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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาผลกระทบของการบรหิารความเสีย่งทีม่ต่ีอ
ความส าเร็จในการท างานของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัมุกดาหาร โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 260 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณและการวเิคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ การบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบต่อความส าเรจ็ในการท างาน ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารความเสีย่งดา้นการ
ระบุเหตุการณ์ความเสีย่งดา้นการประเมนิความเสีย่ง ดา้นการตอบสนองความเสีย่ง และ
ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความส าเร็จในการท างาน ดงันัน้ ผู้บรหิารธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัมุกดาหารสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิและปรบัปรุงการบรหิารความเสีย่งให้มปีระสิทธภิาพ
และส่งเสรมิใหอ้งค์กรเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละสามารถด ารงอยู่
ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป 
 

ค าส าคญั :  ธุรกจิ SMEs การบรหิารความเสีย่ง ความส าเรจ็ในการท างาน   
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Abstract 
 This study aimed to examine the effects of risk management on the work 
success of small and medium enterprises (SMEs) in Mukdaharn Province. 
Questionnaires were completed by 260 executives of SMEs in the province. 
Statistical analysis of the data involved multiple correlation analysis and multiple 
regression. The independent variable was risk management which affected and 
related to the success of the work. The results revealed that risk management in 
event identification,  risk assessment,  risk response, and monitoring, evaluating 
and reporting had positive relationships with and effects on work success as a 
whole. These findings may allow company executives to improve risk 
management and promote efficiency, effectiveness, and stability. 
 
Keywords:  Small and medium enterprises; Risk management; Work success 
 

บทน า 
  การด าเนินงานของธุรกจิต่างๆ  ในปจัจุบนัย่อมหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะประสบกบั
การเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาไมว่่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกหรอื
ภายในธุรกจิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านลบ เรยีกว่า ความเสี่ยง 
(Risk) หากผูบ้รหิารไมส่ามารถปรบัตวัใหท้นัต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดจ้ะ
ท าให้ธุรกิจได้ร ับผลกระทบในด้านลบ (ณฐพร พันธ์อุดมและคณะ. 2549) จาก
วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ พ.ศ.2540 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises, SMEs) ไดร้บัความส าคญัจากหลายฝ่ายในการเป็นกลุ่มธุรกจิทีจ่ะ
ฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงนัน้ ซึ่งธุรกิจ SMEs สามารถสร้างงานและ
กระจายรายไดไ้ปยงัทัว่ทุกภาคไดด้กีว่าธุรกจิขนาดใหญ่ ธุรกจิ SMEs จงึมบีทบาทส าคญั
ในการสร้างความสมดุลทางรายได้ให้แก่สงัคม การครองชีพของคนในกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศมมีาตรฐานทีด่สี่งผลใหร้ายไดป้ระชาชาตสิูงขึน้ และก่อใหเ้กดิความมเีสถยีรภาพ
ของระบบเศรษฐกจิ และสงัคมอย่างแทจ้รงิ (พษิณุ คุณชืน่. 2548)   
  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า ธุรกิจ SMEs (Small and 
Medium Sized - Enterprises : SMEs) เป็นธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทัง้กิจการการผลิต กิจการบริการ และกิจการการค้า (ค้าส่งและค้าปลีก)  
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รวมถงึกจิการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Industrial : 
SMIs) สาเหตุการเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs ในระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากความ
เจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ท าให้ธุรกจิ SMEs ด าเนินงานบางประเภทได้คล่องตัว
โดยเฉพาะในจงัหวดัมุกดาหารเป็นจงัหวดัเศรษฐกิจพิเศษในด้านการขนส่งคมนาคม            
โลจสิตกิส์ จุดพกัสนิคา้โดยมเีสน้ทางหมายเลข 9 เป็นหลกั ท าใหธุ้รกจิ SMEs ในจงัหวดั
มุกดาหารมกีารขยายธุรกจิเพิม่มากขึน้และอนาคตคาดว่าจะมนีักลงทุนจากต่างชาตเิขา้
มาลงทุนมากยิง่ขึน้ท าใหธุ้รกจิ SMEs จงัหวดัมกุดาหารมโีอกาสทีจ่ะเจรญิเตบิโตค่อนขา้ง
สูง (สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, เวบ็ไซต์)  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ธุรกจิ SMEs ก็มกีารแข่งขนัสูงมากมปีญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจดัการ ความรู้
ความสามารถ ดา้นเงนิทุนและทรพัยากรท าให้บางธุรกจิประสบผลส าเรจ็ แต่บางธุรกจิ
ลม้เหลว ดงันัน้ผูบ้รหิารธุรกจิ SMEs จ าเป็นตอ้งมกีารบรหิารหรอืจดัการกบัความเสีย่งใน
ดา้นต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งหากองคก์รสามารถบรหิารความเสีย่งไดด้จีะท าใหเ้กดิความ
มัน่ใจว่าความเสีย่งทีม่ผีลกระทบทัง้จากภายในและภายนอกจะไดร้บัการจดัการใหล้ดลง
ได ้ ซึง่จะส่งใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ในทีสุ่ด 
  การบรหิารความเสี่ยงที่มปีระสทิธภิาพจะช่วยให้มกีารป้องกนัและลดความ
สูญเสยีสามารถเพิม่มูลค่าแก่องค์กร ผู้มสี่วนได้เสยีเกดิความสมดุลระหว่างต้นทุนและ
ผลลพัธท์ีไ่ด ้และมกีารพฒันาการด าเนินงานดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (นฤมล สอาดโฉม, 
2550) การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) เป็นสิง่ทีทุ่กธุรกจิในปจัจุบนัให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากหลายบรษิัทได้ให้ความส าคญัในด้านการบรหิารความ
เสีย่งมากยิง่ขึน้ เพราะการทีธุ่รกจิลงทุนในสิง่ใดแลว้ผลทีธุ่รกจิต้องการกค็อืผลตอบแทน
สูงสุดหรอืมกี าไรสูงสุด แต่การที่ธุรกจิจะมกี าไรสูงสุดหรอืมผีลตอบแทนสูงสุด เท่านัน้
ยงัคงไม่พอ แต่ยงัต้องรวมถึงผลการด าเนินงานที่ออกมาแล้วไม่เป็นไปดงัที่คาดเอาไว้
ดว้ยนัน้  แสดงว่าการคาดการณ์ของบรษิทัมคีวามเสีย่งเกดิขึน้แลว้   
  ความส าเร็จในการท างาน (Work Success) เป็นสิ่งที่ผู้ท างานในทุกสาขา
วิชาชีพต้องการ ซึ่งเป็นพลงัที่ส าคัญของบุคคลและแสดงถึงความส าเร็จขององค์กร  
ผู้ปฏิบตัิงานย่อมปรารถนาการพฒันาไปสู่ความส าเร็จในชวีิตหรอืความส าเร็จในการ
ท างานของตวัผูป้ฏบิตังิานเอง และส่งเสรมิให้มคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ หากผู้ปฏบิตังิานใน
วชิาชพีรบัรูถ้งึความส าเรจ็ในการท างานของตนย่อมท าใหร้บัรูถ้งึคุณภาพชวีติทีด่มีองเหน็
คุณค่าของตนเองและวิชาชีพ อีกทัง้จะท าให้มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างานอย่างมี
เป้าหมาย  มีศักยภาพในการใช้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานได้อย่างมี
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ประสิทธภิาพ และมกีารพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าที่ใช้
บรกิาร ตลอดจนบุคคลรอบขา้งจนเป็นที่ยอมรบัอนัน าไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
ท างาน (พวงรตัน์ บุญญานุรกัษ์, 2546) 
  จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาวจิยัผลกระทบการ
บรหิารความเสีย่งทีม่ต่ีอความส าเรจ็ในการท างานของธุรกจิ SMEs ในจงัหวดัมุกดาหาร  
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทดสอบว่า การบรหิารความเสีย่งมผีลกระทบต่อความส าเรจ็ในการ
ท างานของธุรกจิ SMEs ในจงัหวดัมุกดาหาร หรอืไม่ อย่างไร ซึ่งท าการเกบ็ขอ้มลูจากผู้
บรหิารธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัมุกดาหาร ผลลพัธ์ที่ได้จากการวิจยัสามารถน าไปเป็น
ขอ้มลูสารสนเทศในการก าหนดแนวทางเพื่อวางแผน พฒันา ปรบัปรุงกระบวนการของ
การบรหิารความเสีย่งของธุรกจิ SMEs ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และในระดบัจงัหวดั
ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและประสบผลส าเรจ็ต่อไป  
 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและสมมติุฐานของการวิจยั  
   ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  การบรหิารความเสี่ยง ก าหนดให้เป็นตัวแปร
อิสระที่มผีลกระทบต่อความส าเร็จในการท างานจากวตัถุประสงค์ขา้งต้นสามารถสรุป
กรอบแนวคดิในการวจิยั ไดด้งันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรควบคมุ:  
- ทนุจดทะเบยีน 
- รปูแบบของธรุกจิ  
- ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
- จ านวนพนกังานทัง้หมดในปจัจบุนั 

การบริหารความเส่ียง 
1. ดา้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องความเสีย่ง 
(OS) 
2. ดา้นการระบเุหตุการณ์ความเสีย่ง  (EI) 
3. ดา้นการประเมนิความเสีย่ง  (RA) 
4. ดา้นการตอบสนองความเสีย่ง  (RR) 
5. ดา้นการตดิตามประเมนิผลและรายงาน  (MR) 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
1. ดา้นการบรรลุจดุมุง่หมาย
อย่างมปีระสทิธภิาพ  (GE) 
2. ดา้นการสรา้งความพงึพอใจ
แก่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง  (PS) 
3. ดา้นการปฏบิตัเิป็นไปตาม      
มาตรฐานการปฏบิตังิาน (WC) 
4. ดา้นศกัยภาพของบุคลากร
และระบบสารสนเทศ(CS) 
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1.  การบริหารความเส่ียง   
       การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) หมายถงึ การบวนการ
ในการระบุ ประเมนิความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมยอมรบัได ้ป้องกนัมใิหเ้กดิความ
เสียหายต่อก าไร หากมีการบริหารความเสี่ย งที่ดีสามารถสร้างโอกาสในการเพิ่ม
ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
ประกอบดว้ย 
       1.1  การก าหนดวัต ถุประสงค์ของความเสี่ยง (Objective 
Setting) หมายถงึ  การก าหนดสิง่ทีต่อ้งการขึน้มา เพือ่ใหผู้บ้รหิารสามารถระบุเหตุการณ์
ทีอ่าจเป็นไปได ้เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ัน้และสอดคลอ้งกบั ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 
      1.2  การระบุ เห ตุการณ์ความเสี่ยง (Event Indentification) 
หมายถึง การพจิารณาเหตุการณ์หรอือุปสรรคใดที่อาจเกดิขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค์ที่องค์กรได้ตัง้ไว ้โดยพจิารณาทัง้ปจัจยัภายในและภายนอก และให้
ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารได้รบัข้อมูลที่เพียงพอในการ
น าไปบรหิารจดัการได ้ 
   1.3  การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การ
ประเมนิปจัจยัเสีย่งแต่ละปจัจยัว่ามโีอกาสทีจ่ะเกดิมากน้อยเพยีงใด และหากเกดิขึน้แลว้
จะส่งผลกระทบต่อองคก์รรุนแรงเพยีงใด และน ามาจดัล าดบัว่าปจัจยัใดมคีวามส าคญัมาก
น้อยกว่ากนัเพือ่จะไดก้ าหนดมาตรการตอบโตก้บัปจัจยัเสีย่งเหล่านัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

   1.4  การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) หมายถงึ การ
พจิารณาหาแนวทางเพื่อจะจดัการกบัความเสีย่งเพื่อให้ระดบัความเสีย่งลดลงจนอยู่ใน
ระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้ หรอืการเลอืกแนวทางทีจ่ะจดัการกบัความเสีย่งนัน้ตอ้งอยู่บน
พืน้ฐานของการเปรยีบเทยีบระหว่างตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้จากแนวทางนัน้ๆ กบัผลประโยชน์
ทีอ่งคก์รจะไดร้บัว่ามคีวามคุม้ค่าต่อองคก์รหรอืไม่ 

   1.5 การตดิตามประเมนิผลและรายงาน (Monitoring Evaluating 
and Reporting) หมายถงึ การประเมนิผลงาน แต่เป็นการประเมนิผลเป็นระยะๆ แทนที่
จะรอใหส้ิน้สุดภารกจิหรอืเป็นไปตามระยะเวลาทีแ่น่นอนตายตวั 

 2.  ความส าเรจ็ในการท างาน (Work Success) 
   ความส าเรจ็ในการท างาน (Work Success) หมายถงึ การวนิิจฉยัการ

รบัรูแ้ละประเมนิผล การปฏบิตังิานของบุคคลว่ามกีารปฏบิตังิานทีถู่กตอ้งและบรรลุในผล
ทีค่าดหวงัของความส าเรจ็ความส าเรจ็ในการท างานซึง่ประกอบดว้ย  
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2 .1  ก ารบ รรลุ จุ ด มุ่ งห มายอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ  (Goal 
Achievement Efficiency) หมายถึง การด าเนินงานที่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึ่งเกดิจากการวางแผนที่มปีระสทิธผิล 
ครอบคลุมแนวทางหรอืทศิทางการด าเนินงานทีช่ดัเจน 

2.2  การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (Participant 
Satisfaction) หมายถึง การพิจารณาถึงผลงานและการปฏิบตัิงานที่น ามาซึ่งความพึง
พอใจของผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกๆ ฝ่ายโดยผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูร้บับรกิารงานสอบ
บญัช ีพนักงานและลูกจ้าง และหน่วยงานอื่นๆ แผนงานสอดคล้องกบัเป้าหมายมกีาร
ประเมนิผลและควบคุมทีเ่หมาะสม และใชท้รพัยากรไดอ้ย่างคุม้ค่า 

2.3 การปฏิบตัิเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Working 
Compliance) หมายถึง การปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนด ได้แก่ มาตรฐานส านักงาน 
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพในการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ใชเ้วลาน้อย ตน้ทุนน้อย 
ไดผ้ลงานอย่างครบถว้น และเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4  ศกัยภาพของบุคลากรและระบบสารสนเทศ  (Capability of 
Employee and Information System) หมายถึ ง การที่ บุ คคลมีก ารพัฒ น าทักษ ะ 
ความสามารถ ทศันคติ  ความพึงพอใจในการท างาน สามารถก ากบัแนะน าหลกัการ
ท างานให้กบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งและสาธารณชน รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปช่วยในการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และกา้วทนัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
 

สมมติุฐานของการวิจยั  
การบรหิารความเสี่ยงมคีวามสมัพนัธ์ และผลกระทบต่อความส าเร็จในการ

ท างานของธุรกจิ  SMEs  ในจงัหวดัมกุดาหาร  
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จนัทนา สาขากร (2550) ศกึษาเรือ่ง COSO  EMR  กบังานตรวจสอบภายใน

โดยศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบั COSO EMR ทัง้ความเป็นมา ความหมาย  วตัถุประสงค์และ
องค์ประกอบของ COSO EMR ซึ่งมอีงคป์ระกอบทัง้ 8 ดา้น 1) สภาพแวดลอ้มในองคก์ร 
2) การก าหนดวตัถุประสงค์ 3) การระบุเหตุการณ์ 4) การประเมนิความเสี่ยง 5) การ
ตอบสนองความเสี่ยง 6) กจิกรรมควบคุม 7) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 8) การ
ตดิตามและประเมนิผล พบว่า COSO  EMR  เป็นกรอบการบรหิารและการจดัการความ
เสี่ยงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัทุกคนใช้ปฏิบตัิในระดบัองค์กร COSO EMR ไม่
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ได้มามดแทน COSO เดิม แต่เป็น การน ามาพฒันาเพิ่มเติม เพื่อให้กรอบการบรหิาร
ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้และการตรวจสอบภายในมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ผู้
ตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยให้ผลักดันน า COSO EMR มาใช้ในองค์กร เพราะผู้
ตรวจสอบประเมินประเมินผลความเสี่ยงขององค์กรภายในความเชื่อมั น่อย่าง
สมเหตุสมผลว่า องค์กรจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้ เมื่อน า COSO EMR มาใช้
ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ไม่ไดห้มายความว่าองคก์รน า COSO EMR มาใชแ้ลว้จะ
ได้ผล เนื่องจากมขี้อจ ากดัที่มกีารเลือกแนวทางในการจดัท าความเสี่ยงต้องใช้  “คน”  
เป็นผูต้ดัสนิใจความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได ้ 

  พรตพร อาฒยะพันธ์ (2550) ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการ
บรหิารความเสี่ยงที่มต่ีอผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 1)  ประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่ง ดา้นการระบุความเสีย่ง ดา้นการประเมนิ
ความเสี่ยง และด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชงิบวกกบั ผลการด าเนินงานโดยรวม และด้านลูกค้า 2) ประสทิธภิาพการ
บรหิารความเสีย่ง ดา้นการระบุความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัผล
การด าเนินงาน ด้านการะบวนการภายใน และ 3)  ประสทิธภิาพการบรหิารความเสี่ยง  
ดา้นการประเมนิความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชงิบวกกบัผลการด าเนินงาน
ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา โดยสรุป ประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งของธุรกจิ SMEs 
นอกจากตอ้งวางแผนในการด าเนินธุรกจิแลว้ ยงัต้องคอยดูแลประเมนิสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อควบคุมความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกนัหรอืลด
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อผลการด าเนินงานท าใหธุ้รกจิสามารถแขง่ขนัในตลาดไดแ้ละ
สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมัน่คง 

ศลิปะพร ศรจีัน่เพชร (2547) ได้ศกึษาถึงการน าการบรหิารความเสี่ยงตาม
หลักของ COSO มาใช้ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ผลการวจิยัเชงิส ารวจพบว่า โดยรวมทุกอุตสาหกรรม องค์ประกอบของการบรหิารความ
เสี่ยงที่องค์กรปฏบิตัิมากที่สุด คอื สภาพแวดล้อมภายในองค์กร รองลงมาคอื กจิกรรม
ควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การก าหนดวตัถุประสงค์ การตดิตามผล ตามล าดบั  
ส่วนองค์ประกอบทีป่ฏบิตัิน้อยทีสุ่ด คอื การประเมนิความเสีย่ง การระบุเหตุการณ์ และ
การตอบสนองความเสีย่ง เมื่อพจิารณาการบรหิารความเสีย่งรวมในแต่ละอุตสาหกรรม  
โดยใชห้ลกัการค านวณค่าเฉลีย่รวมแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า มเีพยีงสนิคา้กลุ่มอุปโภคที่
มกีารปฏบิตัิมากที่สุด รองลงมาคอืกลุ่มวตัถุดิบ และสนิค้าอุตสาหกรรม ธุรกจิการเงนิ  
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เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลย ีทรพัยากร บรกิาร และอสงัหารมิทรพัย์และ
ก่อสร้าง และสรุปได้ว่ามเีพียงกลุ่มเดยีวสินค้าอุปโภคและธุรกิจการเงนิเท่านัน้ที่มกีาร
ปฏิบัติในองค์ประกอบของ COSO ทัง้ 5 ด้าน อยู่ในเกณฑ์มากอย่างครบถ้วนทุก
องคป์ระกอบ  

Beasley, Clune and Hermanson (2005)  ไดส้ ารวจสดัส่วนของบรษิทัชัน้น า
ของโลกทีอ่ยู่ในแต่ละขัน้ตอนของการพฒันาการบรหิารความเสีย่งในองคก์ร  “Enterprise 
Risk Management” พบว่า มากกว่าครึง่หนึ่งของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดที่มกีารน า ERM  
มาใชใ้นองค์กรแลว้และมบีางองค์กรไดม้กีารน ามาใชอ้ย่างเต็มรปูแบบ และจากการวจิยัที่
กล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่านับจากปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมาองคก์รทัว่โลกไดใ้หค้วาม
สนใจกบัการบรหิารความเสีย่งเพิม่มากขึน้ประโยชน์ของการบรหิารความเสีย่ง นอกจาก
จะท าให้องค์กรสามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วยงัช่วยเพิ่ม
ความแน่นอนในการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้กีดว้ย 

Pricewaterhouse Cooper (2004)  ไดว้จิยัเกีย่วกบัระดบัของการน าเอากรอบ
การบรหิารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรโดยศกึษาตามแนวคดิของ  COSO EMR  พบว่า  
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในแต่ละองค์ประกอบได้ถูกน ามาใช้ปฏิบตัิไม่
เท่ากนัโดยองค์ประกอบที่น ามาใช้สูงสุดคอื  กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities)  
การตดิตามผล (Monitoring) และการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  ตามล าดบั  
ส่วนธุรกิจที่มีการน าไปปฏิบัติมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจด้านการเงิน รองลงมาคือ
เทคโนโลยกีารสารสนเทศ ส่วนธุรกิจที่มกีารน าไปปฏิบตัิน้อยที่สุดคือธุรกจิผู้ผลติและ
จ าหน่าย 
 

วิธีการวิจยั  
  1.  กระบวนการและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารธุรกจิ  
SMEs  ในจงัหวดัมุกดาหาร ผู้วจิยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในครัง้นี้จ านวน  260 คน (กรมพฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดัมกุดาหาร, 2558)  ทัง้นี้มี
แบบสอบถามตอบกลบัมาสมบูรณ์สามารถน ามาวเิคราะห์ขอ้มลูไดจ้ านวน  87 ฉบบั คดิ
เป็นรอ้ยละ  33.46  สอดคล้องกบั Aaker,  Kulmar และ Day  (2010)  ไดเ้สนอว่า การ
ส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรบัได้ รวม
ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้สิน้  30  วนั 
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  2.  การวดัคณุสมบติัของตวัแปร 
   การบรหิารความเสี่ยงเป็นตวัแปรอิสระ จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ดงันี้  
1)  การก าหนดวตัถุประสงค์ของความเสี่ยง ค าถามครอบคลุมวตัถุประสงค์ให้มคีวาม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร   2) การระบุ
เหตุการณ์ความเสีย่ง ค าถามครอบคลุมการศกึษาปจัจยัภายในขององค์กรเพื่อใหท้ราบ
จุดแขง็และจุดอ่อนขององค์กร สามารถน าจุดแขง็มาสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั 
และลดจุดอ่อน เพื่อน ามาใชใ้นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 3) การประเมนิความเสีย่ง  
ค าถามครอบคลุมการเรยีงล าดบัปญัหาในองค์กรว่าสิง่ใดควรแกไ้ขก่อน หลงั ตามล าดบั
ความส าคญัของปญัหา 4) การตอบสนองความเสีย่ง ค าถามครอบคลุมการพจิารณาเลอืก
วธิกีารทีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหาทีอ่งคก์รเผชญิอยู่อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิความ
สญูเสยีกบัองคก์รน้อยทีสุ่ด และ 5) การตดิตามประเมนิผลและรายงาน ค าถามครอบคลุม
การส่งรายงานผลให้ฝ่ายบรหิารที่รบัผดิชอบทราบทุกครัง้ และกรณีที่พบว่าระดบัความ
เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ควรมีการเสนอแผนจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอย่างเร่งด่วน ส าหรบัตัวแปรตามคือ ความส าเร็จในการท างาน ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ ค าถาม
ครอบคลุมการปฏบิตังิานเป็นไปตามวตัถุประสงค์และครอบคลุมกบัแผนงานทีว่างไว ้ 2)  
การสร้างความพงึพอใจแก่ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง ค าถามครอบคลุมผลการด าเนินงานของ
กจิการสรา้งความพงึพอใจแก่ผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง 3) การปฏบิตัเิป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน ค าถามครอบคลุมความสามารถปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวม้ี
การควบคุมคุณภาพในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ ใชเ้วลาน้อย ต้นทุนน้อย รวมถงึ
เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ 4) ศกัยภาพของบุคลากรและ
ระบบสารสนเทศ ค าถามครอบคลุมความสามารถแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาปรบัปรุง
วธิกีารในการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ข ึน้ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
การปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้หรอืท าใหเ้กดิความผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 
  3.  คณุภาพของเครื่องมือวดั 
   ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่ และค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยท าการตรวจสอบความเทีย่ง และหาค่าความเชือ่ม ัน่ของเครือ่งมอื  
(Reliability) โดยใช้ค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค  
Cronbach ซึ่งการบรหิารความเสีย่ง มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาอยู่ระหว่าง 0.793 – 0.837  
และความส าเรจ็ในการท างาน มคี่าสมัประสทิธ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.731 – 0.796  (Hair 
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และคณะ. 2006)  ซึง่เป็นค่าทีย่อมรบัได ้และการวเิคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้  
(Discriminant  Power) ใชเ้ทคนิค Item-total Correlation ซึ่งการบรหิารความเสีย่งไดค้่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.702 – 0.891 และความส าเรจ็ในการท างาน มคี่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ ระหว่าง 0.760 – 0.980 อยู่ ในระดับมากกว่า 0.7 (Nunnally and 
Bernstein. 1978) 
  4.  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
   ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  
ทดสอบผลกระทบของ การบรหิารความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อความส าเรจ็ในการท างาน
(โดยรวม)ของผูบ้รหิารธุรกจิ  SMEs ในจงัหวดัมกุดาหาร ซึง่เขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
 
 สมการ  WOS  =  β0  +  β1OS  +  β2EI  +  β3RA  +  β4RR  +  β5MR  +  𝜀 
 

ผลการวิจยั  
 

ตารางท่ี  1  การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของการบรหิารความเสี่ยงกบัความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวมของธุรกจิ SMEs ในจงัหวดัมกุดาหาร 

 

ตวัแปร WOS OS EI RA RR MR VIFs 

�̅� 4.52 4.49 4.64 4.48 4.49 4.51  
S.D. 0.31 0.42 0.36 0.43 0.42 0.45  
WOS - 0.564* 0.722* 0.731* 0.647* 0.664*  
OS  - 0.520* 0.464* 0.536* 0.482* 1.627 
EI   - 0.531* 0.674* 0.650* 2.489 
RA    - 0.392* 0.504* 1.560 
RR     - 0.560* 2.066 
MR      - 1.954 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระมคีวามสมัพันธ์เชิงบวกกบัตัวแปรตาม  
โดยค่าสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง  0.564  -  0.731  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  
ในล าดบัต่อมา ผูว้จิยัจงึไดท้ าการทดสอบ Muticollinearity  โดยใชค้่า  VIFs  ปรากฏว่า
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ค่า VIFs  ของตวัแปรอสิระการบรหิารความเสีย่ง มคี่าตัง้แต่  1.560 – 2.489 ซึง่มคี่าน้อย
กว่า 10 แสดงว่า ตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธก์นั แต่ไมม่นียัส าคญั  (Black, 2006)   
 

ตารางท่ี 2  การทดสอบความสมัพนัธ์ของการบรหิารความเสี่ยง กบัความส าเรจ็ในการ
ท างานโดยรวมของผูบ้รหิารธุรกจิ SMEs ในจงัหวดัมกุดาหาร 

 

การบรหิารความเสีย่ง 
ความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม 

t p-value สมัประสทิธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงที ่(a) 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของ   
ความเสีย่ง  (OS) 

ดา้นการระบุเหตุการณ์      
   ความเสีย่ง  (EI) 
ดา้นการประเมนิความเสีย่ง  (RA) 
ด้านการตอบสนองความ เสี่ ย ง     
(RR) 

ดา้นการตดิตามประเมนิผลและ 
   รายงาน  (MR) 

0.912 
 

0.048 
 

0.187 
0.300 
0.154 

 
0.109 

0.244 
 

0.052 
 

0.076 
0.050 
0.059 

 
0.053 

3.737 
 

0.907 
 

2.474 
6.013 
2.600 

 
2.055 

0.000 
 

0.367 
 

0.015* 
0.000* 
0.011* 

 
0.043* 

F = 47.368         p = 0.000      AdjR2 =  0.729      
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การบรหิารความเสีย่ง ด้านการระบุเหตุการณ์ความ
เสี่ยง ดา้นการประเมนิ ความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง และด้านการติดตาม
ประเมนิผลและรายงาน มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวม เขยีนเป็นสมการได้ดงันี้  WOS  =  β0  +  β2EI + β3RA  + β4RR  + 
β5MR + 𝜀 เนื่องจาก การบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืทีช่่วยผูบ้รหิารสามารถจดัการ
กบัความไม่แน่นอน ความเสีย่ง และโอกาสทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยการ
บรหิารความเสีย่งตอ้งมกีารระบุเหตุการณ์ความเสีย่งพจิารณาจากกิจกรรมแต่ละกจิกรรม
หรือกระบวนการ มีปจัจัยหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่จะส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินงานไดต้ามกจิกรรมนัน้ๆ โดยระบุเหตุการณ์ความเสีย่งเพือ่น ามาเป็นขอ้มลูในการ
วเิคราะห ์และการประเมนิ ความเสีย่งพจิารณาความรุนแรงของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ว่าอยู่
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ในระดบัใด เพื่อจะไดต้อบสนองความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ความเสี่ยงทีร่ะบุไว้
ว่าควรจะหลีกเลี่ยง ลด ร่วมกันรบัความเสี่ยงหรือยอมรบั รวมทัง้ด้านการติดตาม
ประเมนิผลและรายงาน  เพื่อประเมนิกรอบการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสม  ทนัสมยั  
และมปีระสิทธิผลอยู่เสมอ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มกีารระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง  
การประเมนิความเสีย่ง การตอบสนองความเสีย่ง และการตดิตามประเมนิผลและรายงาน
จะส่งผลใหเ้กดิความส าเรจ็ในการท างาน    
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
สรปุผลและอภิปราย 
การบรหิารความเสีย่ง ดา้นการระบุเหตุการณ์ความเสีย่ง  ดา้นการประเมิน

ความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง  และด้านการติดตามประเมินผลและการ
รายงาน  มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ แสงสุขวาว (2550) กล่าวว่า ผู้บริหารธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ ควรใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งสมยัใหม่ โดยการวเิคราะห์
ความเสี่ยง การระบุเหตุการณ์ความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การตอบสนองความ
เสีย่ง และประเมนิความเสีย่งในการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและมปีระสทิธภิาพ  เพือ่ให้
การด าเนินงานของธุรกิจประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น และควรวางแผนการบริหาร  
ความเสีย่งในดา้นการสรา้งความมัน่คงและลดความผนัผวนของรายได ้พรอ้มทัง้ป้องกนั
ความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานอย่างราบรื่นเกดิขอ้ได้เปรยีบทางการ
แขง่ขนัต่อไป เช่นเดยีวกบัการไฟฟ้านครหลวงมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งปี 2555 มี
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกดิจากปจัจยัภายนอกคอื การสูญเสยีลูกคา้รายใหญ่ที่
เป็นรายไดห้ลกั เนื่องจากลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้รายใหญ่ตอ้งการความมัน่คงของ
ระบบไฟฟ้าในระดบัสูงหากมคีวามผดิปกติในระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ลูกค้า อาจท าให้
เกดิผลเสยีหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและทรพัย์สนิของลูกคา้ ซึ่งส่งผลต่อความพงึพอใจของ
ลูกค้าได้ และปจัจยัภายในคือ ความเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจากความเพียงพอด้าน
ปรมิาณและศกัยภาพทางดา้นวชิาการยงัไมเ่พยีงพอ การไฟฟ้าจดัระดบัความเสีย่งทีเ่กดิ
ขึน้อยู่ในระดบัสูง  และได้มกีารตอบสนองความเสี่ยงคือ การใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้าสมยัใหม่โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลงิเป็นทางเลือกหนึ่งของกลุ่ม
ลูกคา้รายใหญ่ภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมที่จะทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านคร
หลวง รวมถงึการยา้ยฐานการผลติภาคอุตสาหกรรมออกนอกเขตจ าหน่ายของการไฟฟ้า
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นครหลวงจากนโยบายภาครฐัในเรื่องต่างๆ เช่น การส่งเสรมิการลงทุน การจูงใจด้าน
ภาษ ีการใหส้่วนลดค่าไฟฟ้า เป็นตน้ ประกอบกบัปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ ส่งผลใหล้กูคา้
กลุ่มอุตสาหกรรมทีต่อ้งการลดตน้ทุนการผลติมกีารยา้ยฐานการผลติไปสู่เขตภมูภิาคมาก
ขึ้น และมแีผนเตรยีมความพร้อมเพื่อการแต่งตัง้ผู้บรหิาร และแผนเตรยีมความพร้อม
ด้านบุคลากรต่อการด าเนินธุรกิจตามแนวทาง Human Capital Readiness เพื่อให้มี
บุคลากรทีม่คีวามสามารถ และพรอ้มส าหรบัการแต่งตัง้ทดแทนใหท้ าหน้าทีใ่นต าแหน่งที่
สงูขึน้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในอนาคต  

ขอ้เสนอแนะน าส าหรบัผู้ที่สนใจสามารถน าผลการศกึษาการบรหิารความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของธุรกจิ  SMEs ไปศกึษาเปรียบเทียบกบั
ธุรกิจอื่นๆ  เช่น หน่วยงานราชการ หรอืสถาบนัการศึกษาของรฐั เป็นต้น เนื่องจาก
ลกัษณะงานที่แตกต่างกนั เพื่อให้งานวจิยัออกมามหีลากหลายตรงวตัถุประสงค์ของ
ผู้ใช้งานวจิยั และสามารถน าข้อมูลจากการวจิยัไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  
ตรงเป้าหมายมากยิง่ขึน้  
ประโยชน์ของการวิจยั   

การวจิยัครัง้นี้องคก์รต่างๆ  สามารถน าขอ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง
ทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการท างานไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัแิละปรบัปรุง
การบรหิารความเสีย่งในองคก์รตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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