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บทคัดย่ อ

การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการจัดการความเสี่ ยงของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับผลการดําเนินงานแบบสมดุล ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพในการจัดการความเสี่ ยง
กับผลต่อผลการดําเนินงานแบบสมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาคือ ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิน ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามทั้งสิ้ น 200 ราย ผลทางสถิติจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัว
แปรในการวัดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิ น ด้านการ
ปฏิบตั ิงาน และทางด้านกฎหมาย และข้อกําหนดผูกพันองค์กร เป็ นตัวแปรที่สามารถวัดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่ดี และตัวแปรในการวัดผลการดําเนิ นงานแบบสมดุล ทั้งผลการดําเนิ นงานในรู ปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรคือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการดําเนิ นการภายใน และ ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา เป็ นตัว
แปรที่ สามารถวัดผลการดําเนิ นงานของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ 1)วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารความเสี่ ยงได้ดี ซึ่งภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 2) วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมี ผลการดําเนิ นงานแบบสมดุลในระดับมาก 3) การทดสอบ
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสมการโครงสร้าง พบว่า ประสิ ทธิภาพการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมส่งผลให้มีผลการดําเนินงานแบบสมดุลที่ดี
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The Relationship Between the Efficiency of Risk Management and the
Balanced Performance of SME Businesses in Bangkok's District
Tanapol Kortana*

Abstract

This research aimed to 1) study the level of efficiency of SME’s risk management in in Bangkok districts;
2) study the level of balance scorecard performance of SME’s risk management in Bangkok districts, and; 3) study
the relationship between the efficiency in risk management toward the balanced performance of SME in Bangkok
districts. The sample groups of the study were 200 of the management, financial operator and accountants from the
SME businesses in Bangkok districts using questionnaire. According to the confirmatory factor analysis, it was found
that the variables in the risk management efficiency measurement in four aspects consisted of the aspect of strategy,
financial, operation and legal as well as the requirements that tied the organization as the variables that can measure
on the good efficiency in risk management. Moreover, on the measuring of balanced performance from both in forms
of financial and non-financial measurement consisted of four variables which were financial, customers, internal
operation, and learning and development were the variables that can well measure for the performance results of SME.
This conformed to the empirical data in which the results can be summarized as follows: 1) SME shall have good
efficiency in risk management and overall, they were in high level; 2) SME shall have high level of balanced
performance; 3) Relationship testing by SEM statistic had found that the efficiency of SME’s risk management led
to the good balanced performance.
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1. บทนํา

ของ SMEs และเป็ นประเด็นของ SMEs ที่ ควรให้ความ
สนใจ อีกทั้งเป็ นประเด็นที่หลายภาคส่ วนตระหนักและ
ให้ความสนใจแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูป้ ระกอบกิ จการอยู่
เป็ นอย่างมาก ซึ่ งในการบริ หารธุ รกิ จปั จจัยที่ ส่งผลให้
บริ ษทั นั้นๆไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้
คือความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้การทํางานของ
องค์กรไม่เป็ นไปตามระบบ หรื อ เกิดข้อผิดพลาดความ
เสี ยหายร้ายแรงกับองค์กรได้ การจัดการความเสี่ ยงของ
องค์ ก รได้นํา ไปใช้ใ นการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
กิ จ กรรมขององค์ก รทั้ง หมดที่ จะช่ ว ยผูบ้ ริ หารในการ
กํา หนดประเมิ น และบริ หารจัด การความเสี่ ย งที่ ไ ม่
คาดคิดรวมทั้งสนับสนุนการสร้างและรักษาคุณค่าของ
องค์ก ร [1] การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ก รจะช่ ว ย
สนับสนุนศักยภาพการบริ หารความเสี่ ยงและกลยุทธ์ใน
ทิ ศทางเดี ยวกันเชื่ อมโยงความเสี่ ยงกับการเติบโตและ
ผลตอบแทนสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจที่ ต อบสนองต่ อ
ความเสี่ ย งและลดความสู ญ เสี ย ในการดํา เนิ น งาน
นอกจากนี้ ยัง สามารถกํา หนดและจัด การความเสี่ ย ง
ระหว่างสถานประกอบการเพื่อตอบสนองความเสี่ ยงที่
ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะได้รับโอกาสและการ
ลงทุ น ที่ เ หมาะสม ทุ ก องค์ก รต้อ งเผชิ ญ กับ ความไม่
แน่ น อนและความท้า ทายสํา หรั บ การจัด การองค์ก ร
โดยทัว่ ไปจะกําหนดระดับความไม่แน่ นอนที่ มีอยู่เ พื่อ
เพิ่มมูลค่า การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรโดยทัว่ ไป
คือการสร้างกรอบการบริ หารจัดการเพื่อจัดการกับความ
ไม่ แ น่ น อนความเสี่ ยงและโอกาสในการส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการสร้ างคุ ณค่าให้แก่ องค์กรและผูม้ ี
ส่ ว นได้เ สี ย การจัด การความเสี่ ย งจะยืนยัน ได้อ ย่างมี
เหตุผลว่าองค์กรทั่วไปจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กรได้ องค์กรที่ดาํ เนินการในสภาพแวดล้อมที่มี

ในยุคปั จจุ บันการพัฒนาเศรษฐกิ จ วิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม หรื อที่ เรี ยกกันว่า SMEs มีบทบาท
สําคัญต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทําให้ภาครัฐของ
หลายประเทศมีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ น SMEs
ให้ มี ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้
รวมถึงประเทศไทย เนื่ องจาก SMEs ใช้เงิ นทุนจํานวน
ไม่สูงมาก มีการบริ หารจัดการที่ไม่ซบั ซ้อนเมื่อเทียบกับ
กิ จ การขนาดใหญ่ ดัง นั้น บทบาทของ SMEs จึ ง ไม่ ได้
เป็ นเพี ย งกิ จ การที่ ส นั บ สนุ น การเจริ ญเติ บ โตของ
เศรษฐกิจในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยงั มีบทบาทสําคัญ
มากขึ้ น ในระดับ ธุ ร กิ จ ภาคประชาชน ที่ นํา ไปสู่ ก าร
กระจายรายได้ที่ดีข้ ึนซึ่ งจะช่ วยสร้ างความเข้มแข็งต่อ
ระบบเศรษฐกิ จและสนับสนุ นให้เศรษฐกิ จเติ บ โตได้
อย่างยัง่ ยืน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิ จฉบับที่ 12 ปี พ.ศ.
2560-2564 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน จากสถานการณ์
เศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงได้วางยุทธศาสตร์ ให้
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มี บทบาท
สํา คัญ ต่ อ เศรษฐกิ จของประเทศ สร้ า งผูป้ ระกอบการ
ใหม่ ที่มีจิตวิญญาณในการเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีทกั ษะ
ในการทํา ธุ ร กิ จ รู ้ จัก ใช้เ ทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมใน
การผลิ ต การจัด การ การขาย หรื อ เป็ น Smart SMEs
ดังนั้นผูป้ ระกอบการในวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม ต่ า ง ๆ จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ก้ า วทั น ตามความ
เปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาตนเอง เพื่ อ ให้ อ งค์ก รมี ก าร
เจริ ญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพโดยเฉพาะในส่ วนงานที่
สําคัญคือ ส่ วนงานการเงินและการบัญชี ซ่ ึ งเรื่ องเหล่านี้
ต้อ งโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัดการความเสี่ ยงของกิจการส่ งผลต่อการดําเนิ นกิจการ
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ปั จจัยต่างๆเช่นโลกาภิวตั น์เทคโนโลยีกฎระเบี ยบและ
องค์กรใหม่การเปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขัน
ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ แ น่ น อนซึ่ งโดยปกติ แ ล้ว จะ
สะท้อนหรื อสร้างขึ้นผ่านทางการเลือกกลยุทธ์ ความไม่
แน่นอนอาจเป็ นโอกาสหรื อความเสี่ ยงที่มีความเป็ นไป
ได้ ที่ จ ะลดหรื อเพิ่ ม มู ล ค่ า องค์ ก ร [2-4] ดั ง นั้ นจาก
ความสําคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และความสําคัญของประสิ ทธิ ภาพการจัดการความเสี่ ยง
ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาประสิ ทธิภาพของการจัดการ
ความเสี่ ยงของ SMEs และผลการดําเนินงานแบบสมดุล
ตามหลัก การของ Balance Scorecard (BSC) รวมถึ ง
ศึ กษาความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ภาพของการจัด การ
ความเสี่ ยงกับผลการดําเนิ นงานแบบสมดุล (BSC) ของ
SMEs ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
การวิจยั คือเพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
ความเสี่ ยงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุ งเทพมหานคร ศึกษาระดับผลการดําเนิ นแบบสมดุล
ของวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ประสิ ทธิ ภ าพในการจั ด การความเสี่ ยงต่ อ ผลการ
ดํา เนิ น งานแบบสมดุ ล ของวิส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานของ
การวิจัย คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัดการความเสี่ ยงมี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อผลการดําเนิ นงานแบบสมดุล
ของวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร

วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ใ น พื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร ที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคล ปี 2559
จํานวน 266,912 ราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ใช้ก ารคํา นวณหาขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยใช้เ กณฑ์
สําหรับการเลือกตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) คื อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10-20 เท่า
ของจํา นวนพารามิ เ ตอร์ [5-6] ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี
จํานวนพารามิเตอร์ 8 พารามิ เตอร์ ได้ขนาดตัวอย่างที่
160 คน ในที่ น้ ี งานวิ จัย กํา หนดให้ มี ข นาดตัว อย่ า ง
200 ตัวอย่าง ซึ่ งใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยศึ กษาการสร้างแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัย จากการศึ กษาข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร
บทความและผลงานที่วจิ ยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์ผู ้
ที่มีประสบการณ์ในวงการ SMEs เพื่อเป็ นแนวทางนํามา
สร้ า งข้อ คํา ถาม (Item) ของแบบสอบถามชนิ ด มาตร
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert และวิเคราะห์การถดถอย
เชิ งเส้นแบบพหุ คูณ ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ เพื่อหาคุ ณภาพ
ของเครื่ องมื อ โดยการหาค่ า ความเที่ ย งตรงของ
แบบสอบถามทั้ง ทางด้า นความเหมาะสมของเนื้ อหา
หรื อจุ ด ประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC)
โดยการนํา ไปให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาคะแนนความ
เที่ ย งตรง ความครอบคลุ ม และความสอดคล้อ งของ
เนื้ อหาหรื อจุ ด ประสงค์ จํ า นวน 3 ท่ า น โดยเป็ น
ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางด้า นการบริ หาร SMEs 2 ท่ า น และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านวิชาการ 1 ท่ าน ได้ค่า เท่ ากับ 0.87
และนําแบบสอบถามฉบับร่ างภายหลังการนําไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) จํานวน 30 ชุด แล้วนําแบบสอบถามฉบับ
ร่ างภายหลังการนําไปทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมัน่ ได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha coefficient

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการ
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เ สี่ ย ง แ ล ะ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ บ บ ส ม ดุ ล
(BSC)ค่ า พารามิ เ ตอร์ ด้ว ยวิ ธี ค วามน่ า จะเป็ นสู ง สุ ด
( Maximum Likelihood Estimates ห รื อ ML) แ ล ะ มี
ค่าสถิติสําคัญที่ ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดล [7]

เ ท่ ากั บ 0 . 8 5 ซึ่ ง สู ง กว่ า 0 .7 0 แ สด ง ใ ห้ เ ห็ นว่ า
แบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ข้อมูล
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและสถิ ติ อนุ มาน เพื่ อ อธิ บ ายข้อมูล
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การความเสี่ ย ง และผลการ
ดําเนิ นงานแบบสมดุลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ใช้ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่ อ ยื น ยัน ตั ว
แปรในโมเดลการวั ด (Measurement model) ของ
ประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การความเสี่ ยง และ ผลการ
ดํา เนิ น งานแบบสมดุ ล (BSC) และใช้ก ารวิ เ คราะห์
Structural Equation Modeling : SEM) เ พื่ อ ท ดสอบ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประสิ ทธิ ภ าพการจัดการความ

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
3. 1. 1 ผู ้ วิ จั ย ดํ า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ
ประสิ ทธิ ภาพการจั ด การความเสี่ ยง และผลการ
ดํา เนิ น งานแบบสมดุ ล ด้ว ยการหาค่ า สถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาของประสิ ทธิภาพในการจัดการความเสี่ ยง
S.D.
Efficiency of Risk Management
Χ
1.
2.
3.
4.

ความเสี่ ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
ความเสี่ ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk: FR)
ความเสี่ ยงทางด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk: OR)
ความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกําหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
รวม

4.01
4.03
4.01
3.98
4.01

0.57
0.59
0.60
0.59
0.56

Rating Scale
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทางด้านกลยุทธ์ และความเสี่ ยงทางด้านการปฏิบตั ิงาน
ที่ ค่าเฉลี่ ยเท่ ากันที่ 4.01 (S.D. =0.57 และ 0.60) และมี
ประสิ ทธิ ภาพการจัด การความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย
และข้อกําหนดผูกพันองค์กรน้อยที่ สุด ที่ ค่าเฉลี่ ย 3.98
(S.D.= 0.59) ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการจัดการความเสี่ ยง
ของกลุ่มตัวอย่างทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัดการ
ความเสี่ ย งของกลุ่ ม ตัว อย่ า งอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมมี ค่ า เท่ า กับ 4.01 (S.D. = 0.56) โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการจัดการความเสี่ ยง
ทางด้านการเงิ นมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.03 (S.D. = 0.59)
รองลงมาคื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การความเสี่ ยง
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาของผลการดําเนินงานแบบสมดุล (BSC)
S.D.
Efficiency of Risk Management
Χ
1.
2.
3.
4.

ด้านการเงิน (Financial Perspective)
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
ด้านการดําเนินการภายใน (Internal Business Process)
ด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth)
รวม

4.16
4.05
4.00
4.02
4.01

0.57
0.59
0.60
0.59
0.59

Rating Scale
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.2 ผลการวิเ คราะห์ ค วามสั ม พันธ์ เ ชิ งสาเหตุ ระหว่ าง
ประสิ ทธิ ภาพการจั ด การความเสี่ ยงกั บ ผลการ
ดําเนินงานอย่ างสมดุล
ผลการวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ร ะหว่าง
ประสิ ทธิภาพการจัดการความเสี่ ยงกับผลการดําเนิ นงาน
อย่างสมดุ ลของธุ รกิ จ SMEs ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้วย SEM เพื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม
AMOS ซึ่ งผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ดว้ ยการพิจารณาค่าดัชนี ที่ใช้ในการ
ประเมินความกลมกลืนได้ผลดังแสดงในรู ปที่ 1

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการดํา เนิ น งานแบสมดุ ล
(BSC) อยู่ ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมมี ค่ า
เท่ากับ 4.01 (S.D. = 0.59) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีผล
การดําเนินงานด้านการเงินมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.16 (S.D.
= 0.57) รองลงมาคือ ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (S.D. = 0.59) ผลการดําเนินงานด้าน
การเรี ย นรู ้ แ ละการพัฒ นา โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.02
(S.D. = 0.59) และผลการดําเนิ นงานด้านการดําเนิ นการ
ภายใน โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.00 (S.D. = 0.60)
ตามลําดับ ซึ่งผลการดําเนินงานของกลุ่มตัวอย่างทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมากทั้งหมด

รู ปที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการจัดการความเสี่ ยงกับผลการดําเนิ นงานแบบ
สมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานคร
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และค่าดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณ
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น (Root Mean Square Error of
Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.054 ซึ่ ง ค่า p-value
ต้องมากกว่า 0.05 ค่า CMIN/df ต้องน้อยกว่า 3 ค่า GFI
ต้องมากกว่า 0.90 และ ค่า RMSEA ต้องน้อยกว่า 0.08
ค่าดัชนีทุกตัวผ่านเกณฑ์ ทําให้สามารถสรุ ปได้วา่ โมเดล
วัดความสัมพันธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังผล
ในตารางที่ 3 และตารางที่ 4

จากโมเดลสมการโครงสร้ า งในรู ปที่ 1 พบว่ า
ความสัมพันธ์ที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ เมื่อ
พิจารณาเป็ นไปตามเกณฑ์การประเมิ นความสอดคล้อง
ของโมเดลต้น แบบกับข้อมู ลเชิ งประจักษ์ โดย พบว่ า
ค่ า ระดั บ ความน่ า จะเป็ นของไคสแควร์ (Chi-square
Probability Level : CMIN-Þ) เท่ากับ 29.292 ค่าไคสแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ ากับ 1.575
ณ จุ ด ค่ า p-value เท่ า กับ 0.053 ค่ า ดัช นี ว ัด ระดับ ความ
สอดคล้อ ง (Goodness of fit index : GFI) เท่ า กับ 0.933
ตารางที่ 3 การประเมินความสอดคล้องของโมเดล
Evaluation of model consistency
1.
2.
3.
4.

Standard
P > 0.05
<3
> 0.90
< 0.08

CMIN-Þ (ค่าระดับความน่าจะเป็ นของไคสแควร์ )
CMIN/df (ค่าไคสแควร์ สมั พัทธ์)
GFI (ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง)
RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อน)

Analysis result

29.929 ที่ P = 0.053
1.575
0.933
0.054

ตารางที่ 4 Regression Weights
Estimate
2.844
1.000
1.039
1.117
1.002
1.000
.925
.994
1.023

S.E.
.258

C.R.
11.014

P
***

Standardized Estimate
.719
.875
.894
.938
.859
.902
.865
.909
.887

BSC
<--ERM
CR
<--ERM
SR
<--ERM
.057
18.104
***
LR
<--ERM
.056
20.005
***
ER
<--ERM
.060
16.679
***
BSCF
<--BSC
BSCC
<--BSC
.052
17.822
***
BSCS
<--BSC
.050
19.977
***
BSCI
<--BSC
.054
18.886
***
Estimate = ค่าแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
S.E. = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานโดยประมาณ
C.R. = ค่าอัตราส่วนวิกฤติ หาค่าโดยการนําค่า Estimate / Standard Error
P = ระดับนัยสําคัญที่นอ้ ยที่สุดในการปฏิเสธ H0 โดยมีค่า = 0.05
S.E. of Estimate = ค่าที่แสดงระดับของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้ตวั แปรอิสระทั้งหมดมาพยากรณ์ตวั แปรตาม
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สอดคล้องกับงานวิจัยที่ พบว่าการบริ หารความเสี่ ยงที่ มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับผลการดําเนิ นงานโดยรวมของ
ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม [8] อีกทั้งยังมีงานวิจยั ที่
สนับสนุ นว่าหากธุ รกิ จ SMEs สามารถบริ หารความเสี่ ยง
ในทุกๆ ด้านได้ดี ก็จะทําให้ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจ
SMEs ดี ข้ ึน โดยศึ กษาผลกระทบของการบริ หารความ
เสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการทํา งานของธุ ร กิ จ
SMEs ในจังหวัดมุกดาหาร พบว่า การบริ หารความเสี่ ยง
ในทุ กด้านมี ผลกระทบเชิ งบวกต่อความสําเร็ จในการ
ทํางาน [11] ดังนั้นจากผลการศึ กษาในครั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร
ธุ ร กิ จ SMEs นํา ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ และ
ปรั บปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ส่ งเสริ มให้องค์กรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและสามารถดํารงอยู่ ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ตลอดไป

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4 สามารถยืนยันตัวแปร
ในโมเดลการวัด (Measurement model) ของประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการความเสี่ ยง และ ผลการดําเนิ นงานแบบสมดุล
(BSC) ว่าตัวแปรทั้ง 4 ในการวัดประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
ความเสี่ ยง ประกอบด้วย ความเสี่ ยงทางด้านกลยุทธ์ ความ
เสี่ ยงทางด้านการเงิ น ความเสี่ ยงทางด้านการปฏิ บัติ งาน
และความเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกําหนดผูกพัน
องค์ ก ร เป็ นตัว แปรที่ ดี ส ามารถวัด ประสิ ทธิ ภ าพการ
จัดการความเสี่ ยงได้ รวมถึงตัวแปรทั้ง 4 ในการวัดผลการ
ดําเนิ นงาน ประกอบด้วย ด้านการเงิ น ด้านลูกค้า ด้าน
การดําเนินการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
เป็ นตัว แปรที่ ดี ส ามารถวัด ผลการดํา เนิ น งานได้ ที่ ค่ า
C.R. มากกว่า 1.96 และค่า P- value น้อยกว่า 0.001 และ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการความเสี่ ยงกับผลการดําเนินงานอย่างสมดุล พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการความเสี่ ยงมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับผลการดําเนิ นงานแบบสมดุ ลอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05, β = 0.719)

5. สรุปผล

การศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า SMEs ในเขตกรุ ง เทพฯมี
ระดับประสิ ทธิ ภาพการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งประกอบด้วยความเสี่ ยง 4 ด้านคือ ความ
เสี่ ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงทางด้านการเงิน ความ
เสี่ ย งทางด้า นการปฏิ บัติ งาน และความเสี่ ย งทางด้าน
กฎหมายและข้อผูกพัน ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิภาพ
การจัด การความเสี่ ย งในแต่ ล ะด้า นอยู่ใ นระดับ มาก
เช่ นเดี ยวกัน และผลการศึ กษาผลการดําเนิ นงานอย่าง
สมดุล ซึ่ งประกอบด้วย ผลการดําเนิ นงานด้านการเงิ น
ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า ผลการดําเนิ นงานด้านการ
ดําเนิ นการภายใน และผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้
และพัฒ นา พบว่า ภาพรวมมี ผ ลการดํา เนิ น งานอยู่ใ น
ระดับมาก และ ผลการดําเนิ นงานรายด้านในแต่ละด้าน

4. อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ประสิ ทธิภาพการจัดการความเสี่ ยง
ข อ ง ธุ ร กิ จ SMEs ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในระดับ มาก สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ที่
พบว่าการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า นทุ ก ด้า นอยู่ ใ นระดับ มาก [8] และผลการศึ ก ษา
การศึกษาประสิ ทธิภาพของการบริ หารความเสี่ ยงมีผลต่อ
ผลการดําเนิ นงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่กล่าวว่า การ
ที่ กิจการมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ ดีย่อมส่ งผลให้
กิ จการมี ผลการดําเนิ นงานที่ ดีเช่ นกัน [4, 9-10] รวมถึ ง
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ก็ อ ยู่ใ นระดับ มาเช่ น กัน แสดงว่า ธุ ร กิ จ SMEs ในเขต
กรุ งเทพมหานครมีประสิ ทธิ ภาพการจัดการความเสี่ ยงที่
ดี ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งทางด้า นกลยุท ธ์ ความเสี่ ย ง
ทางด้านการเงิน ความเสี่ ยงทางด้านการปฏิบตั ิงาน และ
ความเสี่ ย งทางด้า นกฎหมายและข้อ กํา หนดผู ก พัน
องค์กร อีกทั้งมีผลการดําเนินงานอย่างสมดุลที่ดีท้ งั ด้าน
การเงิ น ด้านลูกค้า ด้านการดําเนิ นการภายใน และด้าน
การเรี ยนรู ้ แ ละการพั ฒ นา รวมถึ ง ผลการศึ กษา
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงมีผลต่อผลการ
ดําเนินงานแสดงว่าธุรกิจ SMEs ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มี ประสิ ทธิ ภาพการจัดการความเสี่ ยงที่ ดีส่งผลให้มีผล
การดําเนินงานที่ดีเช่นกัน

ปฏิ บตั ิงานของกิ จการ จากผลการศึ กษาผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมี การจัดการความ
เสี่ ย งอยู่ใ นระดับ ดี แต่ ค วามเสี่ ย งเป็ นเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี โอกาสเกิ ดขึ้ น ได้ใน
อนาคต ซึ่งไม่สามารถควบคุมให้หมดไปได้ และมีผลทํา
ให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
แ ล ะ อ า จ ส ร้ า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใ ห้ กั บ อ ง ค์ ก ร ไ ด้
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ควร
ให้ความสําคัญเกี่ ยวกับเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงอย่าง
สมํ่าเสมอ และต่อเนื่ อง ซึ่ งจะช่ วยให้การจัดการความ
เสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรตระหนักถึ งการ
จัดทําบัญชี อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้กิจการมีการจัดการ
ความเสี ยงด้านการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น ควรมีการวางแผน
สําหรับมองไปข้างหน้าและมีกิจกรรมเพื่อป้ องกันความ
ล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ

6. ข้ อเสนอแนะ

ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้านการควบคุมภายใน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการจัดการความเสี่ ย ง สามารถ
นํา ไปปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานทั้ง ในด้า น
การเงิ นและการบริ หารงานเพื่อส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิงาน
ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายขององค์ ก ร
ผู ้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
สามารถนําผลวิจัยที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
กําหนดนโยบาย ช่วยกํากับให้การปฏิบตั ิการด้านต่าง ๆ
สอดคล้อ งกับ ระบบการควบคุ ม ภายในตามแนวของ
COSO เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการความเสี่ ยง
จากผลการวิจยั ที่ช้ ีให้เห็นว่าธุรกิจที่จดั การความเสี่ ยงที่ดี
จะส่ งผลต่อการดําเนิ นกิ จการ ซึ่ งหมายความว่ามีความ
จํ า เ ป็ น ใ น การ พั ฒ น าท ฤ ษ ฎี ที่ ดี ขึ้ น แ ล ะ อ า จ ใ ห้
ความสําคัญมากขึ้นกับกระบวนการตัดสิ นใจภายในที่
เป็ นตัวกําหนดบทบาทของการบริ หารความเสี่ ยงในการ
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