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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เปรียบเสมือนแนวคิดการ

พัฒนาที่ต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท  โดยคํานึงถึงความพอประมาณ   

ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดี  ตลอดจนอยูบนฐานของความรูคูคุณธรรม  เปนแนวคิด 

ที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาบุคลากรสําหรับศตวรรษที่  21  ซึ่งตองการคนที่ใช

ทรัพยากรของโลกอยางพอเหมาะ  ใชอยางมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจาก

การใชทรัพยากรเหลาน้ันทั้งตอตัวเองและตอผูอื่น สามารถดําเนินชีวิตอยางไมประมาทและมีสติรับรู

ตลอดเวลา  ซึ่งถาคุณลักษณะเหลาน้ีถูกปลูกฝงใหเปนสวนหน่ึงของการทํางานของบุคลากรยุคใหม 

วิกฤตการณของสังคมและของโลกเราที่กําลังประสบอยูนาจะคลี่คลายไปได  (พรพจน  เปยมสมบูรณ

และคณะ, 2552 : 247)  แตการที่จะทําใหสําเร็จลุลวงได  ตองใชการขับเคลื่อนที่เกิดจากความ

รวมมือของทุกภาคสวน  ทั้งน้ีจากการศึกษาวิจัยของ  ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสนและคณะ  ไดมีการ

นําเสนอแผนที่เดินทาง  (Road  Map)  และการสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงระหวางประเทศ ซึ่ง

แสดงในรูปของตารางไว (สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม, 2552 : 96-97) ดังน้ี   

 

ตารางท่ี 1.1 การนําเสนอแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง

ระหวางประเทศ 

ระดับของเปาหมาย เปาหมาย 

ระดับโลก - ประเทศไทยมีสถานะและการยอมรับในดานความโปรงใสในดานสิทธิ

มนุษยชน  และธรรมาภิบาลในระดับนานาชาติที่ดีข้ึนและอยูในอันดับ 

ตน ๆ  ของเอเชียและในกลุมประชาคมโลก 

- ประเทศไทยมีมาตรฐานดานจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในระดับสูง 

-   ประเทศไทยไดรับการยอมรับวา  สามารถดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอัน

เปนเอกลักษณของชาติไดในระดับดี 
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ตารางท่ี 1.1 การนําเสนอแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง

ระหวางประเทศ (ตอ) 

ระดับของเปาหมาย เปาหมาย 

ระดับชาติ - สถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการ

คอรรัปช่ันในภาพรวมของประเทศลดลง 

- สถิติอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง 

- ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการของภาครัฐและสวัสดิการสังคม

ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธ ิภาพ 

- ภูมิความรูและศิลปวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาและเปนรากฐาน

สําคัญของการพัฒนาประเทศ 

ระดับองคกร/

หนวยงาน 

- หนวยงานและองคกรสามารถดําเนินการตามหลักความโปรงใสและ

หลักธรรมาภิบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรของหนวยงานมีมาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานการ

ทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

- ความขัดแยงระหวางหนวยงานและผูคนในสังคมลดลง 

- องคกรสามารถพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูและการแบงปน

ทรัพยากร  โดยใชหลักการมีคุณธรรมนําความรู 

- มีการประสานความรวมมือการพัฒนาองคกรและเครือขาย

ประชาชนในระดับที่กวางขวางและย่ังยืน 

ระดับชุมชนทองถ่ิน - มีการรวมตัวของคนในชุมชนทองถ่ินและรวมทํากิจกรรมเพื่อ

ประโยชนของชุมชนอยางเหมาะสม 

- มีระบบการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยาง

ครบวงจร 

- ชุมชนสามารถปรับตัวและมีภูมิคุมกันในการพัฒนาตนเอง 

- ชุมชนสามารถดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรูภายใต

บริบทที่เหมาะสม  อีกทั้งสามารถจัดการทรัพยากรของชุมชนดวย

วิถีทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของตนเอง 

- ชุมชนสามารถเขาถึงการบริการของภาครัฐไดอยางทั่วถึงและ

สามารถที่จะปกปองมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาและทรัพยากร 
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ตารางท่ี 1.1 การนําเสนอแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง

ระหวางประเทศ (ตอ) 

ระดับของเปาหมาย เปาหมาย 

ระดับบุคคล - บุคคลในสังคมมีการเรียนรูที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ 

- มีความซื่อสัตย   มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีความเสียสละ  

มีความอดทน  ความเพียร  ความกตัญูกตเวที  ความไม

ประมาท  และความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งเปนไปภายใตกรอบ

คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - บุคคลมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง  รวมทั้งมีภูมิคุมกันทางรางกาย จิตใจและ

อารมณ 

- บุคคลมีความยึดมั่นในศีลธรรม  หลักธรรมทางศาสนาและ

วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ 

 

ที่มา (สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม, 2552 : 96-97). 

 

 จะเห็นไดวาเปาหมายในระดับชุมชนทองถ่ินและระดับบุคคล  การขับเคลื่อนที่เปน

รูปธรรมประการหน่ึงคือ  การรวมตัวเพื่อกอต้ังวิสาหกิจชุมชน  โดยที่วิสาหกิจชุมชนจํานวนไมนอย

เปนองคกรตัวอยางที่มีการบริหารธุรกิจบนฐานการสรางกลุมที่เขมแข็งในลักษณะเครือขายหรือคลัส

เตอร  มีการศึกษาศักยภาพของทุนและวัตถุดิบในชุมชน  รวมทั้งองคความรูพื้นฐานและภูมิปญญา

ทอง ถ่ิน  โดยเนนการใช เ งินทุนและขยายกิจการอยางคอยเปนคอยไปตามกําลังของตน 

มีกระบวนการผลิตที่ประหยัดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  วิจัยและพัฒนาสินคามุงคุณภาพและมาตรฐาน

อยูตลอดเวลา  สรางสินคาที่มีเอกลักษณ  มีการตลาดที่ขยายฐานจากตลาดภายในประเทศ 

สูตางประเทศ  นอกจากน้ีผูประกอบการมีแนวโนมดําเนินการเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน ทั้งที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด สหกรณและมูลนิธิ  มีการแบงผลกําไรคืนสูสมาชิกและชุมชนอยาง 

เปนธรรม  เนนความซื่อสัตย และการแบงปน รวมทั้งผูดอยโอกาสในสังคมไดรับประโยชนในรูปแบบ 

ตาง ๆ และสงผลใหสังคมโดยรวมดีข้ึน เชน การกระจายรายไดและคุณภาพชีวิตดีข้ึน  เปนตน   

เปนการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่เปนธรรม สรางสมดุลระหวางผลกําไร  สวัสดิการของประชาชน  และ

ความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม  (สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) 
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 การที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับวิสาหกิจชุมชนจําเปนตองทําใหเกิดเปน

รูปธรรมมากที่สุด  เพื่อไปชวยใหวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอยางย่ังยืน  ทั้งน้ีจากการศึกษาวิจัยใน

เรื่องตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรปราการ  (วรารัตน  

เขียวไพรี, 2557)  พบในเบื้องตนวาหากมีการเตรียมการสรางระบบภูมิคุมกันดวยการเรียนรูตนเอง

รวมกันของสมาชิกชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตระหนักเขาใจปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกวิสาหกิจชุมชนอยางถูกตอง  แมนยํา  

สามารถจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงได  จะทําใหวิสาหกิจชุมชนสามารถเตรียมความพรอมใน

การรับมือความเปลี่ยนแปลงทั้งดานคูแขงขัน  ลูกคา  แหลงเงินทุน  และสภาพแวดลอม  สามารถยืน

หยัดการดําเนินงานไดดวยตนเองอยางย่ังยืน  ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงน้ีไมวาจะเปนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  11  (พ.ศ. 2555 – 2559)  รวมทั้งองคการธุรกิจขนาดใหญใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใชการประเมินปจจัยความเสี่ยงเปนจุดเริ่มตนนํามาสูการกําหนด

แนวปฏิบัติปองกันความเสี่ยง  โดยทําการประเมินความเสี่ยงซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถควบคุมได  ทําใหองคการสามารถแกปญหาและเติบโตไดอยางตอเน่ือง  

รวมทั้งในปจจุบันมีบริษัทหลายแหงไดมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงโดยนอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการวางแผนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู มีสวนไดส วนเสีย  

(Stakeholder)  และสิ่งแวดลอม  ซึ่งองคการธุรกิจขนาดเล็ก  สามารถเรียนรูและประยุกตนําไป

พัฒนาได  ดังน้ันการศึกษาโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการประเมินความเสี่ยง

ทางธุรกิจของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และบริบทของวิสาหกิจชุมชน  เพื่อนํามา

พัฒนาสรางตัวแบบการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน  จากการเรียนรูและพัฒนารวมกันของ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน  เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือคาดการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีเหตุผล  เปนรูปธรรม  สรางภูมิคุมกันใหแกวิสาหกิจชุมชน  ซึ่ง

นําไปสูการจัดการปองกัน  ลดและกระจายความเสี่ยงอยางสมดุล  มีการคํานึงถึงการใชประโยชน  

และแลกเปลี่ยนทรัพยากรของชุมชนอยางย่ังยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอวิสาหกิจชุมชนในประเทศ

ไทยได 

 ดังน้ันการที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม  เพื่อใหวิสาหกิจ

ชุมชนสามารถดําเนินงานและเติบโตไดอยางย่ังยืน  จึงตองมีการนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ  เพื่อจะไดนําไปสูการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับวิสาหกิจชุมชน ดวยเหตุผลดังกลาวน้ีจงึควรทําการศึกษาและขยายผล

การดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนตอวิสาหกิจชุมชนและ

รองรับการเขาสู ASEAN Economic Community (AEC) ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อนําตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและขยาย

ผลใหกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี 

2.  เพื่อจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน

พื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 การศึกษาการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

ของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อนําตัวแบบประเมิน

ความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและขยายผลใหกับวิสาหกิจชุมชน และเพื่อจัดทํา

ฐานขอมูลความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อรองรับ

การเขาสู AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี ซึ่งเปนการวิจัยประยุกต ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ เปน

การวิจัยที่เนนเชิงปริมาณและนําการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจัย โดยมีขอบเขตการวิจัย 

ดังน้ี 

 1.   ประชากรและการสุมตัวอยาง 

   ประชากรที่ใชในการศึกษา การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การเติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี คือ 

    1.1 ประชากร หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และประกอบการจริงในฝงธนบุรีจํานวน 139 แหง  

    1.2 การสุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปริมาณ  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ จํานวน 

17 เขต ในแตละเขตใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จํานวน 90 แหง 

                       การสุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดใหเปนวิสาหกิจชุมชนจํานวน 10 

แหง โดยจะเนนเฉพาะเจาะจงที่ผูบริหารวิสาหกิจชุมชนใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ

อยางไมมีโครงสราง (Unstructured interview form) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball 

Sampling) สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) 
 

 2.  ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวย 

2.1 ตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (RAM-SEP) 

2.2 แนวคิดในการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกจิชุมชน 

2.3 การเติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนและรองรบัการเขาสู  AEC 
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  ตัวแปรท่ีศึกษา 

       ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 

   1. ตัวแปรตน ไดแก 

       1.1 ขอมูลวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ฝงธนบุรี 

   2.  ตัวแปรตาม ไดแก 

        2.1 การบริหารความเสี่ยง / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การเติบโตอยาง

ย่ังยืน/AEC ประกอบดวย 

     2.1.1 ดานความพอประมาณ 

     2.1.2 ดานความมีเหตุผล 

     2.1.3 ดานการสรางภูมิคุมกัน 

     2.1.4 ดานความ (รอบ) รูคูคุณธรรม 

     2.1.5 ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

        2.2  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงโดยภาพรวมของวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ฝงธนบุรี  

 3.  ขอบเขตดานพ้ืนท่ีดําเนินการ ไดแก วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ฝงธนบุรี จํานวน 17 เขต 

ดังน้ี 

 3.1 เขตธนบุรี 

 3.2 เขตบางกอกใหญ 

 3.3 เขตคลองสาน 

 3.4 เขตตลิ่งชัน 

 3.5 เขตบางกอกนอย 

 3.6 เขตบางขุนเทียน 

 3.7 เขตภาษีเจริญ 

 3.8 เขตหนองแขม 

 3.9 เขตราษฎรบูรณะ 

 3.10 เขตบางพลัด 

 3.11 เขตจอมทอง 

 3.12 เขตบางแค 

 3.13 เขตทวีวัฒนา 

 3.14 เขตทุงครุ 

 3.15 เขตบางบอน 
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 3.16 เขตสาทร 

 3.17 เขตสัมพันธวงศ 
 
    

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     กรอบแนวความคิดของการวิจัย  ประกอบดวย  รูปที่  1.1 กรอบแนวคิดภาพรวมของ

โครงการวิจัย และรูปที่ 1.2 กรอบแนวคิดการดําเนินงานของโครงการวิจัย 

     1.  กรอบแนวคิดภาพรวมของโครงการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดภาพรวมของโครงการวิจยั 

ตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียง 

วิสาหกจิชุมชนในพื้นที่ ฝงธนบรุ ี

ฐานขอมูลความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน  

เพื่อรองรับการเขาสู  AEC 

การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน

รองรับการเขาสู  AEC ในพ้ืนท่ีฝงธนบุรี 

 

AEC การเติบโตอยางย่ังยืน

ของวิสาหกจิชุมชน 
ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

 

การบริหารความเสี่ยง 
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          การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจ

ชุมชนรองรับการเขาสู  AEC ในพื้นที่ฝงธนบุรี มีการศึกษาแบงเปน 4 ดาน คือ การบริหารความเสี่ยง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การเติบโตอยางย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน และ AEC โดยใชตัวแบบ

ประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลของวิสาหกิจ

ชุมชนในพื้นที่ฝงธนบุรี และนําขอมูลมาวิเคราะห สรุป และอภิปรายผลเพื่อจัดทําฐานขอมูลความ

เสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเขาสู AEC 
 

 2. กรอบแนวคิดการดําเนินงานของโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดการดําเนินงานของโครงการวิจัย 

 

 

 

                       

    

การวิจัยแบบผสมผสาน 

การวิจัยเชิงปริมาณ   การวิจัยเชิงคุณภาพ 

   การวิจัยเชิงสํารวจ 

โดยใชแบบ  RAM-SEP 

   การวิจัยเอกสาร 

การสมัภาษณเชิงลึก 

Indepth  Interview 

ฐานขอมูลความเสี่ยงของ            

วิสาหกจิชุมชน เพื่อรองรบั 

การเขาสู  AEC 

  ประชากร 

  ตัวอยาง 
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          การดําเนินงานของโครงการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบ RAM-SEP โดยมปีระชากรคือวิสาหกิจชุมชนที่

จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประกอบการจริงในฝงธนบุรีจํานวน 139 แหง ทํา

การสุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ  จํานวน 17 เขต และใน

แตละเขตใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จํานวน 90 แหง สวนการวิจัย

เชิงคุณภาพมีการศึกษาการวิจัยเอกสาร  ทําการกําหนดกลุมตัวอยางวิสาหกิจชุมชนจํานวน 10 แหง 

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball Sampling) โดยจะเนนเฉพาะเจาะจงที่ผูบริหาร

วิสาหกิจชุมชนใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณอยางไมมีโครงสราง (Unstructured 

interview form)  สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดทํา

ฐานขอมูลความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการเขาสู AEC 

 

นิยามศัพท 
 

นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัยม ีดังน้ี 

1. ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงาน

ประสบความสําเร็จ ภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคที่เผชิญ

อยู โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด มาดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ภายใตกรอบเวลาอันจํากัด  

2. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การกําหนดเหตุการณความเสี่ยง กําหนดโอกาส 

การเกิดข้ึน กําหนดระดับของผลกระทบหากเหตุการณความเสี่ยงน้ันเกิดข้ึนจริง และกําหนดคาความ

เสี่ยง (หรือระดับของความเสี่ยง) ของเหตุการณความเสี่ยงน้ัน 

3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุค 

โลกาภิวัตน 

 4. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ เปนตน 

5. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไป

อยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการ

กระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ 
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 6. การสรางภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

อนาคตทั้งใกลและไกล 

 7. ความ (รอบ) รูคูคุณธรรม ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของอยางรอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อ

ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ และคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง

ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร  

ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

8. การเติบโตอยางย่ังยืน หมายถึง การดําเนินกิจการอยางตอเน่ืองโดยมีปจจัยหลัก ไดแก

นวัตกรรม และการกํากับดูแลกิจการดวยการยอมรับนับถือ ความรวมมือ รวมถึงการสนับสนุนจาก

ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดเวลา พนักงานเต็มใจทํางานให นักลงทุนยินดีที่จะเขามาซื้อ

หุน ลูกคายินดีซื้อสินคา คูคาชอบที่จะทํามาคาขายดวย แมคูแขงก็ยังคบคาสมาคมกันได   

9. วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการ

อื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ

ดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคลเพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพา

ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน 

10. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ASEAN Economic Community (AEC) หมายถึง 

สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย 

ลาว มาเลเชีย สหภาพพมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. วิสาหกิจชุมชนมีการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อหา

แนวทางขจัดและลดความเสี่ยงเพื่อใหมีการดําเนินงานตอไปไดอยางย่ังยืน 

 2. เพื่อเปนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแผนที่เดินทาง (Road Map) 

ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.  2555 – 2559) 

 3.  เพื่อนําความรูดานความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงไป

ใชในการทํางานของวิสาหกิจชุมชนและขยายไปสูองคการธุรกิจอื่น ๆ  ของชุมชนได 
 




