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บทท่ี  4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโต

อยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี สามารถตอบวัตถุประสงค 

การวิจัย 2 ขอ ดังน้ี 

 1.  ผลการนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและขยาย

ผลใหกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ประกอบดวย

ผลการวิเคราะห 2 สวนดังน้ี 

     สวนที่  1  การวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกจิชุมชน 

     สวนที่  2  การวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืนโดยภาพรวมของวิสาหกิจชุมชน 

 2. ผลการจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน

พื้นที่ฝงธนบุร ีเพื่อรองรบัการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบรุ ี

 

ผลการนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและ

ขยายผลใหกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝง

ธนบุรี 

จากการวิเคราะหผลการนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกจิชุมชน ผลการประเมิน ดังตารางที ่4.1 – 4.5 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานความพอประมาณ 

ความเสี่ยง 

ไมม ี

ความ

เสี่ยง 

รอยละ 

ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ชัดเจน 
89 98.90 1 1.10 นอยที่สุด 1 1.10 นอยที่สุด 

2. สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทางในการทํางาน 
87 96.70 2 2.20 นอยที่สุด 2 2.20 นอยที่สุด 

3. มีการจัดทําโครงสรางหนาที่ของ

กรรมการและสมาชิกใหชัดเจน 
88 97.80 1 1.10 มาก 1 1.10 มาก 
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ตารางท่ี  4.1 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานความพอประมาณ (ตอ) 

ความเสี่ยง 

ไมม ี

ความ

เสี่ยง 

รอยละ 

ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

4. มีการกําหนดแผนงานและ

วิธีการมีสวนรวมในการกําหนด

แผนงานของสมาชิก 

86 95.60 1 1.10 มาก 1 1.10 มาก 

5. คณะกรรมการและสมาชิกมี

ความรูดานการจัดการธุรกิจ 
83 92.20 3 3.30 นอยที่สุด 3 3.30 นอยที่สุด 

6. สมาชิกสวนใหญเขาใจการ

ทํางานของคณะกรรมการฯ 
90 100 0 0.00 - 0 0.00 - 

 

 จากตารางที่  4.1  ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานความพอประมาณ  

พบวา  วิสาหกิจชุมชนสวนใหญมากกวารอยละ  90  ไมมีความเสี่ยง  โดยสมาชิกทั้งหมดมีความเขาใจ

ในการทํางานของคณะกรรมการ  รองลงมาคือรอยละ  98.90  มีการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ชัดเจน 

นอกจากน้ียังพบวาวิสาหกิจชุมชนมีระดับเหตุการณและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  

เทากัน  ในหัวขอ  คณะกรรมการและสมาชิกมีความรูดานการจัดการธุรกิจ  รอยละ  3.30  ซึ่งอยูใน

ระดับนอยที่สุด  และในหัวขอสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการทํางาน  รอยละ  2.20  

ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ตารางท่ี  4.2 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานความมีเหตุผล 

ความเสี่ยง 
ไมม ี

ความเสี่ยง 
รอยละ 

ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

1. มีการผลิตสินคาที่มคีุณภาพ

และไดมาตรฐาน 
87 96.70 3 3.33 

ปาน

กลาง 
3 3.33 ปานกลาง 

2. มีการกําหนดขั้นตอนการ

ผลิตที่ไดมาตรฐาน 
84 93.30 3 3.33 นอยที่สุด 3 3.33 นอยที่สุด 

3. มีความพรอมในการผลิต

สินคาและบริการ 
89 98.90 1 1.10 นอย 1 1.10 นอย 

4. มีการประมาณการวัตถุดิบ

ที่ใชในการผลิต 
89 98.90 1 1.10 

ปาน

กลาง 
1 1.10 ปานกลาง 

5. สามารถผลิตสินคาได

ทันเวลา 
86 95.60 3 3.30 

ปาน

กลาง 
3 3.30 นอย 

6. มีการระดมทุนจากสมาชิก

ในการดําเนินงาน 
57 63.30 23 25.60 นอยที่สุด 23 25.60 นอยที่สุด 
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ตารางท่ี  4.2 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานความมีเหตุผล (ตอ) 

ความเสี่ยง 
ไมม ี

ความเสี่ยง 
รอยละ 

ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

7. มีการกูเงินจากแหลงเงินทุน

ภายนอก 
34 37.80 44 48.90 นอยที่สุด 44 48.90 นอยที่สุด 

8. มีสถานที่จัดจําหนาย

ผลผลิตเปนของตัวเอง 
61 67.80 17 18.90 นอยที่สุด 18 20.00 นอยที่สุด 

9. มีแนวทางการแกปญหา

ผลกระทบ  หากเกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ํา 

69 76.70 8 8.90 นอยที่สุด 8 8.90 นอยที่สุด 

10. มีวิธีแกปญหาผลกระทบ

จากสภาพอากาศ 
66 73.30 12 13.30 นอยที่สุด 12 13.30 นอยที่สุด 

11. มีการจัดทําบัญชีอยาง

สม่ําเสมอ 
76 84.40 7 7.80 นอยที่สุด 7 7.80 นอยที่สุด 

12. มีการเตรียมการเพ่ือการ

แขงขันกับผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 
80 88.90 4 4.40 นอยที่สุด 5 5.60 นอยที่สุด 

13. มีการผลิตสินคาและ

บริการใหม ๆ อยูเสมอ 
84 93.30 3 3.30 นอยที่สุด 3 3.30 นอยที่สุด 

14. มีแผนการแกปญหาการ

ผลิตสินคาที่ปนเปอนสารเคม ี
76 84.40 8 8.90 นอยที่สุด 8 8.90 นอยที่สุด 

 

 จากตารางที่  4.2 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานความมีเหตุผล พบวา

วิสาหกิจชุมชนรอยละ 98.90 มีความพรอมในการผลิตสินคาและบริการ และมีการประมาณ 

การวัตถุดิบที่ใชในการผลิต รองลงมารอยละ 96.70 มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

สวนระดับเหตุการณของความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงสูงสุดเทากัน   

คือ  การกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก  รอยละ  48.90  อยูในระดับนอยที่สุด  รองลงมา  คือ การ

ระดมเงินทุนจากสมาชิกในการดําเนินงาน  รอยละ  25.60 อยูในระดับนอยที่สุด  แตสถานที่การจัด

จําหนายผลผลิตเปนของตัวเอง  มีระดับเหตุการณของความเสี่ยงรอยละ  18.90  และระดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงรอยละ  20.00 ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 
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ตารางท่ี  4.3 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการสรางภูมิคุมกัน 

ความเสี่ยง 

ไมม ี

ความ

เสี่ยง 

รอยละ 

ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

1. มีการนํารายงานผลทาง

การเงินไปใชประโยชน 
64 71.10 19 21.10 นอยที่สุด 19 21.10 นอยที่สุด 

2. มีการแกปญหาการผลิต

สินคาที่มีรูปแบบ/ลักษณะการ

ใชประโยชนทดแทนกันไดสูง 

77 85.60 8 8.90 นอยที่สุด 8 8.90 นอยที่สุด 

3. มีวิธีการผลิตสินคาโดย

คํานึงถึงความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย 

86 95.60 2 2.20 นอยที่สุด 2 2.20 นอยที่สุด 

4. มีการผลิตสินคาที่สงผลตอ

สุขภาพที่ดีของสมาชิก 
86 95.60 2 2.20 นอยที่สุด 2 2.20 นอยที่สุด 

5. มีการแกปญหาการผลิตตาม

คําแนะนําของคนทั่วไป 
85 94.40 3 3.30 นอยที่สุด 4 4.40 นอยที่สุด 

6. มีวิธีแกไขผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
60 66.70 14 15.60 นอยที่สุด 17 18.90 นอยที่สุด 

7. มีวิธีแกไขผลกระทบจากการ

ขาดแคลนแรงงาน 
77 85.60 4 4.40 นอยที่สุด 5 5.60 นอยที่สุด 

8. มีวิธีแกไขผลกระทบจากโรค

ระบาดของพืชและสัตว  เพ่ือ

การผลิตสินคาและบริการ 

60 66.70 19 21.10 นอยที่สุด 20 22.20 นอยที่สุด 

9. มีการประเมินความเสี่ยงใน

การประกอบกิจการ 
73 81.10 7 7.80 ปานกลาง 7 7.80 ปานกลาง 

10. มีการสรางภาพลักษณที่ดี

ของวิสาหกิจชุมชน 
83 92.20 2 2.20 นอยที่สุด 2 2.20 นอยที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานการสรางภูมิคุมกัน พบวา 

วิสาหกิจชุมชนมากกวารอยละ 90.00 ไมพบความเสี่ยงในดานวิธีการผลิตสินคาโดยคํานึง 

ถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การผลิตสินคาที่สงผลตอสุขภาพที่ดีของสมาชิก การแกปญหาการ

ผลิตตามคําแนะนําของคนทั่วไป และการสรางภาพลักษณที่ดีของวิสาหกิจชุมชน   

สวนระดับเหตุการณของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงสูงสุดในเรื่องการนํารายงานผลทางการเงิน

ไปใชประโยชน  และวิธีการแกไขผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตวเพื่อการผลิตสินคาและ

บริการ  ในระดับที่เทากัน  คือ  รอยละ  21.10  ในระดับนอยที่สุด 

สวนระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  พบวา  มีความเสี่ยงสูงสุดรอยละ  22.20  ในหัวขอ  

วิธีการแกไขผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตวเพื่อการผลิตสินคาและบริการ  รองลงมา  

รอยละ  21.10  คือ  การนํารายงานผลทางการเงินไปใชประโยชน  ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 
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ตารางท่ี  4.4 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานความ (รอบ) รูคูคุณธรรม 
ความเสี่ยง ไมม ี

ความเสี่ยง 

รอยละ ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 

รอยละ ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 

รอยละ ผลการ

ประเมิน 

1.มีการแกไขวิธีการทํางาน  

โดยการชี้นําจากผูเชี่ยวชาญใน

การดําเนินการผลิตสินคาและ

บริการ 

74 82.20 7 7.80 นอยที่สุด 8 8.90 นอยที่สุด 

2.มีวิธีการปรับสภาพแวดลอม

ที่เสื่อมโทรมใหกับชุมชน 
75 83.30 9 10.00 นอยที่สุด 8 8.90 นอยที่สุด 

3.มีการจัดทําฐานขอมูลและ

การจัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ 

58 64.40 16 17.80 นอยที่สุด 18 20.20 นอยที่สุด 

4.มีความรูเร่ืองการตลาดและ

ขอมูลเก่ียวกับลูกคา 
89 98.90 1 1.10 นอย 1 1.10 นอย 

5.มีการจายคาตอบแทนแก

คณะกรรมการตามมาตรฐาน

ทั่วไป 

68 75.60 12 13.30 นอยที่สุด 13 14.40 นอยทื่สุด 

6.มีการจัดสรรผลประโยชน

จากรายไดอยางเปนธรรม 
78 86.70 5 5.60 นอยที่สุด 5 5.60 นอยที่สุด 

7.มีการตรวจสอบภายในโดย

นักวิชาชีพที่มีความรู 
53 58.90 21 23.30 นอยที่สุด 22 24.40 นอยที่สุด 

8.มีความซ่ือสัตยตอลูกคาใน

การดําเนินธุรกิจ 
90 100 0 0.00 - 0 0.00 - 

9.มีการพัฒนาคุณภาพสินคา

ตลอดเวลา 
88 97.80 1 1.10 นอยที่สุด 1 1.10 นอยที่สุด 

 

 จากตารางที่  4.4   ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานความ (รอบ)  รูคู

คุณธรรม  พบวา  วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดไมมีความเสี่ยงในดานความซื่อสัตยตอลูกคาในการดําเนิน

ธุรกิจ  รองลงมา  รอยละ  98.90  มีความรูเรื่องการตลาดและขอมูลเกี่ยวกับลูกคา  และรอยละ  

97.80  มีการพัฒนาคุณภาพสินคาตลอดเวลา 

 ระดับเหตุการณของความเสี่ยง  พบวา  มีความเสี่ยงในการตรวจสอบภายในโดยนักวิชาชีพที่

มีความรู  รอยละ  23.30  และ  รอยละ  17.80  มีความเสี่ยงในการจัดทําฐานขอมูลและการจัดเก็บ

ขอมูลอยางเปนระบบ อยูในระดับนอยที่สุด 

 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  พบวา  มีความเสี่ยงในการตรวจสอบภายในโดยนักวิชาชีพ

ที่มีความรู  รอยละ  24.40  และ  รอยละ  20.20   มีความเสี่ยงในการจัดทําฐานขอมูลและการ

จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ อยูในระดับนอยที่สุด 
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ตารางท่ี  4.5 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความเสี่ยง 
ไมม ี

ความเสี่ยง 
รอยละ 

ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ดานสนิคา 

1.มีการพัฒนาตราสินคาใหเปนที่

รูจัก 

 

72 

 

80.00 

 

8 

 

8.90 

 

นอยที่สุด 

 

8 

 

8.90 

 

 

นอยที่สุด 

2.มีการสรางคุณภาพสินคาใหสูง

กวาคูแขงในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

83 92.20 3 3.30 มาก 3 3.30 มาก 

3.มีการสรางความแตกตางของ

สินคาใหเหนือกวาคูแขง 
83 92.20 3 3.30 มาก 3 3.30 มาก 

4.มีการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการใหบริการและการแปรรูป

สินคาใหมีความหลากหลาย 

83 92.20 3 3.30 มาก 3 3.30 มาก 

เฉลี่ยรวม  89.15  4.70   4.70  

ดานการตลาด (ภาพรวม) 

1.มีการสงเสริมการตลาด 
81 90.00 4 4.40 นอยที่สุด 3 3.30 นอย 

2.มีคําสั่งซ้ือสินคาและรายได

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
80 88.90 4 4.40 นอยที่สุด 3 3.30 มากที่สุด 

3.มีการดําเนินกลยุทธทาง

การตลาดใหสามารถเขาถึงกลุม

ลูกคาในตางประเทศไดมากขึ้น 

43 47.80 25 27.80 นอยที่สุด 23 25.60 นอยที่สุด 

4.มีการเนนการแขงขันในดาน

คุณภาพมากกวาราคา 
86 95.60 2 2.20 นอยที่สุด 2 2.20 นอยที่สุด 

เฉลี่ยรวม  80.58  9.70   8.60  

ดานการผลติ 

1.เนนการผลิตใหมีตนทุนต่ํากวา

คูแขงในอุตสาหกรรม 

74 82.20 8 8.90 นอยที่สุด 7 7.80 นอยที่สุด 

2.มีการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตเพ่ือลดของเสียใหนอยลง 
80 88.90 4 4.40 ปานกลาง 4 4.40 ปานกลาง 

3.มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงกวา

คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
51 56.70 23 25.60 นอยที่สุด 21 23.30 นอยที่สุด 

4.มีการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

เพ่ือลดขอกีดกันทางการคา 

85 94.40 2 2.20 นอยที่สุด 2 2.20 นอยที่สุด 

เฉลี่ยรวม  80.55  10.28   9.43  
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ตารางท่ี  4.5  ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตอ) 

ความเสี่ยง 
ไมม ี

ความเสี่ยง 
รอยละ 

ระดับเหตุการณของความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

มีความ

เสี่ยง 
รอยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ดานการตอบสนองตอความ

ตองการของลกูคา 

1. มีกลยุทธในการผูกมัดลูกคา 

89 98.90 1 1.10 มาก 1 1.10 มาก 

2. มีการเรียนรูและศึกษา

ขอมูลของลูกคาในกลุม

ประเทศอาเซียน 

51 56.70 18 20.00 นอยที่สุด 18 20.00 นอยที่สุด 

3. สามารถผลิตสินคาเพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

89 98.90 1 1.10 ปานกลาง 1 1.10 นอย 

4. มีความสามารถในการ

จัดการระบบขนสงสินคา 
83 92.20 4 4.40 ปานกลาง 3 3.30 นอย 

เฉลี่ยรวม  86.68  6.65   6.38  

ดานการขยายฐานการผลติ

และการกระจายสินคา 

1.มีการศึกษาความเปนไปได

ในการขยายตลาดสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

 

 

44 

 

 

48.90 

 

 

18 

 

 

20.00 

 

 

นอยที่สุด 

 

 

18 

 

 

20.00 

 

 

นอยที่สุด 

2.มีแผนการขยายตลาดสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
44 48.90 21 23.30 นอยที่สุด 21 23.30 นอยที่สุด 

3.มีการจําหนายสินคาทาง

อินเทอรเน็ต 
50 55.60 19 21.10 นอยที่สุด 20 22.20 นอยที่สุด 

4.มีการเขารวมงานแสดง

สินคาเพ่ือเสนอผลิตภัณฑสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

41 

 

45.60 

 

24 

 

26.70 

 

นอยที่สุด 

 

25 

 

27.80 

 

นอยที่สุด 

5.มีการสรางตัวแทนจําหนาย

สินคาเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

37 41.10 25 27.80 นอยที่สุด 26 28.90 นอยที่สุด 

6.มีการรวมตัวของวิสาหกิจ

ชุมชนเพ่ือทําหนาที่ในการ

จัดสงสินคาในราคายุติธรรม 

70 77.80 8 8.90 นอยที่สุด 8 8.90 นอยที่สุด 

เฉลี่ยรวม  52.98  21.30   21.85  

 

 จากตารางที่  4.5 ผลการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยแบงเปน 5 ดานดังน้ี 
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 ดานสินคา  พบวา  วิสาหกิจชุมชนมากกวารอยละ  90.00  ไมพบความเสี่ยงในดานการสราง

คุณภาพสินคาใหสูงกวาคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน  การสรางความแตกตางของสินคาใหเหนือกวา

คูแขง  และ การพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการและการแปรรูปสินคาใหมีความหลากหลาย 

สวนระดับเหตุการณและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงในเรื่องการพัฒนา

ตราสินคาใหเปนที่รูจัก  ในระดับเทากัน คือ  รอยละ 8.90  ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 

 ดานการตลาด พบวา วิสาหกิจชุมชนมากกวารอยละ 90.00 ไมพบความเสี่ยงในดาน 

การเนนการแขงขันในดานคุณภาพมากกวาราคาและการสงเสริมการตลาด   

สวนระดับเหตุการณของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงในเรื่องการดําเนินกลยุทธทางการตลาดให

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาในตางประเทศไดมากข้ึน  คือรอยละ  27.80  ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 

 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงในเรื่องการดําเนินกลยุทธทางการตลาดให

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาในตางประเทศไดมากข้ึน  คือรอยละ  25.60  ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 

 ดานการผลิต  พบวา  วิสาหกิจชุมชนมากกวารอยละ  90.00  ไมพบความเสี่ยงในดานการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  เพื่อลดขอกีดกันทางการคา   

สวนระดับเหตุการณของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงในเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตสูงกวาคูแขงใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน  คือรอยละ  25.60  ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 

 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงในเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตสูงกวาคูแขงใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน  คือรอยละ 23.30  ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 

 ดานการตอบสนองตอความตองการของลูกคา พบวา วิสาหกิจชุมชนมากกวารอยละ  90.00  

ไมพบความเสี่ยงในดานกลยุทธในการผูกมัดลูกคา  สามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  และความสามารถในการจัดการระบบขนสงสินคา   

สวนระดับเหตุการณและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงในเรื่องการเรียนรู

และศึกษาขอมูลของลูกคาในกลุมประเทศอาเซียน  ในระดับเทากัน  คือรอยละ  20.00  ซึ่งอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

 ดานการขยายฐานการผลิตและการกระจายสินคา  พบวา  วิสาหกิจชุมชนไมพบความเสี่ยง

สูงสุดในดานการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนเพื่อทําหนาที่ในการจัดสงสินคาในราคายุติธรรม รอยละ  

77.80  

สวนระดับเหตุการณและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  มีความเสี่ยงใกลเคียงกัน  ต้ังแต

รอยละ  20.00  ข้ึนไป   ในหัวขอการศึกษาความเปนไปไดในการขยายตลาดสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (AEC) การจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ต แผนการขยายตลาดสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน การเขารวมงานแสดงสินคาเพื่อเสนอผลิตภัณฑสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการสราง

ตัวแทนจําหนายสินคาเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งอยูในระดับนอยที่สุด 
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สามารถสรปุผลการประเมินความเสี่ยงระดับเหตุการณของความเสี่ยง และระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยง ที่มผีลการประเมินอยูในระดับมาก ดังน้ี 

1.  ดานสินคา ไดแก มีการสรางคุณภาพสินคาใหสูงกวาคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการ

สรางความแตกตางของสินคาใหเหนือกวาคูแขง และมีการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ

และการแปรรูปสินคาใหมีความหลากหลาย 

2. ดานการตอบสนองตอความตองการของลูกคา คือ มีกลยุทธในการผูกมัดลูกคา 

 

สามารถสรุปผลการประเมินความเสี่ยงระดับเหตุการณของความเสี่ยง และระดับความรนุแรง

ของความเสี่ยง ที่มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการผลิต ในหัวขอ มีการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียใหนอยลง 

 

สวนท่ี  2  ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

เติบโตอยางยั่งยืนโดยภาพรวมของวิสาหกิจชุมชน 

  

 ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดให

เปนวิสาหกิจชุมชนจํานวน 10 แหง โดยจะเนนเฉพาะเจาะจงที่ผูบริหารวิสาหกิจชุมชนใหความรวมมือ

ในการตอบแบบสัมภาษณอยางไมมีโครงสราง (Unstructured interview form) ใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball Sampling) สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) ซึ่ง

ประกอบดวยวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี วิสาหกิจชุมชนสหายซัพพลายส วิสาหกิจชุมชนที่ขายผลไมแปรรูป 

คือ วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล วิสาหกิจชุมชนที่ขายสมุนไพร คือ วิสาหกิจชุมชนบานสมุนไพรคุณ

ยายบุญเรือน และวิสาหกิจชุมชนแพรไหม วิสาหกิจชุมชนที่ขายอาหาร คือ วิสาหกิจชุมชนนางฟา 72 

และวิสาหกิจชุมชนจอมทองกาวไกล วิสาหกิจชุมชนดารุลอิบาดะห วิสาหกิจชุมชนขายผักปลอด

สารพิษ คือ วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา และวิสาหกิจชุมชนที่ขาย

ดอกไมประดิษฐ คือ วิสาหกิจชุมชนกลุมสวนผักสามัคคี วิสาหกิจชุมชนที่ขายของเลนเด็ก คือ 

วิสาหกิจชุมชนบานหัตถกรรม 

 

 จากการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยาง

ย่ังยืนโดยภาพรวมของวิสาหกจิชุมชน ผลการประเมินดังตารางที่ 4.6 – 4.20 
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ตารางท่ี  4.6 ความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานการจัดหาวัตถุดิบ 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการจัดหาวัตถุดิบ 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ซื้อจากรานประจํา  ในปริมาณมากเพื่อใหได

ราคาที่ตํ่า  และถามีโอกาสก็จะพยายามหา

ซื้อจากรานใหมที่มรีาคาตํ่ากวาเดิม 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ซื้อจากกลุมเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค 

เชน  มะมวง  มะขาม  สับปะรด  และนํ้าผึ้ง  

เปนตน บางอยางไดจากสวนของตนเองที่

จังหวัดนครนายก  เชน  มะขาม  กลวย   

เปนตน 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

ซื้อจากกลุมเกษตรกรดวยกัน   

เชน  ชิง  ตะไคร  ขา  เปนตน  บางอยางได

จากการปลูกเอง  เชน  ลูกยอ  เปนตน 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ซื้อจากรานเจากรมเปอ  บางอยางซื้อจาก

ตางจังหวัด 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ซื้อจากรานคาทั่วไป  เชน  มะมวง  เปนตน  

ซึ่งมผีลผลิตทั้งป 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ซื้อจากชุมชน  เชน  ขาวเหนียว  นํ้าตาล

โตนด  นํ้าตาลปบ  เปนตน 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห ซื้อจากเครือขายเกษตรกรกลุมเลี้ยงแพะ 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษทวีวัฒนา 

ปลูกเอง  บางอยางซือ้จากโครงการหลวง 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกัสามัคคี ซื้อจากสวนจตุจักร  และสนามหลวงสอง 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ซื้อจากบางโพ  ซอยประชานฤมิตร 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ  มีความเสี่ยงในระดับนอย  เพราะ

มักจะจัดหาวัตถุดิบไดเกือบตลอดป  ในบางฤดูการจัดหาวัตถุดิบบางอยางอาจขาดแคลน วิสาหกิจ

ชุมชนจะแกไขปญหาโดยการขายสินคาตามฤดูกาล  หากวัตถุดิบเกิดความเสียหายในระหวางการ

ขนสง ก็ตองรับผิดชอบคาใชจายเอง  เชน  วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวี

วัฒนา  จะขายสินคาเทาที่จัดหาได  และวิสาหกิจชุมชนสหายซัพพลายส  หากสินคาไดรับความ

เสียหายจากความช้ืน  ก็จะเก็บคืนจากลูกคาถึงแมวาเวลาจะผานไป 2-3 วันก็ตาม 
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ตารางท่ี  4.7  ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการดําเนินงาน  (การผลิต) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการดําเนินงาน (การผลิต) 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส มีสมาชิกรวมกันดําเนินงาน ซึ่งเปนเพื่อนกัน 

โดยแบงหนาที่กันซือ้สินคาแตละอยาง 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ถามีการผลิตจํานวนมาก จะใชกระทะใหญ

และเขาตูอบ  

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

ใชมือในการผลิต โดยใชไมพาย และกะละมงั

ในการผสม ซึง่มสีมาชิกชวยกันในการผลิต 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม มีสมาชิกชวยในการผลิต และเนนความ

สะอาดโดยไมใชเครือ่งจักร 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 มีสมาชิกชวยในการผลิต แตไมไดชวยใน 

การจําหนายสินคา 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล มีสมาชิกชวยในการผลิต โดยใชมือในการผลิต 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีสมาชิกชวยในการผลิต โดยใชมือในการผลิต 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษทวีวัฒนา 

มีสมาชิกชวยในการผลิต โดยใชปุยชีวภาพ 

และไมใชสารเคม ี

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกัสามัคคี มีสมาชิกชวยในการผลิต โดยใชมือในการผลิต 

และมรีานจําหนายเปนของตนเอง 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม สมาชิกในครอบครัวชวยกันผลิต โดยใชมือ

และเครือ่งทุนแรง เชน สวานไฟฟา และเลื่อย 

เปนตน 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (การผลิต) มีความเสี่ยงในระดับนอย 

เพราะมีสมาชิกในกลุมรวมมือกันทํางาน โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบในการผลิตแตละสวน

นอกจากน้ียังพบวาวิสาหกิจชุมชุนสวนใหญใชแรงงานคนในการผลิต  
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ตารางท่ี 4.8 ความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานการดําเนินงาน (ภูมิอากาศ โรคระบาดของพืชและ  

                 สัตว) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการดําเนินงาน  

(ภูมิอากาศ โรคระบาดของพืชและสัตว) 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ในฤดูฝนจะมปีญหาในการขนสง เชน นมกระปองหาก

เปยกฝนจะทําใหเกิดสนิมที่กระปอง ซึง่บางสวนสามารถ

คืนได แตบางสวนตองรบัผิดชอบความเสียหายเอง 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล บางฤดูกาลกลวย และมะขามปอมจะมผีลผลิตนอย ทําให

มีไมเพียงพอในการผลิต 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณ

ยายบุญเรือน 

บางฤดูกาลวัตถุดิบมีราคาแพง แตทางรานไมสามารถปรบั

ราคาข้ึนได 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ไมมีผลกระทบตอการผลิต 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีผลกระทบตอการผลิต เน่ืองจากปลูกผักเองจึงมีตลอด

ทั้งป 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ฤดูฝนจะมปีญหาในการตากวัตถุดิบใหแหง ตองหยุดการ

ผลิตในบางวัน แตสามารถเก็บวัตถุดิบไวได 2 สัปดาหโดย

เก็บใสถุงพลาสติก 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีกรมปศุสัตวมาตรวจโรคระบาดของแพะอยางสม่ําเสมอ 

หากพบปญหาจะนําออกจากฟารมทันท ี

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

ฤดูรอนจะมีแมลงรบกวน และผักบางชนิดเจริญเติบโตชา 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

ไมมีผลกระทบตอการผลิต 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ในอดีตใชแลคเกอรทาไม จึงตองผลิตในวันที่อากาศไมช้ืน 

แตในปจจบุันใชยูรีเทนเคลอืบแทนจึงไมมีปญหาเกี่ยวกับ

ภูมิอากาศ 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (ภูมิอากาศ โรคระบาดของพืชและ

สัตว) มีความเสี่ยงในระดับนอย สวนใหญปญหาในการดําเนินงานจะข้ึนอยูกับภูมิอากาศ เชน 

วิสาหกิจชุมชนจอมทองกาวไกล ผลิตขาวเกรียบวาวตองใชแดดในการตาก หากฝนตกก็ตองหยุด 
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การผลิตในวันน้ัน และวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา ในฤดูรอนจะมี

แมลงรบกวน และผักบางชนิดเจริญเติบโตชา เปนตน 

ตารางท่ี 4.9 ความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนดานการดําเนินงาน (มีผูเช่ียวชาญมาแนะนํา) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการดําเนินงาน (มีผูเชี่ยวชาญมาแนะนํา) 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนํา 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ไปเขารวมอบรมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ในหัวขอการทํา

ปุยหมกัชีวภาพ  

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณ

ยายบุญเรือน 

ไปเขารวมอบรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในหัวขอการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ การเปดรานคาออนไลน และความรู

เกี่ยวกับตลาด AEC  

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม เปนสมาชิกกระทรวงสง เสริมอุตสาหกรรมในกลุม 

Business Plus  ซึ่งเปนการรวมกลุมของผูประกอบการ

ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปเขารวมอบรมในหัวขอ 

การเปดรานคาออนไลน  

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไปเขารวมอบรมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เชน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนตน 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไปเขารวมอบรมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ในหัวขอการเปน

ผูประกอบการรายใหม 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีผูเช่ียวชาญจากกรมปศุสัตวมาตรวจโรคระบาดของแพะ

อยางสม่ําเสมอ 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

สํานักงานเขตเกษตรจังหวัด เขามาแนะนําเกี่ยวกบัโรคพืช 

แจกปุยชีวภาพ และนํ้าสมควันไมกําจัดศัตรูพืช 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

ไมมีผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนํา 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไปเขารวมอบรมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ในหัวขอการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (มีผูเช่ียวชาญมาแนะนํา) มีความเสี่ยง

ในระดับนอย เน่ืองจากไมมีผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนํา เชน วิสาหกิจชุมชนสหายซัพพลายส และ
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วิสาหกิจชุมชนกลุมสวนผักสามัคคี เปนตน แตก็สามารถดําเนินงานได เพราะอาศัยประสบการณและ

ความเช่ียวชาญของสมาชิกในกลุม 

 

ตารางท่ี 4.10 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการตลาด 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการตลาด 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีความเสี่ยงดานการตลาด เน่ืองจากเปนสินคาที่ลกูคา

ใชเปนประจําทุกวัน และเปนลกูคาประจํา 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงแรงงาน 

จะแจงแหลงจําหนายสินคาอยางสม่ําเสมอ เชน วัด

สะพาน เทคโนโลยีสยาม และโรงพยาบาลนครธน เปนตน 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณ

ยายบุญเรือน 

หนวยงานรัฐบาลจะแจงแหลงจําหนายสินคา เชน เมือง

ทองธานี และตลาดนัดตลิ่งชัน เปนตน 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม กลุมเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาตางประเทศ เชน ดูไบ 

อังกฤษ และสวีเดน เปนตน โดยการขายทางออนไลน 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงแรงงาน 

จะแจงแหลงจําหนายสินคา เชน สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไมมีรานประจํา แตจัดจําหนายตามที่หนวยงานรัฐบาลจัด

ใหสวนภาคเอกชนจะติดตอจากนามบัตรที่ไดรับ 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีศูนยวิสาหกิจชุมชนดารุลอิบาดะหเพื่อจําหนายสินคา

ของตนเอง และจัดจําหนายตามหนวยงานที่ทางรัฐบาลจัด

ให เชน จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย กรมตํารวจ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนตน 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

จัดจําหนายตามทีห่นวยงานรัฐบาลจัดให เชน ถนนอักษะ  

เปนตน 

 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

มีรานจัดจําหนายสินคาเปนของตนเอง 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม มีลูกคาประจํามารบัสินคาไปขายตอ โดยลูกคากําหนดตรา

สินคาเปนของตนเอง 
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จากตารางที่ 4.10 พบวา ความเสี่ยงดานการตลาด มีความเสี่ยงในระดับมาก เน่ืองจาก 

มีหลายแหงที่ตองอาศัยหนวยงานรัฐบาลจัดหาสถานที่ในการจําหนายสินคา ไดแก วิสาหกิจชุมชน 

สุภัทรภิบาล วิสาหกิจชุมชนบานสมุนไพรคุณยายบุญเรือน วิสาหกิจชุมชนนางฟา 72 วิสาหกิจชุมชน

จอมทองกาวไกล และวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

 

ตารางท่ี 4.11 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานบุคลากร (ความรวมมือ) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานบุคลากร (ความรวมมือ) 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะเปนเพื่อนเรียน

หนังสือมาดวยกัน 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ไมมีปญหาดานความรวมมือ ซึง่มกีลุมสมาชิกมาชวยใน

การผลิต แตไมถนัดในการจัดจําหนาย 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพร

คุณยายบุญเรอืน 

ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะผลิตและจัดจําหนาย

เอง 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะผลิตและจัดจําหนาย

เอง 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา 72 ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะผลิตและจัดจําหนาย

เอง 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาว

ไกล 

ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะมีการแบงหนาที่การ

ทํางานอยางชัดเจน 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห ไมมีปญหาดานความรวมมือ มกีารฝกเยาวชนจนถึง

ผูสงูอายุมาเรียนรูวิธีการผลิตและการจําหนายสินคา 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะผลิตและจัดจําหนาย

เอง 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะผลิตและจัดจําหนาย

เอง แตเน่ืองจากมีแรงงานที่มฝีมอืนอยจงึมปีญหาใน

การผลิตช้ินงานทีม่ีความปราณีต 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมมีปญหาดานความรวมมือ เพราะผลิตและจัดจําหนาย

เอง 
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 จากตารางที่ 4.11 พบวา ความเสี่ยงดานบุคลากร (ความรวมมือ) ไมมีความเสี่ยง เน่ืองจาก

เปนการผลิตและจัดจําหนายโดยอาศัยแรงงานจากสมาชิกในกลุม เพราะมีการแบงหนาที่การทํางาน

อยางชัดเจน 

 

ตารางท่ี 4.12 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานคูแขงขัน 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานคูแขงขัน 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน เพราะเปนการจัดหาสินคา

แบบครบวงจร เชน นมกระปอง กาแฟผง ใบชา นํ้าเช่ือม 

นํ้าตาล แกวพลาสติก หลอดดูดนํ้า และถุงพลาสติก  

เปนตน 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน เพราะใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพร 

คุณยายบุญเรอืน 

ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน เพราะใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

และไดรับรองมาตรฐาน 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน ถึงแมวาจะมสีมุนไพรหลาย

ย่ีหอ แตไมใชกลุมเปาหมายในระดับเดียวกัน 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน  

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล มีคูแขงบาง แตไมเปนปญหาเน่ืองจากมีจุดขาย เชน ผูขาย

มีอัธยาศัยดี การจัดรานดี มีการจูงใจลูกคา ทําเลที่ต้ัง  

และการแตงกายชุดไทย เปนตน 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน เพราะยังไมมีผูผลิตรายใด 

นํานมแพะมาแปรรูป และใชวัตถุดิบที่เนนปลอดสารพิษ 

เชน นํ้าฮัปตุลเซาะตะห มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เพื่อใชในการฆาเช้ือแบคทีเรีย 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน เพราะเนนคุณภาพ ปลอด

สารพิษและมผีูเช่ียวชาญมาตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน เพราะเปนผูผลิตรายเดียวที่

ขายในตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมมีความเสี่ยงดานคูแขงขัน เพราะมีผูผลิตนอย 
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 จากตารางที่ 4.12 พบวา ความเสี่ยงดานคูแขงขัน ไมมีความเสี่ยง เพราะวิสาหกิจชุมชนสวน

ใหญ ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ รวมทั้งมีเทคนิคในการจูงใจลูกคา เชน มีอัธยาศัยดี  

การจัดรานดี ทําเลที่ต้ัง และการแตงกายชุดไทย เปนตน 

 

ตารางท่ี  4.13 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานอํานาจตอรองและอทิธิพลทัง้ภายในและภายนอก  

                   (การกําหนดราคา) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน 
ดานอํานาจตอรองและอิทธิพลท้ังภายในและภายนอก 

(การกําหนดราคา) 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะถาซื้อที่รานอื่น

ลูกคาตองเสียเวลา และคาใชจายในการเดินทาง 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะเปนกลวยพันธุ

โบราณทีห่ายาก จงึทําใหกําหนดราคาสูงได 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณ

ยายบุญเรือน 

ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เน่ืองจากไมมีคูแขง 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะสามารถ

กําหนดราคาเองได ตามคุณภาพของสินคา 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะสามารถ

กําหนดราคาเองได 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะสามารถ

กําหนดราคาเองไดตามสถานที่จัดจําหนาย 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เน่ืองจากไมมีคูแขง 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะสามารถ

กําหนดราคาเองได 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะวัตถุดิบมาจาก

ทองถ่ิน 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมมีความเสี่ยงดานการกําหนดราคา เพราะสามารถ

กําหนดราคาเองได 

  

จากตารางที่ 4.13 พบวา ความเสี่ยงดานอํานาจตอรองและอิทธิพลทั้งภายในและภายนอก  

(การกําหนดราคา) ไมมีความเสี่ยง เพราะสามารถกําหนดราคาเองได เน่ืองจากวัตถุดิบมาจากทองถ่ิน 

บางแหงไมมีคูแขงและสินคามีคุณภาพ 
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ตารางท่ี 4.14 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการจัดทําบัญชีและดานการเงนิ 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการจัดทําบัญชีและดานการเงิน 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส มีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล มีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

มีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม มีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจายแตไมละเอียด 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไมมีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษทวีวัฒนา 

มีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกัสามัคคี ไมมีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม มีการจัดทําบญัชีรายรบั-รายจายแตไมละเอียด 

  

จากตารางที่ 4.14 พบวา วามเสี่ยงดานการจัดทําบัญชีและดานการเงิน มีความเสี่ยงในระดับ

นอย มีวิสาหกิจชุมชนบางแหงไมมีการจัดทําบัญชี ไดแก วิสาหกิจชุมชนนางฟา 72 วิสาหกิจชุมชน

จอมทองกาวไกลและวิสาหกิจชุมชนกลุมสวนผักสามัคคี  

 

ตารางท่ี  4.15  ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานเทคโนโลยีการผลิต 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานเทคโนโลยีการผลิต 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมใชเทคโนโลยีในการบริการ  

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ใชเครื่องอบแหงในการผลิต 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 
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ตารางท่ี  4.15  ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานเทคโนโลยีการผลิต (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานเทคโนโลยีการผลิต 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษทวีวัฒนา 

ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกัสามัคคี ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต 

  

จากตารางที่  4.15 พบวาความเสี่ยงดานเทคโนโลยีการผลิตไมมีความเสี่ยง เน่ืองจากการ

ผลิตสวนใหญใชแรงงานคนเปนหลัก จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความลาสมัยของเครื่องจักร รวมถึงการ

ซอมแซมบํารุงรักษา มีเพียงวิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาลแหงเดียวที่ใชเครื่องอบแหงในการผลิต 

 

ตารางท่ี  4.16 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานกฎระเบียบ กฎหมายและการสนับสนุนของ  

                   หนวยงานภาครัฐ 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานกฎระเบียบ กฎหมายและการสนับสนุนของ

หนวยงานภาครัฐ 

1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส มีปญหาในดานการจัดเก็บภาษีของหนวยงานภาครัฐซึ่ง

ใชการประเมินในการจัดเก็บ บางครั้งอาจเก็บภาษีเกิน

ความเปนจริง 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล มีความตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  

ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณ

ยายบุญเรือน 

ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ดานการ

ฝกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ การขายสินคา

ออนไลน และการอบรมผูประกอบการทางธุรกิจ 

นอกจากน้ียังไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 

มผช. OMIC (บริษัทรับตรวจสินคาโพนทะเล) และ ECO 

Product directory (สินคารักษโลก) 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม มีความตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  

เรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมายภายในประเทศ เพราะ

ธุรกิจไมสามารถขยายกิจการใหใหญข้ึนได 
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ตารางท่ี  4.16 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานกฎระเบียบ กฎหมายและการสนับสนุนของ  

                   หนวยงานภาครัฐ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานกฎระเบียบ กฎหมายและการสนับสนุนของ

หนวยงานภาครัฐ 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครฐั เชน สถานที่

จัดจําหนาย เปนตน 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล มีความตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  

เรื่อง การจัดทําบญัชี และการจัดทําเว็บไซตเปนของ

ตนเอง 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีความตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ใน

เรื่องการจัดทําโรงเรือนที่มีมาตรฐานปจจุบันยังไมมทีํา

ใหยังไมไดรบัการรับรอง มผช. แตไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานภาครัฐ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

มีสํานักงานเขตสุมตรวจสารพิษ และไดรับเครื่องหมาย 

Q รับรองคุณภาพผลิตภัณฑจากกรมสงเสริมการเกษตร 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

ไมตองการการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่องบารโคด 

  

จากตารางที่ 4.16 พบวา ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ กฎหมายและการสนับสนุนของ

หนวยงานภาครัฐ มีความเสี่ยงอยูในระดับนอย เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนบางแหงยังไมเขาใจในเรื่อง

การจัดเก็บภาษี และยังขาดความรูในดานการออกแบบบรรจุภัณฑ การขายสินคาออนไลน การจัดทํา

บัญชี การจัดทําเว็บไซต และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
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ตารางท่ี  4.17 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการเขาสูตลาด AEC (ตราสินคา) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการเขาสูตลาด AEC (ตราสินคา) 
1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีตราสินคา 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล มีตราสินคา 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

มีตราสินคา 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม มีตราสินคา 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีตราสินคา 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล มีตราสินคา 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีตราสินคา 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษทวีวัฒนา 

มีตราสินคา 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกัสามัคคี มีตราสินคา 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมมีตราสินคา 

  

จากตารางที่ 4.17 พบวา ความเสี่ยงดานการเขาสูตลาด AEC (ตราสินคา) มีความเสี่ยงอยูใน

ระดับนอย เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนบางแหงยังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง ไดแก วิสาหกิจชุมชน

สหายซัพพลายส วิสาหกิจชุมชนนางฟา 72 และวิสาหกิจชุมชนบานหัตถกรรม 

 

ตารางท่ี 4.18 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการเขาสูตลาด AEC (การสงเสรมิการตลาด) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการเขาสูตลาด AEC (การสงเสริมการตลาด) 
1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณ

ยายบุญเรือน 

มีการเตรียมการการสงเสรมิการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC โดยการเขาอบรมเกี่ยวกับ AEC ที่มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
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ตารางท่ี  4.18  ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการเขาสูตลาด AEC (การสงเสรมิการตลาด) (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการเขาสูตลาด AEC (การสงเสริมการตลาด) 
4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม มีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC โดยมีการติดตอจากประเทศกัมพูชาแตเน่ืองจาก

คาเงินไทยสงูกวา จึงทําใหสินคามีราคาแพง และสงผลให

ไมไดรับการสัง่ซื้อ 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห มีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC แตยังไมมีโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา 

ไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกั

สามัคคี 

ไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด 

AEC 

  

จากตารางที่ 4.18 พบวา ความเสี่ยงดานการเขาสูตลาด AEC (การสงเสริมการตลาด) 

วิสาหกิจชุมชนสวนใหญไมมีความตองการในการสงเสริมการตลาดเพื่อเขาสูตลาด AEC มีวิสาหกิจ

ชุมชน เพียง 3 แหง ที่มีความสนใจเขาสูตลาด AEC แตยังไมมีความพรอม ไดแก วิสาหกิจชุมชนบาน

สมุนไพรคุณยายบุญเรือน วิสาหกิจชุมชนแพรไหม และวิสาหกิจชุมชนดารุลอิบาดะห 
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ตารางท่ี 4.19 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการเขาสูตลาด AEC (กลยุทธในการผูกมัดลูกคา) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการเขาสูตลาด AEC  

(กลยุทธในการผูกมัดลูกคา) 
1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC  

แตมีโอกาสเปนไปได เน่ืองจากมีการขายสินคา

ออนไลนที่ใชเปนภาษาอังกฤษ 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษทวีวัฒนา 

ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกัสามัคคี ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพือ่เขาสูตลาด AEC 

  

จากตารางที่ 4.19 พบวา  ความเสี่ยงดานการเขาสูตลาด AEC (กลยุทธในการผูกมัดลูกคา) 

วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพื่อเขาสูตลาด AEC แตมีเพียงวิสาหกิจชุมชน

แพรไหม ที่มีโอกาสเปนไปได เน่ืองจากมีการขายสินคาออนไลนที่ใชเปนภาษาอังกฤษ 

 

ตารางท่ี 4.20 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการเขาสูตลาด AEC (ขยายฐานการจําหนาย) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการเขาสูตลาด AEC  

(ขยายฐานการจําหนาย) 
1. วิสาหกจิชุมชนสหายซัพพลายส ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

2. วิสาหกจิชุมชนสุภัทรภิบาล ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

3. วิสาหกจิชุมชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 
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ตารางท่ี  4.20 ความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชนดานการเขาสูตลาด AEC (ขยายฐานการจําหนาย) (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ดานการเขาสูตลาด AEC  

(ขยายฐานการจําหนาย) 
4. วิสาหกจิชุมชนแพรไหม ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

แตมีโอกาสเปนไปได เน่ืองจากมีการขายสินคา

ออนไลนที่ใชเปนภาษาอังกฤษ 

5. วิสาหกจิชุมชนนางฟา  72 ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

6. วิสาหกจิชุมชนจอมทองกาวไกล ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

7. วิสาหกจิชุมชนดารุลอบิาดะห ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

แตมีความตองการขยายฐานการจําหนาย สูตลาด 

AEC ปจจบุันยังไมไดขยายฐานการจําหนาย เพราะ

ไมมีโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน 

8. วิสาหกจิชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษทวีวัฒนา 

ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

9. วิสาหกจิชุมชนกลุมสวนผกัสามัคคี ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

10. วิสาหกจิชุมชนบานหัตถกรรม ไมมีการขยายฐานการจําหนายเพือ่เขาสูตลาด AEC 

  

จากตารางที่ 4.20 พบวา ความเสี่ยงดานการเขาสูตลาด AEC (ขยายฐานการจําหนาย) 

วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดไมมีกลยุทธในการผูกมัดลูกคาเพื่อเขาสูตลาด AEC แตมีเพียงวิสาหกิจชุมชน

แพรไหม ที่มีโอกาสเปนไปได เน่ืองจากมีการขายสินคาออนไลนที่ใชเปนภาษาอังกฤษ และวิสาหกิจ

ชุมชนดารุลอิบาดะห มีความตองการขยายฐานการจําหนายสูตลาด AEC แตยังไมมีโรงเรือนที่ได

มาตรฐาน 

 

ผลการจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน

พื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี 

 

หลังจากไดนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยาง

ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ไปสํารวจภาคสนามโดยการใชแบบ

ประเมินความเสี่ยง และแบบสัมภาษณ กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี จํานวน 90 แหง และ

บางสวนไดขอมูลจากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร แลวนําผลมาสังเคราะห

ขอมูล หลังจากน้ันคณะผูวิจัยจึงไดนําขอมูลมาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลตาม
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ข้ันตอนตาง ๆ ประกอบดวย ระบบบริหารจัดการขอมูลระบบ ไดแก การบริหารจัดการผูดูแลระบบ 

ระบบการบริหารจัดการเขต การบริหารจัดการบริการ การบริหารจัดการประเภทสินคา การบริหาร

จัดการสินคา/ผลิตภัณฑ และการจัดการความเสี่ยง ผูวิจัยไดทําการถายโอนไปยังตําแหนงของเว็บไซต

ที่ http://dit.dru.ac.th/home /004/thonburi/index.php  โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ การ

ออกแบบสวนนําเขา (Input Design) การออกแบบสวนนําออก (Output Design) และการออกแบบ

รายงาน (Report Design) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. การออกแบบสวนนําเขา เปนการออกแบบหนาจอหรือฟอรมสําหรับรับขอมูลเขาสูระบบ

ฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อรองรับ

การเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรีโดยแบงออกเปนดังน้ี 

   1.1 สวนนําเขาขอมูลสําหรับการลงช่ือเขาใชงานระบบ ดังภาพที่ 4.1 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ฟอรมสําหรับลงช่ือเขาใชงานระบบ 

 

 จากภาพที่ 4.1 เปนฟอรมสําหรับลงช่ือเขาใชงานระบบ โดยผูใชตองกรอกช่ือผูใช 

และรหัสผานที่ถูกตองจึงจะเขาใชงานระบบ 
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 1.2 สวนนําเขาขอมูลสําหรับการเพิ่มผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 4.2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ฟอรมสําหรับการเพิม่ผูดูแลระบบ 

 

 จากภาพที่ 4.2 เปนฟอรมสําหรับการเพิ่มผูดูแลระบบ เพื่อสําหรับการเขาใชงาน

ระบบ 

 

 1.3  สวนนําเขาขอมูลระบบ เปนสวนที่ใชสําหรับจัดการขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของภายใน

ระบบ โดยจําแนกออกเปนหัวขอปลีกยอยดังน้ี 

  1.3.1 สวนจัดการขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูลเขต ขอมูลการบริการ ขอมูล

ประเภทสินคา ขอมูลสินคา/ผลิตภัณฑ ขอมูลการจัดการความเสี่ยง และขอมูลสมาชิก 

มีรายละเอียดดังน้ี 
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   1) สวนจัดการขอมูลเขต ดังภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ฟอรมเพิม่ขอมลูเขต 

 

 จากภาพที่ 4.3 เปนฟอรมสําหรับการเพิ่มขอมูลเขต ซึ่งสามารถแกไข ลบขอมูลได 

เพื่อสําหรับการเขาใชงานระบบ 

 

   2) สวนจัดการขอมูลการบริการ ดังภาพที ่4.4 

    

 
 

ภาพที่ 4.4 ฟอรมเพิม่ขอมลูการบรกิาร 
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  จากภาพที่ 4.4 เปนฟอรมสําหรับการเพิ่มขอมูลการบริการ ซึ่งสามารถแกไข ลบ

ขอมูลได เพื่อสําหรับการเขาใชงานระบบ 

 

     3) สวนจัดการขอมูลประเภทสินคา  

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ฟอรมเพิม่ขอมลูประเภทสินคา 

 

  จากภาพที่ 4.5 เปนฟอรมสําหรับการเพิ่มขอมูลประเภทสินคา ซึ่งสามารถแกไข  

ลบขอมูลได เพื่อสําหรับการเขาใชงานระบบ 
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  4) สวนจัดการขอมูลสินคา และผลิตภัณฑ  

 

 
 

ภาพที่ 4.6 ฟอรมเพิม่ขอมลูสินคาและผลิตภัณฑ 

 

  จากภาพที่ 4.6 เปนฟอรมสําหรับการเพิ่มขอมูลสินคาและผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถแกไข 

ลบขอมูลได เพื่อสําหรับการเขาใชงานระบบ 
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  5) สวนจัดการขอมูลการจัดการความเสี่ยง 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 ฟอรมเพิม่ขอมลูการจัดการความเสี่ยง 

 

  จากภาพที่ 4.7 เปนฟอรมสําหรับการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสามารถแกไข ลบขอมลูได 

เพื่อสําหรบัการเขาใชงานระบบ 

 

 6) สวนจัดการขอมูลสมาชิก 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 ฟอรมเพิม่ขอมลูสมาชิก 
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 จากภาพที่ 4.8 เปนฟอรมสําหรับจัดการขอมูลสมาชิก ซึ่งสามารถแกไข ลบขอมูลได เพื่อ

สําหรับการเขาใชงานระบบ 

 

 2.  การออกแบบสวนนําออก เปนการออกแบบรูปแบบของหนาจอแสดงผลขอมูลในระบบ

ระบบฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อใช

แสดงขอมูลตาง ๆ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 2.1 สวนนําออกสําหรับผูเขาชมทั่วไป และสมาชิก โดยการคลิกเลือกคนหาขอมูลที่

ตองการ แบงเปน 3 สวน ไดแก การคนหาขอมูลจากเขต ประเภทสินคา และบริการ ดังภาพที่ 4.9 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 สวนนําออกสําหรับผูเขาชมทั่วไป และสมาชิก (หนาแรก) 
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ภาพที่ 4.10 สวนนําออกสําหรับผูเขาชมทั่วไป และสมาชิก (รายการวิสาหกจิชุมชน) 
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ภาพที่ 4.11 สวนนําออกสําหรับผูเขาชมทั่วไป และสมาชิก (รายละเอียดของวิสาหกจิชุมชน) 

 

 2.2 สวนนําออกสําหรบัผูดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 สวนนําออกสําหรับผูดูแลระบบ 
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 3.  สวนการออกแบบรายงาน ประกอบดวยจํานวน 6 รายงาน ไดแก รายงานจํานวนผูดูแล

ระบบ รายงานจํานวนเขต รายงานจํานวนบริการ รายงานจํานวนประเภทสินคา รายงานจํานวนสินคา 

และรายงานจํานวนสมาชิก มีรายละเอียดดังน้ี 

  3.1 รายงานจํานวนผูดูแลระบบ ประกอบดวยขอมูลช่ือ-สกุล Username E-mail เบอร

โทรศัพท วันที่เพิ่มขอมูล ดังภาพที่ 4.13 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 รายงานจํานวนผูดูแลระบบ 

 

  3.2 รายงานจํานวนเขต ประกอบดวยขอมูลรายช่ือเขต และวันที่เพิ่มขอมูล ดังภาพ 

ที่ 4.14 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 รายงานจํานวนเขต 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 84 

  3.3 รายงานจํานวนบริการ ประกอบดวยขอมูล ช่ือบริการ และวันที่เพิ่มขอมูล ดังภาพ 

ที่ 4.15 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 รายงานจํานวนบริการ 

 

  3.4 รายงานประเภทสินคาจํานวนสินคา ประกอบดวยประเภทสินคา และวันที่เพิ่ม 

ดังภาพที่ 4.16 

   

 
 

ภาพที่ 4.16 รายงานประเภทสินคา 
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 3.5 รายงานจํานวนสินคา ประกอบดวยขอมูล ภาพสินคา รายละเอียดสินคา เขต 

ประเภทบริการ ประเภทสินคา ดังภาพที่ 4.17 

 

 
 

ภาพที่ 4.17 รายงานจํานวนสินคา 

 

 3.6 รายงานจํานวนสมาชิก ประกอบดวยขอมูล ช่ือ – สกุล Username e-mail เบอร

โทรศัพท วันที่เพิ่มขอมูล  ดังภาพที่ 4.18 

 

 
 

ภาพที่ 4.18 รายงานจํานวนสมาชิก 

 




