

ในครอบครัว เพื่อทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก 

2. ระดับชุมชนและเครือขาย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เปนการประกอบกิจการโดย 

กลุมเพื่อตอบสนองการอุปโภค บริโภค ในชุมชนและเครือขาย 

 

 สภาพบริบทของกลุมวิสาหกิจชุมชนของเขตธนบุรี 

 วิสาหกิจชุมชนของเขตธนบุรี มีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ชุมชนเปนเจาของกิจการเอง คนนอกอาจมีสวนรวมโดยมีการถือหุนไดเพื่อการมีสวนรวม  

และใหความชวยเหลือ 
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2. ผลผลิตมาจากกระบวนในชุมชน อาจนําวัตถุดิบบางสวนมาจากภายนอกได แตเนนการ 

ใชทรัพยากรในทองถ่ินใหมากที่สุด 

3. ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช 

ความรูภูมิปญญา  หากมีกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมจะเกิดความเช่ือมั่นในตนเองสามารถริเริ่ม

สรางสรรคสิ่งใหมได 

4. มีฐานภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับภูมิปญญาสากล  ฐานภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานทนุ 

ที่สําคัญ เปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยประยุกตใหทันสมัยผสมผสานกับภูมิปญญาสากล 

5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ ไมใชทําแบบ 

โครงการเด่ียวมีหลายหลายกิจกรรมประสานผนึกพลังและเกื้อกูลกัน 

6. มีการพึ่งตนเองเปนเปาหมายอันดับแรกและสําคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชน 

 

วิสาหกิจชุมชนกับสถานการณการคาชายแดน 

           

 สถานการณการคาชายแดนของ SMEs ประจําเดือนกุมภาพันธ 2558 พบวาการสงออกผาน

ชายแดน ในเดือนมกราคม 2558 มีมูลคา 15,657,486,964 บาท หดตัวลงเกือบทุกตลาด มีเพียง

ตลาดพมาที่มีการ ขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยประเทศที่มีมูลคาการสงออกผานชายแดนสูงสุด คือ ลาว 

5,868,306,344 บาท หดตัวลง จากเดือนที่แลวรอยละ 8.27 ตามมาดวยมาเลเซีย 5,612,283,478 

บาท หดตัวจากเดือนที่แลวรอยละ 12.53 กัมพูชา 2,773,258,783 บาท หดตัวลงรอยละ 3.07 และ

พมาเปนประเทศที่มีการสงออกผานชายแดนนอย ที่สุด 1,403,638,359 บาท ขยายตัวรอยละ 2.70 

 ในเดือนมกราคม 2558 SMEs มีมูลคานําเขาผานชายแดน 8,729,163,723 บาท  

โดยประเทศที่มีการนําเขาสูงสุด คือ มาเลเซีย 4,136,857,204 บาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนกอน

หนารอยละ 30.27 สําหรับลาว มีมูลคาการนําเขา 2,698,953,446 บาท ลดลงรอยละ 5.89 กัมพูชา 

มีมูลคาการนําเขา 1,605,016,520 บาท ขยายตัวมากถึงรอยละ 244.12 และพมามีมูลคาการนําเขา 

288,336,553 บาท ลดลงรอยละ 12.71 (SME, 2558) ดังภาพที่ 2.2 และตารางที่ 2.1 

 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
24

 
 

ภาพท่ี 2.2 ภาพรวมการคาชายแดนของ SMEs ระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน มกราคม 2558 

ท่ีมา (SME, 2558) 

 

ตารางท่ี 2.1 มูลคาการคาชายแดนของ SMEs ระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน มกราคม 2558  

 
 

ท่ีมา (SME, 2558) 
  
 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทย-มาเลเซีย 

 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทยกับมาเลเซียในเดือนมกราคม 2558 มีมูลคาการ

สงออกผาน ชายแดนทั้งหมดรวม 20,034,326,991 บาท หดตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอย

ละ 15.16 โดย SMEs มีมูลคาการสงออก 5,612,283,478 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.01 ของ

มูลคาการสงออกผานชายแดน ทั้งหมด โดยหดตัวรอยละ 11.42 จากชวงเดียวกันของปกอน สําหรับ

ดานที่ SMEs มีมูลคาการสงออกสูงสุด คือ ดานศุลกากรสะเดา จ.สงขลา มีมูลคาการสงออกรวม 

2,784,195,620 บาท หดตัวลดลงรอยละ 8.62 

 สําหรับมูลคาสินคาสงออก 10 อันดับแรกของ SMEs ระหวางไทยและมาเลเซียผานชายแดน 

มีมูลคา รวม 4,932,470,668 บาท คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 87.89 ของการสงออกสินคาทั้งหมด 

ของ SMEs โดยสินคา สงออกที่ SMEs มีบทบาทสูงสุด ไดแก ยางและของทําดวยยาง มีมูลคา 
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2,709,002,449 บาท หดตัวจากชวง เดียวกันของปกอนรอยละ 31.23 ตามมาดวยไมและของทํา 

ดวยไม มีมูลคา 878,986,008 บาท ขยายตัว เพิ่มข้ึนรอยละ 17.63 และอุปกรณไฟฟาและ

สวนประกอบ มีมูลคา 474,617,890 บาท ขยายตัวจากชวง เดียวกันของปกอนรอยละ 48.07  

(SME, 2558) 

 

 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทย-พมา  

 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทยกับพมาเดือนมกราคม 2558 มีมูลคาการสงออกผาน

ชายแดน ทั้งหมดรวม 3,104,796,281 บาท หดตัวลงลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 60.69 

โดย SMEs มีมูลคา การสงออก 1,403,638,359 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.21 ของมูลคา 

การสงออกผานชายแดนทั้งหมด 4 โดยหดตัวลดลงรอยละ 67.55 จากชวงเดียวกันของปกอน สําหรับ

ดานที่ SMEs มีมูลคาการสงออกสูงสุด คือ ดานศุลกากรแมสาย จ.เชียงราย มีมูลคาการสงออกรวม 

679,679,421 บาท ลดลงรอยละ 0.23 

 สําหรับมูลคาสินคาสงออก 10 อันดับแรกของ SMEs ระหวางไทยและพมาผานชายแดน  

มีมูลคารวม 976,728,109 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.59 ของการสงออกสินคาทั้งหมดของ 

SMEs โดยสินคาสงออกที่ SMEs มีบทบาทสูงสุด ไดแก เครื่องด่ืม สุรา นํ้าสมสายชู มีมูลคา 

340,653,615 บาท หดตัวลงจากชวงเดียวกัน ของปกอนรอยละ 38.08 ตามมาดวยของปรุงแตง 

ที่บริโภคได มีมูลคา 125,554,315 บาท หดตัวรอยละ 68.68 และเกลือ กํามะถัน ดินและหิน 

ปูนซีเมนต มีมูลคา 106,742,712 บาท หดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 23.16  

(SME, 2558) 

 

 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทย-กัมพูชา  

 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทยกับกัมพูชาเดือนมกราคม 2558 มีมูลคาการสงออก

ผาน ชายแดนทั้งหมดรวม 8,862,065,953 บาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

11.38 โดย SMEs มีมูลคาการสงออก 2,773,258,783 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.29 ของมูลคา

การสงออกผาน ชายแดนทั้งหมด โดยหดตัวลดลงรอยละ 16.71 จากชวงเดียวกันของปกอน สําหรับ

ดานที่ SMEs มีมูลคาการ สงออกสูงสุด คือ ดานศุลกากรคลองใหญ จ.ตราด มีมูลคาการสงออกรวม 

982,209,526 บาท ขยายตัว เพิ่มข้ึนรอยละ 3.84 

 สําหรับมูลคาสินคาสงออก 10 อันดับแรกของ SMEs ระหวางไทยและกัมพูชาผานชายแดน 

มีมูลคา รวม 1,794,705,857 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.71 ของการสงออกสินคาทั้งหมดของ 

SMEs โดยสินคา สงออกที่ SMEs มีบทบาทสูงสุด ไดแก เครื่องด่ืม สุรา นํ้าสมสายชู มีมูลคา 

346,944,541 บาท หดตัวจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 14.77 ตามมาดวยยานยนตและ
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สวนประกอบ มีมูลคา 333,732,578 บาท ขยายตัว เพิ่มข้ึนรอยละ 73.79 และพลาสติกและของที่ 

ทําดวยพลาสติก มีมูลคา 205,885,691 บาท หดตัวจากชวง เดียวกันของปกอนรอยละ 17.91  

(SME, 2558) 

 

 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทย-ลาว  

 สถานการณการคาชายแดนระหวางไทยกับลาวเดือนมกราคม 2558 มีมูลคาการสงออกผาน

ชายแดน ทั้งหมดรวม 17,639,893,249 บาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.40 

โดย SMEs มี มูลคาการสงออก 5,868,306,344 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.27 ของมูลคาการ

สงออกผานชายแดน ทั้งหมด โดยหดตัวลงรอยละ 4.52 จากชวงเดียวกันของปกอน สําหรับดาน 

ที่ SMEs มีมูลคาการสงออกสูงสุด คือ ดานศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย มีมูลคาการสงออกรวม 

1,456,678,585 บาท หดตัวลดลงรอยละ 8.49 

 สําหรับมูลคาสินคาสงออก 10 อันดับแรกของ SMEs ระหวางไทยและลาวผานชายแดน 

มีมูลคารวม 3,891,976,688 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.32 ของการสงออกสินคาทั้งหมดของ 

SMEs โดยสินคาสงออก ที่ SMEs มีบทบาทสูงสุด ไดแก ผลไมและลูกนัต มีมูลคา 9,534,209,512 

บาท หดตัวจากชวงเดียวกันของป กอนรอยละ 22.21 ตามมาดวยผลไมและลูกนัต มีมูลคา 

909,986,591 บาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 48.06 และเน้ือสัตวสําหรับบริโภค มีมูลคา 604,852,834 

บาท ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 102.30 (SME, 2558) 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวคิดเก่ียวกับ AEC 

การศึกษาในโลกยุคไรพรมแดน (The Borderless) ในปจจุบันเปนการศึกษาที่สามารถ 

เช่ือมโยงถึงกันไดในสังคมทุกชนช้ันและทุกเช้ือชาติที่มีการติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็วและ 

อยางทั่วถึงในหลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายระบบของการจัดการศึกษาที่เกิดจากอิทธิพลของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 

การศึกษาจะไมถูกปดกั้นอยูเฉพาะกลุมในวงแคบอีกตอไป แตจะเกิดการจัดการศึกษาที่กวางไกล ใน

เชิงการศึกษา แบบขามวัฒนธรรม (Cross Culture) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ของมนุษย ใน

สังคม ทั้งชนชาติเดียวกันและตางชนชาติ ในสังคมแหงยุคโลกาภิวัตน (The Globalization) ใน 

ปจจุบัน ดังน้ันการเตรียมการและการสรางความพรอมของปจเจกชนใหพรอมและรับมือกับการ 

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนของวิถีชีวิตรวมทั้งการจัดระบบการศึกษาเรียนรูรวมกันของโลกยุคไร 

พรมแดนจึงเปนสิ่งที่สําคัญ และมีความจําเปนตอมนุษยทุกคนจนมิอาจหลีกเลี่ยงได  
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การจัดการศึกษาในสังคมแหงประชาคมอาเซียนก็เชนเดียวกัน เปนวิถีของการจัดการศึกษา 

ของนานาชาติในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตและใกลเคียง ในการสรางพลังทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีกระบวนการทางการศึกษาเปนปจจัยในการยึดโยงแตละชนชาติในแถบ 

อาเซียนใหเกิดศักยภาพในการแขงขัน และการดา รงชีพรวมกันไดอยางเหมาะสมรวมทั้งความ 

กลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันของคนในภูมิภาคดังกลาว และ

สงผลตอกระแสโลกในวงกวางตอไป  

ความหมายอาเซียน (ASEAN) (thai-aec, 2558) มาจากคําวา Association of South-East 

Asian Nations แปลวา ประชาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งกระทรวงการ

ตางประเทศใชคา น้ีสวน ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ ใชคําวา สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเดียวกัน มีคํา 2 คําที่คลายกันและออกเสียงเหมือนกัน คือ Asian 

หมายถึง ชนชาติใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ ASEAN (อักษรตัวใหญ) หมายถึง ชาติในประเทศ

ภูมิภาคเอเชีย (thai-aec, 2558) ตะวันออกเฉียงใต 10 ประเทศ  

ความเปนมาของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ ASEAN มีจุดกําเนิด

แรกเริ่มจากปจจัยสําคัญของการเมืองในภูมิภาคแถบน้ีที่เกิดจากระบอบคอมมิวนิสตในบาง ประเทศ 

เชน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อมิใหเกิดการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต จึงสงผล ใหเกิดการ

รวมตัวของประเทศโลกเสรีที่มุงกอต้ังเพื่อสรางความมั่นคงใหกับภูมิภาค แรกเริ่มมี 3 ประเทศคือ ไทย 

มาเลเซีย และสิงคโปร กอต้ังเปนสมาคม ASA (Association of Southeast Asians) ภายหลังมีการ

ลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จัดต้ัง เปน 

ASEAN โดยเริ่มแรกจัดต้ังโดยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลยเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 

และฟลิปปนส เรียกวากลุม “Upper 5 Countries” ภายหลังเมื่อระบอบคอมมิวนิสตลมสลายลง 

ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคไดเริ่มสนใจสมัคร เปนสมาชิกสมาคมอาเซียนเรียกวากลุม “Lower 5 

Countries” (thai-aec, 2558) ดังน้ี  

- บรูไนดารุสซาลาม เปนสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527  

- เวียดนาม เปนสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2538  

- ลาว และ พมา เปนสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540  

- กัมพูชา เปนสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542  

 

ปจจุบันสมาชิกของสมาคมอาเซียนมีจํานวนทั้งหมด 10 ประเทศไดแก บรูไน กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลยเซีย สหภาพพมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม  

สัญลักษณ สัญลักษณของอาเซียน คือ รูปรวงขาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง ที่ลอมรอบ ดวย

วงกลมสีขาวและสีนา เงิน รวงขาว 10 ตน มัดเปนหน่ึงเดียว หมายถึง ประเทศ 10 ประเทศ สี เหลือง 
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หมายถึง ความเจริญรุงเรือง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและพลังขับเคลื่อนไปขางหนา สีขาว 

หมายถึง ความบริสุทธิ  และสีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง  

วิสัยทัศน (Vision) ประชาคมอาเซียนไดกําหนดวิสัยทัศนไว ดังน้ี “หน่ึงวิสัยทัศน, หน่ึง

เอกลักษณ, หน่ึงประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)” เปาหมายของ

ประชาคมอาเซียน  

การจัดต้ังประชาคมอาเซียนน้ัน ไดกําหนดเปาหมายในการรวมตัวกันของทั้ง 10 ประเทศ ให

ไดภายในป พ.ศ. 2558 (เดิมคาดการณวาภายในป พ.ศ. 2560) ทั้งน้ีไดมีการกํา หนดเปาหมายของ 

ความเปนประชาคมอาเซียนโดยแบงออกเปน 3 เสาหลักสําคัญ ไดแก  

  1.  ดานการเมือง ใหจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 

Security Community) โดยมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและดานความมั่นคงเพื่อ 

เสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกัน 

อยางสันติสุข และสามารถแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ทั้งน้ีเพื่อรองรับการเปนประชาคม 

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเนนใน 3 ประการสําคัญ คือ  

              1.1 การมีกฎเกณฑและคานิยมรวมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จะรวมกัน  

ทําเพื่อสรางความเขาใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่แตกตางของประเทศสมาชิก 

สงเสริมพัฒนาการทางการเมืองใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน สงเสริมและคุมครองดานสิทธิ 

มนุษยชน สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม การตอตานการทุจริต สงเสริมหลัก นิติธรรม 

เปนตน  

             1.2 สงเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคงสําหรับ ประชาชน 

ที่ครอบคลุมในทุกๆ ที่รวมทั้งความรวมมือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในทุกรูปแบบ ซึ่ง หมายถึง 

มาตรการสรางความไวเน้ือเช่ือใจและระงับขอพิพาทโดยสันติเพื่อปองกันสงคราม อยูดวยกันโดยสันติ

สุขไมมีความหวาดระแวง นอกจากน้ียังรวมมือตานภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน กอการราย ลัทธิหรือ

อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การคามนุษย การปองกันภัยธรรมชาติ เปนตน  

             1.3 การมีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพื่อกําหนดบทบาทของ

อาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาค เชน ASEAN + 3, ASEAN + 6 เปนตน  

    2.  ดานเศรษฐกิจ ใหจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

โดยอาเซียนจะรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป พ.ศ. 2553 โดยเปาหมายใหมี 

ตลาดการคาและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนยายสินคา การบริการ การลงทุน การเงินและ 

แรงงานฝมืออยางเสรี ทั้งน้ีมีการจัดทําแผนงานบูรณาการดานเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 4 

ดาน คือ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
29

             2.1 การเปนตลาดและฐานผลิตเดียวโดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงาน

และทุนอยางเสรี รวมทั้งการรวมกลุมสาขาที่สําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม มีมาตรการ ลดภาษี

สินคาใหเปนศูนย และเปดตลาดภาคบริการทั้งหมดภายในป 2558  

             2.2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญ กับประเด็น

ดานนโยบายที่จะสงเสริมการรวมกลุมกันดานเศรษฐกิจ เชน นโยบายการแขงขัน การ คุมครอง

ผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชย อิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษีและการพัฒนา โครงสราง

พื้นฐาน การเงิน การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน  

           2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคโดยมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด

ยอม (SMEs) และการสงเสริมขีดความสามารถผานโครงการตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อลดชองวางการ พัฒนา

ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก 10  

 2.4 การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการประสานนโยบายกับนอกภูมิภาค เพื่อให

อาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เชน จัดทํา เขตการคาเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ตาง ๆ 

เปนตน รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายการผลิตและจําหนายในภูมิภาคใหเช่ือมโยงกับ เศรษฐกิจ

โลก  

          3. ดานสังคมวัฒนธรรม ใหจัดต้ังประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Culture 

Community) โดยมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทาใหประชาชนอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัย

ไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมีความ รวมมือเฉพาะดาน 

(Functional Cooperation) ภายใตสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมหลายดาน ไดแก เยาวชน 

การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม สตรี แรงงาน ขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม และสารนิเทศ 

กิจการพลเรือน การตรวจคนเขาเมืองและกงสุล ยาเสพติด และการจัดการกับภัยพิบัติ โดยมี

คณะทํางานอาเซียนดําเนินความรวมมือในแตละดาน  

 

 รูปแบบของการเปดเสรกีารคาบริการของอาเซียนเปนอยางไร 

   การเจรจาการเปดเสรีการคาบริการมี  4  รูปแบบ  (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย, 2557) ดังน้ี 

          รูปแบบที่  1 :  การบริการขามพรมแดน  เปนการใหบริการจากพรมแดนของประเทศ 

ผูใหบริการไปยังพรมแดนของประเทศที่เปนลูกคา  โดยผูใหบริการ  (ผูสงออก)  ยังคงอยูในประเทศ

ตน  เชน  การใหบริการโทรศัพททางไกลจาก  สปป.ลาว  มาประเทศไทยโดยบริษัทผูใหบริการต้ังอยู 

ที่ประเทศไทย  การจายเงินออนไลน  และจายเงินคาธรรมเนียมโอนเงินขามประเทศ 
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 รูปแบบที่  2 : การบริโภคในตางประเทศ   เปนการใหบริการที่เกิดข้ึนในพรมแดนของ

ประเทศผูใหบริการ โดยผูเปนลูกคาเดินทางจากประเทศตนเขามาขอรับบริการในประเทศผูใหบริการ 

เชน ผูปวยชาวบรูไนฯ เดินทางมารับการผาตัดจากโรงพยาบาลที่อยูในประเทศไทย 

 รูปแบบที่  3 : การจัดต้ังธุรกิจเพื่อใหบริการ ผูใหบริการเขาไปลงทุนหรือรวมลงทุนจัดต้ัง

ธุรกิจ (นิติบุคคล) เพื่อใหบริการในประเทศลูกคาหรือเปนการเปดสาขาธุรกิจในตางประเทศ 

 รูปแบบที่  4 : การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา เปนลักษณะของการที่บุคคลธรรมดาเดิน

ทางเขาไปทํางานประกอบวิชาชีพในสาขาบริการดานตาง ๆ ในประเทศลูกคา หรือการยายจากบริษัท

แมไปทํางานในสํานักงานของบริษัทเดิมในตางประเทศ   

 

 จุดแข็ง และจุดออนเบ้ืองตน ของประเทศตางๆ  ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวยสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งมีจุดแข็ง และ

จุดออนแตกตางกนั (วัชระ ปุษยะนาวิน, 2557) ดังน้ี 

 

 1.  ประเทศสิงคโปร    

               จุดแข็ง    

   1.  รายไดเฉลี่ยตอคนตอปสูงสุดของอาเซียน  และติดอันดับ  15  ของโลก 

   2.  การเมืองมีเสถียรภาพ 

   3.  เปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ 

                     4.  แรงงานมีทักษะสูง 

   5.  ชํานาญดานการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ 

   6.  มีที่ต้ังเอื้อตอการเปนศูนยกลางเดินเรือ 

      จุดออน 

1. พึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับลาง 

2. คาใชจายในการดําเนินธุรกิจสูง 

               ประเด็นที่นาสนใจ  พยายามขยายโครงสรางเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากข้ึน  เพื่อลด

การพึ่งพาการสงออกสินคา 

 

 

2. ประเทศอินโดนีเซีย 

จุดแข็ง 

1. ขนาดเศรษฐกิจใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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2. ตลาดขนาดใหญ  (ประชากรมากเปนอันดับ  4  ของโลก  และมากที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต) 

3. มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก 

4. มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจํานวนมาก  โดยเฉพาะถานหิน  นํ้ามัน  กาซ

ธรรมชาติ  โลหะตาง ๆ  

5. ระบบธนาคารคอนขางแข็งแกรง 

จุดออน 

1. ที่ต้ังเปนเกาะและกระจายตัว 

2. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร  โดยเฉพาะการคมนาคม  และการ

เช่ือมโยงระหวางประเทศ 

 

  3.  ประเทศมาเลเซีย 

จุดแข็ง 

1. รายไดเฉลี่ยตอคนตอปอยูในอันดับ  3  ของอาเซียน 

2. มีปริมาณสํารองนํ้ามันมากเปนอันดับ  3  และกาซธรรมชาติมากเปนอันดับ  2  ของ

เอเชียแปซิฟก 

3. ระบบโครงสรางพื้นฐานครบวงจร 

4. แรงงานมีทักษะ 

จุดออน 

1. จํานวนประชากรคอนขางนอย  ทําใหขาดแคลนแรงงาน  โดยเฉพาะระดับลาง 

ประเด็นที่นาสนใจ   

1. ต้ังเปาหมายเปน  “ประเทศพัฒนาแลว”  ในป  2563 

2. ฐานการผลิตและสงออกสินคาสําคัญที่คลายคลึงกับไทย 

3. มีนโยบายพัฒนาการผลิตดวยเทคโนโลยีข้ันสูงอยางจริงจัง 

 

 4.  ประเทศบรูไน 

จุดแข็ง 

1. รายไดเฉลี่ยตอคนตอปอยูในอันดับ  2  ของอาเซียน  และอันดับ  26  ของโลก 

2. การเมืองคอนขางมั่นคง 

3. เปนผูสงออกนํ้ามัน  และมีปริมาณสํารองนํ้ามันอันดับ  4  ของอาเซียน 

จุดออน 
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1. ตลาดขนาดเล็ก  ประชากรประมาณ  4  แสนคน 

2. ขาดแคลนแรงงาน 

ประเด็นที่นาสนใจ 

1. มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดกับสิงคโปร  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย 

2. การขนสงสินคาระหวางประเทศพึ่งพาสิงคโปรเปนหลัก 

3. ใหความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารคอนขางมาก 

 

 5.  ประเทศฟลิปปนส 

จุดแข็ง   

1.  ประชากรจํานวนมากอันดับ  12  ของโลก  (มากกวา  100  ลานคน) 

2.  แรงงานทั่วไปมีความรู-สื่อสารภาษาอังกฤษได 

จุดออน 

1. ที่ต้ังหางไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. ระบบโครงสรางพื้นฐาน  และสวัสดิภาพทางสังคมยังไมพัฒนาเทาที่ควร 

ประเด็นที่นาสนใจ 

1. สหภาพแรงงานมีบทบาทคอนขางมาก  และมีการเรียกรองเพิ่มคาแรงอยูเสมอ 

2. การลงทุนสวนใหญเปนการรองรับความตองการภายในประเทศเปนหลัก 

 

  6.  ประเทศเวียดนาม 

จุดแข็ง 

1. ประชากรจํานวนมากอันดับ  14  ของโลก  (ประมาณ  90  ลานคน) 

2. มีปริมาณสํารองนํ้ามันมากเปนอันดับ  2  ของเอเชียแปซิฟก 

3. มีแนวชายฝงทะเลยาวกวา  3,200  กิโลเมตร 

4. การเมืองมีเสถียรภาพ 

5. คาจางแรงงานเกือบตํ่าสุดในอาเซียน  รองจากกัมพูชา 

จุดออน 

1. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร 

2. ตนทุนที่ดินและคาเชาสํานักงานคอนขางสูง 

ประเด็นที่นาสนใจ  มีรายไดและความตองการสูงข้ึนจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว 
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 7.  ประเทศกัมพูชา 

จุดแข็ง 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ  โดยเฉพาะนํ้า  ปาไม  และแร

ชนิดตาง ๆ 

2. คาจางแรงงานตํ่าสุดในอาเซียน  (1.6  USD/day) 

 

จุดออน 

1. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร 

2. ตนทุนสาธารณูปโภค  (นํ้า  ไฟฟา  และการสื่อสาร)  คอนขางสูง 

3. ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ 

ประเด็นที่นาสนใจ  ประเด็นขัดแยงระหวางไทย-กัมพูชา  อาจบั่นทอนโอกาสการขยาย 

การคา-การลงทุนระหวางกันในอนาคตได 

 

 8. ประเทศลาว 

              จุดแข็ง  

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะนํ้าและแรชนิดตาง ๆ  

2. การเมืองมีเสถียรภาพ 

3. คาจางแรงงานคอนขางตํ่า  (2.06  USD/day) 

จุดออน 

1. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร 

2. พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขา  การคมนาคมไมสะดวก  ไมมีทางออกสูทะเล 

ประเด็นที่นาสนใจ  การลงทุนสวนใหญอยูในกลุมโครงสรางพื้นฐาน  พลังงานนํ้าและเหมืองแร 
 

9. ประเทศพมา 

จุดแข็ง  

                1.  มีทรัพยากรธรรมชาติ  นํ้ามันและกาซธรรมชาติจํานวนมาก 

                2.  มีพรมแดนเช่ือมโยงจีนและอินเดีย 

                3.  คาจางแรงงานคอนขางตํ่า  (2.5  USD/day) 

                จุดออน 

1. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร 

2. ความไมแนนอนทางการเมือง  และนโยบาย 
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ประเด็นที่นาสนใจ   

การพัฒนาโครงขายคมนาคมในประเทศเชิงรุก  ทั้งทางถนน  รถไฟความเร็วสูง  และ

ทาเรือ 

 

10. ประเทศไทย 

จุดแข็ง 

                1.  เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรหลายรายการรายใหญของโลก 

                2.  ที่ต้ังเอื้อตอการเปนศูนยกลางโครงขายเช่ือมโยงคมนาคมดานตาง ๆ 

                3.  สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง 

                4.  ระบบธนาคารคอนขางเขมแข็ง 

                5.  แรงงานจํานวนมาก 

                จุดออน 

1. แรงงานสวนใหญยังขาดทักษะ 

2. เทคโนโลยีการผลิตสวนใหญยังเปนข้ันกลาง 

 

ประเด็นที่นาสนใจ 

1. ต้ังเปาเปนศูนยกลางอาเซียนในหลายดาน  อาทิ  ศูนยกลางโลจิสติกส  และ 

ศูนยกลางการทองเที่ยว 

2. ดําเนินงานตามแผนปรับตัวสู  AEC  ป  53-54  ได 64 %  สูงกวาเกณฑเฉลี่ยของ 

อาเซียนที่ 53 % สะทอนการเตรียมพรอมอยางจริงจัง 

 

ประเมินสถานการณวิสาหกิจไทยภายใตการเขาสู AEC 

 

 ในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน เราจะเห็นไดวา SMEs ถือเปนกลไกสําคัญตอการเติบโต

ของเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย ซึ่งมีจํานวน 

SMEs เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง อีกทั้ง SMEs ยังกระจายตัวไปในหลายสาขาการผลิต และเน่ืองจาก 

SMEs ซึ่งเปนวิสาหกิจที่ใช เงินทุนจํานวนไมสูงมากนัก กิจการจึงมีการบริหารจัดการที่ไมซับซอนมาก

นักเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ สงผลให SMEs มีความคลองตัวในการบริหารธุรกิจและสามารถ

ปรับตัวเขากับสถานการณทั่วไปไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน บทบาทของ SMEs จึงไมไดเปนเพียงกิจการที่

สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศแตเพียงเทาน้ัน แตยังมีบทบาทสําคัญมากข้ึนใน

ระดับธุรกิจภาคประชาชน ที่นําไปสูการกระจายรายไดที่ดีข้ึน ซึ่งจะชวยสรางความเขมแข็ง ตอระบบ
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เศรษฐกิจและสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางย่ังยืน SMEs  เปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญตอการ

เติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยสรางผลผลิตใหแกประเทศมากถึง 1.8 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 37 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อีกทั้ง SMEs ยังกอใหเกิดการจางงานถึง 10.5 

ลานคน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของจํานวนการจางงานรวม ตลอดจน SMEs ยังเปนแรงขับ

เคลื่อนที่สําคัญของภาคการสงออกของไทย โดยมีมูลคาการสงออกถึง 1.7 ลานลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 28.4 ของมูลคาสงออกรวม นอกจากน้ี SMEs ยังมีบทบาทสําคัญในดาน อื่นๆ อาทิ 

เปนจุดเริ่มตนในการลงทุนสรางเสริมประสบการณ และเปนแหลงพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ชวย

เช่ือมโยงภาคการผลิตตางๆ จากการเปนธุรกิจตนนํ้า ชวยประหยัดเงินตราตางประเทศ โดยการผลิต

เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ และชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําโดยการผลิตที่กระจายตัวไป

ยังภูมิภาค 

สถานการณธุรกิจในปจจุบัน พบวาผูประกอบการ SMEs ไทยยังคงตองเผชิญกับความทาทาย

ที่เพิ่มข้ึนทั้งจากปจจัยภายในประเทศ ไมวาจะเปนการแขงขันที่สูงข้ึนจากจํานวน SMEs ที่เพิ่มข้ึน

อยางตอเน่ือง การดําเนินนโยบายของภาครัฐ เชน นโยบาย เพิ่มรายไดแรงงาน 300 บาท ซึ่งสงผลให 

SMEs ที่มีอยู และที่กําลังเขามาสูตลาดจําเปนตองเรงปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการ

แขงขัน และสรางฐานของกิจการใหเขมแข็ง ขณะที่ความทาทายจากปจจัยภายนอกประเทศก็มีความ

รุนแรงเพิ่มข้ึน ไมวาจะเปนผล กระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบภายหลัง

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเห็นวา 

SMEs ไทยจะตองอาศัยจุดแข็งจากความไดเปรียบของการเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและ

สินคาเกษตรกรรมรายสําคัญของโลก และการเปนศูนยกลางโครงขายเช่ือมโยงคมนาคมดานตางๆ ใน

ภูมิภาคอาเซียน  เพื่อสรางโอกาสและความเขมแข็งใหกับธุรกิจของตนเอง ดังน้ัน รัฐบาลจําเปนตองมี

บทบาทสําคัญในการสนับสนุน SMEs อยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน ผมเห็นดวยที่รัฐบาลกําลังจะเริ่ม

โครงการกองทุนต้ังตัวได เพื่อเปนการสรางผูประกอบการใหม โดยเฉพาะกลุมนิสิต นักศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับแนวทางการสรางผูประกอบใหมใหเกิดข้ึนในประเทศไทย อยางไรก็ตาม หากมองไป 

ขางหนา ผมอยากเห็นนโยบายรัฐบาลที่สงเสริม SMEs ในอีก 3 ดาน คือ (1) เรงสงเสริม

ผูประกอบการในพื้นที่ชายแดนรวม 16 จังหวัด โดยการลดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจดวยการจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ รวมทั้งฟนฟูความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อเปนการเปดประตู

การคาและสรางความสมานฉันทกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะในกลุมกัมพูชา ลาว พมา และ

เวียดนาม (2) ใชประโยชนจากนโยบาย OTOP โดยเฉพาะการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา โดย

เนนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาจากการออกแบบ การประยุกตใชภูมิปญญา และวัฒนธรรม

ของไทย ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุมผลิตภัณฑ OTOP เพื่อยกระดับสินคาให

สอดคลองกับความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ และ (3) เตรียมความพรอมสําหรับ
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การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหผูประกอบการ โดยการเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับ AEC ใหกลุม

ผูประกอบการ SMEs ไดรับทราบถึงผลกระทบทั้งดานดีและไมดี รวมถึงความรูตาง ๆ  ที่เปนประโยชน

ตอการเตรียมความพรอมกอนการเปด AEC เพื่อใหผูประกอบการเทาทันสถานการณ 

ที่อาจสงผล กระทบและสามารถปรับตัวทั้งในเชิงรุกและรับ เพื่อใหเทาทัน (โชติชัย สุวรรณาภรณ, 

2555) 

หากจําเปน รัฐบาลอาจจะตองพิจารณาจัดต้ังกองทุนเตรียมความพรอมผูประกอบการสาํหรบั 

AEC เพื่อขยายโอกาสทางการคา การลงทุน และเยียวยาผูประกอบการที่ไดรับผล กระทบจาก AEC 

รวมทั้งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และอาจพิจารณาจัดต้ัง Thailand Plaza ใน

ประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อเปนการเจาะตลาดและโชวสินคาที่มีศักยภาพของ SMEs ไทย 

 

  เตรียมความพรอมวิสาหกิจไทยสู AEC 
 

ป 2558 จะเปนปที่ประเทศตาง ๆ ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน รวมตัวกันเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อยางสมบูรณแบบ ซึ่ง AEC จะกลายเปน

บริบทใหมสําหรับ SMEs ไทย 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานหลักที่มี

บทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ไทย จึงมุงเตรียมความพรอมให SMEs เพือ่ใหสามารถใช

ประโยชนจาก AEC ใหไดมากที่สุด 

ทั้งน้ี หน่ึงในยุทธศาสตรที่สําคัญภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ฉบับที่ 3 หรือแผนแมบทการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 3 ซึ่งจะใชระหวางป 2555-2559 คือการ

เสริมสรางศักยภาพ SMEs ไทย ใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยมุงเนนการสรางความรู

ความเขาใจ และเตรียมความพรอม SMEs ไทย ในการเขาสู AEC รวมถึงสรางศักยภาพในการทาํธุรกจิ

ระหวางประเทศ สรางโอกาสทางการคาและสรางเครือขายความรวมมือกับธุรกิจในตางประเทศ 

แผนแมบทดังกลาวไดกําหนดทิศทางการสงเสริม พัฒนา SMEs เพื่อสรางความพรอมรบัความ

ทาทายที่จะเกิดข้ึน และเสริมสรางความสามารถในการใชประโยชนจาก AEC (thai-aec, 2558) ดังน้ี 

        1. การสรางความรูความเขาใจใหกับ SMEs เกี่ยวกับขอตกลงตางๆ ภายใต AEC ทั้ง

ความรูในภาพกวางของ AEC และมีความเขาใจเชิงลึกถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในธุรกิจของตนเอง 

     2. การศึกษาโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดกับ SMEs ในสาขาตางๆ โดยมุงเนนสาขา

ที่มีแนวโนมจะไดรับผลกระทบ เชน ธุรกิจบริการ ซึ่งขอตกลงภายใต AEC จะมีการเปดเสรีในระดับที่

สูงมาก และมีโอกาสที่การแขงขันจะรุนแรงมากข้ึน 
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 3. การสนับสนุนให SMEs สามารถใชสิทธิประโยชนจากขอตกลงไดมากข้ึน ทั้งสิทธิ

ประโยชนทางภาษีและที่ไมใชภาษี รวมทั้งสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแหลงกําเนิดสินคา 

ซึ่งจะชวยสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ SMEs 

 4. การจัดใหมีมาตรการชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก SMEs เชน สนับสนุนดาน

บริการใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนแหลง

เงินทุนในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ ฯลฯ 

 5. การสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานการลงทุนในตางประเทศ โดยสนับสนุนให

มีมาตรการสงเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับ SMEs ไทยรวมถึงการสงเสริมโอกาสใหกับ SMEs ใน

การแสวงหาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ทั้งการลงทุนในการขยายหรือยายฐานการผลิตเพื่อ

แสวงหาปจจัยการผลิตที่มีตนทุนตํ่ากวา และการลงทุนเปดธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพ เชน 

รานอาหาร สปา รานนวดไทย เปนตน 

 6. การสงเสริมการสรางพันธมิตรหรือเครือขายทางธุรกิจใหกับ SMEs ไทย กับธุรกิจ

ในอาเซียน ทั้งในรูปแบบเครือขายการผลิต รวมถึงพันธมิตรในการทําตลาดรวมกัน ซึ่งจะชวยเสริม

จุดออนและสรางจุดแข็งใหกับธุรกิจในอาเซียน รวมทั้งสรางความสามารถในการแขงขันในเวทีการคา

โลกไดมาก ข้ึนและทําใหศักยภาพของอาเซียนเขมแข็งข้ึน 

นอกจากน้ี ยังมีแนวทางในการสรางผูประกอบการรายใหม ที่อาศัยความสามารถในการ

เคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรี การจัดต้ังศูนยขอมูลเพื่อจับคูทางการคาระหวางผูประกอบการ  

การสนับสนุนการคาชายแดน การสนับสนุนให SMEs ผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน การลด

ข้ันตอนและกฎระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ ใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs การเพิ่มขีด

ความสามารถใหกับ SMEs โดยเฉพาะการเขาถึงแหลงเงินทุน และการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชใน

การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการปกปองทรัพยสินทางปญญาของ SMEs ไทย เปนตน 

AEC นับเปนสิ่งสําคัญที่จะมีผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางและสถานภาพเศรษฐกิจของไทย 

ดัง น้ันในระยะเวลาที่ เหลืออีก 3 ป  กอนที่  AEC จะเปดอยางเ ต็มรูปแบบ จึงเปนชวงเวลา

ที่ SMEs จําเปนตองเรงการเรียนรูขอผูกพันตาง ๆ ภายใต AEC และเตรียมความพรอมรับกับโอกาส 

ที่กําลังจะมาถึงรวมถึงการแขงขันที่จะรุนแรงมากข้ึน เพื่อให SMEs ไทย สามารถใชประโยชน

จาก AEC ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นเรงดวนในการพัฒนา ASEAN SMEs 

วิสาหกิจขนาดกลางและยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เปนกลุมธุรกิจ  

ที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากเปนกลไกหลักที่สนับสนุน

การขับเคลื่อนกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเปนแหลงจางงานและการสงออกที่สําคัญ
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ของระบบเศรษฐกิจเหลาน้ี ดังจะเห็นไดจากตัวเลขเฉลี่ยทางสถิติ พบวา วิสาหกิจเหลาน้ีคิดเปน 

รอยละ 96 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และมีสวนสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจประมาณรอยละ 42 ของมูลคารวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค สงออกรอยละ 25 ของ

มูลคาการสงออก ทั้งหมด และจางงานถึงรอยละ 73 ของการจางงานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ เมื่อ

พิจารณาสถิติสัดสวน ของจํานวนวิสาหกิจตอจํานวนประชากร 1,000 คน ในบริบทของแตละประเทศ

สมาชิก จะเห็นไดวา ประเทศอินโดนีเซียมีตัวเลขสูงสุดที่ 196.9 ตามดวยไทย (43.94) สิงคโปร 

(35.15) บรูไน (23.99) และมาเลเซีย (22.89) 

หากพิจารณาจากแนวโนมอุปสงคในตลาดโลก ก็จะทราบถึงวิวัฒนาการของการดําเนินธุรกิจ

ของ ASEAN SMEs 

กลาวคือ วิสาหกิจสวนใหญจะยังคง ดําเนินธุรกรรมทางการคาระหวางประเทศ ที่มุงเนน  

การบุกตลาดของประเทศพัฒนาแลว ในระยะสั้นถึงระยะกลาง เน่ืองจากตลาดดังกลาวยังมีรายไดใน

ระดับสูง และมีความตองการสินคาอยางตอเน่ือง แตในระยะยาว จะเริ่มหันมาบุกตลาดอุบัติใหม 

(Emerging Markets) ในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันเอง และประเทศกําลังพัฒนามากข้ึน 

ผลงานวิจัยของนักวิชาการและสถาบันวิจัยสวนหน่ึง ระบุวา ASEAN SMEs มีแนวโนมที่จะใหนํ้าหนัก

ความสําคัญ กับตลาดในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันเองมากข้ึนในอนาคต และมากกวาวิสาหกิจ

ขนาดใหญ เมื่อเทียบกับประเทศนอกกลุมแมจะอยูในภูมิภาคเอเชียเหมือนกัน (เชน จีน) 

อยางไรก็ตาม ASEAN SMEs ในภาพรวม ยังคงเผชิญกับประเด็นปญหาที่ยังรอการแกไขและ

พัฒนาโดยเรงดวน เพื่อ 

เตรียมความพรอมสําหรับการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางสมบูรณใน 

ป 2015  

ที่กําลังจะมาถึง อันจะสงผลใหตลาดของกลุมประเทศอาเซียนรวมกันเปนตลาดเดียว (Single 

Market) ซึ่งจะทําใหบริบทการดําเนินธุรกิจของ ASEAN SMEs เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี ประเด็นปญหา

และอุปสรรคสําคัญที่ ASEAN SMEs ตองผลักดันดําเนินการ มีทั้งหมด 4 มิติ ไดแก 

 

การเขาถึงแหลงทุน (Access to Finance) ยังคงเปนปญหาสําคัญที่สุด ในทุกประเทศ

สมาชิกของ ASEAN SMEs มาชานาน เน่ืองจากวิสาหกิจสวนใหญมีทรัพยากรและเงินทุนหมุนเวียน

จํากัด ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันที่เพียงพอ มีพัฒนาการที่เช่ืองชา และมักถูกสถาบันการเงินที่ปลอย

สินเช่ือมองวามีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะวิสาหกิจที่เพิ่งเริ่มตน 8 กิจการ (Start-up) หรือตองการ

ขยายกิจการ ดังน้ัน ฝายที่เกี่ยวของในดานการกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนสินเช่ือใหแกวิสาหกิจ

เหลาน้ี จะตองคํานึงถึงการจัดสรรสินเช่ือ (Credit Rationing) อยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมถึงการ

ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจใหสามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรภายในไดอยางมี
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ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อสงเสริมใหเกิดความนาเช่ือถือและลดอุปสรรคของวิสาหกิจ ในการเขาถึง

แหลงทุนตาง ๆ ได 

ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovative Capability) 

ASEAN SMEs ในกลุมประเทศอาเซียนเกือบทั้งหมด (ยกเวนสิงคโปร) ยังดอยสมรรถนะในดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังจะเห็นไดจากความสามารถในการบริหารจัดการและใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย และศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาลวนยังอยูในระดับตํ่า สวนหน่ึงของ

ปญหาเช่ือมโยงมาจากการขาดแคลนเงินทุนดังที่กลาวมาแลว 

ทักษะแรงงาน (Labor Skills) เปนอีกประเด็นปญหาหน่ึง เน่ืองจากวิสาหกิจเหลาน้ียังคง

ขาดแคลน แรงงานทักษะข้ันสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย (Average 

Labor Productivity) ยังอยูในระดับตํ่าโดยเฉพาะทักษะดานการประยุกตใชเทคโนโลยี การใชภาษา 

ตางประเทศและทักษะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของวิสาหกิจอยางแทจริง 

ประการสุดทาย คือ การเขาสูตลาดระหวางประเทศ (Internationalization) วิสาหกิจ

จํานวนมากยังตองเผชิญกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและนโยบายที่ไมเอื้ออํานวย ทําใหไมสามารถเขา

สูตลาดเปาหมายไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ี ผูประกอบการยังขาดจิตวิญญาณของการเปนเจาของ

กิจการ (Entrepreneurial Spirit) และทักษะดานการบริหารจัดการ ยังไมสามารถเขาถึงขอมูลได

อยางครบถวน การแสวงหาหุนสวนทางธุรกิจ (Business Partners) และการเขารวมในเครือขายการ

ผลิตของภูมิภาค (Regional Production Networks) ยังคงดําเนินการไดอยางจํากัด รวมถึงยังมี

ปญหาดานการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน และการขอใบรับรองคุณภาพที่เกี่ยวของตามกฎระเบียบ

หรือขอกําหนดระหวางประเทศ 

ประเด็นปญหาขางตนถือเปนปญหาสําคัญของ ASEAN SMEs ที่มีความสําคัญลําดับตน ๆ 

และจําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน แมวาจะยังมีประเด็นปญหาในมิติอื่น ๆ  

ดวย เชน การเขาถึงปจจัยการผลิต การบริหารจัดการ ตนทุน การแขงขันที่เปนธรรมในตลาด 

กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ เปนตน ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนจึงตองตระหนักถึง

ประเด็นปญหาเหลาน้ี และรวมมือกันอยางจริงจังในการผลักดันแนวนโยบายและมาตรการตาง ๆ  เพือ่

ยกระดับประสิทธิภาพของ ASEAN SMEs อยางเปนรูปธรรมและย่ังยืนตอไป 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

จิตติ กิตติเลิศไพศาล  กัลยา กิตติเลิศไพศาล  และภคพล คติวัฒน (2559 : 1) ไดทําวิจัยเรื่อง  

“การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร” มีรายละเอียดดังน้ี    

บทความช้ินน้ี วิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชวัฒนธรรมชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โดยศึกษาผานวิสาหกิจชุมชนสองแหงที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบกิจการผายอมครามในจงัหวัด

สกลนคร โดยจังหวัดสกลนครเปนพื้นที่ที่สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกคราม และมี

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทอผาและการยอมผาครามมานาน การเขามาของกระแสโลกาภิ

วัตน ทุน และการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ ภายใตนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และ

นโยบายการพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนเงื่อนไขภายนอกที่สําคัญที่ทําใหวิสาหกิจชุมชน

ผายอมครามของทั้งสองชุมชนที่ศึกษาประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ รวมทั้งเงื่อนไขภายในของ

ชุมชนเองเปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่สงผลใหวิสาหกิจชุมชนทั้งสองประสบผลสําเร็จ 

 สํานักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (2559 : 1) ไดทําการวิจัยเรื่อง  “สภาพการณและระดับ

ความสามารถของกรรมการบริหารในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เปาหมายและ

สภาพการณการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  2) ระดับความสามารถของกรรมการบริหารในการ

ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน และ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการณการดําเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามตัวแปรสถานภาพสวน

บุคคล   โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และ

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก  ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดใชสถิติเชิง

พรรณนา สถิติการทดสอบความแตกตางของประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน  และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพไดใชการวิเคราะหความสอดคลองของ

ขอความผลการศึกษาที่สําคัญ พบวา 1) กลุมตัวอยางประเมินระดับความคิดเห็นตอเปาหมายการ

จัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชน สภาพการณการดําเนินงาน และระดับความสามารถของกรรมการบริหารใน

ภาพรวมอยูในเกณฑมาก (  = 3.57,  = 3.60 และ   =3.57)  2) ผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอสภาพการณการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามตัวแปรสถานภาพสวนบุคคล พบวา ตัว

แปรสถานภาพสวนบุคคลทุกตัวมีผลตอการประเมินความคิดเห็นตอสภาพการณการดําเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 งานวิจัยเสนอใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการพัฒนาประธานและ

กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนใหมีความรูและความสามารถในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางตอเน่ือง เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน 

 วรารัตน เขียวไพรี  (2557: 1) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (RAM-SEP) ในจังหวัดสมุทรปราการเปนตัวแบบที่สามารถนําไปใชงานไดจริงเปน

รูปธรรม และมีประโยชนตอวิสาหกิจชุมชนเปนอยางมาก จึงตองมีการนํามาประยุกตและขยายผล 

เพื่อมิใหผลงานวิจัยถูกนําไปเก็บไวโดยมิไดนําไปใชประโยชนและขาดโอกาสที่จะนําไปใชตอไป 
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 ปฎิญญา  ศรีสุภมาตุ  (2557 :  1-2)  ไดนําเสนอวิสาหกิจดังกลาวไวดังน้ี  “วิสาหกิจชุมชน

ชมรมผูปลูกมะมวง  จังหวัดเชียงใหม”  เผยคุณภาพ   รสชาติมะมวงไทยถูกปากตลาดเอเชีย  สงผล

ใหสงออกสดใสทํารายไดปละ  20  ลานบาท  ระบุตลาดจีนมาแรงออเดอรมากกวาประเทศอื่น   

เผยแนวโนมตลาดพมา-สิงคโปรนาสนใจบุกตลาดเพิ่ม  วางแผนสรางโรงงานคัดแยก-แปรรูปมะมวง

หวังเพิ่มมูลคาสินคาครบวงจร 

 ธนวุฒิ  พิมพกิ  และ  จันทนา  ฤทธ์ิสมบูรณ  (2557 : 1) ไดทําวิจัยเรื่อง  “การประยุกตแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน  ในจังหวัดจันทบุรี”   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับความเปนไปไดของการประยุกตแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนลักษณะ

ตาง ๆ และศึกษาเปรียบเทียบระดับความเปนไปไดในการประยุกตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน  4  ลักษณะ  คือ  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  

เกษตรกรรม  และธุรกิจบริการ  กับทั้งศึกษาขอคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการประยุกต

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน  โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี  จํานวน  388  คน  และจัดประชุมกลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิ  50  

คน  เพื่อวิเคราะห  SWOT  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสัมภาษณสําหรับ

สัมภาษณผูประกอบการและแบบบันทึกสําหรับใหผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง

ขอเสนอแนะตาง ๆ 

 ผลการวิจัยมีขอคนพบดังน้ี  1)  ระดับความเปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดการ

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยรวมและจําแนกตามลักษณะของกิจการอยูในระดับมากถึง

ระดับมากที่สุด  แนวปฏิบัติที่มีความเปนไปไดสูงไดแก  การทําธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริตในการ

ประกอบการ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูที่เกี่ยวของ  สวนรองลงมา ไดแก  การจัดการธุรกิจที่เนนการ

บริหารความเสี่ยงตํ่า  ไมกอหน้ีเกินกําลัง  และจัดการกิจการแบบคอยเปนคอยไป  แตมีความมั่นคง

ของธุรกิจในระยะยาว  และหลักการไมโลภมากจนเกินไปและไมเนนกําไรระยะสั้นเปนหลัก  2)  

ระดับความเปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วิสาหกิจชุมชน  จําแนกตามลักษณะของกิจการ  4  ลักษณะ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ  95  เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ

ลักษณะกิจการตาง ๆ  เปนรายคูพบวากลุมที่ไมแตกตางกัน  ไดแก  กลุมเกษตรกรรมกับกลุม

อุตสาหกรรม  กลุมพาณิชยกรรมกับกลุมธุรกิจบริการ  3)  ขอเสนอแนะที่สําคัญในการประยุกตแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน  คือ  การใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน  เนนการจาง

งาน  ความประหยัด  ซื่อสัตย  และความสามัคคีปรองดอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 พระพัฒนพิสุทธ์ิ อินฺทวีโร (วงเวียน) (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การทํานาขาว

อินทรียตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน ชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี (การพัฒนา
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สังคม)”    การศึกษาในครั้งน้ี   มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิดการทําเกษตรอินทรีย 2) เพื่อ

ศึกษาวิธีการทํานาขาวอินทรียตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชาวนา  จังหวัด

สุพรรณบุรี และ 3)  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  การทํานา

ขาวอินทรียตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  งานวิจัยช้ินน้ีเปน

การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาจาก  เอกสารทาง

วิชาการ  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth)  โดยสัมภาษณเกษตรกรที่

ผานการอบรมจากมูลนิธิขาวขวัญและเจาหนาที่มูลนิธิขาวขวัญ โดยนําขอมูลทั้งหมดมารวบรวมเพื่อ

ทําการวิเคราะหและสังเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวา แนวคิดการทําเกษตรอินทรีย จากสภาพปญหาการทําการเกษตรที่

เกิดข้ึนในปจจุบันทําใหเกิดแนวคิดที่มุงแสวงหาทางออกใหแกสังคมในดานการเกษตรไดมีทางเลือก

ใหมเกิดข้ึน  ซึ่งปฏิเสธแนวคิดการทําการเกษตร แผนใหม  เกษตรอินทรียก็เปนแนวคิดหน่ึงที่ถือวา

เปนเกษตรทางเลือกที่อิงกับธรรมชาติโดยอาศัยธรรมชาติในการควบคุมธรรมชาติโดยการคิด 

แบบองครวม  หลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรียคือการปฏิเสธการใชสารเคมีทุกชนิดและการแตง

พันธุกรรม เกษตรอินทรียมีเปาหมายเพื่ออนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางผลผลิต

ตอผูบริโภค และบูรณาการกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชทางเกษตรและคํานึงถึงความคุมทนุ

ที่ไดรับ การทํานาอินทรีย เปนลักษณะการทําเกษตรอินทรียโดยทั่วไป  ซึ่งเปนการปฏิเสธการใช

สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เปนตนวา ปุยเคมี สารสังเคราะห  สารกําจัดวัชพืช  สารกําจัดโรค 

กําจัดแมลง และสัตวศัตรูขาว  ที่กอใหเกิดอันตรายตอสุภาพ การทํานาอินทรียตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรม โดย

การนําหลักการวิธีการตางๆที่พระองคทรงใหแนวทางไวมาปรับใชใหเขากับสังคมเกษตรที่มีวิถีชีวิต

วัฒนธรรมสังคมศาสนาเปนตนทุนเดิมอยูแลว  ทําใหเกษตรกรสามารถเขาใจและรูถึงปญหาการทํานา

แบบเคมี  รวมถึงการเขาใจถึงการอยูรวมกันกับธรรมชาติในแบบที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน  และการนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 

 การทํานาอินทรียแบบอินทรียจริง ๆ น้ัน  ในเขตภาคกลางจะทําไดยากมากเพราะวาการทํา

นาอินทรียแทๆตองใชทุนสูงในระยะแรก ในเขตพื้นที่ในเขตภาคกลางสวนใหญแลวทํานาเคมีเกือบ

ทั้งหมดการทํานาอินทรียจําเปนตองมีสิ่งปองกันสารเคมีเขามาในไรนาหรือแมแตนํ้าเองก็ตองมีบอพัก

นํ้าเพราะนํ้าที่ใชเปนนํ้าชลประทานที่สงผานไรนาของชาวนามาตอๆกันก็ยอมมีสารเคมีเจือ

ปน  เพราะฉะน้ันการทํานาอินทรียแบบอินทรียจริง ๆ ก็ไมถึง 100 เปอรเซ็นต เพียงแตวาเปนการทํา

นาอินทรียที่ไมใชสารเคมีเทาน้ันเอง ซึ่งสามารถลดตนทุนการผลิตได ก็ถือวายังไมใชอินทรียแท 

 บุณฑวรรณ  วิงวอน  (2555 :  10)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดหวงโซอุปทานของ

วิสาหกิจชุมชนกลุมผักปลอดสารพิษของอําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปางพบวา  วิสาหกิจชุมชนถือไดวา



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
43

เปนกลไกฐานรากที่สําคัญหน่ึงของการพัฒนาทองถ่ิน  ขณะเดียวกันพบวา  วิสาหกิจชุมชนมักพบ

ปญหาดานการจัดการหวงโซอุปทาน  ทําใหไมสามารถพัฒนาขยายตัวและดําเนินกิจการไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยการประยุกตและถายทอดเทคนิคการบริหารจัดการ  เพื่อการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมผักปลอดสารพิษ  ดวยการวิเคราะหบริบทชุมชนที่เปนปจจัยเสริมการคนหา

ศักยภาพความพรอมขององคกร  โดยใชเทคนิค  SWOT  และคนหารูปแบบการจัดการหวงโซอุปทาน  

(Supply  Chain  Management  Model – SCM  Model)  เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมผัก

ปลอดสารพิษ  จากการวิเคราะหศักยภาพความพรอมพบวา  วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษมีจุดแข็ง

มากมายหลายดาน  รวมทั้งมีโอกาสที่ดี  โดยเฉพาะในระดับจังหวัดมีนโยบายมุงสงเสริมใหเปนจังหวัด

ผักปลอดสารพิษ  แตมีจุดออนและปญหาอุปสรรคที่สําคัญ  น่ันคือขาดการบริหารจัดการเชิงรุก  และ

ยังไมมีแผนในการแกปญหาอุปสรรคทางดานดินฟาอากาศและภัยธรรมชาติ  ทําใหผลผลิตเกิดความ

เสียหาย  ไมเพียงพอตอการจําหนาย  และจากการใชการมีสวนรวมของชุมชนในการถายทอดและ

ประยุกตใชเทคนิคดานการจัดการหวงโซอุปทานกับวิสาหกิจชุมชน  ทําใหไดรูปแบบการจัดการหวงโซ

อุปทาน  ที่สงผลใหสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการคิดวิเคราะหการทํางานแบบมีสวนรวม

เกิดการวางแผนเปนระบบต้ังแตกอนการดําเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ  มีการดําเนินการตามแผน  

และทําการควบคุมปรับปรุงการดําเนินงานตามสภาพแวดลอม  และความตองการของลูกคาผานการ

ประชุมกลุม  โดยยึดเปาหมายของวิสาหกิจเปนที่ต้ัง 

 ชลิดา เพียรสรางไดทําการวิจัยเรื่อง (2554 : บทคัดยอ) “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด”  การศึกษาในครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเศรษฐกิจชุมชน ทัศนคติ ความรูความเขาใจ และการ

นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

รวมไปถึงการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเศรษฐกิจชุมชนอําเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด พรอมทั้งหาแนวทางในการแกไข ผูทําการศึกษาวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง

จํานวน 7 กลุมตัวอยาง แบบใชวิจารณญาณ (Judgment Sampling) โดยที่ผูทําการศึกษาวิจัยจะ

เปนผูระบุกลุมตัวอยางที่ดีที่สุดที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และทําการวิเคราะหขอมูลโดย

ใชเทคนิค Content Analysis เปนเทคนิคที่มุงเนนไปยังการตีความหมายที่แทจริงที่ผูถูกสัมภาษณ

ตองการสื่อโดยอาศัยวิจารณญาณของผูทําวิจัยเปนหลัก 

 จากผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางน้ันนํามาวิเคราะหและพรรณนาความ รวมทั้งสังเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ตามประเด็นคําถามสามารถสรุปได ดังน้ี  

 1. ปจจัยที่มีผลตอการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา

รายได เปนปจจัยที่สงผลตอการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชมากที่สุด รองลงมา คือ อายุและระดับ

การศึกษา สวนเพศและสถานภาพสมรส สงผลตอการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชนอยที่สุด  
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 2. ทัศนคติ ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ 

ความรูความเขา เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอําเภอสุวรรณภูมิในระดับปานกลาง 

โดยเฉพาะประเด็นที่กลุมตัวอยางเขาใจมากที่สุด ไดแก ความพอประมาณ พออยู พอกิน รองลงมา 

ไดแก การที่เราไมทะเยอทะยานจนเกินความสามารถของตนเอง และการดําเนินชีวิตตามแนวทางสาย

กลาง นอกจากน้ันยังไดแสดงความคิดเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดตามแนวทางพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีไวใหแกประชาชนชาวไทย สวนการดําเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเปนการวางแผนการใชจาย และการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองใน

ครัวเรือน ในสวนการประกอบอาชีพจะนํามาใชในดานการเกษตร สงเสริมกลุมอาชีพที่มีอยูเดิม และ

ในแงของความสัมพันธในชุมชน กลุมตัวอยางมีการรวมกลุมตาง ๆ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหมี

ความสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกัน แมกลุมตัวอยางมีปญหาบางใน

บางสวน คือ การขาดงบประมาณ และขาดความรูในการดําเนินงาน ซึ่งจะตองไดรับความรวมมือจาก

ภาครัฐ องคกรเอกชน และคนในชุมชน รวมกันแกไขปญหา เมื่อกลุมตัวอยางไดนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชทาใหชีวิตการเปนอยูของคนในชุมชนดีข้ึน มีระบบการจัดการ การวางแผนการใชจาย 

และมีการนําเอามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 

 ชฎากาญจน เจริญรบ และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง” (2551 : 1-5)  วัตถุประสงคการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการสงเสริมและ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงวิธีการศึกษาวิจัย คณะผูวิจัย ไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาของแนว

เศรษฐกิจพอเพียงของกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิโดยใช

แบบสัมภาษณแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการวิจัย พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ มีผล

การปฏิบัติตามตัวบงช้ีของแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการประเมินตามตัวช้ีวัด พบวา 1. กลุม

วิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมตามตัวช้ีวัดนอยที่สุดจํานวน 5 รายการคือ ดานการประหยัด ดานการสืบ

ทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการอนุรักษ และดานเอื้ออารีตอกัน โดยประเมินตัวช้ีวัดที่ไมมีการ

ดําเนินการ ไดแก การลดรายจาย การประหยัด สวนตัวช้ีวัดที่มีการดําเนินการเพียงรายการเดียวคือ 

ดานการเรียนรู ชุมชนมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน ขาดรายการชุมชนมีการ

สืบทอดและใชภูมิปญญาทองถ่ิน ตัวช้ีวัดดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ย่ังยืน มีการดําเนินกิจกรรมในรายการชุมชนปลูกตนไมรมรื่นเปนหมูบานนาอยู  ขาดกิจกรรมใน

รายการชุมชนใชวัตถุดิบอยางย่ังยืนในการประกอบอาชีพ ตัวช้ีวัดดานเอื้ออารีตอกัน ขาดในเรื่อง

ชุมชนรูรักสามัคคี มีเพียงกิจกรรมในรายการประเมินชุมชน มีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส 
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และคนประสบปญหา 2. รายการประเมินที่กลุมวิสาหกิจไมปรากฏมากที่สุด คือ รายการครัวเรือนมี

การออมทรัพย และชุมชนปลูกตนไมรมรื่นเปนหมูบานนาอยูมีเพียง 4 กลุมเทาน้ันที่ผานรายการดัง

กลาวคือ กลุมแมบานคลองพระราม กลุมแมบานคลองสวน กลุมแมบานคลองยายหลี และกลุมคูสราง

คูสม 




