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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาตัวแบบประเมินความเสีย่ งต้นแบบ 2) พัฒนาตัวแบบประเมินความเสีย่ ง
เบื้องต้น และ 3) พัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้าย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานคือ มีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรคือ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 283 แห่ง โดยมีการก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่าง การคัดเลือกและสุม่ ตัวอย่าง
รวมทั้งมีเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมตามแต่ละขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา ส�ำหรับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ANOVA และ F-test ผลการศึกษาพบว่า 1) สามารถ
สร้างตัวแบบประเมินความเสีย่ งต้นแบบได้ และการประเมินค่าตัวแบบการประเมินความเสีย่ งต้นแบบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
อยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ ามารถน�ำไปใช้งานได้ แต่ตอ้ งปรับปรุงบางส่วนเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ดี 2) สามารถพัฒนาเป็นตัวแบบ
ประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้นได้และการประเมินค่าตัวแบบประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้น โดยน�ำไปทดลองใช้งานกับวิสาหกิจ
ชุมชน 3 แห่ง อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก และยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุง 3) สามารถพัฒนาเป็นตัวแบบประเมิน
ความเสี่ยงขั้นสุดท้ายได้ และการประเมินค่าตัวแบบประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้าย โดยวิธีการออกแบบกึ่งทดลอง
จากกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 48 วิสาหกิจชุมชน ปรากฏว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมิน
ในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ตัวแบบประเมินความเสี่ยง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน
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Abstract

The main purposes of this research were: 1) to develop prototype of risk assessment
model, 2) to develop initial product of risk assessment model, and 3) to develop final product
of risk assessment model as sufficiency Economy Philosophy of Community Enterprise in Samut
Prakan Province. These were mixed research with both qualitative and quantitative research. The
population were 283 community enterprises. Sample size, random sampling and instruments
depended upon each of research stages and assigned appropriately. Statistical analysis were
percentage, mean, standard deviation, ANOVA and F-test. The research results were: 1) construction of the prototype and evaluation result of prototype by the specialists, which the model was
benefit for using but it need to be improved, 2) development had to do initial product of risk
assessment model and evaluation result of initial product by testing 3 community enterprises,
which were ranked from moderate to high level and need to be improved, and 3) development
had to do final product of risk assessment model and evaluation result of final product by
semi-experimental design that had testing of 48 community enterprises in each of control group
and trail group. The results were different at significance level 0.05 and trail group was higher
than control group.
Keywords: Risk Assessment Model, Sufficiency Economy Philosophy, Community Enterprise.

บทน�ำ

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ยังคงมีแนวคิดยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในทุกระดับ เพือ่ ให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไป
บนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก
“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติ
ทางวัตถุดบิ กับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก
ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสีย่ งให้เพียงพอ
พร้อมกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายในประเทศ (Office of the National Economics and Social Development Board, 2012)
และในปี 2558 ประเทศไทยจะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
ระดับโลก จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ
และการเข้าสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
(ASEAN Economic Community) รวมทัง้ กฎกติกาใหม่
ได้แก่ กฎระเบียบด้านการค้า และการลงทุนทีเ่ น้นความ
โปร่งใส มีการน�ำเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนมากีดกั้นการค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระบบ
เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาทั้งการส่งออก การลงทุน และ
การน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่างมาก การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิม และ
แรงงานราคาถูกทีผ่ ลิตภาพการผลิตต�ำ่ ประชาชนระดับ
ฐานรากส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคเกษตรมีรายได้นอ้ ย ยากจน
และมีปัญหาหนี้สิน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาหลักคือ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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ของประเทศไทย เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ให้มีสัดส่วนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40.0 (Office of the
National Economics and Social Development
Board, 2012: 22) การเพิ่มสัดส่วนดังกล่าว วิสาหกิจ
ชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีความส�ำคัญต่อการ
บรรลุเป้าหมาย และสร้างความเป็นธรรมในการกระจาย
รายได้ของสังคมเป็นอย่างยิ่ง แต่วิสาหกิจชุมชนยังมี
ความสามารถและความเข้มแข็งน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
และขนาดกลาง ในการคาดการณ์เหตุการณ์และประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อน�ำไปสู่
การเตรียมความพร้อม ตัดสินใจป้องกันและแก้ไขได้ทนั
ท่วงที
จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรมี วี สิ าหกิจชุมชน จ�ำนวน
283 แห่ง (Secretarait Office of Community
Enterprise Promotion Board, 2012: 1) ส่วนใหญ่
มีการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี (Chantamano,
2011: 34) แสดงถึงความตัง้ ใจจริงในการรวมกลุม่ อย่าง
เข้มแข็ง การศึกษาตัวแบบการประเมินความเสี่ยงของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาให้
วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือการจัดการตัง้ แต่
เริม่ ต้นด�ำเนินงาน โดยทีว่ สิ าหกิจชุมชนสามารถน�ำไปใช้ได้
อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
วิสาหกิจชุมชนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการน�ำไปใช้ รวมทัง้ การประยุกต์ใช้
ในอนาคตอย่างยิ่ง

ทบทวนวรรณกรรม

ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั บ เป็ น แนวทาง
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ชวี ติ ด�ำเนินไปในทางสายกลางทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย
ซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชน
ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับ
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ประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ 1) ความพอ
ประมาณ (moderation) หมายถึง ความพอดีต่อความ
จ�ำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิง่ แวดล้อม
รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไป และ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองของผู้อื่น 2) ความมีเหตุผล
(reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจด�ำเนินการ
เรือ่ งต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย
หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทีด่ งี าม คิดถึงปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถีถ่ ว้ น โดยค�ำนึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากการกระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ และ 3) ภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี (self–Immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที (Office of the
National Economics and Social Development
Board, 2007: 8-21) ส่วนแนวคิดเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันโดยรวม (Boonratanasunton &
Komonta, 2009) กล่าวคือ มีลักษณะในการบริหาร
ความเสีย่ ง การกระจายความเสีย่ ง การป้องกันความเสีย่ ง
การลดความเสีย่ ง และการสร้างกลไกทีก่ อ่ ให้เกิดเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ แต่ในรายละเอียดยังมีความแตกต่างกัน
ในด้ า นของหลั ก การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เน้นทางสายกลางที่น่าจะเหมาะสมภายใต้ข้อจ�ำกัดของ
ความไม่แน่นอนในอนาคต ส�ำหรับเงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ประกอบด้วย
ความรูส้ ามด้านคือ ความรอบรูใ้ นวิชาการต่างๆ รอบคอบ
ในการเชื่อมโยง และระมัดระวังในการน�ำความรู้ไปใช้
Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission: COSO (Pricewaterhouse
Coopers, 2004: 3) กล่าวว่า ความเสี่ยง (risk) คือ
เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผล
กระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร การประเมินความเสีย่ ง (risk assessment)
เป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญและถือเป็นหัวใจในการจัดให้มี

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม ความเสีย่ งในระดับ
กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงของ
องค์กรอยู่ที่ใดบ้าง ในเรื่องอะไรบ้าง การประเมินความ
เสี่ ย งนี้ เ น้ น การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิด
เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ในระดับต�ำ่ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
อาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไป
การประเมินความเสีย่ งประกอบด้วย 2 มิติ (Pricewater
houseCoopers, 2004: 8-12; Pattaramontri, 2003)
คือ 1) โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (likelihood) เหตุการณ์
มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และ 2) ผลกระทบ
(impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผล
กระทบมากน้อยเพียงใด ซึง่ สามารถท�ำได้ทงั้ การประเมิน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้
การประเมินความเสีย่ งควรด�ำเนินการทัง้ ก่อนการจัดการ

ความเสีย่ ง (inherent risk) และหลังจากทีม่ กี ารจัดการ
ความเสี่ยงแล้ว (residual risk) ปัจจัยที่ควรใช้ในการ
พิจารณาการจัดการความเสี่ยง
การพัฒนาตัวแบบ Smith et al. (1980: 461) ได้
แบ่งประเภทของตัวแบบออกเป็นตัวแบบเชิงกายภาพ
(physical model) และตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ (symbolic
model) ในส่วนองค์ประกอบของตัวแบบนัน้ Brown &
Moberg (1980: 16) ได้กำ� หนดตัวแบบของแนวคิดเชิง
ระบบกับหลักการบริหารตามสถานการณ์ โดยก�ำหนด
ให้องค์ประกอบของตัวแบบประกอบด้วยสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี โครงสร้าง กระบวนการจัดการ และการ
ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในการก�ำหนดองค์ประกอบของ
ตัวแบบจะขึน้ อยูก่ บั ว่าเป็นเรือ่ งใด มีโครงสร้างและความ
สัมพันธ์ทเี่ กีย่ วข้องกันอย่างไร ทัง้ นีจ้ ะต้องอยูบ่ นฐานของ
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็น
ประการส�ำคัญ
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงต้นแบบ
(prototype) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อพัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
(initial product) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพือ่ พัฒนาตัวแบบประเมินความเสีย่ งขัน้ สุดท้าย
(final product) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ

วิธีการวิจัย

การวิจยั และพัฒนานีม้ ปี ระชากรคือ วิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 283 แห่ง โดยจ�ำแนก
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. วิธีการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การพัฒนา
ตัวแบบประเมินความเสี่ยงต้นแบบฯ
		 1.1 กลุ่มตัวอย่างท�ำการคัดเลือกจากประชากร
ด้วยวิธกี ารแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้
หน่วยพื้นที่ระดับต�ำบลเป็นหน่วยในการคัดเลือกคือ
วิสาหกิจชุมชนในต�ำบลคลองด่าน จ�ำนวน 11 แห่ง
		 1.2 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย
			 1.2.1 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม COSO ERM
เป็นการวิเคราะห์การบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพือ่ ให้
ได้ปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย น�ำไป
ใช้ในการบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ Benchmarking ให้กับวิสาหกิจชุมชน
			 1.2.2 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการบูรณาการปัจจัยความเสี่ยง
ตามข้อ 1.2.1 กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้
ได้รับสารสนเทศปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในกลุ่มความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กัน ความ (รอบ)
รู้คู่คุณธรรม
			 1.2.3 แบบวิเคราะห์เนือ้ หาความเสีย่ งของ

วิสาหกิจชุมชน ต�ำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
ตาม COSO ERM เป็นการน�ำปัจจัยความเสี่ยงจากข้อ
1.2.1 บูรณาการกับการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้ได้รับสารสนเทศปัจจัยความเสี่ยงของวิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองด่าน
			 1.2.4 แบบวิเคราะห์เนือ้ หาความเสีย่ งของ
วิสาหกิจชุมชน ต�ำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการน�ำปัจจัย
ความเสี่ยงที่ได้จากข้อ 1.2.3 บูรณาการกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สารสนเทศจากข้อ 1.2.2 เป็น
Benchmarking เพื่อให้ได้รับสารสนเทศกลุ่มปัจจัย
ความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกัน ความ (รอบ) รู้คู่คุณธรรม
			 1.2.5 แบบประเมินผลการสนทนากลุม่ ของ
วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย (focus group) เป็นแบบการ
ประเมินผลการสนทนากลุ่มในภาพรวม การเตรียมงาน
การปฏิบัติการ และการประเมินผล
			 1.2.6 แบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวแบบประเมินความเสี่ยงต้นแบบ
(prototype) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประเมินว่า
ตัวแบบ (model) ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถท�ำ
ความเข้าใจได้งา่ ย มีความชัดเจนในตัวเอง สามารถน�ำไป
ใช้งานได้ มีเนื้อหาเหมาะสม และอื่นๆ หรือไม่
		 1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด�ำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสังเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ content analysis เพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ อย่างครบถ้วน
		 ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) คือ
ร้อยละ
2. วิธีการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การพัฒนา
ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นฯ
		 2.1 กลุ่มตัวอย่าง ท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรอย่างเจาะจง (purposive sampling)
ภายใต้เงื่อนไขเป็นคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน
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ในต�ำบลอืน่ ทีม่ ใิ ช่คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนของต�ำบล
คลองด่าน และมีจ�ำนวนวิสาหกิจชุมชนในแต่ละต�ำบล
มากกว่า 15 แห่ง ดังนัน้ จึงเจาะจงเลือกวิสาหกิจชุมชน
จากต�ำบลบางเสาธง จ�ำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนที่คณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อม
และเต็มใจที่จะให้ข้อมูล
		 2.2 เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
			 2.2.1 แบบสรุปผลการทดลองใช้ตัวแบบ
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจากผู้แทนคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน เพื่ออธิบายความเสี่ยงตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงระดับเหตุการณ์และความ
รุนแรงของความเสี่ยง
			 2.2.2 แบบประเมินค่า (evaluation) การ
ทดสอบใช้ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อ
ประเมินว่าการใช้ตัวแบบดังกล่าวมีการใช้ภาษาท�ำให้
เกิดการตอบสนองตรงตามเนื้อหา และมีความเชื่อมั่น
หรือไม่ อย่างไร
		 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด�ำเนินการ
สังเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ content analysis และข้อมูล
เชิงปริมาณด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistic) คือ ร้อยละ
3. วิธีการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 การพัฒนา
ตัวแบบประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้ายฯ
		 3.1 กลุ่มตัวอย่าง มีการก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
ตามสูตรของ Cochran (1977: 75-76) ก�ำหนดค่า
คลาดเคลื่อน = 10% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 48
วิสาหกิจชุมชน ใช้การสุ่มแบบตัวอย่างแบบ sampling
with replacement โดยน�ำวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สมุทรปราการทัง้ หมดจ�ำนวน 283 แห่ง มาใส่ลำ� ดับที่ 1
ถึ ง 283 หลั ง จากนั้ น จึ ง น� ำ ตารางเลขสุ ่ ม มาก� ำ หนด
เพื่อเลือกตัวอย่างที่ใช้การวิจัยตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
กลุ่มตัวอย่างที่ได้นี้เป็นทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ของการวิจัยวางแผนงานทดลองแบบกึ่งทดลอง (semi
or quasi experimental design research) ซึ่งใช้
รูปแบบของการเปรียบเทียบกลุ่มสถิติ (static group
comparison) โดยก�ำหนดการปฏิบตั กิ ารของกลุม่ ตัวอย่าง
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ดังนี้
			 3.1.1 กลุ ่ ม ควบคุ ม คื อ คณะกรรมการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ ผู ้ แ ทนที่ ไ ด้ ต อบตั ว แบบประเมิ น
ความเสีย่ งและแบบประเมินค่า (evaluation) ของตัวแบบ
ความเสีย่ งทางไปรษณีย์ จากการท�ำความเข้าใจตัวแบบ
ด้วยตนเอง
			 3.1.2 กลุ ่ ม ทดลอง คื อ คณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนหรือผู้แทนที่ได้รับข้อมูล และการท�ำ
ความเข้าใจในเรือ่ งตัวแบบความเสีย่ งและแบบประเมินค่า
ตัวแบบความเสีย่ งจากบุคลากรทีน่ กั วิจยั ได้ฝกึ อบรมและ
ก�ำหนดให้ไปพบปะบุคคลเหล่านั้น
		 3.2 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบประเมินค่า
การใช้ตัวแบบประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้ายของกลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มทดลอง

ผลการวิจัย

1. ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ได้มกี ารพัฒนา
ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงต้นแบบ (prototype)
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลได้ดังนี้
		 1.1 ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง
ของบริ ษั ท กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 บริษทั ตามกรอบ
COSO ERM พบว่า ในภาพรวมปี พ.ศ. 2554 และ 2555
บริษัทมีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 12 ความเสี่ยง ด้าน
ปฏิบัติการ 21 ความเสี่ยง ด้านการเงิน 2 ความเสี่ยง
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1 ความเสี่ยง และ
จากการบูรณาการผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้ 4 ด้าน
ดังกล่าวมาเป็นความเสีย่ งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรากฏว่ า ได้ ผ ลความเสี่ ย งด้ า นความพอประมาณ
7 ความเสี่ยง ด้านความมีเหตุผล 11 ความเสี่ยง ด้าน
การสร้างภูมคิ มุ้ กัน 12 ความเสีย่ ง และด้านความ (รอบ) รู้
คู่คุณธรรม 9 ความเสี่ยง
		 1.2 ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งของวิสาหกิจชุมชน
ต�ำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการน�ำผล
จากการวิเคราะห์ข้อ 1.1 และใช้เป็น benchmarking
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ในการวิเคราะห์เอกสาร และรายงานผลการประเมิน
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง ปรากฏผลความ
เสีย่ งตามกรอบ COSO ERM ด้านกลยุทธ์ 7 ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร 3 ความเสีย่ ง ด้านการเงิน 5 ความเสีย่ ง
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2 ความเสี่ยง และ
จากการบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาเป็นความ
เสีย่ งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองด่านมีความเสีย่ งด้านความพอประมาณ
9 ความเสี่ยง ด้านความมีเหตุผล 10 ความเสี่ยง ด้าน
การสร้างภูมคิ มุ้ กัน 7 ความเสีย่ ง และด้านความ (รอบ) รู้
คู่คุณธรรม 8 ความเสี่ยง
		 1.3 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะวิสาหกิจชุมชน
ต�ำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลสรุปภาพรวม
ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการด�ำเนินงาน
ด้านการตลาด ด้านคน ด้านคู่แข่งขัน ด้านอ�ำนาจการ
ต่อรอง ด้านบัญชีและการเงิน ด้านเทคโนโลยีการผลิต
และด้านกฎระเบียบ กฎหมาย
		 1.4 ผลการประเมินค่า (evaluation) ตัวแบบ
ประเมิ น ความเสี่ ย งต้ น แบบ (prototype) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
มีความคิดเห็นว่าตัวแบบประเมินความเสี่ยงต้นแบบฯ
อยู่ในระดับดีสามารถน�ำไปใช้งานได้ แต่ควรปรับปรุง
ตัวแบบในด้านต่างๆ เช่น การท�ำให้ตวั แบบมีความชัดเจน
ง่ายต่อการตอบแบบประเมิน เพิม่ การก�ำหนดระดับของ
การประเมินความเสี่ยง ปรับปรุงค�ำถามแต่ละข้อ และ
การจัดหมวดหมู่ของกลุ่มความเสี่ยงใหม่ เป็นต้น
		 หลั ง จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ตามที่ ไ ด้ รั บ
ค�ำแนะน�ำและจัดท�ำเป็นตัวแบบประเมินความเสี่ยง
เบื้องต้น (initial product) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนต่อไป
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การพัฒนา
ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (initial product)
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการน�ำตัวแบบประเมิน
ความเสีย่ งเบือ้ งต้นฯ ไปใช้งานกับวิสาหกิจชุมชนจ�ำนวน
3 แห่ง ในต�ำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการ

ให้ขอ้ มูลของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนแห่งละ 3 คน
สรุปได้ดังนี้
		 2.1 วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทั้ ง 3 แห่ ง มี ร ะดั บ ของ
เหตุการณ์ความเสีย่ งและความรุนแรงด้านความมีเหตุผล
ด้านการสร้างภูมคิ มุ้ กัน และด้านความ (รอบ) รูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม
ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		 2.2 ผลการประเมินค่า (evaluation) ตัวแบบ
ประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้นฯ พบว่า ในรายการประเมินค่า
เรือ่ งการใช้ภาษาง่ายเพือ่ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่ประเมินค่า
อยูใ่ นระดับมากในหัวข้อใช้ศพั ท์ทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั กันโดยทัว่ ไป
เป็นการสือ่ สารเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้างสรรค์
และท�ำให้เกิดประโยชน์ รายการเรื่องการท�ำให้เกิดการ
ตอบสนอง ส่วนใหญ่ประเมินค่าระดับปานกลางในหัวข้อ
ต้องการตอบทันทีหลังอ่านค�ำถาม รายการเรือ่ งการตรง
ตามเนื้อหา ส่วนใหญ่ประเมินค่าระดับมากในหัวข้อ
ผลลัพธ์ของค�ำตอบของแบบประเมินมีความชัดเจน และ
รายการเรื่องมีความเชื่อมั่นหรือมีความคงที่ ส่วนใหญ่
ประเมินค่าระดับมากในหัวข้อแบบประเมินความเสี่ยง
มีความชัดเจน และเป็นแบบประเมินความเสีย่ งทีม่ คี วาม
เป็นธรรม
		 ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม มาสู ่ ตั ว แบบ
ประเมินความเสีย่ งขัน้ สุดท้าย (final product) ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สมุทรปราการ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 3
เพื่อพัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้าย (final
product) ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการน�ำตัวแบบ
ขั้นสุดท้ายฯ ไปทดลองใช้ตามการวางแผนงานทดลอง
แบบกึง่ ทดลอง (semi or quasi experimental design
research) แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 48 วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มทดลองจ�ำนวน 48 วิสาหกิจชุมชน
ซึ่งวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็น
กลุม่ เดียวกัน โดยมีวธิ กี ารด�ำเนินงานดังตารางที่ 1 และ
ผลการประเมินค่าการใช้ตัวแบบประเมินความเสี่ยง
ขั้นสุดท้าย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 วิธีด�ำเนินการวางแผนการทดลองแบบกึ่งทดลองส�ำหรับผลิตขั้นสุดท้าย (final product)
ล�ำดับขั้นตอน
1. การจัดตัวอย่าง
เข้ากลุ่ม

2. การจัดกระท�ำ

3. การทดสอบผล

4. สรุปผลการวิจัย

กลุ่ม
ควบคุม
ทดลอง
- ด�ำเนินการส่งตัวแบบประเมิน (model) และ - น�ำรายชื่อของวิสาหกิจชุมชนที่ตอบกลับมา
จ�ำนวน 48 ราย เป็นตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง
ประเมินค่า (evaluation) รวมทั้งค�ำอธิบาย
- ในกรณีที่ไม่สามารถตัดต่อจากรายชื่อข้างต้น
ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชน
- น�ำแบบประเมินค่า (evaluation) ที่ตอบ
ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมูลครบจ�ำนวน 48 ราย
อย่างสมบูรณ์ จ�ำนวน 48 ราย เป็นตัวอย่าง
จัดเข้ากลุ่มควบคุมนี้
- ไม่มีการจัดกระท�ำ
- มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ท�ำความเข้าใจ
ตัวแบบ (model) และประเมินค่า (evaluation) ไปชี้แจงตัวอย่างกลุ่มทดลองและตอบ
ค�ำถามต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
- น�ำแบบประเมินค่า (evaluation) ที่ส่งกลับ - น�ำแบบประเมินค่าที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับไป
มาทางไปรษณีย์จำ� นวน 48 ราย มาใช้ในการ ด�ำเนินการการฝึกอบรมมาวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ผล
- เปรียบเทียบผล
- เปรียบเทียบผล

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และการทดสอบความแตกต่างของการประเมินค่าในภาพรวมทัง้ 4 ด้านของตัวแบบประเมินความ
เสี่ยง RAM-SEP
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

ค่าเฉลี่ย
74.90
79.10

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.594
11.895

การทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA
Group
Between Group
Within Group
Total

Sum of Squares
425.042
9360.958
9786.000

df
1
94
95

Mean Square
425.042
99.585

F
4.268

Sig
.042
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ผลการวิเคราะห์การประเมินค่า (evaluation) ตัวแบบ
ประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้ายในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ การใช้ภาษาง่ายเพื่อความเข้าใจ การท�ำให้เกิด
การตอบสนอง การตรงตามเนื้อหา และมีความเชื่อมั่น
หรือมีความมั่นคง (ได้ผลเหมือนกันทุกครั้งที่ใช้) พบว่า
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินค่าใน
ภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้มกี ารปรับปรุงและเพิม่ เติมขึน้ หลายส่วน
เพื่อให้ตัวแบบมีการพัฒนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส�ำหรับผู้ที่จะ

น�ำไปใช้งานต่อไปมีความสะดวกเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น
เช่น องค์ประกอบของหัวข้อ ค�ำศัพท์และความหมาย
ที่ใช้ในตัวแบบ ค�ำอธิบายในแบบประเมินความเสี่ยง
หัวข้อค�ำถามและการใช้เส้นและสีในการตอบระดับของ
เหตุการณ์และระดับความรุนแรง ดังตัวอย่างหลักการของ
ตัวแบบฯ ในภาพที่ 1 ซึง่ ภายในตัวแบบฯ ประกอบด้วย
4 ส่วนหลัก ได้แก่ ค�ำอธิบายเกีย่ วกับตัวแบบ แบบประเมิน
ความเสี่ยงที่จะต้องน�ำไปใช้ แบบประเมินค่า และคู่มือ
ประกอบการใช้งาน

3 เสาหลัก 2 ฐานแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เสาหลัก-ความพอประมาณ เสาหลัก-ความมีเหตุผล เสาหลัก-การสร้างภูมิคุ้มกัน
ฐาน-ความรู้ ฐาน-คุณธรรม
ภาพที่ 2 หลักการของตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Panyapiwat Journal Vol.9 No.2 May - August 2017

สรุปและอภิปรายผล

1. หลักการพัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการน้อมน�ำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและมีการหมุนเวียนใช้อย่างยั่งยืน โดยมี
การศึ ก ษาการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ในตลาด
หลักทรัพย์เป็นสารสนเทศเบื้องต้นของการบูรณาการ
แนวคิดและหลักการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Chandarasorn (2011: 16) เห็นว่า การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่จ�ำเป็นต้องอาศัยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเงื่อนไขความรู้
(ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง) เงือ่ นไขคุณธรรม
ซึง่ ได้แก่ ความอดทน ความเพียรในการปฏิบตั ิ การป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องใช้สติปัญญา
ในการด�ำเนินการ นอกจากการประเมินความเสี่ยงเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริหารความเสี่ยงแล้วยัง เป็นส่ว น
ส�ำคัญในการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (business
continuity management) ช่วยให้องค์กรสามารถ
ด�ำเนินงานในภาวะวิกฤต และวางแนวทางเพิม่ ศักยภาพ
ของธุรกิจให้ยืดหยุ่นและสามารถปรับกลยุทธ์ได้ตาม
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ (Thippayakraisorn, 2012: 69-71)
2. การพัฒนาตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเป็นการ
พัฒนาตัวแบบที่สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ
Smith et al. (1980: 461) โดยก�ำหนดวิธกี ารวิจยั และ
การวิจยั วางแผนงานทดลองแบบกึง่ ทดลองตามรูปแบบ
วิธเี ปรียบเทียบสถิต (static group comparison) ตาม
ลักษณะส�ำคัญที่ Choochom (2009: 1-3) น�ำเสนอไว้
มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากการศึ ก ษาบริ ษั ท ขนาดใหญ่ ใ นกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่มีการด�ำเนินงานมา
ยาวนานและมี ค วามสามารถในการแข่ง ขันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
และการประเมิ น ความเสี่ ย งตามแนวทาง COSO
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(PricewaterhouseCoopers, 2004) และมีการเผยแพร่
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในรายงานประจ�ำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ทุกปี
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวตามแนวทาง COSO จะได้
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎและระเบียบสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Chunsom (2012: 19) ทีเ่ ห็นว่า ความเสีย่ ง
ขององค์กรจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1) ความเสีย่ งทางการเงิน (financial risks) 2) ความเสีย่ ง
เชิงกลยุทธ์ (strategic risks) 3) ความเสีย่ งในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (compliance risks)
และ 4) ความเสีย่ งในการด�ำเนินงาน (operational risks)
โดยความเสีย่ งในแต่ละประเภทประกอบด้วยความเสีย่ ง
ย่อยต่างๆ มากมาย และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดเพื่อการตัดสินใจส�ำหรับ
องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น ได้
เนื่องจากยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล
และการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นการตัดสินใจจะท�ำให้ธรุ กิจ
มีการค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นควบคู่กันไป ไม่ใช่
มองเพียงผลประกอบการระยะสัน้ เท่านัน้ การมีหลักยึด
ดังกล่าวจ�ำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารกรรมการบริษัท และ
ผูถ้ อื หุน้ ไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดการยอมรับและ
ขับเคลือ่ นองค์กรไปในทิศทางสูค่ วามเป็น “ธุรกิจทีย่ งั่ ยืน”
ได้ในที่สุด
		 การสร้างตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (RAM-SEP) ของการศึกษา
วิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ
ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยสร้างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแบบก�ำหนดปัจจัยเสี่ยงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Kantabutra (2010: 6-7) ทีเ่ ห็นว่า ความยัง่ ยืนของ
องค์กรธุรกิจ หมายถึง ความสามารถขององค์กรธุรกิจที่
จะตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทั้งหมดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรวมถึงผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน
และสังคม โดยการตอบสนองดังกล่าวนัน้ จะต้องไม่ทำ� ให้
ความสามารถในการตอบสนองขององค์กรต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตลดลงด้วย การสร้าง
ความสมดุลระหว่างความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตนีเ่ องทีเ่ ป็นกุญแจ
ส�ำคัญต่อความยัง่ ยืนขององค์กรธุรกิจ ดังนัน้ องค์กรธุรกิจ
ต่างๆ จึงต้องรักษาและสร้างการเจริญเติบโตทางด้านทุน
เศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนสิง่ แวดล้อม ในขณะเดียวกัน
ต้องสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านการเมือง
อีกด้วย องค์กรทีย่ งั่ ยืนคือ องค์กรธุรกิจทีม่ เี งือ่ นไข ดังนี้
1) มีผลการด�ำเนินงานดี 2) มีความสามารถทีจ่ ะทนทาน
ต่อความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจและสังคม และ 3) มี
ความสามารถที่ จ ะรั ก ษาสถานะความเป็ น ผู ้ น� ำ ใน
อุตสาหกรรมที่ดำ� เนินกิจกรรมทางธุรกิจ
3. แบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการพัฒนาก�ำหนดปัจจัยความเสีย่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Puntasen, Suksiriserekul & Suzuki
(2002: 28-50) ทีส่ ำ� รวจข้อมูลกลุม่ ธุรกิจชุมชนทัว่ ประเทศ
มีหลักการหรือแนวคิดการด�ำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 9 ข้อ ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) เน้นการใช้วสั ดุทกุ ชนิดอย่างประหยัดและได้ประโยชน์
คุม้ ค่า 3) เน้นการสร้างงานเป็นหลักโดยไม่ใช้เครือ่ งจักร
มาแทนแรงงานโดยไม่จ�ำเป็น ยกเว้นถ้าไม่ท�ำเช่นนั้น
ผลิตภัณฑ์จะเสียหาย 4) มีการผลิตที่สอดคล้องกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 5) ไม่ควรโลภเกินไป
หรือมุ่งก�ำไรระยะสั้นเป็นหลัก 6) มีความซื่อสัตย์ในการ
ประกอบการ ไม่เอาเปรียบผูบ้ ริโภคแรงงาน และผูจ้ ำ� หน่าย
วัตถุดบิ 7) กระจายความเสีย่ งโดยมีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
หรือมีความสามารถในการปรับเปลีย่ นผลผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดได้ 8) มีการบริหารความเสีย่ ง
ต�ำ่ โดยมุง่ ใช้เงินทุนภายในกลุม่ เป็นหลัก ไม่กอ่ หนีจ้ นเกิน
ความสามารถในการจัดการ และ 9) ใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่
และผลิตสินค้าทีต่ อบสนองตลาดในท้องถิน่ ภูมภิ าคและ
ตลาดต่างประเทศ

4. องค์ประกอบของตัวแบบการประเมินความเสีย่ งนี้
ยังตรงกับการศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับธุรกิจเอกชนของ (Office of the National
Economics and Social Development Board,
2008: 121-126) ซึง่ ระบุวา่ แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ที่ธุรกิจเอกชนควรจะน�ำมาใช้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ได้แก่
		 ขัน้ ทีห่ นึง่ ต้องมีการวิเคราะห์และบ่งชีว้ า่ อะไรคือ
ความเสีย่ ง โอกาสทีค่ วามเสีย่ งจะเกิดขึน้ มากน้อยแค่ไหน
และกระทบธุรกิจของเราอย่างไร
		 ขั้นที่สอง ต้องประเมินว่าผลกระทบจากความ
เสีย่ งนัน้ รุนแรงแค่ไหน ธุรกิจมีขดี ความสามารถจะรับได้
เพียงใด
		 ขัน้ ทีส่ าม ต้องก�ำหนดกรอบในการดูแลความเสีย่ ง
ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ถ่ายโอนออกไป ของบางอย่างเรา
ไม่ถนัด เราก็อย่าท�ำเอง ใช้จ้างคนอื่นท�ำ หรือใช้บริการ
ประกันความเสีย่ ง ซึง่ อาจจะต้องเสียเงินนิดหน่อยแต่คมุ้
หรืออีกวิธหี นึง่ คือ ทุเลาความเสีย่ ง มีผลกระทบอะไรก็มี
มาตรการมารองรับให้ทเุ ลาผลกระทบน้อยลงไป หรือถ้า
จ�ำเป็นจริงๆ ก็อาจจะหลีกเลีย่ งไปเลยว่า อย่าไปเสีย่ งท�ำ
ในธุรกิจหรือกิจกรรมนั้น เพราะว่าเรารับไม่ได้
		 โดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ที่ใช้ในการก�ำหนดการด�ำเนินงานของธุรกิจเอกชนได้
ได้แก่
		 ประการที่หนึ่ง หลักในการที่จะต้องมีความพอ
ประมาณและความมีเหตุมีผล หมายถึงว่าการท�ำแผน
ธุรกิจขององค์กรต่างๆ ต้องท�ำอย่างเหมาะสม ค�ำนึงถึง
ศักยภาพ ค�ำนึงถึงความพร้อม แต่วา่ แผนธุรกิจจะเกิดผล
ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ถ้าเราใช้หลักของ
ความรอบรู้ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน ก็จะท�ำให้ผลที่เกิด
จากการปฏิบัติจากแผนนั้นตรงตามที่เราต้องการ
		 ประการที่สอง หลักภูมิคุ้มกัน นี่คือหลักในการ
บริหารความเสีย่ งนัน้ เอง การบริหารความเสีย่ งเป็นเรือ่ งที่
จะต้องท�ำทัง้ องค์กร ถ้ามีการบริหารความเสีย่ งในหน่วยงาน
ต่างๆ รวมกันแล้วก็จะท�ำให้ทงั้ องค์กรดูแลความเสีย่ งได้
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เปรี ย บเสมื อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ถ้าประชาชนทุกคน ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ช่วยกัน
น�ำหลักมาใช้ ทั้งประเทศก็จะมีความพอเพียงด้วย
		 ประการทีส่ ามคือ เงือ่ นไขด้านความรู้ โดยทีธ่ รุ กิจ
ต่างๆ จะต้องพิจารณาศักยภาพของตนเองและหาทาง
พัฒนาความรู้ ความสามารถเพิม่ ขึน้ พัฒนาให้เป็นองค์กร
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แห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ
		 ประการสุดท้ายคือ เงือ่ นไขด้านคุณธรรมนับเป็น
เรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้องค์กรด�ำเนินต่อไปได้ เรียกหลักนี้
ว่า “บรรษัทภิบาล” (corporate governance) ซึง่ เป็น
ที่ยอมรับกันว่า จะต้องท�ำทั้งระดับองค์กรและระดับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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