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บทคดัย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม

ในจังหวัด เชียงใหม่  โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารความ เส่ี ยงโดยใช้  COSO ERM  8 
องค์ประกอบ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูจ้ดัการทัว่ไปหรือ
ผูจ้ดัการฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานแต่ละดา้นหรือผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการบริหารความ
เส่ียงของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 183 แห่ง ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
140 ราย แลว้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 
ด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการฝ่าย เป็นผูบ้ริหารกิจการโดยไม่ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการ เป็นบริษทัจ ากดั มี
ขนาดของพนักงานประจ าไม่เกิน 50 คน มีทุนจดทะเบียน 5-30 ล้านบาท มีมูลค่าสินทรัพยร์วม
มากกวา่ 200 ลา้นบาท มียอดขายรวมต่อปีเกิน 30 ลา้นบาท มีก าไรสุทธิหลงัภาษี จ  านวน 1-5 ลา้น
บาท และจ านวน   6-10 ลา้นบาท ก่อตั้งกิจการมามากกวา่ 10 ปี  

การบริหารความเส่ียงตามแนวคิด COSO ERM 8 องค์ประกอบ พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยองคป์ระกอบของ
การบริหารความเส่ียงท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การระบุเหตุการณ์ ซ่ึงได้ด าเนินการให้มีการ
ก าหนดนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยู่เป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้รองลงมา คือ องค์ประกอบการก าหนดวตัถุประสงค์ โดยจดัให้มี
การก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน  และองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มภายใน 
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มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มากท่ีสุด 
ส่วนองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ การตอบสนองความเส่ียง ซ่ึง
การด าเนินการจดัใหมี้นโยบายในการวา่จา้งบริษทัผูบ้ริหารโรงแรมระดบันานาชาติ มีนอ้ยท่ีสุด 

 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติั
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยการบริหารแหล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีมีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุด คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัให้มีพนกังานให้เพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน โดยเฉพาะช่วงในฤดูกาล  รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน ได้จดัให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานใน
ระดบัต่างๆอย่างเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก ไดมี้การจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยั
ธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยดุชะงกั ส่วนการบริหารแหล่งท่ีมาของความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลย ี
ซ่ึงการด าเนินการให้มีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบัติงานหรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ระบบงานกบัผูใ้ช ้มีนอ้ยท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to examine risk management in the hotel industry in 
Chiang Mai province by means of COSO ERM’s eight-component (Enterprise Risk Management) 
framework. Data were collected through a questionnaire, of which respondents were general 
managers, department managers in charge of operations, or hotel executives whose responsibility 
included risk management. The said questionnaire was distributed to 183 hotels in Chiang Mai, 
and 140 pieces of data were collected in this regard. Afterwards, the data were processed and 
analyzed using descriptive statistics; namely frequency, percentage, and mean. 
 It was found that the majority of the respondents was female, aged between 31-40 
years old, holding posts of department manager and executives without business ownership. The 
responsive businesses were company limited with up to 50 employees; 5-30 million Baht in 
registered capital; over 200 million-Baht in total assets; over 30 million Baht in total annual sales; 
1-5 and 6-10 million baht respectively in net profit after tax; and over 10 years of establishment.   
 With regard to COSO ERM’s eight-component framework, it was found that the 
majority of the respondents’ implementation of overall risk management framework was at a high 
level. Identification risk event component was utilized most, achieved in a form of policies to 
constantly improve and develop the businesses in order to enhance competitiveness. The second 
and third most utilized components were Objective Setting, executed by having each department 
set its clear goals; and Internal Environment, achieved by means of human resources management 
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with a focus on integrity and ethical values. On the other hand, the least utilized component was 
Risk Responses, achieved via a policy to recruit hotel executives at the international level. 
 As for the Operational Risk Management, it was discovered that the implementation 
of overall operational risk management framework among the majority of the respondents was at 
a high level. In this connection, of the four aspects of operational risk source management, the 
most tackled aspect was people risk management. This was achieved by means of sufficient 
staffing especially during high seasons. The second most tackled aspect was process risk 
management, which was handled by apparent and appropriate division of labor among personnel 
at different levels and departments. The next most tackled aspect was external risk management. 
This was covered by means of asset insurance against losses from unexpected events or natural 
disasters as well as when the business comes to a halt. Meanwhile, the least tackled aspect was 
technology risk management, which was resolved by means of responsive handbooks and 
guidebooks as well as training on the use of relevant programs and systems. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


