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การประเมินความเสี่ยงของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์ 

RISK ASSESSMENT OF SAMARNCHAIMOTOR LIMITED PARTNERSHIP 

เบญจภรณ ์ทิพย์วังพาน* และโรจนา ธรรมจนิดา* *  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองการประเมินความเสี่ยงของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์ ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์ โดยใช้แนวคิดทฤษฏีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้  

COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission) ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาเป็นแนวค าถามท่ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารและ

บุคลากรของหา้งหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์ จ านวน 9 รายโดยท้ังหมดใช้ชุดค าถามชุดเดียวกัน  

 ผลการศึกษาพบว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์มีความเสี่ยงรวมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยท่ี 5.56  

โดยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเป็นความเสี่ยงท่ีกิจการมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงท่ีสุดและควรให้ความส าคัญเป็นอันดับ

แรกสุดโดยมีคา่เฉลี่ยความเสี่ยงท่ี 8.84  รองลงมาคือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีคา่เฉลี่ยท่ี 7.82 ส่วนความเสี่ยงในดา้นอื่นๆ 

ควรมกีารวางแผนจัดการในภายหลังได้  

ABSTRACT 

 The  study of the Risk Assessment of Samarnchai Motor LTD, is aimed to analyze and assess the 

business risks of Samarnchai Motor LTD by applying the risk management theory  according to COSO ( the 

Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission). This study is a qualitative research utilizing the 

in-depth interview technique.  The study selects and interviews nine of executive and managerial members of 

Samarnchai Motor LTD using the same set of questions. 

 This study concludes that Samarnchai Motor LTD,has medium level risk on the average of 5.56.  The 

business should prioritize its focus on the credit risk which has the highest risk on the average of 8.84. The business 

should also pay attention on the strategy risk which has the average of 7.82.Others risk should be plan later.   
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บทน า 
จากภาวะเศรษฐกิจปี 2559 ธุรกิจเชา่ซื้อได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถช าระหนี้ของลูกหนี้ได้และการซื้อ

สินค้าลดลง ก่อให้เกิดหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นซึ่งท าให้ธุรกิจเกิดการขาดทุนเนื่องจากไม่สามารถตดิตามเก็บหนี้ได้ตามท่ีตั้ง

ไวแ้ละการซื้อสินค้าลดลงท าให้ธุรกิจต้องแบกรับตน้ทุนในการถือครองสินค้าไวน้านขึ้นดังนัน้การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ

เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีธุรกิจควรมีเพื่อรองรับและลดความเสียหายแก่ธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการขาดทุนของกิจการ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์เป็นธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าอาทิเช่น รถยนต์ใหม่  รถยนต์มือสอง

รถจักรยานยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์มือสองและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและให้บริการเช่าซื้อในจังหวัดล าพูนมีการจดทะเบียน

พาณิชยท่ี์ถูกตอ้งตามกฎหมาย มีท้ังหมด 4 สาขาประกอบด้วยสาขาส านักงานใหญ่และสาขาย่อยในจังหวัดล าพูน 2 สาขา 

และอีก1สาขาในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยประกอบกิจการมามากกว่า 20 ปีผู้บริหารมปีระสบการณ์ในการด าเนินงานในธุรกิจ

จัดจ าหน่ายสินค้าและเช่าซื้อเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีพนักงานท้ังหมด 30 คน ชื่อเสียงของกิจการเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปใน

จังหวัด รูปแบบการด าเนนิธุรกิจเป็นการจัดจ าหน่ายสินค้าท้ังในรูปแบบขายเงินสดและขายเงินผ่อนโดยการขายเงินผ่อนน้ัน

ลูกค้าสามารถผ่อนกับตัวธุรกิจเองหรือผ่อนกับทางธนาคาร บริษัทสินเชื่ออื่นๆ ได้โดยท าการซื้อขายผ่านทางห้างร้าน 

สัดสว่นในการขายผ่อนท่ีมีการผ่อนกับทางธุรกิจนั้นคิดเป็น 50%ของยอดขายสนิค้าท้ังหมด โดยแบ่งเป็นสัดส่วนตามมูลค่า 

รถยนต์มือหนึ่ง 6% รถยนต์มือสอง 20% รถจักรยานยนต์ใหม่ 15% รถจักรยานยนต์มือสอง 5%และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4%    

ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2559 งบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจปี 2559  ว่าก าไรจากการยึดสินค้าเพิ่มขึ้น

จากปี 2558 83,952 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 571 แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถในการผ่อนช าระให้ตรงตาม

ก าหนดได้น้อยลงและมีการใชบ้ริการน้อยลงกว่าปี 2558 มาก การแขง่ขันท่ีมีมากขึ้นกวา่แต่ก่อนท าให้ธุรกิจต้องมสีินค้าคง

คลังเพื่อตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและจากข้อมูลของธุรกิจชี้ให้เห็นวา่ธุรกิจมียอดขายท่ีลดลงและมีลูกหนี้ผิดนัด

ช าระหนี้เพิ่มมากขึ้นธุรกิจมีความเสี่ยงมากขึน้และการบริหารจัดการลูกหนี้ท่ีอาจจะยังไม่มปีระสิทธิภาพมากนักซึ่งอาจจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ในอนาคต ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและประเมินความเสี่ยงของห้างหุ้นส่วน

จ ากัดสมานชัยมอเตอร์ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็น

ประโยชนต์อ่ผู้สนใจทั่วไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้จ าแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภทดังนี้  

 ธุรกิจเช่าซื้อ หมายถึง ธุรกิจท่ีให้เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการอุปโภคเป็นส่วนใหญ่  

โดยมีสัญญาผ่อนช าระเป็นงวดๆและมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าซื้อจะได้รับการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินต่อเมื่อได้มีการช าระค่า 

ทรัพย์สนิครบถ้วนแลว้ 
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 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการก าหนดแผนกลยุทธ์แผนการด าเนินงาน

และการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายรัฐ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย

ปัญหาด้านมวลชน เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  เป็นความเสี่ยงท่ีทุกธุรกิจจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

โดยเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากบุคลากร กระบวนการท างาน เทคโนโลยแีละปัจจัยภายนอก  ความเสี่ยงนี้เกิดขึน้จากการ

ด าเนนิงานของธุรกิจ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน เช่นความผันผวนของอัตรา

ดอกเบีย้ ความผันผวนตอ่อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากCounterparty เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย (Compliance Risk)  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น

จากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและ

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่ปฏบัิตงิานตามนโยบายและวธีิปฏบัิตงิานท่ีองค์กรก าหนดขึน้ 

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ี ระบุไว้ใน

สัญญา และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรายได้  

โดยการจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใดจะเพ็งเล็งไปท่ีลูกค้ารายนัน้ว่ามีค่าควรแก่การให้สินเชื่อ โดยอาศัย

หลักเกณฑ์เรียกว่า 5C’s policy ดังนี้  (ดารณี  พุทธวิบูลย์, 2532: 231) (1) คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (Character)  

(2) ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) (3) เงินทุน (Capital) (4) หลักประกัน (Collateral) (5) สภาวการณ์ท่ัวไป 

(Condition)  

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 

Tradeway Commission)  คือ กระบวนการซึ่งเป็นผลจากการท่ีคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรร่วมกัน

ก าหนดขึน้เพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนขององค์กรในทุกระดับโดยการออกแบบให้สามารถระบุ

เหตุการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ซึ่งมีผลกระทบตอ่องค์กรและการจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรม ี8 ประการ ดังนี ้ 

1. สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment: IE)   

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting: OS  

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification: EI)   

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment: RA) โดยการประเมินความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงเป็นการพจิารณาความนา่จะเป็นของการเกิดขึน้ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการจัดการ

ความเสี่ยงเกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงอาจใช้เป็นระดับสูง กลางหรือต่ าโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อองค์กร และ 

ความเสียหายท่ีจะกระทบต่อองค์กรโดยจะสามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบระดับของความรุนแรงของความเสียหาย

หรือระบุค่าความเสียหายออกมาเป็นตัวเลขก็ได้ โดยผู้บริหารจะตอ้งมกีารก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิความเสี่ยงเพื่อตัง้ไว้

เป็นมาตรฐาน จากนั้นท าการประเมิน วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงเพื่อน ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้น

ตอ่ไป 
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ระดบัความเสี่ยงต ่า(1.00-3.00คะแนน)      

ระดบัความเสี่ยงปานกลาง(3.01-9.00คะแนน) 

ระดบัความเสี่ยงสงู(9.01-16.00คะแนน) 

ระดบัความเสี่ยงสงูมาก(16.01-25.00คะแนน) 

โอกาสที่จะเกดิ (Likelihood) 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses: RR) การตอบสนองความ เสี่ยง มี  4 วิ ธีคือ (1)  

การหลกีเล่ียง (Avoidance)  (2) การลด (Reduction) (3) การร่วมกันรับความเสี่ยง (Sharing) (4) การยอมรับ (Acceptance)  

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities: CA)          

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication: IC)  

8. การติดตามผล (Monitoring: M) โดยมีการติดตามอยู่ 2 แบบ (1) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติการ 

(Ongoing Activities) (2) การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluations)   

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเชา่ซื้อของธุรกิจเช่าซื้อห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมานชัยศึกษาความเสี่ยงท้ังหมด 5 

ด้านได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือผู้บริหารท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ

บริหารและบุคคลากรระดับหัวหน้างานในฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์จ านวน 9 คน ได้แก่ 

ผู้บริหาร/หุ้นส่วนกิจการ,ผู้จัดการฝ่ายขายในแตล่ะสาขา,ผู้จัดการฝ่ายธุรการ-ทะเบียนและเจ้าหนา้ที่เร่งรัดหนี้สนิ 

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากรท่ีท างานห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมานชัยมอเตอร์โดย  

(1) ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรระดับหัวหน้าถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงท่ีกิจการประสบพบเจอหรืออาจจะ

เกิดขึ้นกับกิจการ เหตุการณ์และผลกระทบท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้กับกิจการ (2) จากนั้นน าข้อมูลมาแยกเป็นปัจจัยเสี่ยง

ท้ัง5ด้านน าไปใส่ในแบบประเมินความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์และคะแนนของโอกาสและผลกระทบในการเกิดเหตุการณ์

นั้นๆออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก(5คะแนน) สูง(4คะแนน) ปานกลาง(3คะแนน) น้อย(2คะแนน) และน้อยมาก(1คะแนน) 

(3) เมื่อเก็บแบบสัมภาษณค์รบแลว้น ามาหาผลรวมของผลคูณคะแนนระหว่างโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ในแตล่ะ

ข้อปัจจัยเสี่ยงและหาค่าเฉลี่ยจากผลรวมของผลคูณนั้น (4) น ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์แผนภูมิความเสี่ยง 

โดยแบ่งออก เป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า(ดังรูป) (5)  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงน ามาสรุปผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
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การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพดังน้ันการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพจะเป็นกระบวนการจัดการขอ้มูล

เพื่อให้ข้อมูลมีความหมายและตีความเป็นการหาค าอธิบายเชิงทฤษฏีขึ้นมาโดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะน าข้อมูลมาท าการ

จัดระเบียบข้อมูล ตีความจากการสัมภาษณ์และน ามาข้อมูลแสดงในรูปแบบพรรณนาจากนั้นท าการหาข้อสรุปวา่ประเด็น

ใดในการศกึษามคีวามส าคัญและส่งผลต่อความเสี่ยงของธุรกิจพร้อมท้ังแนะแนวทางเพ่ือการแก้ไขต่อไป 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งหน้าท่ีเป็นผู้จัดการสาขา  

มีคุณวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-39 ปี และ 51 ปี ขึ้นไป  

มปีระสบการณ์ในการท างานท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยอยู่ระหว่าง 9-13 ปี การบริหารงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมาน

ชัยมอเตอร์ไม่ได้มกีารก าหนดกลยุทธ์และทศิทางที่ชัดเจนมกีารบริหารงานท่ีปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ

แวดล้อมของชุมชนท่ีตั้งอยู่ มีการบริหารงานแบบเป็นกันเอง ยังไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงใน

ระดับองค์กร ในด้านทักษะการท างานของพนักงานพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ี-งานของตนเองเป็น

อย่างด ีเพียงแตพ่นักงานยังมทัีกษะในด้านการใชเ้ทคโนโลยไีมม่ากนัก 

 ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปความเสี่ยงรวมท้ัง 5 ด้านของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัยมอเตอร์ตามแนวคิดการบริหาร

ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO: ERM โดยท าการจัดล าดับค่าเฉลี่ยความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยลงในตารางท่ี1

ด้านล่าง พบว่ากิจการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางและประเภทความเสี่ยงท่ีกิจการควรให้ความส าคัญคือความเสี่ยง

ด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านกลยุทธ์โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 8.84 และ 7.82 ตามล าดับ แมว้่าค่าเฉลี่ยของประเภทความ

เสี่ยงท้ังสองอยู่ในระดับปานกลางแต่คา่เฉลี่ยมีคา่เขา้ใกล้ค่าความเสี่ยงระดับสูง 

 

ตารางที ่ 1 ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงรวมของห้างหุ้นส่วนฯเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

 

 

 

ประเภทความเสี่ยง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 8.84 เสี่ยงปานกลาง 

2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 7.82 เสี่ยงปานกลาง 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏบัิตงิาน 3.92 เสี่ยงปานกลาง 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏบัิตติามกฎ ระเบียบข้อบังคับ 3.63 เสี่ยงปานกลาง 

5. ความเสี่ยงด้านการเงิน 3.60 เสี่ยงปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.56 เสี่ยงปานกลาง 
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ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์และจัดล าดับปัจจัยเสี่ยงท่ี

อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงของทุกด้านมารวมกันแล้ว

จัดท า เป็นแผนภูมิ ความ เสี่ ยงเพื่ อความชัด เจน  

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีห้างหุ้นส่วน

จ ากัดสมานชัยควรให้ความส าคัญ/สนใจ และมีการ

วางแผนแก้ ไขปัญหาเพื่ อลดระดับความเสี่ ยงมี

รายละเอยีดดังนี้ 

1. 1.6 (14 .2 ) คื อ  ปั จ จั ย เสี่ ย ง เ ร่ื อ งภ าว ะ

เศรษฐกิจตกต่ า ค่าเฉลี่ย 14.2 (ความเสี่ยงด้านกล

ยุทธ์) 

2. 5.3 (12.2) คือ ปัจจัยเสี่ยงเร่ืองการติดตามสถานะ

ลูกหนี้หลังการอนุมัติสนิเชื่อไม่สม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 12.2 (ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ) 

3. 5.9 (11.8) คือ ปัจจัยเสี่ยงเร่ืองการติดตามทวงหนี้ล่าช้า ไม่ทันก าหนดและไม่สม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย  11.8 

(ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ) 

4.  5.5 (10.5) คือ ปัจจัยเสี่ยงเร่ืองนโยบายในการให้สินเชื่อไม่เข้มงวด เกิดหนี้สูญ ค่าเฉลี่ย 10.5 (ความเสี่ยง

ด้านการให้สินเชื่อ) 

5. 5.6 (10.3) คือ การควบคุมและติดตามยอดสินเชื่อไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ ค่าเฉลี่ย 10.3 (ความเสี่ยงด้าน

การให้สินเชื่อ) 

6. 1.7(9.6) คือ ปัจจัยเสี่ยงเร่ืองเงินเดือน  ผลตอบแทนและสวัสดิการไม่จูงใจ ค่าเฉลี่ย 9.6 (ความเสี่ยงด้าน 

กลยุทธ์) 

7. 5.4 (9.2) คือ ปัจจัยเสี่ยงเร่ืองบุคลากรในด้านงานสินเชื่อมีไม่เพียงพอเกิดการท างานท่ีล่าช้า ค่าเฉลี่ย 9.2 

(ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ) 

8. 3.4 (9.1) คือ ปัจจัยเสี่ยงเร่ืองการผิดนัด/ช าระหนี้ของลูกหนี้ล่าช้าท าให้กิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ค่าเฉลี่ย 9.1 (ความเสี่ยงด้านการเงิน) 

สรุปได้ว่าปัจจัยเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอยู่ในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีสูงท่ีสุดและ

ปัจจัยเสี่ยงในดา้นการให้สินเชื่อ เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีตกอยู่ในค่าความเสี่ยงสูงเยอะที่สุดในจ านวนปัจจัยเสี่ยงท้ังหมด 

  จากผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมานชัย พบว่าความเสี่ยงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด

สมานชัยมอเตอร์เมื่อท าการแปลผลแล้วหมายความวา่ความเสี่ยงอยูใ่นขั้นท่ียอมรับได้แต่ตอ้งมีแผนการจัดการความเสี่ยง

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษามนสิชา แสวัง (2551) ที่ท าการศกึษาถึงการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ว่า

อยู่ในอยู่ในขั้นท่ียอมรับได้แต่ตอ้งมแีผนการจัดการความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานบริหารของห้างหุ้นส่วนพบว่าผู้บริหาร

รูปที ่1 แผนภูมปัิจจัยเสี่ยงรวมท่ีมีคา่เฉลี่ยความเสี่ยงในระดับสูง 
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และพนักงานทราบถึงความเสี่ยงของธุรกิจในหลายๆ ด้านสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งได้มคีวามสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของวภิาวดี ผกามาศ (2555) ผู้ท่ีมอี านาจบริหารและตัดสนิใจตอบแบบสอบถามเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงและ

ในความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงโดยปัจจัยเสี่ยงเร่ืองนโยบายการให้สินเชื่อไม่เข้มงวดก่อให้เกิดผล

เสียหายต่อรายได้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิภาวดี ผกามาศ (2555) ด้านการเงินท่ีมีความเสี่ยงสูงในเร่ือง

ของหน้ีสูญอันเนื่องมาจากการก าหนดนโยบายสนิเชื่อท่ีไม่ชัดเจน 

จากผลการศึกษาผู้ศึกษาเสนอแนะให้ทางผู้บริหารมกีารแก้ไขปัจจัยเสี่ยงท่ีอยูใ่นค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงก่อนเพื่อเป็น

การลดระดับความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นไปดังต่อไปนี้  (1) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการท างานด้านสินเชื่อให้มีความรัดกุมและเข้มงวดขึ้นเพื่อลดความ เสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อและ

ปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้สินเชื่อให้มีความรัดกุมมากขึ้นโดยการคัดเลือกลูกหนี้ท่ีมีคุณภาพและใช้วิเคราะห์การให้

สินเชื่อโดยพิจารณาคุณภาพของผู้ขอสินเชื่อตามหลักนโยบาย 5 C’s (2) ก าหนดการสอบทานสินเชื่อ และตรวจสอบ

สถานะลูกหนี้ท่ีมีอยู่ปีละ1คร้ัง เพื่อติดตามสถานะและจัดล าดับชั้นลูกหนี้ (3) พิจารณาการการจ้างงานภายนอกหรือ 

Outsource เพื่อลดตน้ทุน ลดความเสี่ยงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นสินเชื่อ (4) พจิารณาแหลง่เงินทุนอยา่งเช่น 

OD เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่อง (5) วางแผนทางกลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมายและวางแผนด้านการปฏิบัติงาน จัดการ

ประชุมประจ าปีเพื่อประกาศเป้าหมายและการประชุมประจ าเดือนเพื่อทบทวน ตดิตามเป้าหมาย (6) วางแผนการจัดการ

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า กระตุ้นยอดขาย (7) เพิ่มสวัสดิการของพนักงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน 

(8) ให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารท้ังของตัวผู้บริหารหัวหน้างานและพนักงานทุกคนในการ

พัฒนาทักษะความรูท้างด้านเทคโนโลย ีเป็นต้น อกีทัง้ผู้ศึกษายังแนะน าให้ผู้บริหารน าผลการประเมินความเสี่ยงนี้ไปพัฒนา

และหาแนวทางแก้ไขให้กับกิจการด าเนนิการแกไ้ขโดยมีการประเมินผลการด าเนนิการกอ่นการแก้ไขและหลังการแก้ไขเพื่อ

จะท าให้ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นนั้นลดลง และน าผลการติดตามการประเมินในแต่ละคร้ังมาปรับปรุงแก้ไขและปรับใช้กับการ

ท างานในอนาคต 
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