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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ือง ความส าเร็จในการจัดการความเส่ียงของธุรกิจ MSME ในจังหวดั

นนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME 
ในจังหวดันนทบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการ และพนักงาน  
ท่ีประกอบธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 ราย โดยการสุ่มตวัอย่างแบบ
ง่าย(Simple Random Sampling) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ท่ีปฏิบติังาน
ในกิจการประเภทการคา้ท่ีมีรายไดต้ ่าว่า 1.8 ลา้นบาท มีจ านวนพนกังานต ่ากว่า 5 คน มี
ระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจการมากกว่า 10 ปี และมีทุนการจดทะเบียนต ่ากว่า 1 
ลา้นบาท ผลการวิจยัยงัพบวา่ ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัความส าเร็จท่ีมีผลต่อการจดัการความเส่ียงมาก (�̅� = 3.97, S.D. = 
0.583) 

ค าส าคญั : การบริหารความเส่ียง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 



 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study Success of risk management of MSME 

businesses in Nonthaburi Province. The sample of this research was 400 sample of 
entrepreneurs and employees who operating MSME business in Nonthaburi Province 
by simple random sampling. The questionnaires were adopted to collect data and were 
analyzed using percentage, frequency, mean, standard deviation. 

The research found that most of the sample were female. They were between the 
ages of 31 - 40 years old, had a bachelor's degree. those with average monthly income 
of 15,001 - 30,000 baht working in a business type of business, income is less than 
1,800,000 baht, less than 5 employees, and the period of operation business is more than 
10 years and the registered capital is less than 1,000,000 baht and the results found that 
Overall Success of risk management were at high levels that affects risk management 
of their opinions. (�̅� = 3.97, S.D. = 0.583) 
Keyword : Risk management, MSME 

 

บทน า 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Micro-entrepreneurs, Small and Medium-sized 

Enterprises : MSME) เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีความคล่องตวัในการด าเนินงาน และยงัสามารถ
ปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศได้ดี  จนกระทั้ ง ในช่วง เ วลา 
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ธุรกิจ MSME ก็มีปัญหาอุปสรรคมากมาย ในการบริหารจัดการความรู้
ความสามารถด้านเงินทุนและทรัพยากร ท าให้บางธุรกิจ MSME ก็ล้มเหลว ดังนั้น 
ผูบ้ริหารธุรกิจ MSME จ าเป็นจะตอ้งมีการบริหารกบัความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ภายใน องคก์ร ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่ใจว่า 
ความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบ ส าคญัทั้งจากภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการบรรจุ
วตัถุประสงค์ขององค์การ จะไดรั้บการพิจารณาและ จดัการให้หมดไปหรือลดน้อยลง 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การจดัการความเส่ียงมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความ



เส่ียง ไดน้ าไปใชใ้รทุกระดบัองคก์าร และการเตรียมความพร้อมส าหรับความเส่ียงต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจเพื่อเป็นการลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย 
ดังนั้น ธุรกิจ MSME จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการควบคุมภายในองค์กรท่ีจะท าให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาขอ้มูลสถานประกอบการของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี 
3. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการจัดการความเส่ียงของธุรกิจ MSME ในจังหวัด

นนทบุรี ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ ดา้นการระบุความเส่ียง ดา้นการประเมิณความ
เส่ียง ด้านการจัดการกับความเส่ียง และด้านการติดตามประเมิณผลและการรายงาน  
ท่ีมีผลต่อ ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงในธุรกิจ MSME 

ขอบเขตของงานวจิัย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดมุ้่งศึกษาเร่ือง ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียง

ของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี โดยมีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตของประชากร 
ประชากรท่ีผู ้ท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผู ้ประกอบการ และพนักงาน ท่ี

ประกอบธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี จ านวนประชากร 452,498 คน ซ่ึงผูว้ิจยัจึงใช้
วิธีก าหนดตวัอยา่ง โดยเปิดตารางการสุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1976
) เปิดตารางจะไดก้ลุ่มประชากรตวัอยา่งในการวิจยัความส าเร็จในการจดัการความเส่ียง
ของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดข้องกิจการต่อปี จ านวนพนกังาน ประเภทของกิจการ ระยะเวลา
ในการด าเนินงานของกิจการ และทุนจดทะเบียน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความส าเร็จในการจัดการความ
เส่ียงของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี 



3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
ธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี 

4. ขอบเขตระยะเวลา 
ในการด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลงานวิจยัในคร้ังน้ี สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการบริหาร

ความเส่ียงของธุรกิจ MSME 
2. เป็นขอ้มูลและแนวทางในการศึกษาการจดัการกบัความเส่ียงในธุรกิจ MSME 
3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเส่ียงใหป้ระสบความส าเร็จไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (Micro-entrepreneurs, Small and Medium-

sized Enterprises : MSME) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีมีคุณลกัษณะ
ตามกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
2562 โดยมีขนาดของรายไดต่้อปีไม่เกิน และจ านวนการจา้งงาน 

ประเภทของกิจการ หมายถึง ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ด้านการผลิตสินคา้ เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีครอบคลุมกระบวนการผลิตในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเหมืองแร่  

2. ด้านการคา้ เป็นกลุ่มธุรกิจ MSME ท่ีสามารถครอบคลุมกระบวนการใน
รูปแบบการน าเขา้ ส่งออก หรือการคา้ต่างๆ ในประเทศ 

3. ดา้นการใหบ้ริการ เป็นธุรกิจท่ีเนน้การให้บริการหรือขายบริการท่ีครอบคลุม
ถึงการศึกษา สุขภาพ การขนส่ง ขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ธุรกิจโรงแรม กิจการ
ประกนัภยั หรือร้านเสริมสวย เป็นตน้ 

 
 
 



กรอบแนวคดิ 

 
 

แนวคดิและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารความเส่ียง 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2546) ไดใ้ห้นิยามของความเส่ียงไวว้่า “โอกาส/

เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือส่ิงท่ีท าใหแ้ผนงานหรือการด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนั
ไม่บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อองค์กรในท่ีสุด ทั้ งในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินไต้หรือผลกระทบท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร” โดยผูวิ้จยัไดส้รุปกระบวนการบริหารความเส่ียงไวด้งัน้ี 

1. การก าหนดวตัถุประสงค ์ 
การก าหนดวตัถุประสงคเ์ป็นปัจจยัแรกท่ีจะส่งผลไปสู่กรอบการด าเนินการต่างๆ ใน

องคก์ร ท่ีเป็นตวัก าหนดแนวทางการบริหาร และการด าเนินกิจการต่างๆ ภายในองคก์ร 
เช่น นโยบายของบริษทั วตัถุประสงคข์ององคก์ร กลยทุธ์ขององคก์ร เป้าหมายเชิงธุรกิจ 
รวมถึงเป้าหมายในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจ าเป็นก าหนดให้ชดัเจน และเผยแพร่ให้
บุคลากรทุกฝ่ายรับรู้ ท าความเขา้ใจ จนท าให้เกิดเป้าหมายร่วมกนั ทั้งในดา้นกลยุทธ์ 
ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการรายงาน ดา้นกฎหมาย 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียง

ของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
1. รายไดต่้อปี 
2. จ านวนพนกังาน 
3. ประเภทของกิจการ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กิจการ 
5. ทุนจดทะเบียน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
 



2. การระบุความเส่ียง  
เป็นกระบวนการความร่วมมือของบุคลากรในองคก์รทุกส่วน ร่วมมือกนับ่งช้ีปัจจยั

อนัเป็นเหตุของความเส่ียง และเจาะจงความเส่ียงท่ีพบ หรือความเส่ียงอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต เพื่อความชัดเจน สามารถแยกแยะได้ว่าปัจจัยความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงท่ี
ส าคญั ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในดา้นบา้ง และจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรในระดบัใด 
ทั้งน้ี ไดมี้การจ าแนกขั้นตอนการระบุความเส่ียงออกเป็น 3 ล าดบั ไดแ้ก่ 

1. การจดัประเภทและให้นิยามความเส่ียง เป็นการรวบรวมรายการของความ
เส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การแลว้น ามาจดัประเภทและให้นิยามของ
ความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงขององคก์ารนั้น โดยจดัเป็นล าดบัชั้นตั้งแต่ประเภทของความ
เส่ียง ประเภทยอ่ยของความเส่ียง ลดหลัน่กนัลงมาตามโอกาสท่ีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและ
นิยามความเส่ียงนั้นใหมี้ความชดัเจนวา่เป็นความเส่ียงขององคก์ารจริง 

2. การกลัน่กรองความเส่ียงเชิงคุณภาพ เป็นการน าความเส่ียงท่ีจดัประเภทและ
ใหนิ้ยามแลว้ มาจดัล าดบัความส าคญัและคดัใหเ้หลือเฉพาะความเส่ียงท่ีส าคญัจริง ๆ ต่อ
องค์การ ซ่ึงนิยมใชวิ้ธีการส ารวจ โดยเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดผูก้ลัน่กรอง การแจง้และ
เตรียมความพร้อมผูก้ลัน่กรอง การด าเนินการกลัน่กรอง และการประชุมสรุปผล โดยผล
ท่ีไดคื้อความเส่ียงท่ีส าคญัขององคก์ารตามล าดบัความส าคญั ซ่ึงจะน าไปใชใ้นขั้นตอน
ของการจดัการความเส่ียงต่อไป 

3. การติดตามความเส่ียงท่ีอาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีส าคญั เป็นเสมือนการเฝ้า
ระวงัความเส่ียงท่ีส าคญั ซ่ึงอาจมีจ านวนรายการเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความเส่ียงท่ีไม่ส าคญั
บางรายการอาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัข้ึนมาในอนาคต รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส าคญัรายการใหม่ ๆ ข้ึนมาไดเ้ช่นเดียวกนั 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2562) (ณฐัรดา ไหมมาลา, 2564) 

3. การประเมินความเส่ียง 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์และจดัล าด าความส าคญัของความเส่ียง หลกัจากท่ีไดมี้

การแยกประเภทและปัจจัยของความเส่ียงออกมาแล้ว โดยพิจารณาจากการประเมิน
โอกาสท่ีอาจจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
ไดต้ั้งไว ้



3.1 โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการท่ีแต่ละ
เหตุการณ์จะเกิดข้ึน โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั หรือ
การคาดการณ์ล่วงหนา้ของโอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต 

ระดบัคะแนน       ความหมาย 
5  โอกาสท่ีจะเกิดสูงมาก 
4  โอกาสท่ีจะเกิดสูง 
3  โอกาสท่ีจะเกิดปานกลาง 
2  โอกาสท่ีจะเกิดนอ้ย 
1  โอกาสท่ีจะเกิดไดย้าก 

3.2 ระดบัความเส่ียง (Risk Level) ก าหนดค่าเท่ากบัผลคูณของระดบัโอกาสท่ี
ความเส่ียงอาจเกิดข้ึน (Likelihood) และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) อนั
เน่ืองมาจากความเส่ียง  

โดยระดบัความเส่ียง (Risk Level) = ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) x ระดบั
ผลกระทบ (Impact) โดยพิจารณาผลของความส าคญัของความเส่ียง ดงัน้ี 

ไม่มีนยัส าคญั < 10คะแนน พิจารณาด าเนินการเฝ้าติดตาม 
มีนัยส าคัญ ≥  10คะแนน พิจารณาก าหนดวิธีการจัดการ หรือควบคุมอย่าง

เร่งด่วนเพื่อลดระดบัความเส่ียงลง ตามตาราง  ดงัน้ี 

Risk Assessment Matrix 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 

ยาก นอ้ย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 2 3 4 5 

ระ
ดบั

คว
าม
รุน

แร
ง (

im
pa

ct)
 สูงมาก 5 5 10 15 20 25 

สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

นอ้ย 2 2 4 6 8 10 

นอ้ยมาก 1 1 2 3 4 5 

 



ระดบั 
ความเส่ียง 

ระดบั
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก 17 - 25 
ระดบัท่ีไม่สามารถยอมรับได ้จ าเป็นตอ้งเร่งด าเนินการจดัการ
กบัความเส่ียงนั้นทนัทีเพื่อให้ความเส่ียงลดลงจนอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้

สูง 10 - 16 
ร ะ ดั บ ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ ย อม รั บ ไ ด้  ต้ อ ง เ ฝ้ า ร ะ วั ง ไ ม่ ใ ห้ 
ระดบัของความเส่ียงเพิ่มมากขึ้น และด าเนินการจดัการกบัความ
เส่ียงใหล้ดลง จนอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ปานกลาง 6 - 9 
ร ะ ดับ ท่ี พ อ ย อม รับ ไ ด้  แ ต่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า มพ ย า ย า ม ท่ี จ ะ 
ลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยลงต่อไป 

นอ้ย 1 - 5 
ระดบัท่ียอมรับได ้ใช้วิธีการควบคุมในขั้นตอนการจดัการ และ
ติดตามระดบัความเส่ียงต่อไป 

4. การจดัการความเส่ียง 
เม่ือความเส่ียงได้รับการบ่งช้ีและประเมินความส าคญัแล้ว ผูบ้ริหารตอ้งประเมิน

วิธีการจดัการความเส่ียงท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้และผลของการจดัการเหล่านั้น การ
พิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้และตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ ท่ีจะได้รับเพื่อให้การบริหารความเส่ียงมี
ประสิทธิผล ผูบ้ริหารอาจตอ้งเลือกวิธีการจดัการความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลาย
วิธีรวมกนั เพื่อลดระดบัโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วง
องคก์รสามารถยอมรับได ้(Risk Tolerance) 

ผูบ้ริหารควรพิจารณาการจดัการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนองขา้งตน้ 
และควรด าเนินการประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยู่อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดมี้การจดัการ
ความเส่ียงแลว้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

5. การติดตามและประเมินผลการติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถท าได้ 2 
ลกัษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเน่ืองหรือการติดตามเป็นรายคร้ัง การติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นการด า เนินการอย่างสม ่ า เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งทนัท่วงทีและถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน ส่วนการติดตามราย
คร้ัง เป็นการด าเนินการภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์ ดงันั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บการ
แก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีองค์กรควรมีการ



จัดท ารายงานความเส่ียงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานความเส่ียงสามารถจดัท าไดห้ลายรูปแบบ 

วธีิด าเนินการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME ในจงัหวดั

นนทบุรี  เ ป็นการศึกษาวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 

การออกแบบงานวิจัย 
เป็นการวิจยัแบบไม่ทคลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัแบบเก็บ

ข้อมูลจากสภาพเวคล้อมและสถานการ์ณในปัจจุบัน จะท าการเก็บข้อมูลแบบวิจัย
ตดัขวาง (Cross sectional studies) คือการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว
โคยจะใช้เคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
สถิติ โดยประชากรท่ีผูท้  าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการ และพนกังาน ท่ีประกอบ
ธุรกิจ MSME ในจังหวดันนทบุรี และกลุ่มตัวอย่างจากรายงานสถานการณ์ MSME  
ในปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายงานว่า 
จงัหวดันนทบุรี มีจ านวนการจา้งงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 452,498 คน 
ซ่ึงผูวิ้จัยจึงใช้วิธีก าหนดตัวอย่าง โดยปิดตารางการสุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่  
(Taro Yamane,1976) เปิดตารางจะไดก้ลุ่มประชากรตวัอย่างในการวิจยัความส าเร็จใน
การจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
การศึกษาวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบั

หวัขอ้วิจยั ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี เพื่อ
จะน าขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ เพื่อการตอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งโรงงาน โดยผูวิ้จัยจะท าการตั้งค าถามทั้งในลักษณะปลายปิดและปลายเปีด 
ผูท้  าวิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร งานวิจยัและงานวิชาการ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
เพื่อน ามาตั้งตวัแปรและวิเคราะห์ และท าการพฒันาและปรับปรุงมาเป็นแบบสอบถาม
ในงานวิจยัในคร้ังน้ีสอบถามปลายปีด จะมีตวัเลือกให้ผูต้อบแบบสอบถาม และในส่วน
ขอปิดผูท้  าวิจยัจะมีการก าหนดค าถามให้ทางผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมี
การแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 



ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลสถานประกอบการ 
ธุร กิจ  MSME ประกอบด้วย  เพศ อายุ  วุ ฒิการ ศึกษา  รายได้ของกิจการต่อปี   
จ านวนพนักงาน ประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการด า เนินงานของกิจการ  
ทุนจดทะเบียน มีจ านวน 8 ข้อ แบบสอบถามแบบปลายปิด มีตัวเลือกให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม และใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับความส าเร็จในการจัดการความเส่ียงของธุรกิจ 
MSME ในจงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ การระบุปัจจยั
เส่ียง การประเมินความเส่ียง การจัดการกับความเส่ียง การติดตามและประเมินผล 
จ านวน 19 ข้อเป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดมีตัวเลือก โดยเป็นแบบสอบถาม  
และให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ แบบมาตรวดั (Rating Scale)  
5 ระดบั 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
ในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีปีท าวิจัยไดใ้ช้แบบสอบถามแบบ

ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงสรุปเป็นล าดบัขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
ดงัน้ี 

1. การศึกษากันควา้ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีเอกสารงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME และปัจจยัเก่ียวกบัสถาน
ประกอบการ MSME 

2. นิยามศพัท์ศพัท์เฉพาะตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เพื่อให้ความหมายของตวั
แปรต่าง ๆ เพื่อใหค้วามหมายท่ีสามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนและครอบคลุมเชิงเน้ือหา 

3. จดัท าร่างแบบสอบถาม 
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภามาท่ีใช ้และปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามเพื่อน าเสนอ
ต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญค้านการสร้างเคร่ืองมือวิจัยเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหาและพิจารณาความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้

5. ผูวิ้จยัไดมี้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความ
น่าเช่ือถือ ก่อนจะน าแบบสอบถามไปด าเนินใช้งานจริงโดยน าร่างแบบสอบถามให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาทท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถาม



ครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการศึกษา และตรวจสอบความเหมาะ ความถูกต้องของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี 40 คน 
เพื่อตรวจหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงประมวลผลได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาด 
ไดเ้ท่ากบั 0.967 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์สูง แสดงใหเ้ห็นวา่แบบสอบถามดงักล่าวมีความเช่ือถือ
ไดม้าก สามารถน าไปใชใ้นงานวิจยัได ้

วธีิรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 
1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจแบบ

ออนไลน์ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างคือผูป้ระกอบการ และพนักงาน ท่ีประกอบธุรกิจ MSME ใน
จงัหวดันนทบุรี โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามพร้อมช้ีแจงวตัถุประสงค์
การวิจยั 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากบทความ เอกสารทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจัิย 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ข้อมูลสถานประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รายได้ของกิจการต่อปี  

จ านวนพนักงาน ประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจการ ทุนจด
ทะเบียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ 
ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์การระบุปัจจยัเส่ียง การประเมินความเส่ียง การจดัการกบั
ความเส่ียง และการติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 



สรุปผลการวจัิย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ืองความส าเร็จในการจดัการความเส่ียง

ของธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี ไดส้รุปผลการวิจยัไดค้งัน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ประกอบการและพนักงาน  

ท่ีประกอบธุรกิจ MSME ในจังหวัดนนทบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง คิดเป็น 64.25% ซ่ึงมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็น 35.50% และมีระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 69.50%  

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานประกอบการ ธุรกิจ MSME ในจงัหวดันนทบุรี  
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างซ่ึงส่วนมากเป็นกิจการประเภทการคา้ คิดเป็น 49.75% มีรายได ้
ของกิจการต่อปีต ่ากว่า 1.8 ลา้นบาท คิดเป็น 65.75% มีจ านวนพนักงานต ่ากว่า 5 คน  
คิดเป็น 51.25% มีระยะเวลาด าเนินงานของกิจการมากกว่า 10 ปี คิดเป็น 35.50%  
และมีทุนการจดทะเบียนต ่ากวา่ 1,000,000 บาท คิดเป็น 59.25% 

3. ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จในการจัดการความเส่ียงของธุรกิจ MSME  
ซ่ึงแบ่งออกเป็นรายดา้นโดยมีทั้งหมด 5 ดา้นโดยภาพรวมในการวิเคราะห์ ทั้ง 5 ดา้น ผล
ออกมา ทั้ง 5 ดา้น มีผลต่อความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ MSME อยูใ่น
ระดบัส าเร็จมาก โดยมีค่าเฉล่ียความเห็นดว้ย ใน 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การระบุปัจจยัเส่ียง 
การก าหนดวตัถุประสงค ์และการประเมินความเส่ียง ตามล าดบั 

การอภิปรายผลการวจิัย 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ 

MSME ในจงัหวดันนทบุรี โดยพบว่า ผูป้ระกอบการและพนกังานของธุรกิจ MSME มี
ความคิดเห็นว่าการจดัการความเส่ียงมีผลในเชิงบวก ต่อธุรกิจ MSME โดยมีตวัแปรท่ีมี
ผลสูงสุด 3 ดา้น ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ การระบุปัจจยัเส่ียง และการประเมิน
ความเส่ียง ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. การก าหนดวตัถุประสงค ์ เป็นปัจจยัแรกท่ีจะส่งผลไปสู่กรอบการด าเนินการต่างๆ 
ในองค์กร ท่ีเป็นตวัก าหนดแนวทางการบริหาร และการด าเนินกิจการต่างๆ ภายใน
องคก์ร เช่น นโยบายของบริษทั วตัถุประสงคข์ององค์กร กลยทุธ์ขององค์กร เป้าหมาย
เชิงธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจ าเป็นก าหนดให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ให้บุคลากรทุกฝ่ายรับรู้ ท าความเขา้ใจ จนท าให้เกิดเป้าหมายร่วมกนั ทั้งในดา้น



กลยุทธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการรายงาน ดา้นกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ อุมาวดี  
เดชธ ารง , นารีรัตน์ ภักด์ิศิริวงษ์ และ วิระพงศ์ จันทร์สนาม (2562) การก าหนด
วตัถุประสงค์ เป็นส่วนส าคญัและเป็นขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการในการบริหาร
ความเส่ียง ผูป้ระกอบการ SMEs ควรมัน่ใจวา่วตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงท่ีได้
ก าหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการส่ือสารไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ขององค์กร และอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ี SMEs ยอมรับได ้ เพื่อให้การวางเป้าหมายใน
การบริหารความเส่ียงของ SMEs  เป็นไปอยา่งชดัเจนและเหมาะสม อนัจะช่วยส่งเสริม
ใหอ้งคก์รสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตดัสินใจ และเพื่อให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงในระดบั
ภาพรวมขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั ญาณิศา เผื่อนเพาะ (2562) ปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น การท่ีผูป้ระกอบการ
ตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการความเส่ียงอย่างแทจ้ริงและสามารถส่ือสารถึง
พนกังานในองคก์ารใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความเส่ียงร่วมกนัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2. การระบุปัจจัยเส่ียง เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของกิจการมากท่ีสุด เน่ืองจากการระบุความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึน และแบ่งแยกประเภทไดถู้กตอ้ง สามารถแยกแยะไดว้่าปัจจยัความเส่ียงใดเป็น
ความเส่ียงท่ีส าคญั ส่งผลให้เกิดความเส่ียงในดา้นบา้ง และจะเกิดผลกระทบต่อองคก์ร
ในระดบัใด จะช่วยให้การวางแผนการจดัการความเส่ียง และการด าเนินการจดัการกบั
ความเส่ียงนั้น ประสบความส าเร็จมากข้ึน ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความร่วมมือของบุคลากรใน
องคก์รทุกส่วน ร่วมมือกนับ่งช้ีปัจจยัอนัเป็นเหตุของความเส่ียง และเจาะจงความเส่ียงท่ี
พบ หรือความเส่ียงอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมงคล กิตติวุฒิไกร และ มนสั
ดา ชัยสวนียากรณ์ (2558)  พบว่าการบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผูบ้ริหาร
สามารถจัด การกับความไม่แน่นอน ความเส่ียง และโอกาสท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเส่ียงตอ้งมีการระบุเหตุการณ์ความเส่ียงพิจารณาจาก
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการ มีปัจจยัหรือเหตุการณ์ใดบา้งท่ีจะส่งผลให้
หน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามกิจกรรมนั้น ๆ โดยระบุเหตุการณ์ความเส่ียงเพื่อ
น ามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ และสอดคลอ้งกบัณัฐรดา ไหมมาลา (2564) ท่ีกล่าวว่า



ในการระบุความเส่ียงนั้นจะตอ้งระบุให้ถูกตอ้งเสียก่อนเพราะหากระบุผิดพลาดแทนท่ี
จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้แก่การจดัการความเส่ียงก็อาจจะเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการ
จัดการความเส่ียงได้ เช่นการน าเอาปัญหาไประบุเป็นความเส่ียงก็จะท าให้การเร่ง
ด าเนินการแก้ปัญหากลบัถูกชะลอให้ช้าลงและเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
หรือไม่เกิดข้ึนก็ไดใ้นอนาคต ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้ผิดพลาดคลาดเคล่ือนเป็นอยา่งมากเพราะ
ปัญหาควรจะถูกแกไ้ขเสียโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนไดโ้ดยง่าย
แก่องคก์ารหรือหน่วยงานนั้น ๆ  

3. การประเมินความเส่ียง เป็นกระบวนการวิเคราะห์และจดัล าดบัความเส่ียงท่ีส าคญั 
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาศท่ีจะเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเ ส่ียง ( Impact) ท่ี มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีไดต้ั้งไว ้แลจดัล าดบัความเส่ียงนั้น ท่ีจะท าให้องคก์รสามารถ
เลือกท่ีจะจัดการกับความเส่ียงใด ก่อนหรือหลงั ภายใต้ทรัพยากรณ์ขององค์กร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สมยศ อวเกียรติ และสิทธิพร ประวติัรุ่งเรือง (2560) พบว่า การบริหาร
ความเส่ียงในดา้นการประเมินความเส่ียง มีความสัมพนัธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกบัผล
การด าเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SME และมงคล กิตติวุฒิไกร และ มนสัดา ชยัสวนียา
กรณ์ (2558) พบว่าการประเมิน ความเส่ียงพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ว่าอยูใ่นระดบัใด เพื่อจะไดต้อบสนองความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ความเส่ียงท่ี
ระบุไวว้า่ควรจะหลีกเล่ียง ลด ร่วมกนัรับความเส่ียงหรือยอมรับ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาการจดัการบริหารความเส่ียงของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
2. ศึกษาปัจจยัของสถานการณ์ในภาวะเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความ

เส่ียงของสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3. ศึกษาปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้นการเงิน และความ

เส่ียงทางการทุจริต 
 
 
 



เอกสารอ้างองิ 
มงคล กิตติวุฒิไกร และ มนสัดา ชยัสวนียากรณ์ (2558) ผลกระทบของการบริหารความ

เส่ียงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในจงัหวดัมุกดาหาร 

สมยศ อวเกียรติ และสิทธิพร ประวติัรุ่งเรือง (2560) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
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