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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคการวิจัยครั้งน้ี  คือ  (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ           

ผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการบริหารความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)                   

กลุมตวัอยาง คอื ผูบรหิารหรอืเจาของธรุกจิ SMEs ทีจ่ดทะเบยีนเปนนติบิคุคลในจงัหวดัปทมุธาน ีจาํนวน 218 ราย 

ใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบชวงช้ัน (Stratified Random Sampling) แบงตามประเภทของธุรกิจ ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  

สถิติอนุมานทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหความถดถอยแบบ

พหุคูณ 

 ผลการวจิยัพบวา ธรุกิจ SMEs ในจงัหวดัปทมุธาน ีสวนใหญมรีปูแบบธรุกิจเปน บริษทั จาํกัด ประกอบ

ธุรกิจดานตางๆ ไดแก ขนสง ประกัน นําเขา-สงออก ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป        
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ทุนจดทะเบียนปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และสวนใหญมีจาํนวนพนักงานตํ่ากวา 50 คน          

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียได ดังนี้             

(1) ดานการกําหนดวัตถุประสงค (  = 4.02) (2) ดานการระบุความเสี่ยง (  = 3.91) (3) ดานการจัดการ       

ความเสี่ยง (  = 3.89) (4) ดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน (  = 3.88) และ (5) ดานการประเมิน

ความเสี่ยง (  = 3.78) ตามลําดับ โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ (1) ดานลูกคา (  = 4.10) (2) ดานการเรียนรูและพัฒนา                     

(  = 3.88) (3) ดานกระบวนการภายใน (  = 3.87) และ (4) ดานการเงิน (  = 3.61) ตามลําดับ นอกจากนี้

ผลการวิจัยยังพบวา การบริหารความเสี่ยงในดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการ

จัดการความเสี่ยงและดานการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวก

กับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถบริหารความเสี่ยง

ในทุกๆ ดานไดดี ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวย เชนเดียวกัน

คําสําคัญ
 การบริหารความเสี่ยง   ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

Abstract
 The purpose of this research is: (1) To study the opinion of the risk management and      

performance of small and medium enterprises (SMEs) in Pathumthani province; and (2) To study 

the relationship between risk management and the performance results of the SMEs. The samples 

were SMEs entrepreneurs or owners registered as company or partnership in Pathumthani province, 

218 samples by stratified random sampling with classified by type of business. Questionnaires were 

used to collect data.  Statistics used in data analysis were descriptive statistics were mean,         

standard deviation and statistics for hypothesis testing were Multiple Correlation Analysis and 

Multiple Regression Analysis.

 The results found that, most of SMEs in Pathumthani province had business type as                  

a company limited operating in many section including transportation, insurance, import-export. 

Most of the companies established over 15 years and had their registered capital less than     

30,000,000 Baht and the number of employees was less than 50. The opinions on risk management 

in all five aspects were at a high level which could be ranked by mean as  (1) Objectives Setting     

(  = 4.02) (2) Risk Identification (  = 3.91)  (3) Risk Management (  = 3.89) (4) Monitoring             

Evaluating and Reporting (  = 3.88) and (5) Risk Assessment (  = 3.78) respectively. The opinions 

on the performance of the four aspects were at a high level too which could be ranked by mean as 
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(1) Customer Perspective (  = 4.10) (2) Learning and Growth Perspective (  = 3.88) (3) Internal 

Process Perspective (  = 3.87) and (4) Financial Perspective (  = 3.61) respectively. Moreover, 

the results were found that Risk management in Risk Identification, Risk Assessment, Risk Management, 

Monitoring Evaluating and Reporting had a positive relationship and had a positive impact on the 

overall performance of small and medium enterprises. This means if SMEs could manage well risk 

in all aspects, it would also improve the performance of SMEs as well.

Keywords
 Risk Management, Small and Medium Enterprises

บทนํา
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เปนหนวยธุรกิจท่ีมี  

ความคลองตัวในการดําเนินงาน และยังสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทั่วไปของประเทศไดดี ในชวง

ระยะเวลาท่ีผานมาหลายป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการแขงขันสูงมาก และมีการเติบโตคอนขาง

รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมาก  ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2559 นั้น GDP ของประเทศขยายตัวไดในอัตราที่

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.2 และ GDP SMEs ขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 5.1  โดยมีสัดสวนตอ GDP ของประเทศ

เพิม่ขึน้เปนรอยละ 42.3 (สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม: (สสว.), 2560) และจากรายงาน

สถานการณ SMEs ในป พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังรายงาน     

ไวดวยวา จังหวัดปทุมธานีเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนมากถึง 26,365 ราย 

ในป พ.ศ 2558 ในขณะทีจ่งัหวดัใกลเคียงในกลุมภาคกลางตอนบน 1 ไดแก นนทบรุ ีมจีาํนวนเพยีง 23,749 ราย 

พระนครศรีอยุธยา มีจํานวนเพียง 15,601 ราย และจังหวัดสระบุรี มีจํานวนเพียง 8,387 ราย ทั้งนี้เพราะเปน

จังหวัดหนึ่งที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมตางๆ ก็สะดวก ประชาชนก็ใหความสนใจยายไป

อยูอาศัยกันในจังหวัดนี้กันมากข้ึน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนี้มากข้ึน

ดวย แตในขณะเดียวกัน ธุรกิจ SMEs ก็มีปญหาอุปสรรคมากมายเชนกัน ในการบริหารจัดการความรู            

ความสามารถดานเงนิทนุและทรพัยากร ทาํใหบางธรุกจิ SMEs ประสบผลสาํเรจ็ แตบางธุรกจิ SMEs กล็มเหลว  

ดังนั้น ผูบริหารธุรกิจ SMEs จําเปนจะตองมีการบริหารกับความเส่ียงในดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึนภายใน          

องคกร ซึง่การบรหิารความเสีย่งเปนเคร่ืองมือทีส่าํคญัทีท่าํใหเกดิความม่ันใจวา ความเสีย่งท้ังหมดทีมี่ผลกระทบ

สําคัญทั้งจากภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ จะไดรับการพิจารณาและ

จัดการใหหมดไปหรือลดนอยลง การบริหารความเสี่ยงจะตองมีการดําเนินการทั่วทั้งองคการแบบบูรณาการ

โดยตองใหความสําคัญในการกําหนดผูรับผิดชอบตอกิจกรรมการควบคุม เพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของ        

การจัดการความเส่ียงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน และ/หรือพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง มีการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยง 
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มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได นําไปใชในทุกระดับขององคการ มีการรายงาน

ความเส่ียงทั้งหมด ที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการตอผูบริหารท่ีรับผิดชอบ              

และทายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) แก บุคลากรทุกคนใหไดรับรู     

และเขาใจอยางท่ัวถึง จะสามารถชวยใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Godfrey, Merrill, Hansen & Godfrey, 2009) การเตรียมความพรอมสําหรับ    

ความเสีย่งตางๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนกับธุรกิจเพือ่เปนการลดมูลเหตุแตละโอกาสทีอ่งคกรจะเกิด ความเสยีหายเพือ่ให

ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได โดยระดับของ

ความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรรับได ประเมินได ควบคุมได

และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ              

ดงัน้ัน ธรุกิจ SMEs จงึจําเปนตองมกีารบรหิารความเส่ียงทีม่ปีระสทิธิภาพซึง่เปนเครือ่งมือสําคัญในการควบคมุ

ภายในองคกรที่จะทําใหเกิดความมั่นใจวา ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย การนําการบริหาร           

ความเสีย่งทีน่าํมาปรบัใชกบัธรุกจิ ประกอบดวยดานการกาํหนดวตัถปุระสงค (Objective Setting) ดานการระบุ

ความเส่ียง (Risk Identification) ดานการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ดานการจัดการความเส่ียง 

(Risk Treatment) และดานการติดตามประเมนิผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting) 

(อุษณา ภัทรมนตรี, 2547, 5-17) ซึ่งสามารถสะทอนตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ธุรกิจ SMEs 

กม็คีวามเสีย่งทัง้ในดานลกูคา ดานการเงิน ตลอดจนดานการเรยีนรูและการพฒันาไมนอยกวาธรุกจิขนาดใหญ 

หากมคีวามเสีย่งเกดิขึน้แลว กย็อมสงผลตอการดําเนินงานของธุรกจิเปนอยางมากเชนกนั จากเหตผุลท่ีกลาว

มาแลวข างต น ผู วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารความเส่ียงของธุรกิจ SMEs                                                    

ในจังหวัดปทุมธานี โดยมุงทดสอบวา การบริหารความเส่ียงมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

SMEs อยางไร ซึ่งทําการเก็บขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย             

สามารถนําไปเปนขอมูลสารสนเทศในการกําหนดแนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ        

การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ใหประสบผลสําเร็จตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดปทุมธานี

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดปทุมธานี

สมมติฐานการวิจัย  
 การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
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ทบทวนวรรณกรรม   
 1. การบริหารความเสี่ยง   

               อุษณา ภัทรมนตรี (2547) ไดกลาวถึง กระบวนการการบริหารความเสี่ยงวาจะตองประกอบไป   

ดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้   

  1.1 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)   

   เพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่จะ   

เกิดข้ึนไดครบถวน การกําหนดวัตถุประสงคขององคกร ควรมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและ   

ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

  1.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

           เปนการคนหาวามีความเสี่ยงใดบาง ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขององคการโดยดูจาก

ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปกติการระบุความเสี่ยงจะดูจากประวัติการเกิดเหตุการณในอดีต       

ที่ผานมา หรือการคาดเดาเหตุการณที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

  1.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

         เปนการประเมินปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยวามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนมากนอยแคไหน และ       

หากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอองคกรรุนแรงเพียงใด และนํามาจัดสําดับวาปจจัยใดมีความสําคัญมาก

นอยกวากันเพื่อจะไดกําหนดมาตรการในการรับความเสี่ยงนั้นไดอยางเหมาะสม

 2. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 

  เปนการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งพิจารณาจาก      

ความนาจะเกิดและผลกระทบ โดยเปรียบเทียบระดับความเส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได           

(Risk Appetite) และความคุมคาในการทีจ่ะบรหิารความเสีย่งทีเ่หลืออยู (Residual Risk) วธิกีารจัดการความเสีย่ง 

(นฤมล สะอาดโฉม, 2550) ประกอบดวย

  2.1 การหลกีเลีย่งความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถงึ การเลกิ หรือหลีกเล่ียงการกระทาํ 

หรือลดการกระทํา หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค เปนตน 

  2.2  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิด หรือ             

ลดความเสยีหาย โดยการจัดระบบการควบคมุเพือ่ปองกนั การปรบัปรงุแกไขกระบวนการ รวมกับการกาํหนด

แผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน (Contingency Planning) 

  2.3 การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิด

หรอืลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรบัผดิชอบในความเส่ียง  การจางบคุคลภายนอกเปนผูดาํเนนิการ

แทน การจัดประกันภัย เปนตน 

  2.4 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําการใด ๆ เพิ่มเติม

กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีนอย ความนาจะเกิดนอย หรือเห็นวามีตนทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงโดยขอ

อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว
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 3. การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting) 

  การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จะมีขั้นตอนและระยะเวลา               

ในการดาํเนินการตามความเหมาะสม โดยจะเปนการประเมนิผลเปนระยะๆ แทนทีจ่ะรอใหสิน้สดุภารกิจกอน

 4. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

  พสุ เตชะวรินทร (2548, 46) ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง Balance Score Card ไววา เปนเสมือน

เครื่องมือท่ีชวยผูบริหารในการประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน หรือผลการดําเนินงานในดานตางๆ                 

ซึ่งจะทําใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมไดโดยตองมีการช้ึวัดผลการดําเนินงานใน      

4 ดานตอไปนี้        

  4.1 ดานลูกคา (Customer Perspective) ในปจจุบันการแขงขันในเชิงธุรกิจ เกิดข้ึนอยาง

รนุแรงท้ังจากคูแขงภายในประเทศและตางประเทศ ทาํใหกจิการตองปรบัสภาพวธิกีารหรือกลยทุธการดาํเนินงาน

โดยใหความสนใจกับลูกคาที่เปนลูกคาเปาหมายในปจจุบันและในอนาคต

  4.2 ดานการเงิน (Financial Perspective) การวัดผลการปฏิบัตงิานของกิจการท่ีแสวงหา

กาํไรจะใชผลการดาํเนนิงานทางดานการเงนิเปนหลกัทีจ่ะบงชีว้า กจิการประสบความสาํเร็จหรือไม เชน กาํไรสทุธิ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รายไดที่เพิ่มขึ้น เปนตน 

  4.3  ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) การวัดผล                

การปฏบิตังิานแบบดลุยภาพจะพิจารณามมุมองทัง้ 4 ดาน ไดแก มมุมองทางดานการเงนิ มมุมองทางดานลกูคา  

มมุมองทางดานกระบวนการภายใน และมมุมองทางดานการเรียนรูและพฒันาซึง่มุมมองทางดานการเรียนรู

และพัฒนาจะตองระบุถึงกิจกรรมที่กิจการตองบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว     

  4.4 ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) นอกเหนือจากมุมมอง       

ทางดานลกูคาแลว การวดัผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพกย็งัใหความสาํคญักบักระบวนการพฒันาภายใน

องคกรซ่ึง ถือวาความสําเร็จของกิจการตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน คุณภาพของ     

การทํางาน และนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคกร 

    พรตพร อาฒยะพันธุ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพ      

การบริหารความเสีย่งทีม่ตีอผลการดําเนนิงานของธุรกจิ SMEs ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา 

ผูบริหารธุรกิจ SMEs   มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงโดยรวม และ     

เปนรายดานอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวมและเปน              

รายดานอยูในระดับมาก SMEs ที่มีรูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และ จํานวน

พนกังานแตกตางกนั จะมคีวามคดิเหน็ดวยเกีย่วกบัการมปีระสทิธภิาพการบริหารความเส่ียงโดยรวมแตกตาง 

ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา (1) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมิน

ความเสีย่ง และดานการตดิตามประเมนิผลและการรายงานมคีวามสมัพันธและผลกระทบเชงิบวกกบัผลการ

ดําเนินงานโดยรวม และดานลูกคา (2) ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง  ดานการระบุความเสี่ยง                       
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มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดานกระบวนการภายใน และ (3) ประสิทธิภาพ  

การบรหิารความเสีย่ง ดานการประเมินความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธและผลกระทบเชงิบวกกับผลการดาํเนนิงาน 

ดานการเรียนรูและพัฒนา   

 นิธินันท ทองอุน (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง  

ทางการเงินท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ประสิทธิภาพ  

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ดานลดความสูญเสีย มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ                          

ผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเจรญิเติบโตของกาํไร ดานการบรรลุวตัถุประสงคของธุรกิจและดานความพงึพอใจ

ของผูบรหิาร ขณะทีป่ระสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิดานเสริมสรางความมัน่ใจในผลการดาํเนนิงาน

มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน

 จันทนา สาขากร  นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจันเพชร (2550) ไดศึกษาเรื่อง Committee 

of Sponsoring Organization of The Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO 

EMR)  กับงานตรวจสอบภายในโดยศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ COSO EMR ทั้งความเปนมา ความหมาย 

วัตถุประสงคและองคประกอบของ COSO EMR ซึ่งมีองคประกอบ 8 ดาน คือ (1) สภาพแวดลอมในองคกร 

(2) การกําหนดวัตถุประสงค (3) การระบุเหตุการณ (4) การประเมินความเสี่ยง (5) การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) กิจกรรมควบคุม (7) สารสนเทศและการสื่อสาร และ (8) การติดตามและประเมินผล พบวา COSO EMR 

เปนกรอบการบรหิารและการจดัการความเสีย่งเปนกระบวนการทีเ่ก่ียวของกับทุกคน ใชปฎิบตัใินระดบัองคกร 

COSO EMR ไมไดมาทดแทน COSO เดิม แตเปนการนํามาพัฒนาเพิ่มเติม เพ่ือใหกรอบการบริหาร                

ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมาก

 Beasley, Clune & Hermanson (2005) ไดสํารวจสัดสวนของบริษัทช้ันนําของโลกท่ีอยูในแตละ      

ขั้นตอนของการพัฒนาการบริหารความเส่ียงในองคกร “Enterprise Risk Management” พบวา มากกวา     

ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมดท่ีมีการนํา ERM มาใชในองคกรแลวและมีบางองคกรไดมีการนํามาใช         

อยางเต็มรูปแบบ และจากการวิจัยที่ กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวานับจากป ค.ศ. 2005 เปนตนมาองคกร

ทั่วโลกไดใหความสนใจกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย  

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1  ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย   ไดแก   ผูบริหาร หรือ เจาของธุรกิจ SMEs          

ที่จดทะเบียนเปน นิติบุคคล ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 26,365 ราย ณ ป พ.ศ. 2558 (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2560)

  1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูบริหาร หรือ เจาของธุรกิจ SMEs            

ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในจังหวัดปทุมธานีโดยเปดตารางของ Taro Yamanae และเผื่อสํารองขอมูลไว

ดวย จํานวนหนึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชวงช้ัน (Stratified Random 

Sampling) แบงตามประเภทของธุรกิจ ดังตารางที่ 1

ผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจ SMEs
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ตารางที่ 1

สัดสวนการสุมตัวอยางตามประเภทธุรกิจ
 

   

1.  471 7 
2.  1,498 22 
3.  514 7 
4.  471 7 
5.  171 3 
6.  428 7 
7.  770 12 
8.  856 14 
9.   342 5 
10.  492 7 
11.  321 4 
12.  471 7 
13.  706 12 
14.  514 8 
15.  364 5 
16.  556 8 
17.  449 7 
18.  278 4 
19.  535 8 
20.     /  16,157 245 

 26,365 400 
 

หมายเหตุ: การวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางกลับมาไดเพียง 218 ราย

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแบบสอบถาม

ประกอบไปดวยคําถามทั้งสิ้น 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี  

ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร               

ความเสีย่งของธรุกจิ SMEs ในจังหวดัปทมุธานี  ตอนที ่4 ผลการดําเนนิงานของธรุกจิ SMEs ในจังหวดัปทมุธานี  

และ ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ
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 มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out) กับผูบริหารของ

ธุรกิจ SMEs ที่เปนบริษัทท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําขอมูลท่ีไดมาหาคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม (Reliabilityโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)) ตามวิธีของครอนบาค              

(Cronbach) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทุกขอเกิน 0.7 ขึ้นไป คาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

ของหมวดการบริหารความเสี่ยง มีคาเทากับ 0.919 ของหมวดผลการดําเนินงานของธุรกิจ มีคาเทากับ 

0.911และรวมของทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.915

 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  3.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard –Deviation)

            เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)

   คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด

   คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

   คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

   คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย

   คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด

  3.2 สถติทิีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคณู (Multiple 

Correlation Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) แบบ All Enter

ผลการวิจัย
 ธรุกิจ SMEs ในจงัหวดัปทมุธานี สวนใหญมรีปูแบบธรุกิจเปน บริษทัจํากัด ประกอบธรุกิจตางๆ ไดแก 

ขนสง  ประกันภัย  นําเขา-สงออก เปนตน ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป ทุนจดทะเบียน

ปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และมีจํานวนพนักงานสวนใหญตํ่ากวา 50 คน

ตารางที่ 2

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารความเสีย่งโดยรวมและรายดานของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี

 S.D. 
 

 

1.   4.02 0.57  
2.  3.91 0.59  
3.  3.78 0.56  
4.  3.89 0.47  
5.  3.88 0.55  

 3.87 0.54  
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงโดยรวม      

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54 หากพิจารณาเปนรายดาน        

โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังน้ี (1) ดานการกําหนดวัตถุประสงค  (  = 4.02,         

S.D. = 0.57) (2) ดานระบุความเสีย่ง (  = 3.91, S.D. = 0.59) และ (3) ดานการจดัการความเสีย่ง (  = 3.89, 

S.D. = 0.47)

ตารางที่ 3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมและรายดานของผูบริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี
 

 S.D.  

1.  4.10 0.50  
2.  3.87 0.43  
3.  3.88 0.42  
4.  3.61 0.56  

3.86 0.43  
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูบริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมอยูใน

ระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.86 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 0.43 เม่ือพจิารณาเปนรายดาน อยูในระดบัมาก

ทกุดาน หากพจิารณาจากคาเฉลีย่จากมากไปนอย 3 ลาํดบัแรก เปนดงันี ้(1) ดานลกูคา ( = 4.10, S.D. = 0.59)  

(2) ดานการเรยีนรูและพัฒนา ( = 3.88, S.D. = 0.42)  และ (3) ดานกระบวนการภายใน ( = 3.87, S.D. = 0.43)

ตารางที่ 4 

การวิเคราะหสหสัมพันธของการบริหารความเส่ียงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ใน            

จังหวัดปทุมธานี
 

  

  

(PER) 

 

(OB) 

 

(RI) 

 

(RA) 

 

(RM)  

(MP) 

VIFs

 3.86 3.95 3.92 3.79 3.84 3.80 
S.D. 0.40 0.51 0.45 0.48 0.44 0.50 
PER - 0.552* 0.722* 0.738* 0.651* 0.694* 
OB  - 0.517* 0.461* 0.532* 0.481* 1.622
RI   - 0.531* 0.674* 0.651* 2.377
RA   - 0.391* 0.503* 1.524
RM   - 0.557 2.043
MP   - 1.878

*  0.05 
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 จากตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามโดยคาสหสัมพันธอยูระหวาง 

0.552 – 0.738  ตอมาจงึไดทาํการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIFs ปรากฏวา คา VIFs ของตวัแปรอสิระ

การบริหารความเสี่ยงมีคาตั้งแต 1.524 – 2.377 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวา  ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

กันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2014)

ตารางที่ 5

การทดสอบความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs                        

ในจังหวัดปทุมธานี

 จากตารางที ่5 พบวา การบริหารความเส่ียง ดานการประเมนิความเสีย่ง  มคีาสัมประสทิธิก์ารถดถอย

สูงสุด 0.303 รองลงมาคือ ดานการระบุความเส่ียง มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย 0.178 ดานการจัดการ         

ความเส่ียงมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.144   และสุดทาย ดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน        

มคีาสัมประสทิธ์ิการถดถอย 0.116 ตามลาํดับโดยมคีวามสมัพันธและผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดาํเนนิงาน

โดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถ บริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน

ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผลและการรายงานความเส่ียงได         

อยางชัดเจน ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวยเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

t P- Value  
 

 
 

 (a) 0.822 0.345 3.773 0.002 
 (OB) 0.045 0.053 0.912 0.254 

 (RI) 0.178 0.056 2.351 0.017* 
 (RA) 0.303 0.048 5.004 0.000* 

 (RM) 0.144 0.051 2.598 0.012* 
 

 (MP) 
0.116 0.049 2.045 0.041* 

Adjust R2 = 0.463   SEE = 0.289   F = 8.257   p-value = .003 
*  0.05 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 256060

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา การบรหิารความเสีย่งในดานการประเมนิความเส่ียง ดานการระบุความเสีย่ง  

ดานการจัดการความเสี่ยงและดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน มีความสัมพันธและมีผลกระทบ

เชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรตพร อาฒยะพันธุ  

(2550) ซึง่ไดทาํการศกึษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบของประสิทธภิาพการบรหิารความเสีย่งท่ีมตีอผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผลการวิจัยพบวาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหาร         

ความเสี่ยงท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา (1) ประสิทธิภาพ                 

การบริหารความเสี่ยง ดานการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเส่ียงและดานการติดตามประเมินผล

และการรายงานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม (2) ประสิทธิภาพ            

การบริหารความเสี่ยง  ดานการระบุความเสี่ยง มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน 

ดานกระบวนการภายใน และ (3) ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ดานการประเมินความเสี่ยงมี               

ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและพัฒนา  นอกจากนี้ผลการวิจัย

คร้ังน้ียงัสอดคลลองกบังานวจิยัของนธินินัท ทองอุน (2553) ซึง่ไดศกึษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบรหิาร

ความเสี่ยงทางการเงินท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา

ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงทางการเงิน ดานการลดความสูญเสีย มีความสัมพันธและผลกระทบ         

เชงิบวกกบัผลการดาํเนนิงานโดยรวมทัง้ในดานการเจริญเตบิโตของกาํไร ดานการบรรลุวตัถปุระสงคของธรุกจิ

และดานความพึงพอใจของผูบริหารดวย

สรุป
 ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีรูปแบบธุรกิจเปน บริษัทจํากัด ประกอบธุรกิจดานตางๆ 

ไดแก ขนสง ประกันภัย นําเขา-สงออก เปนตน ระยะเวลาในการดําเนินงานสวนใหญมากกวา 15 ป                     

ทุนจดทะเบียนปจจุบัน สวนใหญตํ่ากวา 30,000,000 บาท และมีจาํนวนพนักงานสวนใหญตํ่ากวา 50 คน            

การบริหารความเส่ียงในดานการระบุความเส่ียง ดานการประเมินความเส่ียง ดานการจัดการความเส่ียง และ 

ดานการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน    

โดยรวมของธุรกิจ SMEs ซึ่งหมายความวา หากธุรกิจ SMEs สามารถบริหารความเส่ียง โดย สามารถระบุ

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง         

ไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ดีขึ้นดวยเชนเดียวกัน  

 ประโยชนทีไ่ดรบัของการวจิยัครัง้นี ้เพ่ือเปนแนวทางในการพฒันาศกัยภาพและความรู ความสามารถ

ของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เพื่อเปนสารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุง                 

การวางแผนพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs รวมทั้งเพ่ือเปนแนวทางใน       

การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยตอไป                       

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูบริหารธุรกิจ SMEs จะตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง             
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อยางจริงจังโดยตองมีการกําหนดเปนนโยบายอยางชัดเจนและตองเนนใหบุคลากรทุกคนตองมีสวนรวม          

ในการบรหิารความเสี่ยงจึงจะทําใหผลการดําเนินธุรกิจดีขึ้น สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะ เปนเชิงนโยบาย

และเชิงปฏิบัติการได ดังนี้ 

 1. เชิงนโยบาย 

  1.1 ผูบริหารของธุรกิจ SMEs จะตองใหความสาํคัญกับการบรหิารความเส่ียงโดยมีการกําหนด

เปนนโยบายของธุรกิจอยางชัดเจน    

  1.2 ผูบริหารของธุรกิจ SMEs ตองเขาไปมีสวนรวมในการบรหิารความเสีย่งของธรุกิจทุกข้ันตอน

จึงจะสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  1.3 ผูบริหารของธุรกิจ SMEs จะตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงของ

ธุรกิจอยางเปนทางการและตองมอบหมายอํานาจหนาที่ในการดูแลและตัดสนิใจใหชัดเจน

 2.  เชิงปฏิบัติการ  

  2.1 ผูบริหารหรอืเจาของธรุกิจ SMEs ใหความสาํคัญกับการบรหิารความเส่ียงในดานการประเมนิ

ความเสี่ยงนอยที่สุด แตดานนี้มีผลตอการดําเนินงานมากที่สุด ดังนั้นถาผูบริหารหรือเจาของธุรกิจ SMEs      

ในจังหวัดปทุมธานี มุงเนนใหความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงใหมากขึ้น โดยพยายามหาวิธีการ              

ในการประเมินความเสี่ยงใหชัดเจนและถูกตองมากที่สุด ผลการดําเนินงานก็จะดีมากขึ้นเทานั้น

  2.2  ผู บริหารหรือเจาของธุรกิจ SMEs ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงทีมีตอ                   

ผลการดําเนินงานในดานการเงินนอยที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ ดังน้ัน ผูบริหาร หรือ เจาของธุรกิจ SMEs           

ควรใหความสาํคัญกับผลการดาํเนินงานดานการเงนิใหมากข้ึนโดยเฉพาะเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทนุ

หรือการใชเงินทุนซึ่งจะทําใหผลการดําเนินงานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นได

                           สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้  

   2.2.1  ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในจังหวดัปทุมธานีในเชิงคุณภาพ     

   2.2.2 ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะ 

ในจังหวดปทุมธานี

   2.2.3  ศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีต อความสําเร็จของธุรกิจ  SMEs                            

ในจังหวัดปทุมธานี

เอกสารอางอิง
จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจันเพชร. (2550). การควบคุมภายในและ   

 การตรวตสอบภายใน. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส.    

นฤมล สะอาดโฉม. (2550). การบริหารความเสี่ยงองคกร. กรุงเทพฯ: ฐานบุคส. 

นิธินันท ทองอุน. (2553). ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีมีตอ    

 ผลการดาํเนินงานของธรุกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื. วทิยานพินธบญัชมีหาบณัฑติ   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 256062

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องตน ฉบับปรับปรุงใหม. (พิมพครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.

พรตพร อาฒยะพันธุ. (2550). ผลกระทบของประสทิธภิาพการบริหารความเส่ียงทีม่ตีอผลการดําเนนิงาน  

 ของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธการจัดการมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พส ุเตชะรินทร. (2548). เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบตัดิวย Balanced Score Card. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ

 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สาํนกังานสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม. (2560.). รายงานสถานการณ SMEs ประจําป 2559. 

 สืบคนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560, จาก http://www.sme.go.th/th/index.php/data-alert/alert/

 report-smes-year/report-year/report-year-2559. 

อุษณา ภัทรมนตรี. (2547). การตรวจสอบและการควบคุมภายใน แนวคิดและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

Beasley, M. S. ; Clune, R. & Hermansom, D. R. (2005). Enterprise risk management: an empirical 

 analysis of factors associated with the extent of implementation. Journal of Accounting and 

 Public Policy. 24(6), 521- 531.

Godfrey, P. C. ; Merrill, C. B. & Hansen, J. M. (2009). The relationship between corporate social   

 responsibility and shareholder value: an empirical test of the risk  management hypothesis. 

 Strategic Management Journal. 30(4), 424 – 445.

Hair, J. F. ; Black, W. C. ; Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. (7th ed.) 

 London:  Pearson Education.

 




