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บทท่ี  5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยาง

ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี สามารถสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะได

ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค  2  ประการ  ดังน้ี 

1.  เพื่อนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกตและขยายผลใหกับ 

วิสาหกจิชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  เพื่อรองรบัการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุร ี

2. เพื่อจัดทําฐานขอมลูความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นทีฝ่งธนบุรี   

เพื่อรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบรุ ี

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน  คือ  เปนการวิจัยที่เนนเชิงปริมาณและนําการวิจัยเชิง

คุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจัย  โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนวิสากิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ  และประกอบการจริงในฝงธนบุรี  จํานวน  90  แหง   

 สวนตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพ  กําหนดใหเปนวิสาหกิจชุมชน  จํานวน  10  แหง  โดยเนนที่

ผูบริหารวิสาหกิจชุมชน  ในการตอบแบบสัมภาษณอยางไมมีโครงสราง  สําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1.  เพื่อนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกตและขยายผลใหกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี   

มีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

87 
 

ตารางท่ี 5.1 สรปุผลแบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชน 

แบบประเมินความเสี่ยง เสี่ยงนอยท่ีสุด เสี่ยงนอย 

ดานความพอประมาณ สมาชิกสวนใหญเขาใจการทํางาน

ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการและสมาชิกมีความรู

ดานการจัดการธุรกจิ 

ดานความมีเหตุผล -มีความพรอมในการผลิตสินคาและ

บริการ 

-มีการประมาณการวัตถุดิบที่ใชใน

การผลิต 

การกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก  

ดานการสรางภูมิคุมกัน   -มีวิธีการผลิตสินคาโดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

-มีการผลิตสินคาที่สงผลตอสุขภาพที่

ดีของสมาชิก 

-มีการนํารายงานผลทางการเงินไป

ใชประโยชน 

-วิธีแกไขผลกระทบจากโรคระบาด

ของพืชและสัตวเพื่อการผลิตสินคา

และบริการ 

ความเสี่ยงดานความ (รอบ) รู

คูคุณธรรม   

มีความซื่อสัตยตอลูกคาในการ

ดําเนินธุรกิจ 

มีการตรวจสอบภายในโดย 

นักวิชาชีพที่มีความรู 

ดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (ดานสินคา)   

-มีการสรางคุณภาพสินคาใหสูงกวา

คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

-มีการสรางความแตกตางของสินคา

ใหเหนือกวาคูแขง 

-มีการพัฒนาขีดความสามารถใน

การใหบริการและการแปรรูปสินคา

ใหมีความหลากหลาย 

การพัฒนาตราสินคาใหเปนที่รูจัก 

ดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน   

(ดานการตลาด)   

มีการเนนการแขงขันในดานคุณภาพ

มากกวาราคา 

มีการดําเนินกลยุทธทางการตลาด

ใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาใน

ตางประเทศไดมากข้ึน 

ดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (ดานการผลิต)   

มีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตให

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อลดขอกีด

กันทางการคา 

มีเทคโนโลยีในการผลิตสงูกวา

คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

88 
 

ตารางท่ี 5.1 ตารางสรุปผลแบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน (ตอ) 

แบบประเมินความเสี่ยง เสี่ยงนอยท่ีสุด เสี่ยงนอย 

ดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (ดานการตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคา)   

-มีกลยุทธในการผูกมัดลูกคา 

-สามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคาไดอยาง

รวดเร็ว 

มีการเรียนรูและศึกษาขอมลูของ

ลูกคาในกลุมประเทศอาเซียน 

ดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (ดานการขยายฐาน

การผลิตและการกระจาย

สินคา)   

มีการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

ทําหนาที่ในการจัดสงสินคาในราคา

ยุติธรรม 

มีการสรางตัวแทนจําหนาย

สินคาเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน  

 

 

 จากตารางที่  5.1  สรุปผลแบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน  ไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานความพอประมาณ  พบวา  วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดไมมี

ความเสี่ยง  ในหัวขอสมาชิกมีความเขาใจการทํางานของคณะกรรมการ    เพราะเปนกิจการที่มีขนาดเล็ก  

 จึงสามารถประสานงานกันไดทั่วถึง  แตในสวนที่ควรปรับปรุง  คือ  หัวขอคณะกรรมการและสมาชิกมีความรู

ดานการจัดการธุรกิจ  เพราะสมาชิกบางคนเปนแมบาน  มีการศึกษานอย  จึงไมมีความรูดานการจัดการธุรกิจ 

 2. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานความมีเหตุผล  พบวา  วิสาหกิจชุมชนสวนใหญ  

มีความพรอมในการผลิตสินคาและบริการและมีการประมาณการวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  เพราะ  มีการจัดหา

วัตถุดิบจากวิสาหกิจชุมชนดวยกันเอง  และบางสวนมีการปลูกเองในครัวเรือน  จึงสามารถผลิตสินคาและ

บริการไดอยางสม่ําเสมอ  แตในสวนที่ควรปรับปรุง  คือ  การกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก  ซึ่งวิสาหกิจ

ชุมชนสวนใหญมีความตองการกูเงินจากแหลงภายนอก  แตยังไมไดรับการสนับสนุน  เน่ืองจากยังไมมีความ

นาเช่ือถือและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันอยางเพียงพอ  

 3. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานการสรางภูมิคุมกัน  พบวา  วิสาหกิจชุมชนสวนใหญมี

วิธีการผลิตสินคาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและมีการผลิตสินคาที่สงผลตอสุขภาพที่ดีของ

สมาชิก  เชน  วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษก็จะไมใชสารเคมีในการกําจัดแมลงและวัชพืช  โดยใช

แรงงานคนในการกําจัดวัชพืช  และใชปุยชีวภาพ  แตในสวนที่ควรปรับปรุง  คือ การนํารายงานทางการเงินไป

ใชประโยชน  และวิธีแกไขผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตวเพื่อการผลิตสินคาและบริการ  เพราะ

สมาชิกบางสวนทําบัญชีอยางงาย  ไมไดลงรายละเอียดชัดเจน  จึงไมไดมีการนํางบการเงินไปใชประโยชน   

สวนวิสาหกิจชุมชนสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตวเพื่อการผลิตสินคาและบริการ  

จึงไมเห็นความสําคัญของวิธีการแกไขผลกระทบดังกลาว 
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 4. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานความ (รอบ) รูคูคุณธรรม  พบวา  วิสาหกิจชุมชน

ทั้งหมดมีความซื่อสัตยตอลูกคาในการดําเนินธุรกิจ  โดยการขายสินคาที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม  แตในสวน

ที่ควรปรับปรุง  คือ  มีการตรวจสอบภายในโดยนักวิชาชีพที่มีความรู  เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนเปนกิจการที่มี

ขนาดเล็ก  มสีินทรัพยสุทธิ  และกําไรในจํานวนที่ไมมากนัก  จึงไมเห็นความสําคัญของการตรวจสอบภายใน

โดยนักวิชาชีพ 

 5. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ดานสินคา)  พบวา  

วิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีการสรางคุณภาพสินคาใหสูงกวาคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีการสรางความ

แตกตางของสินคาใหเหนือกวาคูแขง และมีการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการและการแปรรูปสินคา

ใหมีความหลากหลาย โดยเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคาให

เหนือกวาคูแขง รวมถึงการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลาย แตในสวนที่ควรปรับปรุง  คือ  การพัฒนาตรา

สินคาใหเปนที่รูจัก เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนบางแหงยังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง จะเปนเพียงผูผลิตสินคา

เพื่อสงไปใหกับตัวแทนจําหนาย 

 6. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ดานการตลาด)  พบวา

วิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีการเนนการแขงขันในดานคุณภาพมากกวาราคา เพราะวิสาหกิจชุมชนบางแหงผลิต

สินคาที่มีความสดใหมเองและปลอดสารพิษ ทําใหสามารถขายสินคาที่มีคุณภาพในราคาที่ไมแพง แตในสวนที่

ควรปรับปรุง  คือ มีการดําเนินกลยุทธทางการตลาดใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาในตางประเทศ เน่ืองจาก

วิสาหกิจชุมชนสวนใหญขาดความรูทางดานภาษาอังกฤษในการขายสินคาออนไลน ทําใหไมสามารถเขาถึง

ลูกคากลุมอาเซียนได 

 7. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ดานการผลิต) พบวา

วิสาหกิจชุมชนมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อลดขอกีดกันทางการคาเน่ืองจาก

วิสาหกิจชุมชนทุกแหงใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ และไมมีการใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมากนัก จึงสงผล

ใหสินคาที่ไดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตในสวนที่ควรปรับปรุง  คือ มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงกวาคูแขงใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน  เ น่ืองจากวิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนในการ ดําเนินงานนอยทําให ไมสามารถ 

ซื้อเครื่องจักรที่มีราคาแพงมาใชในการผลิตสินคาได 

 8. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ดานการตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคา) พบวา มีกลยุทธในการผูกมัดลูกคา และสามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนมีความจริงใจใหกับลูกคาโดยมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ทําใหทราบความตองการของลูกคาเพื่อผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของลูกคา และสามารถสงสินคาได

ทันเวลา แตในสวนที่ควรปรับปรุง  คือ การเรียนรูและศึกษาขอมูลของลูกคาในกลุมประเทศอาเซียน เน่ืองจาก
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วิสาหกิจชุมชนยังขาดขอมูลของลูกคาในกลุมอาเซียน อีกทั้งยังขาดทักษะทางดานภาษาในการติดตอซื้อขาย

สินคาและบริการ 

 9. ผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ดานการขยายฐานการ 

ผลิตและการกระจายสินคา)  พบวา มีการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนเพื่อทําหนาที่ในการจัดสงสินคาในราคา

ยุติธรรม เน่ืองจากวิสาหกจิชุมชนมีคาใชจายในการโฆษณาและมคีาใชจายในการเชาสถานทีจ่ําหนายสินคาไม

สูงมาก รวมถึงมผีูบริโภคมารบัสินคายังแหลงผลิตเอง จงึทําใหขายสินคาในราคายุติธรรม แตในสวนที่ควร

ปรับปรงุ  คือ มีการสรางตัวแทนจําหนายสินคาเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เน่ืองจากไมมีหนวยงาน

สนับสนุนในการหาตัวแทนจําหนายสินคาเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวิสาหกจิชุมชนบางแหงยังไมมี

เว็บไซตในการขายสินคาออนไลน จงึทําใหขาดโอกาสในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 2 เพื่อจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. การออกแบบฐานขอมูล แฟมตารางภายในฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี มีทั้งสิ้น 6 แฟมตาราง 

ประกอบดวย 

 1.1 แฟมตารางขอมูลสิทธิการใชงาน ใชเก็บขอมูลสิทธิการใชงาน 

 1.2 แฟมตารางผูใช ใชเก็บขอมูลผูใชทั้งผูดูแลระบบและสมาชิก 

 1.3 แฟมตารางเขต ใชเก็บขอมูลเขต 

 1.4 แฟมตารางบริการ ใชเก็บขอมูลบริการ 

 1.5 แฟมตารางประเภทสินคา ใชเก็บขอมูลประเภทสินคา 

 1.6 แฟมตารางสินคา ใชเก็บขอมูลสินคา 

 2. การพัฒนาฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  

เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี แบงออกเปน 3 สวน คือ การออกแบบสวนนําเขา (Input Design) 

การออกแบบสวนนําออก (Output Design) และการออกแบบรายงาน (Report Design) สวนของ

ระบบปฏิบั ติการ (Operating System) ผูพัฒนาได เลือกระบบปฏิบั ติการตระกูล  Unix  

คือ ระบบปฏบัติการ CentOS Linux ใชเปนเครื่องบริการเว็บ (Server) ในการทดสอบระบบ อีกทั้งเปน

ระบบปฏิบัติการโอเพนซอรสมาซึ่งสะดวกในการปรับเปลี่ยนการทํางานตางๆ และสวนของเครื่องรับ (Client) 

หรือเครื่องที่ใชพัฒนาจะเลือกใชระบบปฏิบัตการตระกูล Microsoft Windows โดยจําลองเว็บเครื่องบริการ

เว็บ (Web Server) ในเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Apache สวนโปรแกรมสรางเว็บเพจใชโปรแกรม 

PHP, HTML/XHTML เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous Javascript And XML) เทคโนโลยี CSS 

(Cascading Style Sheet) และภาษา Javascript ดานการติดตอสื่อสารกับฐานขอมูลใชโปรแกรมMySQL 

เพื่อเรียกดูและปรับปรุงแกไขขอมูลในฐานขอมูล 
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การอภปิรายผล 

 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยาง

ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. ผลจากการวิจัยการนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและ

ขยายผลใหกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี  เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ซึ่งสอดคลองกับ 

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

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน  ในจังหวัดจันทบุรี”   ผลการวิจัยพบวา การใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน  

เนนการจางงาน  ความประหยัด  ซื่อสัตย  และความสามัคคีปรองดอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งสอดคลองกับ 

พระพัฒนพิสุทธ์ิ อินฺทวีโร (วงเวียน)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การทํานาขาวอินทรียตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของโรงเรียน ชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา เปนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชในวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรม โดยการนําหลักการวิธีการตางๆที่พระองคทรงใหแนวทางไว

มาปรับใชใหเขากับสังคมเกษตรที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมสังคมศาสนาเปนตนทุนเดิมอยูแลว  ทําใหเกษตรกร

สามารถเขาใจและรูถึงปญหาการทํานาแบบเคมี  รวมถึงการเขาใจถึงการอยูรวมกันกับธรรมชาติในแบบที่ตอง

พึ่งพาอาศัยกัน  และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ

สํานักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมไดทําการวิจัยเรื่อง  “สภาพการณและระดับความสามารถของกรรมการบริหาร

ในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบวา

งานวิจัยเสนอใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการพัฒนาประธานและกรรมการบริหาร

วิสาหกิจชุมชนใหมีความรูและความสามารถในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง 

เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน ซึ่งสอดคลองกับ ชลิดา เพียรสรางไดทําการวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด”  (2554 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ความพอประมาณ พออยู พอกิน รองลงมา ไดแก การที่เราไม

ทะเยอทะยานจนเกินความสามารถของตนเอง และการดําเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง นอกจากน้ันยังได

แสดงความคิดเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงมีไวใหแกประชาชนชาวไทย สวนการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเปนการวาง

แผนการใชจาย และการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองในครัวเรือน ในสวนการประกอบอาชีพจะนํามาใชในดาน

การเกษตร สงเสริมกลุมอาชีพที่มีอยูเดิม และในแงของความสัมพันธในชุมชน กลุมตัวอยางมีการรวมกลุม 

ตาง ๆ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหมีความสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกัน แมกลุม
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ตัวอยางมีปญหาบางในบางสวน คือ การขาดงบประมาณ และขาดความรูในการดําเนินงาน ซึ่งจะตองไดรับ

ความรวมมือจากภาครัฐ องคกรเอกชน และคนในชุมชน รวมกันแกไขปญหา เมื่อกลุมตัวอยางไดนําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชทาใหชีวิตการเปนอยูของคนในชุมชนดีข้ึน มีระบบการจัดการ การวางแผนการใชจาย 

และมีการนําเอามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ ชฎากาญจน เจริญรบ และคณะ ไดทําการ

วิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” (2551 : 1-5)  ผลการวิจัย พบวา  

การนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวจะชวยใหวิสาหกิจ

ชุมชนมีประสิทธิภาพในทุกดาน ทั้งการลดตนทุนการผลิต การประกันความเสี่ยง ตลอดจนไดองคความรูเพื่อ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนใหเขมแข็ง และสิ่งที่สําคัญน้ันการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินการกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนจะสงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรมที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินกจิกรรม

พัฒนาอาชีพและความเปนอยูใหพึ่งพาตนเองได และปจจัยที่ทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอพระสมทุรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ ประสบผลสําเร็จไดแก ความสามัคคีของสมาชิกที่ตองการรวมมือกัน สมาชิกตองมีความ

ซื่อสัตยในกรณีที่มีการกําหนดราคาสินคารวมกัน โดยไมมีสมาชิกคนใดขายตํ่ากวาราคาที่กําหนดไวนอกจากน้ัน

การที่สมาชิกมีการเรียนรูจากเครือขายจะชวยใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ซึง่นอกจากจะทาํ

ใหเกิดเครือขายในการผลิตการจําหนายแลวยังมีการถายทอดเทคโนโลยีอีกดวย ขอเสนอแนะสําหรับการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

    1.1  การใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนเพื่อนําไปใชไดน้ัน ควรมีกระบวนการที่

หลากหลายและสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมใหนําไปใชได หากมีการใหขอมูลเพียงความรูเพียง

อยางเดียวน้ันอาจไมสามารถสงผลถึงการนําไปใชได 

              1.2  ควรมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนแลวจัดกิจกรรมสะทอน

ผลใหแตละกลุมวิสาหกิจไดทราบผลการประเมินของตนเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงตอไป 

 1.3  ชุมชนควรมีกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคี และสรางความเขาใจและใหเห็น

ความสําคัญของความซื่อสัตยตอกันเพราะเปนเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของจิตติ กิตติเลิศไพศาล  กัลยา กิตติเลิศไพศาล  และภคพล คติวัฒน ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร” ผลการวิจัยพบวา การเขามาของกระแส

โลกาภิวัตน ทุน และการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ ภายใตนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และนโยบาย

การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนเงื่อนไขภายนอกที่สําคัญที่ทําใหวิสาหกิจชุมชนผายอมคราม 

ของทั้งสองชุมชนที่ศึกษาประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ รวมทั้งเงื่อนไขภายในของชุมชนเองเปนปจจัย

สําคัญอีกประการหน่ึงที่สงผลใหวิสาหกิจชุมชนทั้งสองประสบผลสําเร็จ 
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 2. ผลการจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝง

ธนบุรี เพื่อรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ซึ่งประกอบดวยขอมูลดูแลระบบ ขอมูลเขต ขอมูลบริการ

ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลสินคา และสมาชิก ซึ่งสามารถคนหาขอมูลไดจากเขต ประเภทสินคา และบริการ 

ในสวนของการประมวลผลขอมูลสามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลไดสะดวก และไมซับซอน มีความรวดเร็ว

ในการสืบคนและเขาถึงขอมูล มีการรักษาความปลอดภัยและการกําหนดสิทธ์ิการใชงาน ในสวนของการ

แสดงผลขอมูลไดถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน  

กรมสงเสริมการเกษตร (2559 : 1) ซึ่งไดจัดทําระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน สรุปไดวา ระบบประกอบดวย

ขอมูลผูดูแลระบบ ขอมูลเขต ขอมูลบริการ ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลสินคา แตมีบางสวนไมสอดคลอง ไดแก 

ขอมูลรูปภาพสินคาและบริการ ขอมูลสมาชิก และการจัดการความเสี่ยง รวมถึงขอมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 

 จากผลวิจัย การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของ

วิสาหกจิชุมชนรองรับการเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี เพือ่ใหไดประโยชนสูงสุดจากงานวิจัย และนําไป

ประยุกตใช มีขอเสนอแนะจากการวิจัยได ดังน้ี 

1. ควรปรับปรุงฐานขอมลูวิสาหกิจชุมชนใหมีทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

2. ควรเนนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการเพิ่มจํานวนประชากรวิสาหกิจชุมชนใหมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไปม ีดังน้ี 

1. ควรศึกษาวิสาหกิจชุมชนในเขตอื่นๆ เพิ่มเติม 

 2. ควรศึกษาการขายสินคาของวิสาหกิจชุมชนในกลุมประเทศนอกเหนือจากกลุมประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียน  

3.  ควรศึกษาดานอื่นๆ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 




