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บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน ใน
กรุงเทพมหานคร  ประชากร คือ วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และมีการจัดตั้งบนพื้นที่ฝั่ง
ธนบุรีในกรุงเทพมหานคร จ านวน 138 แห่ง  ตัวอย่างของการวิจัยมีจ านวน 58 แห่ง แบ่งตามสัดส่วนของวิสาหกิจชุมชนใน
แต่ละเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีและใช้การสุ่มแบบง่ายจากตารางเลขสุ่ม เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความเสี่ยง  
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1.)  
ลักษณะการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร   จากการศึกษาผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนของ
กรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีจ านวน 138 แห่งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนหรือเคยจดทะเบียนแล้วมิได้มาต่อทะเบียนซึ่งจะต้องมีการต่อทะเบียนทุกปีมีจ านวนหนึ่ง ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการด าเนินงาน พบว่าวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนดังกล่าวมีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง อย่างไ รก็ตาม
จ านวนวิสาหกิจชุมชนมีแนวโน้มจะลดลง เนื่องจากไม่มาด าเนินการต่อทะเบียนหรอืมีการด าเนินการในลกัษณะวิสาหกิจบุคคล จึง
มิใช่วิสาหกิจชุมชน ในส่วนของการการเลิกกิจการของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เนื่องจากการอิ่มตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ซ้ าๆ 
และไม่ค่อยมีคุณภาพ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในด้านการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนมีหลายประการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนหลาย
แห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และวิสาหกิจชุมชนขาดแผนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนตามล าดับระยะเวลา 2.)จากการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
นั้น วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความเสี่ยงด้านความพอประมาณ ในเรื่องการก าหนดขั้นตอนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน ความเสี่ยงด้านความมีเหตุผลในเรื่องการมีสถานที่จัดจ าหน่ายเป็นของวิสาหกิจชุมชนเอง ความเสี่ยงด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเรื่องความรู ้ความเข้าใจและการปฏบิัติเพื่อประเมนิความเสี่ยงของกิจการและความเสี่ยงด้านความรอบรู้ คู่คุณธรรม ใน
เรื่องการตลาดและลูกค้า การผลิตสินค้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมี และเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

ค าส าคัญ : การประเมินความเสี่ยง, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจชุมชน 
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Abstract 
 

          The purposes of this research were to assess the risk compatible with Sufficiency Economy 
Philosophy of community enterprise in Bangkok.  The population was 138 registered community 
enterprises in Thonburi area, Bangkok.  The sample was 58 enterprises for  this  research, which were 
randomly selected using a Table of Random Number.  The determined sample size was calculated 
according to the proportion of the number of enterprise within each community in Thonburi area.  The 
instrument was a risk assessment form.  The data were analyzed using descriptive statistics for 
percentage and mean.  The findings revealed that  1) the characteristic and operation  of community 
enterprise in Bangkok were operated continuity. Trend  of community enterprise number in Bangkok 
was decreased. Some community enterprise were gave up because made the same products and less 
of quality. 2) most community enterprises in Bangkok had risk in moderation for setting production 
standard, risk in reasonableness for having their own stores, risk in developing self-immunity for gaining 
knowledge and understanding in evaluating the risk of the businesses, risk in knowledge along with 
morality in marketing and customer, producing products with chemical contamination, and community 
enterprise budget were at the highest level.  
 

Keywords : Risk management, Sufficiency Economy Philosophy, Community enterprise.  
 

บทน า    
 วิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่สุดที่จะเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน
เหล่านีป้ระกอบการโดยชุมชนเพื่อการจัดการทุนของชุมชน   อย่างสร้างสรรค์และพึ่งตนเอง ปกติจะเป็นรูปแบบการประกอบการ
ขนาดย่อม (small community enterprise) ที่มีสมาชิกมากกว่า 15 คน และขนาดจิ๋ว (micro community enterprise) ซึ่งจะ
มีสมาชิกอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 คน การที่จะจัดการทุนของชุมชน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางวัตถุ ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ทุนที่เป็นผลผลิต เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นเครือญาติพี่น้อง และ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในชุมชน การจัดการทุนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องการวิธีการจัดการ ซึ่งไม่
แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป และบางครั้งต้องแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน  วิสาหกิจชุมชน นอกจาก
จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือท ากิจกรรมเพื่อพึ่งตนเอง รวมทั้งเป้าหมายเพื่อความอยู่รอด แล้วยังคงต้องบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับ
การตลาด การผลิต และสร้างผลก าไรจากการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนให้มีแนวทางการจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองและเติบโตอย่างมั่นคง ดังเช่น งานวิจัยของ อภิชัย  พันธเสน และคณะ (2545) ท าการส ารวจกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศ พบว่า มีการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  9 ข้อ ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ 
  1) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  2) เน้นการใช้วัสดุทุกชนิดอย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่า 
  3) เน้นการสร้างงานเป็นหลัก โดยไม่ใช้เครื่องจักรมาแทนแรงงานโดยไม่จ าเป็น ยกเว้น ถ้าไม่ท าเช่นนั้น
ผลิตภัณฑ์จะเสียหาย 
  4) มีการผลิตที่สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
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  5) ไม่ควรโลภเกินไปหรือมุ่งก าไรระยะสั้นเป็นหลัก 
  6) มีความซื่อสัตย์ในการประกอบการ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแรงงาน และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
  7) กระจายความเสี่ยงโดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย หรือมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดได้ 
  8) มีการบริหารความเสี่ยงต่ า โดยมุ่งใช้เงินทุนภายในกลุ่มเป็นหลัก โดยไม่ก่อหนี้จนเกินความสามารถในการ
จัดการ 
  9) ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และผลิตสินค้าที่ตอบสนองตลาดในท้องถิ่น ภูมิภาค และตลาดต่างประเทศ   
 ทั้งนี้ แนวความคิดของการประเมินความเสี่ยงเริ่มมีการพัฒนาและการผลักดันให้เป็นแนวทางของกระบวนการจัดการ
แบบองค์รวมขององค์การต่างๆ ดังเช่น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับที่ 4429 (2555) เรื่องก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยที่การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดย
ก าหนดให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 31000-2555) การประเมินความเสี่ยงจึงถูกใช้เป็นเข็มทิศน าทางให้องค์การมีการ
บริหารปัจจัย การด าเนินงานและควบคุมกิจกรรมระหว่างกระบวนการ รวมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่
ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหายเพื่อใหร้ะดับและขนาดของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับ
ได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ รวมทั้งกระทรวง
อุตสาหกรรม (2556)  ได้จัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.9999 เล่ม 1-2556 ก าหนดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทั้ง 2 แนวทางจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงที่สามารถน ามาใช้งานได้
โดยเฉพาะกับชุมชนชนบทของไทยเป็นการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นหน่วย
ธุรกิจฐานรากท่ีแท้จริงของสังคมเกษตรกรไทยผนวกกับการศึกษาวิจัยการพัฒนาต้นแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการ บูรณาการความเสี่ยงทางธุรกิจและบริบทของวิสาหกิจชุมชน ขณะนี้ได้มีการสร้างตัวแบบประเมินความ
เสี่ยงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Risk Assessment Management Sufficiency Economy Philosophy : RAM-SEP) ซึ่ง
ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ.2556 (วรารัตน์  เขียวไพรี, 2558)  และน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณแล้ว ดังนั้นการสร้าง
องค์ความรู้และเครื่องมือในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถ
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง และการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องม าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งได้ในที่สุด 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
  1.  เพื่อประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร   
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กรอบแนวคิดการวิจัย   
   

 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

  

   
   

แนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยง 

มอก. 31000-2555 

 บริบทและความเสี่ยง 
ของวิสาหกิจชุมชน 
ในกรุงเทพมหานคร 

 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคอุตสาหกรรม 

มอก.9999 เล่ม 1-2556 
  

  

     
     
     

   
 แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร                      
      • ก าหนดความเสี่ยง  
      • การประเมินความเสี่ยง  
   
   

   

 
ผลการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

 
  
  
  

   
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ชีวิตด าเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ดังนี ้ 
  1) ความพอประมาณ (moderation) หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองของผู้อื่น 
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  2) ความมีเหตุผล (reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม  ที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 
  3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล กระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
   เง่ือนไขส าคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทั้งเง่ือนไข
คุณธรรม หลักวิชา และเง่ือนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 
   (1) เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้รัก สามัคคี ไม่
โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น 
   (2) เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มา
ใช้วางแผนและด าเนินการทุกข้ันตอน 
   (3) เง่ือนไขชีวิต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหารจัดการ การใช้
ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังกล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล 
(end and mean) จากการกระท า โดยจะท าให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมบูรณ์ และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุล ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระท าทั้งเหตุและผลจะน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา 
ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี., 2550)   
  นอกจากน้ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 
เล่ม 1-2556  ซึ่งสรุปได้คือ 
  1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด บทนิยาม หลักการ แนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร ส าหรับ
องค์กรภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ขนาด และที่ตั้ง เพื่อ 
  1.1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีการบริหารจัดการและการด าเนินงาน โดยยึดหลักการของ
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอน 
  1.2) แสดงให้เห็นความสามารถในการบริหารองค์กรที่สะท้อนถึงการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างสม่ าเสมอ 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่มาตรฐานระบบการจัดการ และไม่มีจุดมุ่งหมายให้น าไปใช้เพื่อการ
รับรอง ภาพรวมของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ดังแสดงในภาพท่ี 2 น้ี 
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สมดุล ม่ันคง ย่ังยืน และมีความสุข 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
 

ภาพที่ 2  ภาพรวมของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (2556)  

 

ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนั้น ความหมายของวิสาหกจิชุมชน ตามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ใน
มาตรา 3 ระบุไว้ว่า 
   “วิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการ
อื่นๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติ
บุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประกาศก าหนด กิจการของชุมชน จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ 
คือ กลุ่มการผลิตสินค้า กลุ่มการให้บริการ และกลุ่มกิจการอื่นๆ 
   “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกัน โดย มีวัตถุประสงค์ในการจัดท า
กิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในเครือข่าย 
   คณะบุคคลที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมี 2 ลักษณะ ดังนี ้
   1) บุคคลจากวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปรวมตัวกัน 
   2) อาจมีบุคคลภายนอกมาร่วมด าเนินการด้วยกับข้อ 1) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
• การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
• การเคารพต่อผลประโยชน์ของ 
  ผู้มีส่วนได้เสยี 
• การบริหารแบบองค์รวม 
• การบริหารเชิงระบบ 

การบูรณาการ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั่วทั้งองค์กร 
ทางสายกลาง 

ความ 
พอประมาณ 

ความ 
มีเหตุมีผล 

การมีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ด ี

ความรู ้ คุณธรรม 

 

 

การน าองค์กร 

การวางแผน 

การปรับปรุง การน าไปปฏิบตั ิ

การติดตามเฝ้าระวัง 
การวัดผล  

และการทบทวน 

การเปลีย่นแปลง
สภาพแวดล้อม 

 สังคม 
 เทคโนโลยี 
 เศรษฐกิจ 
 สิ่งแวดล้อม 
 การเมืองและกฎ 
   ระเบียบ 
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   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2555).  
ประกอบด้วย 
   1) การเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนา 
   2) การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 
   3) การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
   ลักษณะส าคัญของวิสาหกิจชุมชน มีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ ดังนี้ 
   1) ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 
   2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก 
   3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 
   4) เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล  
   5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
   6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 
   7) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย  
                        แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการด าเนินงานและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, 2558)  ได้สรุปไว้ว่าวิสาหกิจชุมชนต้องมีความพร้อม มีศักยภาพในการวางแผน และ
น าไปสุ่การปฎิบัติ เริ่มจากความพอประมาณในการใช้ทรัพยากร การมีเหตุผลในการด าเนินงานด้วยความรอบคอบ การให้
สมาชิกมีส่วนร่วม     การมีภูมิคุ้มกันจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการจัดท าบัญชี นอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชนต้องมีการใฝ่รู้ 
แสวงหาการแลกเปลี่ยน รวมทั้งบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือกัน     
                        ในส่วนของตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Risk Assessment 
Management Sufficiency Economy Philosophy : RAM-SEP) ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ.2556 
(วรารัตน์  เขียวไพรี, 2558) นั้นเป็นงานวิจัยในลักษณะการพัฒนาตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการบูรณาการความเสี ่ยงทางธุรกิจและบริบทของวิสาหกิจชุมชน  เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2557 ตามความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วได้ตามบริบทของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง  
 

ขอบเขตงานวิจัย 
 ประชากร หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในกรุงเทพมหานคร  และก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง
ศึกษาในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งมีจ านวน 15 เขต มีวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งสิ้น 138 แห่ง  โดยมี (คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ
ชุมชน, 2558) รวมทั้งสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้แทนในการให้ข้อมูลในการวิจัย  ทั้งนี้การก าหนดเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของหน่วยงานท่ีสนับสนุนทุนวิจัยและมีแผนท่ีจะสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่าง หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่สุ่มมาจากประชากร การสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีสุ่มแบบง่าย โดยใช้ตารางเลข
สุ่ม การก าหนดขนาดตัวอย่าง ก าหนดให้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน= 10% ใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง ของคอค
แคน (Cochran, 1977) ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 58 วิสาหกิจชุมชน และมีการก าหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วน 
(Proportion Sampling) ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละเขต   ได้จ านวนตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน ดังแสดงตารางที่ 1 นี ้
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ตารางที่ 1  จ านวนวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นตัวอย่างของการวิจัย 
 

 ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน จ านวน (แห่ง)  

 1. เขตธนบุรี 5  

 2. เขตบางกอกใหญ่ 1  
 3. เขตคลองสาน 3  
 4. เขตตลิ่งชัน 4  

 5. เขตบางกอกน้อย 3  
 6. เขตบางขุนเทียน 1  

 7. เขตภาษีเจริญ 9  
 8. เขตหนองแขม 4  

 9. เขตราษฎร์บูรณะ 1  
 10. เขตบางพลัด 1  

 11. เขตจอมทอง 2  
 12. เขตบางแค              15  
 13. เขตทวีวัฒนา               2  

 14. เขตทุ่งครุ               5  

 15. เขตบางบอน               2  

  รวมท้ังสิ้น             58  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิสาหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร จะเป็นเครื่องมือท่ีพัฒนามาจาก RAM-SEP ซึ่งเป็นแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการกับบริบทของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ที่มีความ
เชีย่วชาญด้านภาษา ด้านการประเมิน และมีประสบการณ์โดยตรงกับวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ให้ค าแนะน าเพื่อ
น าไปใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
               2.ลักษณะของเครื่องมือ 
  แบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เป็น
ทั้งเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถใช้ประเมินตนเองและมีค าถาม
บางส่วนท่ีให้ผู้ตอบได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไว้ด้วย   
   3.การตรวจสอบเครื่องมือ  
                  ท าการตรวจสอบเครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้เชี่ยวชาญที่ก าหนดไว้  
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การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับบริบทวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การประเมิน
ความเสี่ยง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาปรับปรุงตัวแบบประเมินความ
เสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
  2. การรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
  3. การรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหานครกับกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนจ านวน 58 แห่ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีการด าเนินการดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา (content analysis) 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงความเสี่ยงใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 
   จากการศึกษาผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งในปี 
พ.ศ.2558 พบว่ามีวิสาหกิจจ านวน 138 แห่ง ท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือเคยจดทะเบียนแล้วมิได้มาต่อทะเบียน ซึ่งจะต้องมีการต่อทะเบียนทุกปีมีจ านวนหนึ่ง 
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน พบว่าวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนดังกล่าวมีการประกอบกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจ านวนวิสาหกิจชุมชนมีแนวโน้มจะลดลง เนื่องจากไม่มาด าเนินการต่อทะเบียนหรือมีการด าเนินการ
ในลักษณะวิสาหกิจบุคคล จึงมิใช่วิสาหกิจชุมชน ในส่วนของการการเลิกกิจการของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เนื่องจากการ
อิ่มตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ซ้ าๆและไม่ค่อยมีคุณภาพ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในด้านการด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนมีหลายประการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการเป็นวิสาหกิจชุมชน    วิสาหกิจชุมชน
ขาดแผนงานสนันสนุนจากชุมชน รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ ามาก และวิสาหกิจชุมชน
ขาดแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามล าดับระยะเวลาคือระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
  ส าหรับในเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนก าหนดไว้ ได้ผลสรุปการบริหารความเสี่ยง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้  วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครที่
ท าการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  
    1. ความเสี่ยงด้านความพอประมาณ วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เห็นว่ากิจการมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานมากท่ีสดุ คิดเป็น ร้อยละ 13.79 โดยระดับความถี่ของความเสี่ยงอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 ระดับน้อย   ร้อยละ 25.00 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 25.00 ในขณะที่ระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 ส าหรับความเสี่ยงอันดับ
รองลงมา คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 10.35 โดยมีระดับความถี่ของ
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ความเสี่ยงระดับมาก ร้อยละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 ส าหรับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 100.00 
         2. ความเสี่ยงด้านความมีเหตุผล วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เห็นว่า มีความเสี่ยงมากที่สุด
ในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีสถานท่ีจัดจ าหน่ายเป็นของวิสาหกิจชุมชนเอง คิดเป็นร้อยละ 17.24 โดยระดับความถี่ของ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 ระดับ ปานกลาง ร้อยละ 20.00 และระดับน้อย ร้อยละ 20.00 ในขณะที่ระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 ส าหรับความเสี่ยงอันดับ
รองลงมา คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการก าหนดทิศทางการท างาน คิดเป็นร้อยละ 10.35 ในขณะ
ที่ระดับความถี่ของความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 100.00 และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 เช่นกัน 
    3. ความเสี่ยงด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เห็นว่า ความเสี่ยง
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเพื่อประเมินความเสี่ยงกิจการ เป็นความเสี่ยงมากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 17.24 
ส าหรับระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 ในส่วนของระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 ส าหรับความเสี่ยงอันดับรองลงมา 
คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับวิธีการผลิตที่ปลอดภัย และค านึงถึงอาชีวอนามัย คิดเป็นร้อยละ 10.35 โดยมีความถี่ของความเสี่ยง
ระดับมาก ร้อยละ 50.00 และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับมาก ร้อยละ 50.00  
    4. ความเสี่ยงด้านความรอบรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงประการสุดท้ายของความเสี่ยงตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครเห็นว่า ความเสี่ยงมากที่สุด มีจ านวน 3 ความเสี่ยง 
ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดและลูกค้า ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมี และความเสี่ยง
เกี่ยวกับเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน เป็นความเสี่ยงมากที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.24 โดยระดับความถี่ของความเสี่ยง
และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจะแตกต่างกันออกไป 
 

การอภิปรายผล 
    การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
     1. ความเสี่ยงด้านความพอประมาณ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานมาก
ที่สุด และความเสี่ยงเกี่ยวกับความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการ รองลงมา สอดคล้องกับการศึกษาการด าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ของชิโนรส เกียรติไพศาล (2551)  ที่ผู้ประกอบการจะด าเนินการผลิตเอง  
ไม่มีผู้เช่ียวชาญหรือวิทยากรให้ความรู้ และงานวิจัยของกษมาพร พวงประยงค์ และนพพร    จันทรน าชู (2556) เรื่อง
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ปัญหาอุปสรรคการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ คือ วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเทคโนโลยีในการผลิตไม่เพียงพอ 
     2. ความเสี่ยงด้านความมีเหตุผล วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงมากที่สุดในเรื่องความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการมีสถานท่ีจัดจ าหน่ายเป็นของวิสาหกิจชุมชนเอง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ก าหนดทิศทางการท างานอยู่ในอันดับรองลงมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังข
รัตน์ (2556) เรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า วิสาหกิจชุมชนมี
ปัญหาด้านการตลาดมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการผลิตน าตลาด มาเป็นการตลาดน าการผลิต 
และส านักงานเกษตรจังหวัดควรจะเข้ามามีบทบาทด้านหน้าเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือเชิงบูรณาการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาสถานท่ีแสดงสินค้าอย่างถาวรส าหรับวิสาหกิจชุมชนประจ าจังหวัด 
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     3. ความเสี่ยงด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เห็นว่า มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยงกิจการมากที่สุด สอดคล้องกับผลการส ารวจปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในด้านการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนของส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (2558) เกี่ยวกับวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ และแนวทางการเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งยังขาดการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดี เช่น ไม่มีคณะกรรมการ ขาดการวางแผนการด าเนินงานในทุกๆเรื่องที่ท า และไม่รู้เป้าหมายของ
วิสาหกิจชุมชนเอง รวมทัง้ยังพบว่า สถานการณ์วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนและไม่มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องจะมี
จ านวนลดลง เนื่องจากมีการด าเนินการในลักษณะวิสาหกิจบุคคล มิใช่วิสาหกิจชุมชน 
     4. ความเสี่ยงด้านความรอบรู้คู่คุณธรรม วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เห็นว่า มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ตลาดและลูกค้า ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมี และความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินทุนของวิสาหกิจ
ชุมชนมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ของชิโนรส 
เกียรติไพศาล (2551) พบว่า วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินทุนมากก็สามารถเติบโตโดยเร็วกว่ากลุ่มที่มีเงินทุนน้อย และโดย
ภาพรวมพบปัญหาการบริหารงานกลุ่มที่ไม่มีรูปแบบงานเอกสาร เช่น ระบบบัญชีภายในกลุ่ม ด้านการเงินจะใช้เป็นเงิน
ส่วนตัวของประธานกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่ม พัชราวดี ศรีบุญเรือง (2556) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ
อินเทอร์เน็ตบนมือถือของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ เนื่องจากไม่มีความรู้และไม่มีอุปกรณ์ การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด หากมีการใช้จะใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์มากที่สุด และกิจกรรมที่ใช้เว็บไซต์ คือ เพื่อศึกษาข้อมูล ใช้เฟสบุ๊ค เพ่ือแบ่งปัน/
แชร์ข้อมูล เพื่อศึกษาข้อมูลผ่านไฟล์วิดีโอ ใช้บล็อก เพื่ออ่านข้อมูล และใช้ทวิตเตอร์เพื่ออ่านข้อมูล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ จัดเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคม
ออนไลน์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และจัดท าเว็บไซต์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเป็นต้นวิสาหกิจ
ชุมชน และกษมาพร     พวงประยงค์ และนพพร  จันทรน าชู (2556) ศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงครามว่า ควรศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้สามารถ
น ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก รัฐควรช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดู
งาน การเช่ือมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่าย ทั้งในและนอกจังหวัด ท าให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาดและ
ช่องทางการจ าหน่ายได้มากข้ึน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรสร้างผลิตภัณฑ์
ให้มีความแตกต่าง ปรับปรุงให้มีคุณภาพ และควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้คนนอกชุมชนแล้วน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กลับกลุ่มของตน 
 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นมีทั้งความสอดคล้องและความแตกต่างจากการศึกษาความเสี่ยงของ  
SMEs ทั่วโลก ของ Falkner & Hiebl (2015)  ช้ีว่า การประเมินและบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่ม
ความสามารถการด ารงอยู่ของธุรกิจ และการก าหนดความเสี่ยงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ SMEs ประเภทของความเสี่ยง ได้แก่ 
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงเทคโนโลยี และ  E-business ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงานและการบริหาร และความเสี่ยงเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่ง Moore et al., (2000) พบว่า 
SMEs เผชิญความเสี่ยงความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ จากราคาสินค้าเกษตรและราคาพลังงานสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคจากความปลอดภัยทางออนไลน์ ได้แก่ การขโมยข้อมูลการใช้บัตรเครดิต การละเมิดทาง e-mail 
และการโจมตี cyber (2011) และ SMEs ไม่สามารถมุ่งเน้นเฉพาะตลาดในท้องถิ่นเท่านั้น จ าเป็นต้องขยายไปยังตลาดอื่น 
จึงมีความเสี่ยงด้านเงินทุนที่ท าให้เป็นหนี้สูงข้ึน ทั้งหนี้ด้านการผลิต และการค้า (2013) รวมทั้งยังมีความเสี่ยงในการเติบโต
จากการไม่มี Khow-how และเทคนิคท่ีใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2014) 
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ข้อเสนอแนะ 
   1) ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนโดยตรงยังไม่มีในปัจจุบัน ทั้งนี้
เนื่องมาจากวิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจที่มีการลงทุนไม่สูงนัก และการน าแนวความคิดการประเมินความเสี่ยงมาใช้
เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนท่ัวไปจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพยายามผลกัดัน เพราะวิสาหกิจชุมชนนอกจากจะเป็นธุรกิจรากหญ้า
ให้กับชาวบ้านแล้ว จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทย ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
แก้ไข ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการศึกษา หรืองานศึกษาวิจัย ดังนั้นการสร้างวิสาหกิจชุมชนที่น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักในการประกอบธุรกิจด้วย จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความขัดแย้งในประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยที่วิสาหกิจชุมชนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน นั่นคือเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง การที่จะท าให้การด าเนินการสามารถท าได้อย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไปเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ควรมีการประเมินความเสี่ยงกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง  
    งานวิจัยในเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนนี้จึง
เป็นการจุดประกายการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับวิสาหกิจชุมชน และที่ส าคัญก็คือ 
ต้องให้ความส าคัญกับวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง ตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนท่ีใช้นี้เป็นเพียงแนวทาง (guideline) เพื่อน าไปใช้และประยุกต์ตามความเหมาะสมของการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนที่อี่นๆต่อไป นอกจากนี้ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนควรขยายผลการศึกษาในเรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ตามบริบท และความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจรากหญ้าให้เจริญแข่งขันในระดับประเทศได้ต่อไป 
 2) ข้อเสนอแนะการน ารูปแบบไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.การต่อยอดโดยน าไปใช้ในพื้นที่อื่น ได้แก่การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนในแต่ละจังหวัด/พื้นที่ 
                 2.การน าเสนอรูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน
ในกรุงเทพมหานคร 
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