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การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การกั บประสิทธิผล
การดาเนินงานของธ.ก.ส. และนาผลที่ได้มาปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส. ให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิ ทธิผ ล ใช้ก ารศึก ษาเชิงคุณ ภาพด้วยการทบทวนวรรณกรรม เพื่อน าข้อค้ นพบจากการทบทวนวรรณกรรม
มาก าหนดกรอบ และสมมุติฐานการศึก ษาได้ 4 สมมุ ติฐาน คือ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์ การมีความสัมพั นธ์ต่อ
ประสิทธิผลในด้านการมีประสิทธิภาพการดาเนินงาน ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารเพื่อเพิ่ม
มูลค่า และด้านการปรับตัวของ ธ.ก.ส. ใช้การศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นผู้บริห ารและ
พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องของธงก.ส. และนาข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์และแปรผลด้วยค่าสถิติ ทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธี
Canonical correlation analysis และใช้ ก ารศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งและข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ จ าก
การดาเนินงานของ ธ.ก.ส. มาสอบทานและยืนยันผลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของธ.ก.ส. มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและมี
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการดาเนินงานของธ.ก.ส. ด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และด้านการปรับตัวขององค์การ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์ (Path analysis) ขององค์ประกอบของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม กลับพบว่าตัวแปรเริ่มต้น
ของตัวแปรต้น คือ ข้อมูลและการสื่อสารเชิงความเสี่ยง เท่านั้น ที่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การดาเนินงานเฉพาะด้านการสร้างความพึงพอใจผู้มสี ่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มพนักงาน และส่วนงานของรัฐเกี่ยวข้อง และด้าน
การปรับตัวของ ธ.ก.ส. เฉพาะในกิจกรรมการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง และการฝังรากการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์การ
จากผลศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ ธ.ก.ส. มีการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ให้ผู้บริหารได้
มีบทบาทและเป็นผู้นาในการสื่อสารเชิงความเสี่ยง และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับธนาคารและระดั บส่วน
งานมีบทบาทและอิสระในการให้ความคิดเห็นเชิงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

* นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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Dissertation on Enterprise risk management (ERM) supporting for the organizational effectiveness (OE) in
specific financial institutions in case study of Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives : BAAC have purpose for
study correlated between ERM & OE, and lead resulted to improve BAAC’ERM have better efficient. Researcher
structured the quantitative methodology through the gathered and summary of the literature reviews to set the
research parameter and hypothesis which can be summarized into four (4) hypothesis as follows; The risk management
factor in the effectiveness of performance that related 1) to the efficiency of work, 2) to stakeholders satisfaction 3) to
improve value creation and 4) to the adaptable organization. Secondly, the quantitative study through direct method of
selected target survey is applied by questionnaire to management level, and staff who job functions are related to risk
management of BAAC. The statistical data is then analyzed and concluded for result which is then tested for its
accuracy through the Canonical correlation analysis. Thirdly, the qualitative study is also applied through the interview
of related target. In addition, the Empirical data gathered from BAAC business operation is being used to verify the
result of the quantitative studies for accuracy and validity.
In conclusion, the ERM can be influenced and high correlation to the hypothesis above. However, the path
analysis is considered the study found that the key initial independent & dependent variables impacts to the statistical
outcome are the amount of risk information and communication efficiency only have direct impact on the satisfaction to
staff , related government agencies, and have direct impact on BAAC adaptable organization only in the activities which
initiated change management.
The recommendation can be concluded that BAAC should enhance its ERM for; 1) management office in
leading the communication in risk understanding 2) risk management committee in the working & policy levels in risk
empowerment and independent of suggestions. 3) Identify the importance of risk to BAAC in high risk area of business
that lead to higher costs and expenses and the competitiveness to the dynamic of market environment and the lack of
tangible benefit to the customers.
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ จัดตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่ทุกรัฐบาลได้มอบหมายให้เป็นส่วนงานสาคัญเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือแก่คนในระดับรากหญ้าในภาคชนบท และจากความเป็นสถาบันการเงินที่ ต้องดาเนินธุรกิจกับความเสี่ยง
(Risk taker) ทาให้ ธ.ก.ส. ต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาดังกล่าวได้
สนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จนได้รับรางวัลเป็น
รัฐวิสาหกิจดีเด่นติดต่อกันหลายปี และโครงการตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งที่ดูแลกากับ ธ.ก.ส. รวมทั้งสาธารณชนและนักวิชาการบางท่าน ยังไม่
มั่นใจว่าผลงานที่ผ่านมา มาจากการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ จึงเป็นที่มาของ
คาถามการวิจั ยที่ ว่าการบริห ารความเสี่ ยงทั่ วทั้ งองค์ ก ารได้ มีส่ วนช่วยสนั บสนุ นประสิ ทธิผ ลการด าเนิน งานของ ธ.ก.ส.
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้จริงหรือไม่ และจะพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่ ธ.ก.ส. ที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้เหมาะสม
เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ได้อย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 2) ศึกษาประสิทธิผล
การดาเนินงานที่ได้รับผลจากองค์การมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ กับ ประสิทธิผลการดาเนินงาน และ 4) นาผลมาออกแบบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์การสาหรับ ธ.ก.ส. ให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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การวิจัย เรื่อง “ระบบการบริหารความเสี่ย งทั่ วทั้ งองค์ก ารเพื่อ สนั บสนุน ประสิ ทธิ ผลการด าเนินงานในสถาบั น
การเงินเฉพาะกิจ: กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed research methods approaches) โดยมีขอบเขตและแนวทาง ดังนี้
1. ผู้วจิ ัยได้ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาท ภารกิจ การพัฒนาการการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ
และผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งข้อสงสัยของส่วนงานที่ดูแลกากับและ
สาธารณะในการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. มากาหนดหัวข้อการวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และคาถามการวิจัย และกาหนด
วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตการวิจัย ผู้วจิ ัยได้กาหนดพื้นที่และประชากรจากหัวข้อการวิจัย ที่ต้องกาหนดแบบเจาะจง คือ ธ.ก.ส.
สาหรับประชากร ได้แก่ พนักงาน ธ.ก.ส. ทุก ระดับ สาหรับการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ Taro Yamane โดยก าหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.02 ได้กลุ่ม ตัวอย่างจานวน 2,216 ราย และคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) เพื่อลดผลกระทบจากองค์ความรู้ ความเข้าใจ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่า งกัน
กาหนดระยะเวลาการวิจัยตัง้ แต่ 1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2557
3. การทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาองค์การและข้อค้นพบทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยจาแนกเป็น การทบทวนแนวคิดการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ การ
พัฒนาการแนวคิดประสิทธิผลการดาเนินงาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์การกับประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การ และจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสืบค้นดัชนี และดัชนีช้วี ัด
ที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปร จนสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็นตัวแบบที่ 1
ตัวแบบที่ 1 การบริหารความเสี่ยงทั่งทั้งองค์การกับประสิทธิผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส.

บัณ

Independent variables
การบริหารความเสี่ยงของ ธ.ก.ส.
IV1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
IV1.1 นโยบายและปรัชญาการบริหารความเสี่ยง
IV1.1.1 เข้าใจลักษณะของความเสี่ยงขององค์กร
วิเคราะห์กอ่ นตัดสินใจ
IV1.1.2 ความสนใจต่อสัญญาณ รายงานการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสม

Dependent variables
ประสิทธิผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส.
DV1. ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
DV1.1 ใช้ทรัพยากรบริหารอย่างคุ้มค่า
DV1.1.1 ใช้งบประมาณต่ากว่าหรือไม่เกินกาหนด
DV1.1.2 ผลงานเป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
DV1.1.3 ข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน
DV1.2 มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
DV1.2.1 ผลงานที่ทาเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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Dependent variables
ประสิทธิผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส.
DV1.2.2 ผลงานเกิดจากมีการบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพ
DV1.3 การบริการลูกค้าให้พงึ พอใจ
DV1.3.1 มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่
หลากหลาย
DV1.3.2 มีการกาหนดมาตรฐานการให้บริการ
ลูกค้า
DV1.3.3 มีวัฒนธรรมการให้บริการ
DV2. ความพึงพอใจของผู้มสี ว่ นได้เสีย
DV2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า
DV2.1.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ธนาคาร
DV2.1.2 อัตราดอกเบีย้ /ราคายุติธรรม
DV2.1.3 คุณภาพการบริการ
DV2.2 ความพึงพอใจของพนักงาน
DV2.2.1 ค่าตอบแทนที่สมเหตุผล
DV2.2.2 ความมั่นคงในการทางาน
DV2.2.3 สภาพแวดล้อมที่ทางานที่ดี
DV2.2.4 มีการพัฒนาบุคลากร
DV2.3 ความพึงพอใจของเจ้าของ
DV2.3.1 มีประสิทธิภาพทางการเงิน
DV2.3.2 ตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายรัฐ
DV2.3.3 มีคุณภาพการจัดการ
DV2.4 ความพึงพอใจของชุมชนและสังคม
DV2.4.1 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม
DV2.4.2 การตลาดเพื่อสังคม
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ตัวแบบที่ 1 (ต่อ)
Independent variables
การบริหารความเสี่ยงของ ธ.ก.ส.
IV1.2 พฤติกรรมในการยอมรับความเสี่ยง
IV1.2.1 การกาหนดกลยุทธ์ต้องคานึงถึงระดับความ
เสี่ยงที่องค์การยอมรับได้
IV1.2.2 การตัดสินใจอยูบ
่ นพืน้ ฐานผลประโยชน์
ขององค์การที่จะได้รับ
IV1.2.3 มีการสร้างภาษาการบริหารความเสี่ยงที่
สื่อสารแล้วเข้าใจง่ายยอมรับได้
IV1.3 บทบาทผู้บริหารในองค์กร
IV1.3.1 มีบทบาทในการกาหนดกลยุทธ์ ทิศทาง
นโยบาย เป้าหมายและภารกิจขององค์การ
IV1.3.2 ได้บริหารความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่
องค์การรับได้
IV1.3.3 บริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
IV1.4 จริยธรรมองค์กร
IV1.4.1 ความรับผิดชอบ ความซื่อตรงต่อหน้าที่
IV1.4.2 ความเคารพนับถือและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้อื่น
IV1.4.3 ความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ต่อหมูค
่ ณะ
IV1.4.4 มีความเป็นธรรม มีความเต็มใจให้บริการ
อย่างโปร่งใส
IV1.5 โครงสร้างการจัดองค์กร
IV1.5.1 มีการบูรณาการบริหารความเสี่ยงกับการ
ดาเนินธุรกิจ และกิจกรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
IV1.5.2 มีชอ่ งทางการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ
IV1.5.3 มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
IV1.6 มีการนาผลไปใช้ในการบริหารงาน
IV1.6.1 นาผลไปทบทวนมาตรการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
IV1.6.2 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
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4. ผู้ วิจั ยก าหนดกรอบส าหรั บการพิ สู จน์ สมมุ ติ ฐานการวิจั ย ว่าปั ญ หา (ตั วแปรตาม) และสาเหตุ (ตั วแปรต้ น)
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ สาหรับสมมุตฐิ านการวิจัยนี้ สรุปได้ ตามตัวแบบที่ 2
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ตัวแบบที่ 2 การตั้งสมมุติฐานระหว่างตัวแปรต้นที่ 1-8 กับตัวแปรตามที่ 1-4
IV การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ
DV ประสิทธิผลการดาเนินงาน
IV1 การจัดให้มสี ภาพแวดล้อม
DV1 ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
IV2 การกาหนดวัตถุประสงค์
DV2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
IV3 การระบุเหตุการณ์
DV3 การบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
IV4 การประเมินความเสี่ยง
DV4 การปรับตัวขององค์การ
IV5 การตอบสนองความเสี่ยงกิจกรรมควบคุม
IV7 ข้อมูลและการสื่อสาร
IV8 การติดตามผล
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5. เครื่อ งมือ การวิจั ย ผู้ วิจัย ได้ นิย ามตั ว แปร (Variable) ด้ วยดั ชนี (Index) เพื่อ บ่ งชี้ว่า ตั ว แปรมีอ งค์ ประกอบ
อะไรบ้าง และนิยามดัชนีช้ีวัด (Indicators) เพื่อจาแนกคุณลักษณะของแต่ละดัชนี เพื่อใช้เป็นมาตรวัด (Scale) ของดัชนี ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณ ภาพ เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อการเก็บข้อมูลระดับตัวแปร นาไปสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสร้างแบบคาถาม (Questionnaires) จาก
ตัวชี้วัด (Indicators) ของแต่ละดัชนี เป็นลักษณะของคาถามปลายปิด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบ Interval scale ใช้เก็บข้อมูล
กับกลุม่ ตัวอย่างเป้าหมาย
6. การทดสอบเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้วย
การทดสอบ 2 ค่า โดยการวัดค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน จาก
การทดสอบพบว่างานวิจั ยนี้มีค่ าความเที่ ยงตรงตามเนื้อ หาเท่ ากั บ 0.90 และวัด ค่ าความเชื่อ มั่ น ของเครื่องมือ การวิจั ย
(Reliability of research tool) โดยนาแบบทดสอบที่มีค่าความเที่ยงตรงไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง ด้วย
วิธีการของ Cronbach Method (Coefficient) พบว่า งานวิจัยนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.990 ซึ่งเป็น ค่า
ความเที่ยงตรง และค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้
7. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนาสถิตพิ ้ืนฐาน เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ฯลฯ มาวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ได้จากแบบสอบถาม และใช้การวิเคราะห์
สหสั มพั น ธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation analysis) เพื่อ หาทั้ งขนาด ทิศ ทาง และระดั บความสัม พั นธ์ต ามสมมุติฐาน
ระหว่างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การกับประสิทธิผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. มีการใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path
analysis model) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติถดถอย (Regression analysis) โดยอาศัยตัวแบบและสมการแบบโครงสร้าง เพื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ นามาสู่การสร้างตัวแบบ สาหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ยังใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การอธิบายเชิงปรากฏการณ์ และทาความเข้าใจในสภาวะบริบทของข้อมูลที่ได้ก ารสัมภาษณ์ และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดง
ถึงผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. เพื่อยืนยันผลการทดสอบสมมุติฐาน และการจัดทาตัวแบบและกรอบแนวความคิดใหม่
ผลการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความจริงว่า การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การได้สนับสนุนให้เกิดประสิ ทธิผล
การดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรกร(ธ.ก.ส.) หรือไม่ โดยจากการศึกษาเชิง
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คุณภาพเพื่อทบทวนวรรณกรรมนาไปสู่ข้อค้น พบว่า การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การที่มีประสิทธิภาพ จะประกอบด้วย
8 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัด สภาพแวดล้อมภายในองค์การ การกาหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล และจาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การมีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การที่มีประสิทธิภาพ จะทาให้เกิดประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์การ ด้านประสิทธิผลการดาเนินงาน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
การปรับตัวขององค์การ ซึ่งจากทดสอบความสัมพันธ์ ได้ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสรุปได้ว่า สมมุติฐานข้อที่ 1 เป็นจริงกล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์การของ ธ.ก.ส. มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดาเนินงาน ของ ธ.ก.ส. ในระดับสูง (r = .815) โดยมีข้อมูลและ
ข่าวสาร ที่เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่มีความสัมพันธ์ระดับต่า (r =.359) กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์ก าร และสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ในด้านการให้บริการลูกค้า (r =.369) และการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด (r =.523)
ในระดับต่าและปานกลาง ตามลาดับ
สมมุติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสรุปได้ว่า สมมุติฐานข้อที่ 2 เป็นจริงกล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ ง
องค์ ก ารของ ธ.ก.ส. มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การสร้ า งความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในระดั บ สู ง (r =.846) โดยมี
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (r =.364) และข้อมูลข่าวสาร (r =.362) เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่มีความสัมพันธ์กับ การบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส. ในระดับต่า และสัมพันธ์กับการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เฉพาะกลุ่ม
พนักงาน (r =.368) และกลุ่มส่วนงานรัฐที่เกี่ยวข้อง(r =.365) ในระดับต่า
สมมุติฐานที่ 3 ผลการทดสอบสรุปได้ว่า สมมุติฐานข้อที่ 3 เป็นจริงกล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์การของ ธ.ก.ส. มีความสัมพันธ์กับการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดับสูง (r =.814) โดยมีข้อมูลและข่าวสาร (r =.561)
และการตอบสนองความเสี่ยง (r =.313) เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่มีความสัมพันธ์กับ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ
ธ.ก.ส. ในระดับปานกลางและต่าตามลาดับ และสัมพันธ์กับการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ในด้านการวิจัยพัฒนา (r =.420) และ
การพัฒนาบุคคลากร (r =.387) ในระดับต่า
สมมุติฐานที่ 4 ผลการทดสอบสรุปได้ว่า สมมุติฐานข้อที่ 4 เป็นจริงกล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์การของ ธ.ก.ส. มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวขององค์การ ในระดับสูง (r =.848) โดยมีขอ้ มูลและข่าวสาร (r =.430) และ
การตอบสนองความเสี่ยง (r =.373) เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่มีความสัมพันธ์กับ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส.
ในระดับต่า และสัมพันธ์กับการปรับตัวขององค์การ ในด้านการริเริ่มการปรับตัว (r =.307) และการฝังรากการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมองค์การ (r =.356) ในระดับต่า สมมุตฐิ านที่ 4 ผลการทดสอบสรุปได้ว่า สมมุตฐิ านข้อที่ 4 เป็นจริงกล่าว คือ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส. มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวขององค์การ ในระดับสูง (r =.848) โดยมีข้อมูล
และข่าวสาร (r =.430) และการตอบสนองความเสี่ยง (r =.373) เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์การของธ.ก.ส.ในระดับต่า และสัมพันธ์กับการปรับตัวขององค์การ ในด้านการริเริ่มการปรับตัว (r =.307) และการ
ฝังรากการเปลี่ยนแปลงในวั ฒนธรรมองค์การ (r =.356) ในระดับต่า สมมุติฐานรวม ผลการทดสอบสรุปได้ว่า การบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส. มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดาเนินงานในระดับสูง (r =.888) โดยมีข้อมูลและ
ข่าวสาร (r =.356) เป็นตัวแปรเริ่มต้นเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์การของ ธ.ก.ส. ในระดับ
ต่า และสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดาเนินงาน ในด้านการสร้างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (r =.328) และการ
ปรับตัวขององค์การ (r =.367)ในระดับต่า
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงาน โดยมีข้อมูลและข่าวสารเชิงความเสี่ยง เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่สาคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ
และเมื่อได้ทดสอบความสัมพันธ์ พบว่าทาให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการทาให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด และ
การบริการลูกค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุเมธี ทาวิชัย (2548) Prapawadee Na Ranong and Wariya Phuenngam
(2009) ; มานิต ลอศิริกุ ล (2551) และ Stephen Gate ; Nicolas, Jean-Louis; Walker, Paul L. (2012) ที่ พ บว่า การบริห าร
ความเสี่ยงมีส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์การ โดยการติดต่อสื่อสารมีความสาคัญต่อการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์การ และมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนคือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2551 -2556) ธ.ก.ส. ได้รับการคัดเลือกเป็น
รัฐวิสาหกิจในระดับดีเด่นมาโดยตลอด มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเติบโตมากกว่าปีละร้อยละ 10 มีคุณภาพสินเชื่ออยู่ใน
เกณฑ์ดขี นึ้ มาตามลาดับ และมีคา่ ใช้จ่ายดาเนินงานต่อรายได้ที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารในประเทศ
2. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการจัด
สภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน และข้อมูลและข่าวสารเชิงความเสี่ยง เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่สาคัญของการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์การ และเมื่อมีการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ทาให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงาน ธ.ก.ส และส่วนงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการศึกษาของ Cameron (1981) ; Kimbrough (2009) และ Derrocks (2010) ที่พบว่า การ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การมีผลทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนคือ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2551-2556) ที่ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานธ.ก.ส. จากสถาบันภายนอกพบว่ามี
ระดับสูง และธ.ก.ส. ได้รับความไว้วางใจจากส่วนงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการรัฐหลายโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาชนบท
3. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
โดยมีการตอบสนองความเสี่ยง และการมีข้อมูลและข่าวสารเชิงความเสี่ยง เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่สาคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ และเมื่อได้ทดสอบความสัมพั นธ์พบว่า ได้ส่งผลต่อการวิจัยเพื่ อการพัฒ นา และการพัฒ นา
บุ ค ลากร ของ ธ.ก.ส. สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Chih Yang T Seng (2007) ; Derrocks (2010) และ Michael K.
Mcshane (2011) ที่พบว่า การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบจะสามารถสร้างมูลค่ากิจการได้สูงกว่าองค์การ
ที่ไม่มีหรือมีแต่ยังไม่เป็นระบบ นอกจากนั้นยัง มีข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส. ที่สนับสนุนข้อค้นพบ ได้แก่ ผลงานของ พงศ์
ระพีพร อาภากร และคณะ (2554) และพิชญ์ นิตย์เสมอ (2556) ที่แสดงถึงการที่เกษตรกรได้ประโยชน์จากการใช้บริการทาง
การเงินจาก ธ.ก.ส.
4. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการปรับตัว ของ ธ.ก.ส.
โดยมีการตอบสนองความเสี่ยง และการมีข้อมูลและข่าวสารเชิงความเสี่ยง เป็นตัวแปรเริ่มต้นที่สาคัญของการบริหาร
ความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ งองค์ ก าร และเมื่ อ ได้ ท ดสอบความสั ม พั น ธ์ พบว่า ท าให้ เกิ ด การริเริ่ม การปรั บ ตั ว และการฝั ง ราก
การเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Niels Joseph Lennon (2007) ; Evim Manehaci
(2011) และ Arnold และคณะ (2012) ที่พบว่าการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การได้สนับสนุนการจัดการกับความไม่แน่นอน
ของปัจจัยภายใน ภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนคือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(2551-2556) การที่ ธ.ก.ส. ที่รอดพ้นจากวิกฤติการณ์ทางการเงินของเอเชียในปี 2538-2540 การดาเนินงานสินเชื่อเกษตร
ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ยังมีระดับ NPL ที่รับได้ และการดาเนินงานตามโครงการตามนโยบายของรัฐที่ล้วนมีความเสี่ยงต่อฐานะ
ทางการเงินและภาพพจน์ แต่ ธ.ก.ส. ก็มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จนสามารถดาเนินโครงการต่างๆ ให้สาเร็จ
ลุลว่ งได้
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1. ระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การจะประกอบด้วยกิจกรรม ที่มีอิทธิผลต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์การให้มปี ระสิทธิภาพตามลาดับคือ ได้แก่ 1)มีข้อมูลและการสื่อสารเชิงความเสี่ยง 2) การจัดให้มีสภาพแวดล้อม 3) การ
ตอบสนองความเสี่ ย ง 4) มีก ารติด ตามประเมิน ผล 5) การประเมิน ความเสี่ ยง 6) การก าหนดวัต ถุประสงค์ 7) การระบุ
เหตุการณ์ และ 8) มีกิจกรรมควบคุม
2. การดาเนินงานที่ได้รับผลจากองค์การมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การทาให้เกิดประสิทธิผลด้านการปรับตัว
ขององค์การ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และการบริหารเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ตามลาดับ
3. ธ.ก.ส. มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การจากการมีข้อมูลเชิงความเสีย่ งที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการสื่อสาร
เชิงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การที่มีประสิทธิภาพ ได้ส่งผล ธ.ก.ส. มีประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการสร้างความพึงพอใจต่อ
ลูกค้า และต่อส่วนงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และการปรับตัวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของ ธ.ก.ส. ที่เกิดจากการริเริ่มการปรับตัว
และการฝังรากการเปลี่ยนในวัฒนธรรมองค์การ
ผลการศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ประสิทธิผลจากการดาเนินงานที่ได้รับจากการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ และระดับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การกับประสิทธิผลการดาเนิน งาน
ของ ธ.ก.ส. สามารถสรุป เป็นตัวแบบที่ 3
ตัวแบบที่ 3 ความสัมพันธ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การกับประสิทธิผล
การดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ในภาพรวม

IV2 วัตถุประสงค์ (0.063)

ิทย
าล

IV4 การประเมินความเสี่ยง
(0.082)

ัย

IV3 การระบุเหตุการณ์ (0.057)

มห

IV1 สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ (0.261)

ฑิต
ว

IV5 การตอบสนองความเสี่ยง
(0.258)
IV6 กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
(0.043)

IV
การบริหาร
ความเสี่ยง
ทั่วทั้ง
องค์การ

0.888

DV2 การสร้างความพึงพอใจของ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (0.328)

DV
ประสิทธิ
ผลการ
ดาเนิน
งาน

บัณ

IV7 ข้อมูลและการสื่อสาร
(0.356)

DV1 ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(0.299)

DV3 การบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
(0.081)
DV4 การปรับตัวขององค์การ
(0.367)

IV8 การติดตามประเมินผล
(0.114)

4. จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์ทางสังคมศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึน้ นาไป
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส. ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ตามตัวแบบที่ 4
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ตัวแบบที่ 4 ประสิทธิผลการดาเนินงานอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส.
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง ธ.ก.ส.
การจัดการข้อมูลและการสื่อสารเชิงความเสี่ยง
การมีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ

าช
ภัฏ
สก
ลน
ค

ร

การสื่อสารทั่วทั้ง
องค์การ

ประสิทธิผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส.
การสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

การปรับตัวขององค์การ

ความพึงพอใจของ
เจ้าของกิจการ

ความพึงพอใจของ
ชุมชนและสังคม

การริเริ่มการปรับตัว

ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์รวมทัง้ สื่อสาร

การผนึกกาลังและขยาย
ผลการเปลี่ยนแปลง

การฝังรากการเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ

มห

ความพึงพอใจของส่วน
งานรัฐที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาขีด
ความสามารถ

ัยร

ความพึงพอใจของ
พนักงาน

าว
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ความพึงพอใจของ
ลูกค้า

ข้อเสนอแนะ

บัณ

ฑิต
ว
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าล

ัย

ด้านผลที่ได้จากการวิจัย ธ.ก.ส. ควรให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี (risk role model) ด้านการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ความเสี่ยง ให้ความรู้ ความเข้าใจสร้างความตระหนักแก่พนักงานในประโยชน์ที่จะได้ รับจากการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง และในการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นการดาเนินงานที่มีความเสี่ยง ธ.ก.ส.ต้องให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อใช้
จัดการความเสี่ยงตามหลักการอย่างตรงไปตรงมาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรและของธนาคารเป็นที่ตั้ง
ด้านข้อเสนอแนะทางวิชาการ 1) การทาวิจัยครั้งต่อไป ควรกาหนดขอบเขตของตัวแปรต้นและตัวแปรตามให้แคบลง
2) ควรศึกษาให้เจาะลึกลงในรายละเอียดถึงแนวทางการจัดการข้อมูลและการสื่อสารเชิงความเสี่ยงที่จะสนับสนุนประสิทธิผล
ในการดาเนินงาน และ 3) ควรศึกษาในสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ เพิ่มเติม
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