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การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 
ของการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

THE RISK MANAGEMENT COSO - ERM THAT AFFECTS THE OPERATIONAL 
PERFORMANCE OF PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY IN ELECTRICITY 

DIVISION REGION 2 (NORTHEAST) 
 

วรรณวิษา  บุตรแก้ว1,  สมศักด์ิ  จินตวัฒนกุล2 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากสมุห์บัญชี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการ
ไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 130 คน และได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.61 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการ
ติดตามและประเมินผล มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานในภาพรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถส่งผลต่อผลการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ และด้านการระบุเหตุการณ์ ไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน  
ค าส าคญั : การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO – ERM, ผลการด าเนินงาน Balanced Scorecard 

 

Abstract 
The objective of this research is to study the risk management according to the COSO- ERM 

concept that affects the operational performance following the Balanced Scorecard concept of 
Provincial Electricity Authority in Electricity Division Region 2 (Northeastern)  by collecting the data 
with the questionnaires from 130 accountants of Provincial Electricity Authority in Electricity Division 
Region 2 (Northeastern) .  97 sets of questionnaires are returned representing 74. 61 percent.  The 
statistics used for data analysis are mean and standard deviations.  The hypothesis is tested by using 
multiple regression analysis statistics. The study result reveals that the risk management according to 
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the COSO- ERM concept in risk assessment, risk response, control activities, information and 
communication, monitoring and evaluation have positive impact on overall operational 
performance.This shows that the management of Provincial Electricity Authority should focus on risk 
management in all 5 areas order to mitigate the risk possibly occurring to the acceptable level and 
to improve the operational performance.  As the risk management for the internal environment, 
objective setting and the events identification does not affect the performance. 
Keywords:  Risk management following the COSO -  ERM concept, Balanced Scorecard operational 
performance. 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ภายใต้สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึง สภาวะความไม่แน่นอน
ทั้งภายนอกและภายในขององค์กร ระบบการค้าที่ไร้พรมแดน การแข่งขันทางการค้าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ ทุกสิ่งส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร และเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว จึงท าให้ทุก
องค์กรต้องมีกลยุทธ์การบริหารงานที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ให้สามารถเดิ นก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสมดุลอยู่ในธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน าแนวคิดการบริหารงานในรูปแบบ
ต่างๆ มาใช้ในองค์กรมากขึ้น เช่น Benchmarking, Balance Scorecard, Key Performance Indicators, Value 
Based Management เป็นต้น 

 การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความส าคัญรวมทั้งสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กร เพราะทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น โดยไม่สามารถคาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ การปล่อยให้เกิดความเสี่ยงขึ้นจึงท าให้เกิดความเสียหายกับองค์กรอย่างร้ายแรง เช่น การ
ล้มละลายของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เอนรอน เวิลด์คอม เป็นต้น วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ.2540 หรือแม้กระทั่งปัญหามหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งท าให้ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน
มาก ประสบปัญหาจากผลการด าเนินงาน เนื่องจากขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่
คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรร่วมกันก าหนดขึ้นเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ และ
วางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยการออกแบบให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้อันจะมีผลกระทบต่อ
องค์กร และการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้ (จันทนา สาขากร, 2550: 75-79) 

 จากวิกฤตการการล้มละลายของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ.2540 และปัญหามหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งท าให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการป้องกันความเสี่ยง ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด 
COSO มาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้
เป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการด าเนินงานขององค์กร จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเชื่อถือได้ โดยจัดให้มีระบบการป้องกันต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาดจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 
การรั่วไหลของข้อมูล การสิ้นเปลืองทรัพยากร หรือการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นต้น ถ้ามีการน าระบบ
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การป้องกันมาใช้จะส่งผลให้ผลการด าเนินงานขององค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มีความมั่นคง โดยให้
องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2555 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 จากเหตุผลความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษา เรื่องการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM เป็นเรื่องที่ส าคัญของทุกองค์กรที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงาน เพื่อให้ทุกองค์กรมีกลยุทธ์การบริหารงานที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ให้
สามารถเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีความสมดุลอยู่ในธุรกิจต่อไปรวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์กร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบในการประเมินความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM 
และผลการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
สมมติฐานการวิจัย  
 การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออก                                

เฉียงเหนือ) โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจุดรวมงาน 44 แห่ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 86 แห่งรวมทั้งสิ้น จ านวน 
130 แห่ง (ข้อมูล ณ กันยายน 2561) 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามของการศึกษานี้ คือ สมุห์บัญชี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจุดรวมงานและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 130 คน ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีบทบาทส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและผลการด าเนินงานขององค์กร เนื่องจากสมุห์บัญชีเป็นผู้
มีความรู้ทางด้านการเงิน และเป็นผู้รวบรวมการเก็บข้อมูลการควบคุมภายในขององค์กร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พื้นที่การปฏิบัติงาน 
 2. เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) จ านวน 34 ข้อ ลักษณะ
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แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค าตอบมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม  ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านการติดตามประเมินผล 
 3.เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสายงานการไฟฟ้ าภาค 2 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 17 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค าตอบมี 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 หาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percent) ของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด 
COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  2.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจาก การ
ตอบแบบสอบถามที่วัดระดับของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  2.3 ทดสอบความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ)โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่า
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  
  2.4 ทดสอบการการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ  
 
สรุปผลการวิจัย  
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดCOSO -ERM ที่มีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด130 
ราย ได้รับการตอบกลับและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.61% แสดงให้เห็นว่าอัตราการ
ตอบกลับ (Respond Rate) ในงานวิจัยนี้เป็นที่ยอมรับได้ (Aaker, Kumer and Day, 2001)  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผล
การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการ
ตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามผล สามารถร่วมกัน
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พยากรณ์ผลการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ร้อยละ 
69.30 (Adj R2 = 0.693)  
 จากสมการสามารถสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ด้านการประเมินความเสี่ยง 
ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามผล มี
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ว่าการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO -ERM ทั้ง 5 ด้านนี้มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ด้านที่
เหลือ ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ และด้านการระบุเหตุการณ์ ไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงาน  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. สมุห์บัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ทุกด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการ
ติดตามผล ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร และด้านการประเมินความเสี่ยง โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เนื่องจากในการด าเนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จะมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร 
โดยได้ศึกษาถึงโอกาส ปัญหาและอุปสรรคที่มาจากภายนอกและภายในขององค์กร เพื่อเป็นการหาแนวทางป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานและได้ศึกษาข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดการสูญเสียให้เกิด
น้อยที่สุด แล้วองค์กรมีการประเมินผลวิธีการจัดการแก้ไขปัญหา ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ  จรรย์ศุภรินทร์ และคณะ (2548) กล่าวว่า 
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขององค์กร 
นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิธินันท์  ทองอุ่น (2553) ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน ด้านการลดความสูญเสีย มีคว ามสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวมทั้งในด้านการเจริญเติบโตของก าไร ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจและด้านความพึงพอใจของผู้บริหารด้วย 
 2. ในการศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด 
COSO - ERM ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามผล มีผลเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากการน าเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงาน เช่น KPI, Balanced 



 

 843 

Scorecard มาใช้ในการด าเนินงาน มีการก าหนดมาตรฐานนโยบายหรือวิธีปฏิบัติเพื่อใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง 
แม่นย า และทันเวลา องค์กรมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และองค์กร
มีการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานและประเมิน 
ความเสี่ยงโดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง รายงานตามเวลาที่ก าหนดเป็นระยะๆ ผู้บริหารมีแผนงาน
ในการประเมินกิจกรรมควบคุมที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง องค์กรมีการใส่ใจการติดตามแก้ไขปัญหาทุกกิจกรรมเพื่อให้ทราบ
ว่าวิธีการที่ปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ และองค์กรมีการประเมินผลวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทราบว่า
สามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณี พลกุล และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550) 
ศึกษาบริษัทจดทะเบียนใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตาม COSO - ERM อย่างไร พบว่ากิจกรรมควบคุม สารสนเทศ
และการสื่อสาร และการติดตามผล มีการปฏิบัติในองค์กรอยู่ในระดับมากในเรื่องกิจกรรมควบคุม โดยเน้นที่การก าหนด
นโยบายและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร องค์กรปฏิบัติในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้น
ที่การสื่อสารกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกถึงจุดอ่อนการควบคุม เพื่อติดตามผล โดยเน้นที่กิจกรรมควบคุมอย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนี้ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านการตอบสนองความเสี่ยง ก็มีผลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญอีกด้วย เนื่องจากองค์กรมีการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อน า
ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาพิจารณาบริหารจัดการ มีการพิจารณาความเสี่ยงจากสถิติที่ผ่านมาและแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในอนาคต และ ผู้บริหารยังมีการประเมินความเสี่ยงโดยแบ่งระดับความรุนแรงหรือผลกระทบให้ครอบคลุม
ความเสียหายในทุกๆ ด้าน มีแนวทางการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ผู้บริหารมีแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พรพรต อาฒยะพันธุ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านการประเมินความเสี่ยง 
และด้านการตอบสนองความเสี่ยงมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับผลการด าเนินงานโดยรวม เนื่องจากธุรกิจ ที่ให้
ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะท าให้องค์กรประสบกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การรวบรวมข้อมูลผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อองค์กรเพื่อหาทางแก้ไขและการให้
ความส าคัญในการเรียงล าดับของปัญหาจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจได้
ทันท่วงที 
 ส่วนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ไม่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงาน อาจเนื่องจากว่า องค์กรไม่ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงพนักงานขององค์กรมีความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ตรงกันในการพิจารณาความเสี่ยงในทุกๆ กิจกรรมขององค์กร 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ไม่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน เนื่องจาก พนักงานอาจไม่ทราบถึงการก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงซึ่งจะต้องปฏิบัติตามอย่างชัดเจน ผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบถึงตัววัดผลการด าเนินงาน และ
เกณฑ์การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ด้านการระบุปัจจัยเสี่ยง ไม่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงาน อาจเนื่องจากว่าขาดเครื่องมือที่ใช้ในการระบุถึงเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และยังไม่ได้มีการจัดกลุ่มความเสี่ยงที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณา
โอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณี พลกุล และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550) 
ที่ระบุว่าองค์ประกอบด้านการระบุเหตุการณ์ ตามแนวคิดของ COSO - ERM มีการปฏิบัติน้อยที่สุด เนื่องจากองค์กร
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ส่วนใหญ่ไม่เน้นการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวมากนัก มีบางลักษณะที่องค์กรปฏิบัติกันอยู่บ้าง คือ การระบุปัจจัยความ
เสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร การระบุกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร และระบุ
ทางออกที่เป็นไปได้ในการตอบสนองความเสี่ยงพร้อมท้ังค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก 
 3. สมุห์บัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ทุกด้านในระดับมาก ด้านลูกค้า ด้านการเรียนรู้และการเติบโต ด้านกระบวนการ
ภายใน และ ด้านการเงิน โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เนื่องจากองค์กรมีการน าค าแนะน า และปัญหาของลูกค้า
มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง กระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศ มีการพัฒนาระบบจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรักษาฐานของลูกค้า มีการให้บริการหลังการขาย สร้างความเป็นผู้น าด้านการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
แทนระบบเดิม และองค์กรยังมีการส่งเสริม วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่การบริการในยุค 4.0 เพิ่ม
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน จึงท าให้มีผลการด าเนินงานที่ดี 
อย่างสม่ าเสมอ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2546) กล่าว
ว่า องค์กรที่ประสบความส าเร็จ มักเป็นองค์กรที่ได้มีการประเมินผลและวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Measurement) อยู่เป็นประจ า เพราะการประเมินผลท าให้องค์การสามารถทราบสถานะของตนเองว่ามีสถานะ
อย่างไร ต้องมีการปรับปรุงส่วนใด เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาและแก้ไขในส่วนที่เป็นงานเร่งด่วน หรือแก้ไขในลักษณะการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความส าคัญกับการประเมินผลการด าเนินงาน เทคนิคหนึ่งที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ การวัดผลการด าเนินงานขององค์กรแบบสมดุล เทคนิคนี้มีการพัฒนามาจากในอดีตที่
องค์กรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้น ด้านการเงินด้านเดียว มาเป็นการประเมินผลด้านอื่นๆ ด้วย คือ ด้านลูกค้า 
ด้านกระบวนการภายใน และด้านเรียนรู้และการพัฒนา นอกจากการวัดผลการด าเนินงานขององค์กรแบบสมดุล จะ
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลและวัดผลการปฏิบัติงานแล้วยังสามารถช่วยในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์การได้อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ควรให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินความเสี่ยง เพ่ือน ามาประเมินผลการควบคุมภายใน และน าปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มาพิจารณาบริหารจัดการ โดยให้เป็นระดับความรุนแรงหรือผลกระทบให้ครอบคลุมความ
เสียหายในทุกๆ ด้านจากสถิติที่ผ่านมาและความเป็นไปได้ในอนาคต ซ่ึงจะท าให้องค์กรสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้น
ได้ 

2. ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ควรให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองความเสี่ยง โดยเน้นให้มีแนวทางการศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสม
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และมีการพิจารณาความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสูญเสียกับองค์น้อยที่สุด  

3. ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ควรให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านกิจกรรมการควบคุม เพราะถือเป็นปัจจัยในการด าเนินงาน องค์กรควรมีการ
ก าหนดมาตรฐานนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง มีการก าหนดผู้รับผิ ดชอบในการควบคุม
และระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ 
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4. ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ควรให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควรสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นย า และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

5. ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ควรให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการติดตามประเมินผล โดยการจัดท ารายงานและประเมินความเสี่ยง 
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน รายงานตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารสามารถ
ประเมินความเสี่ยง และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ท าให้องค์กรมีผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะท า

ให้ผลการศึกษาที่ได้แตกต่างกัน และน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคต่อไป 

 2. งานวิจัยในอนาคตอาจท าการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น เช่น การสอบถาม
แบบเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่อาจจะท าให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและสามารถน ามาวิเคราะห์ได้มากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยปัญหาและอุปสรรคของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้
เป็นแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง 
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