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ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียง 

กบัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ธนพล  ก่อฐานะ* 

 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียงของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาระดบัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล ของวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียง

กบัผลต่อผลการดาํเนินงานแบบสมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ศึกษาคือ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน ผูป้ฏิบติังานดา้นการบญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามทั้งส้ิน 200 ราย ผลทางสถิติจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั พบวา่ ตวั

แปรในการวดัประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ดา้นการ

ปฏิบติังาน และทางดา้นกฎหมาย และขอ้กาํหนดผูกพนัองคก์ร เป็นตวัแปรท่ีสามารถวดัประสิทธิภาพในการบริหาร

ความเส่ียงท่ีดี และตวัแปรในการวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล ทั้งผลการดาํเนินงานในรูปตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน

ประกอบดว้ย 4 ตวัแปรคือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการดาํเนินการภายใน และ ดา้นการเรียนรู้และพฒันา เป็นตวั

แปรท่ีสามารถวดัผลการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 1)วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงไดดี้ ซ่ึงภาพรวมอยู่

ในระดับมาก 2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลการดาํเนินงานแบบสมดุลในระดับมาก 3) การทดสอบ

ความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติสมการโครงสร้าง พบวา่ ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงของกิจการวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มส่งผลใหมี้ผลการดาํเนินงานแบบสมดุลท่ีดี 
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  วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
* ผูติ้ดต่อ, อีเมล:์ cim.tanapol@gmail.com   รับเม่ือ  11  กนัยายน  2561   ตอบรับเม่ือ  17  ตุลาคม  2561 



บทความวิจยั                                                               วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 3  กนัยายน – ธนัวาคม  2561 

The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 3  September – December  2018 

 

107 

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 

 ในยุคปัจจุบันการพฒันาเศรษฐกิจ วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม หรือท่ีเรียกกนัวา่ SMEs มีบทบาท

สาํคญัต่อการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ ทาํให้ภาครัฐของ

หลายประเทศมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 

ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเ พ่ิมได้

รวมถึงประเทศไทย เน่ืองจาก SMEs ใชเ้งินทุนจาํนวน

ไม่สูงมาก มีการบริหารจดัการท่ีไม่ซบัซอ้นเม่ือเทียบกบั

กิจการขนาดใหญ่ ดังนั้ นบทบาทของ SMEs จึงไม่ได้

เ ป็นเพียงกิจการท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจในระดบัประเทศเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทสาํคญั

มากข้ึนในระดับธุรกิจภาคประชาชน ท่ีนําไปสู่การ

กระจายรายได้ท่ีดีข้ึนซ่ึงจะช่วยสร้างความเขม้แข็งต่อ

ระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้

อย่างย ัง่ยืน ดังแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12 ปี พ.ศ. 

2560-2564 ตามยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จากสถานการณ์

เศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงไดว้างยทุธศาสตร์ให้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาท

สําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ สร้างผูป้ระกอบการ

ใหม่ ท่ีมีจิตวิญญาณในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีทกัษะ

ในการทาํธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมใน  

การผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs 

ดงันั้นผูป้ระกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ต่ าง  ๆ  จึ งต้องปรับตัวให้ก้าวทันตามความ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเอง เพ่ือให้องค์กรมีการ

เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพโดยเฉพาะในส่วนงานท่ี

สาํคญัคือ ส่วนงานการเงินและการบญัชีซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ี

ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซ่ึงประสิทธิภาพการ

จดัการความเส่ียงของกิจการส่งผลต่อการดาํเนินกิจการ

ของ SMEs และเป็นประเด็นของ SMEs ท่ีควรให้ความ

สนใจ อีกทั้งเป็นประเด็นท่ีหลายภาคส่วนตระหนกัและ

ให้ความสนใจแกไ้ขปัญหาให้กบัผูป้ระกอบกิจการอยู่

เป็นอย่างมาก ซ่ึงในการบริหารธุรกิจปัจจยัท่ีส่งผลให้

บริษทันั้นๆไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รได้

คือความเส่ียงซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัทาํให้การทาํงานของ

องคก์รไม่เป็นไปตามระบบ หรือ เกิดขอ้ผิดพลาดความ

เสียหายร้ายแรงกบัองคก์รได ้การจดัการความเส่ียงของ

องค์กรได้นําไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ

กิจกรรมขององค์กรทั้ งหมดท่ีจะช่วยผูบ้ริหารในการ

กําหนดประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงท่ีไม่

คาดคิดรวมทั้งสนบัสนุนการสร้างและรักษาคุณค่าของ

องค์กร [1] การบริหารความเส่ียงขององค์กรจะช่วย

สนบัสนุนศกัยภาพการบริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัเช่ือมโยงความเส่ียงกับการเติบโตและ

ผลตอบแทนสนับสนุนการตัดสินใจท่ีตอบสนองต่อ

ความเ ส่ียงและลดความสูญเสียในการดําเนินงาน 

นอกจากน้ียงัสามารถกําหนดและจัดการความเส่ียง

ระหว่างสถานประกอบการเพ่ือตอบสนองความเส่ียงท่ี

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ีสามารถท่ีจะไดรั้บโอกาสและการ

ลงทุนท่ีเหมาะสม ทุกองค์กรต้องเผชิญกับความไม่

แน่นอนและความท้าทายสําหรับการจัดการองค์กร

โดยทั่วไปจะกาํหนดระดบัความไม่แน่นอนท่ีมีอยู่เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่า การบริหารความเส่ียงขององค์กรโดยทัว่ไป

คือการสร้างกรอบการบริหารจดัการเพ่ือจดัการกบัความ

ไม่แน่นอนความเส่ียงและโอกาสในการส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผูมี้

ส่วนได้เสีย การจัดการความเส่ียงจะยืนยนัได้อย่างมี

เหตุผลว่าองค์กรทั่วไปจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์รได ้องคก์รท่ีดาํเนินการในสภาพแวดลอ้มท่ีมี
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ปัจจยัต่างๆเช่นโลกาภิวตัน์เทคโนโลยีกฎระเบียบและ

องค์กรใหม่การเปล่ียนแปลงของตลาดและการแข่งขนั

ซ่ึง ก่อให้ เ กิดความไม่แน่นอนซ่ึงโดยปกติแล้วจะ

สะทอ้นหรือสร้างข้ึนผ่านทางการเลือกกลยทุธ์ ความไม่

แน่นอนอาจเป็นโอกาสหรือความเส่ียงท่ีมีความเป็นไป

ได้ท่ีจะลดหรือเ พ่ิมมูลค่าองค์กร [2-4] ดังนั้ นจาก

ความสาํคญัของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

และความสาํคญัของประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียง  

ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพของการจดัการ

ความเส่ียงของ SMEs และผลการดาํเนินงานแบบสมดุล

ตามหลักการของ Balance Scorecard (BSC) รวมถึง

ศึกษาความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพของการจัดการ

ความเส่ียงกบัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (BSC) ของ 

SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั คือเพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการจดัการ

ความเส่ียงของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขต

กรุงเทพมหานคร ศึกษาระดบัผลการดาํเนินแบบสมดุล 

ของ วิสาหกิ จข นาด กล างแ ละ ขนา ดย่อม ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสิทธิภาพในการจัดการความเ ส่ียงต่อผลการ

ดําเนินงานแบบสมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานของ

การวิจัย คือ ประสิทธิภาพในการจัดการความเส่ียงมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานแบบสมดุล 

ข อ ง วิ สาห กิ จ ข น าด ก ล า ง แ ล ะ ข น าด ย่อ ม ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

 

2. วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการ

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 พ้ื น ท่ี

กรุงเทพมหานคร ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ปี 2559  

จาํนวน 266,912 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ใช้การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์

สาํหรับการเลือกตวัอยา่งในการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (SEM) คือขนาดตวัอย่างเท่ากับ 10-20 เท่า 

ของจํานวนพารามิเตอร์ [5-6] ในการศึกษาคร้ังน้ีมี

จาํนวนพารามิเตอร์ 8 พารามิเตอร์ ได้ขนาดตวัอย่างท่ี 

160 คน ในท่ีน้ีงานวิจัยกําหนดให้มีขนาดตัวอย่าง       

200 ตวัอย่าง ซ่ึงใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย ผูว้ิจยัไดท้าํการ

สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยศึกษาการสร้างแบบสอบถาม

เพ่ือการวิจัย จากการศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ เอกสาร 

บทความและผลงานท่ีวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสมัภาษณ์ผู ้

ท่ีมีประสบการณ์ในวงการ SMEs เพ่ือเป็นแนวทางนาํมา

สร้างข้อคาํถาม (Item) ของแบบสอบถามชนิดมาตร

ประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert และวเิคราะห์การถดถอย

เชิงเส้นแบบพหุคูณ ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพ

ของเค ร่ืองมือ โดยการหาค่ าความเ ท่ียงตรงของ

แบบสอบถามทั้ งทางด้านความเหมาะสมของเน้ือหา

หรือจุดประสงค์ (Item Objective Congruence:  IOC) 

โดยการนําไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญพิจารณาคะแนนความ

เท่ียงตรง ความครอบคลุม และความสอดคล้องของ

เ น้ือหาหรือจุดประสงค์ จํานวน 3  ท่าน โดยเป็น

ผู ้เ ช่ียวชาญทางด้านการบริหาร SMEs 2 ท่าน และ

ผูเ้ช่ียวชาญในด้านวิชาการ 1 ท่าน ได้ค่า เท่ากับ 0.87 

และนาํแบบสอบถามฉบบัร่างภายหลงัการนาํไปทดลอง

ใช ้(Try-Out) จาํนวน 30 ชุด แลว้นาํแบบสอบถามฉบบั

ร่างภายหลงัการนาํไปทดลองใช ้มาวเิคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ ไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha coefficient 
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เ ท่ า กับ  0 . 8 5  ซ่ึ ง สู ง ก ว่ า  0 . 7 0  แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า

แบบสอบถามน้ีมีความเหมาะสมและเช่ือถือได ้

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ขอ้มูล

สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน เพ่ืออธิบายขอ้มูล

ประสิทธิภาพในการจัดการความเส่ียง และผลการ

ดาํเนินงานแบบสมดุลโดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน 

(Confirmatory Factor Analysis :  CFA) เ พ่ือยืนย ันตัว

แ ป ร ใ น โ ม เ ด ล ก าร วัด  ( Measurement model)  ข อ ง

ประสิทธิภาพการจัดการความเ ส่ียง  และ ผลการ

ดําเนินงานแบบสมดุล (BSC) และใช้การวิเคราะห์ 

Structural Equation Modeling :  SEM)  เ พ่ื อ ท ด ส อ บ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการความ

เ ส่ี 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)ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด 

( Maximum Likelihood Estimates ห รื อ  ML)  แ ล ะ มี

ค่าสถิติสาํคญัท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืน

ของโมเดล [7] 
 

3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

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

ประสิทธิภาพการจัดการความเ ส่ียง  และผลการ

ดําเนินงานแบบสมดุล ด้วยการหาค่าสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาของประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียง 

Efficiency of Risk Management Χ  S.D. Rating Scale 

1.  ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk: SR) 4.01 0.57 มาก 

2.  ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial Risk: FR) 4.03 0.59 มาก 

3.  ความเส่ียงทางดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk: OR) 4.01 0.60 มาก 

4.  ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย และขอ้กาํหนดผกูพนัองคก์ร (Compliance Risk: CR) 3.98 0.59 มาก 

รวม 4.01 0.56 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดการ

ความเส่ียงของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.01 (S.D. = 0.56) โดย

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียง

ทางดา้นการเงินมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.03 (S.D. = 0.59) 

รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการจัดการความเ ส่ียง

ทางดา้นกลยุทธ์ และความเส่ียงทางดา้นการปฏิบติังาน 

ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 4.01 (S.D. =0.57 และ 0.60) และมี

ประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียงทางด้านกฎหมาย 

และขอ้กาํหนดผูกพนัองค์กรน้อยท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.98 

(S.D.= 0.59) ซ่ึงประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียง

ของกลุ่มตวัอยา่งทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาของผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (BSC) 

Efficiency of Risk Management Χ  S.D. Rating Scale 

1.  ดา้นการเงิน (Financial Perspective) 4.16 0.57 มาก 

2.  ดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 4.05 0.59 มาก 

3.  ดา้นการดาํเนินการภายใน (Internal Business Process) 4.00 0.60 มาก 

4.  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth) 4.02 0.59 มาก 

รวม 4.01 0.59 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการดาํเนินงานแบสมดุล 

(BSC) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมมีค่า

เท่ากบั 4.01 (S.D. = 0.59) โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีผล

การดาํเนินงานดา้นการเงินมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.16 (S.D. 

= 0.57) รองลงมาคือ ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 (S.D. = 0.59) ผลการดาํเนินงานดา้น

การเรียนรู้และการพฒันา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 

(S.D. = 0.59) และผลการดาํเนินงานดา้นการดาํเนินการ

ภายใน โดยมีค่า เฉล่ียเท่ากับ 4 .00  (S.D.  =  0.60) 

ตามลาํดบั ซ่ึงผลการดาํเนินงานของกลุ่มตวัอยา่งทุกดา้น

อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร จัด ก า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง กับ ผ ล ก า ร

ดาํเนินงานอย่างสมดุล 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียงกบัผลการดาํเนินงาน

อย่างสมดุลของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร

ดว้ย SEM เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้โปรแกรม 

AMOS ซ่ึงผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยการพิจารณาค่าดชันีท่ีใชใ้นการ

ประเมินความกลมกลืนไดผ้ลดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้าง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียงกบัผลการดาํเนินงานแบบ

สมดุล ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 จากโมเดลสมการโครงสร้ างในรูปท่ี  1 พบว่า 

ความสัมพนัธ์ท่ีไดส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ เม่ือ

พิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความสอดคลอ้ง

ของโมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย พบว่า          

ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์  (Chi-square 

Probability Level : CMIN-Þ) เท่ากบั 29.292 ค่าไคสแควร์

สัมพทัธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 1.575 

ณ จุดค่า p-value เท่ากับ 0.053 ค่าดัชนีว ัดระดับความ

สอดคล้อง (Goodness of fit index : GFI) เท่ากับ 0.933 

และค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของการประมาณ

ค่ าค วาม ค ล าด เ ค ล่ื อ น  ( Root Mean Square Error of 

Approximation : RMSEA) เท่ากบั 0.054 ซ่ึง ค่า p-value 

ตอ้งมากกว่า 0.05 ค่า CMIN/df ตอ้งน้อยกว่า 3 ค่า GFI 

ตอ้งมากกว่า 0.90 และ ค่า RMSEA ตอ้งน้อยกว่า 0.08  

ค่าดชันีทุกตวัผา่นเกณฑ ์ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่ โมเดล

วดัความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัผล

ในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่3 การประเมินความสอดคลอ้งของโมเดล 

Evaluation of model consistency  Standard Analysis result 

1.  CMIN-Þ (ค่าระดบัความน่าจะเป็นของไคสแควร์) P > 0.05 29.929 ท่ี P = 0.053 

2.  CMIN/df (ค่าไคสแควร์สมัพทัธ์)  < 3 1.575 

3.  GFI (ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง) > 0.90 0.933 

4.  RMSEA (ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของการประมาณค่าความ

คลาดเคล่ือน) 

< 0.08 0.054 

 

ตารางที ่4 Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P Standardized Estimate 

BSC <--- ERM 2.844 .258 11.014 *** .719 

CR <--- ERM 1.000    .875 

SR <--- ERM 1.039 .057 18.104 *** .894 

LR <--- ERM 1.117 .056 20.005 *** .938 

ER <--- ERM 1.002 .060 16.679 *** .859 

BSCF <--- BSC 1.000    .902 

BSCC <--- BSC .925 .052 17.822 *** .865 

BSCS <--- BSC .994 .050 19.977 *** .909 

BSCI <--- BSC 1.023 .054 18.886 *** .887 

Estimate  =  ค่าแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั 
S.E.  =  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานโดยประมาณ 
C.R. =  ค่าอตัราส่วนวิกฤติ หาค่าโดยการนาํค่า   Estimate / Standard Error 
P =  ระดบันยัสาํคญัท่ีนอ้ยท่ีสุดในการปฏิเสธ H0 โดยมีค่า = 0.05 
S.E. of Estimate = ค่าท่ีแสดงระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใชต้วัแปรอิสระทั้งหมดมาพยากรณ์ตวัแปรตาม 
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 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4 สามารถยืนยนัตวัแปร

ในโมเดลการวดั (Measurement model) ของประสิทธิภาพ

การจดัการความเส่ียง และ ผลการดาํเนินงานแบบสมดุล 

(BSC) ว่าตวัแปรทั้ง 4 ในการวดัประสิทธิภาพการจดัการ

ความเส่ียง ประกอบดว้ย ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์ ความ

เส่ียงทางดา้นการเงิน ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน 

และความเส่ียงทางด้านกฎหมาย และข้อกาํหนดผูกพนั

องค์กร เป็นตัวแปรท่ีดีสามารถวัดประสิทธิภาพการ

จดัการความเส่ียงได ้รวมถึงตวัแปรทั้ง 4 ในการวดัผลการ

ดาํเนินงาน ประกอบด้วย ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้น

การดาํเนินการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

เป็นตัวแปรท่ีดีสามารถวดัผลการดําเนินงานได้ ท่ีค่า 

C.R. มากกวา่ 1.96 และค่า P- value นอ้ยกวา่ 0.001 และ

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการ

จดัการความเส่ียงกบัผลการดาํเนินงานอยา่งสมดุล พบวา่ 

ประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียงมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกับผลการดาํเนินงานแบบสมดุลอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ (p < 0.05, β = 0.719) 

 

4. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียง

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

ประสิทธิภาพในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ท่ี

พบวา่การบริหารความเส่ียงโดยรวมของธุรกิจ SMEs ใน

จงัหวดัปทุมธานีอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก [8] และผลการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงมีผลต่อ

ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีกล่าววา่ การ

ท่ีกิจการมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีย่อมส่งผลให้

กิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดีเช่นกัน [4, 9-10] รวมถึง

สอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีพบว่าการบริหารความเส่ียงท่ีมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [8] อีกทั้งยงัมีงานวิจยัท่ี

สนับสนุนว่าหากธุรกิจ SMEs สามารถบริหารความเส่ียง 

ในทุกๆ ดา้นไดดี้ ก็จะทาํให้ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

SMEs ดีข้ึน โดยศึกษาผลกระทบของการบริหารความ

เส่ียงท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการทํางานของธุรกิจ 

SMEs ในจงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ การบริหารความเส่ียง

ในทุกด้านมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสําเร็จในการ

ทาํงาน [11] ดงันั้นจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูบ้ริหาร

ธุรกิจ SMEs นําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและ

ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและ

ส่งเสริมให้องค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพในการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีและสามารถดาํรงอยู ่ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน

ตลอดไป 

 

5. สรุปผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า SMEs ในเขตกรุงเทพฯมี

ระดบัประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียงโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงประกอบดว้ยความเส่ียง 4 ดา้นคือ ความ

เส่ียงทางดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงทางดา้นการเงิน ความ

เส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน และความเส่ียงทางด้าน

ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ผู ก พั น  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า 

ประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียงในแต่ละดา้นอยู่ใน

ระดับมากเ ช่น เ ดียวกัน และผลการศึกษาผลการ

ดํา เ นินงานอย่างสมดุล ซ่ึงประกอบด้วย  ผลการ

ดาํเนินงานดา้นการเงิน ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ ผล

การดาํเนินงานด้านการดาํเนินการภายใน และผลการ

ดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และพฒันา พบว่าภาพรวมมี

ผลการดํา เ นินง านอยู่ ใน ระดับม าก และ  ผลกา ร
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ดาํเนินงานรายดา้นในแต่ละดา้นก็อยูใ่นระดบัมาเช่นกนั 

แ สด ง ว่า ธุร กิ จ  SMEs ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห าน ค ร มี

ประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียงท่ีดี ครอบคลุมความ

เส่ียงทางดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงทางดา้นการเงิน ความ

เส่ียงทางด้านการปฏิบัติงาน และความเส่ียงทางด้าน

กฎหมายและขอ้กาํหนดผูกพนัองค์กร อีกทั้ งมีผลการ

ดาํเนินงานอย่างสมดุลท่ีดีทั้ ง ด้านการเงิน ด้านลูกค้า 

ดา้นการดาํเนินการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการ

พฒันา รวมถึงผลการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเส่ียงมีผลต่อผลการดําเนินงานแสดงว่าธุรกิจ 

SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพการ

จัดการความเส่ียงท่ีดีส่งผลให้มีผลการดาํเนินงานท่ีดี

เช่นกนั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียง สามารถ

นําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานทั้ งในด้าน

การเงินและการบริหารงานเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังาน

ให้บรรลุว ัต ถุประสงค์และ เ ป้าหมายขององค์กร

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สามารถนําผลวิจัยท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน 

กาํหนดนโยบาย ช่วยกาํกบัให้การปฏิบติัการดา้นต่าง ๆ 

สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในตามแนวของ 

COSO เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความเส่ียง 

จากผลการวิจยัท่ีช้ีให้เห็นวา่ธุรกิจท่ีจดัการความเส่ียงท่ีดี

จะส่งผลต่อการดาํเนินกิจการ ซ่ึงหมายความว่ามีความ

จํา เ ป็ น ใ น ก า ร พัฒ น า ท ฤ ษ ฎี ท่ี ดี ข้ึ น แ ล ะ อ า จ ใ ห้

ความสําคญัมากข้ึนกบักระบวนการตดัสินใจภายในท่ี

เป็นตวักาํหนดบทบาทของการบริหารความเส่ียงในการ

ปฏิบติังานของกิจการ จากผลการศึกษาผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจัดการความ

เส่ียงอยู่ในระดับดี แต่ความเส่ียงเป็นเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได้ใน

อนาคต ซ่ึงไม่สามารถควบคุมใหห้มดไปได ้และมีผลทาํ

ให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้

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  

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควร

ให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่ง

สมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยให้การจัดการความ

เส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรตระหนักถึงการ

จดัทาํบญัชีอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือช่วยให้กิจการมีการจดัการ

ความเสียงดา้นการเงินไดดี้มากยิง่ข้ึน ควรมีการวางแผน

สาํหรับมองไปขา้งหนา้และมีกิจกรรมเพ่ือป้องกนัความ

ลม้เหลวท่ีอาจเกิดข้ึนกบัโครงการ 
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