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บทที ่2 

 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 
2.1.1 แนวคิดพืน้ฐานของการบริหารความเส่ียง 

2.1.1.1 ความหมายของความเส่ียง 
ความเส่ียง (Risks) หมายถึง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2554ก  : 2) 

โอกาส/เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือส่ิงท่ีท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนัไม่
บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองคก์รใน
ท่ีสุด ทั้งในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงินได้หรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
องคก์ร  

2.1.1.2 ประเภทของความเส่ียง  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้จ  าแนกประเภทของความเส่ียงออกเป็น 4 

ประเภท ดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554ข : 4-5)  
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

ก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั
ต่างๆ เช่น นโยบายรัฐ, การเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎหมาย, ปัญหาดา้นมวลชน เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีทุก
ธุรกิจจะตอ้งเผชิญอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากร กระบวนการ
ท างาน เทคโนโลย ีและปัจจยัภายนอก ความเส่ียงน้ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของธุรกิจตามปกติ ซ่ึง
ครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย แต่ธุรกิจจะตอ้งหาวธีิการในการควบคุม และจดัการป้องกนั
ไม่ให้ความเส่ียงเหล่าน้ีเกิดข้ึน ถา้หากธุรกิจปล่อยให้มีความเส่ียงในดา้นปฏิบติัการเกิดข้ึนมาก ผล
การด าเนินงานของธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้และส่งผลกระทบเสียหายต่อธุรกิจ 
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3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเงิน เช่น ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จาก Counterparty เป็นตน้ 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย 
(Compliance Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคบัหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่
ปฏิบติังานตามนโยบายและวธีิปฏิบติังานท่ีองคก์รก าหนดข้ึน 

2.1.1.3 ความหมายของการบริหารความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

2554ค : 2) กระบวนการท่ีปฏิบติัโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในองคก์ร เพื่อช่วย
ในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บการออกแบบเพื่อให้
สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองคก์ร และสามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้เพื่อให้ไดรั้บความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล ในการบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีองคก์รก าหนดไว ้

2.1.2 แน วคิ ด ด้ าน ก ารบ ริห ารคว าม เส่ี ย ง โด ย ใช้  COSO: ERM (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Tradeway Commission : Enterprise Risk Management) 
(จนัทนา สาขากร และคณะ,2550) 

2.1.2.1 ความหมายของ COSO ERM  
 The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission : 

Enterprise Risk Management ห รือ  COSO: ERM  ไ ด้ ให้ ค ว าม ห ม าย ข อ ง  COSO ERM คื อ 
กระบวนการซ่ึงเป็นผลจากการท่ีคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคลากรขององคก์รร่วมกนัก าหนดข้ึน 
เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้ในการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนขององคก์รในทุกระดบัโดยการออกแบบ
ใหส้ามารถระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเป็นไปไดซ่ึ้งมีผลกระทบต่อองคก์ารและการจดัการความเส่ียงให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารโดยรวมได ้และไดก้ล่าวไวอี้กวา่ หลกัการจดัการความเส่ียงมีพื้นฐานจากแนวความคิด
ท่ีว่า องคก์ารจะด ารงอยู่ไดเ้ม่ือสร้างมูลค่าหรือคุณค่าเพิ่มให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์การ ความเส่ียง
และโอกาสมีผลกระทบต่อการเพิ่มหรือลดมูลค่า ดงันั้น การจดัการความเส่ียงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ให้ผูบ้ริหารจดัการกบัความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารโดยรวม 
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 นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผูต้รวจสอบแห่ง
ประเทศไทย (2551) ได้ให้ความหมายของการบริหารความเส่ียงขององค์กร คือ กระบวนการท่ี
ก าหนดข้ึนและน าไปใชโ้ดยคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรอ่ืนๆ ขององคก์ร เพื่อก าหนด
กลยุทธ์และใช้กบัหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยไดรั้บการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อองคก์าร รวมทั้งการบริหารความเส่ียงให้อยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ี
องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งน้ี เพื่อให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2.1.2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM มี 
4 อยา่ง ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic : S) เป็นวตัถุประสงค์ระดับสูงท่ีเน้น
เป้าหมายรวมและสัมพนัธ์กบัการสนบัสนุนพนัธกิจ 

2. วตัถุประสงค์การด าเนินงาน Operations : O) เป็นวตัถุประสงค์ของการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและคุม้ค่า 

3. วตัถุประสงค์การรายงาน (Reporting : R) เป็นวตัถุประสงค์เพื่อความเช่ือถือ
ไดข้องรายงานโดยเนน้ทุกรายงานมิใช่เฉพาะรายงานการเงิน 

4. วตัถุประสงค์การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Compliance : C) 
เป็นวตัถุประสงคท่ี์มุ่งใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร 

2.1.2.3 องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM มี 
8 ประการ ดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment: IE)  
สภาพแวดล้อมภายในเป็นบรรยากาศหรือฐานรากท่ีเสริมสร้างให้เกิดการ

ควบคุมข้ึนในองคก์ร เช่น ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมของผูบ้ริหาร ปรัชญาการบริหารความเส่ียง 
ความรู้ความสามารถของพนกังาน การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และการจดัให้
มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัท าอยา่งเพียงพอ เป็นตน้ 

2. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objactive Setting: OS) 
ในการด าเนินธุรกิจใดๆก็ตาม องค์กรจะก าหนดวตัถุประสงค์ หรือส่ิงท่ี

ตอ้งการข้ึนมาก่อน เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นไปได ้เช่น ผูบ้ริหารก าหนด
วตัถุประสงค์ทางดา้นการด าเนินการผลิตโดยตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ให้เกิดของเสียจากการผลิตเกิน 
2% เป็นตน้ 
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วตัถุประสงค์ในแต่ละด้านจะมีความเก่ียวพนักัน เช่น การมีสารสนเทศท่ี
ถูกต้องเป็นวตัถุประสงค์ด้านการรายงาน แต่ก็จะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ดา้นการด าเนินงานดว้ย หรือการให้สารสนเทศท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อมท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย เป็นวตัถุประสงค์ทั้งด้านการรายงาน ด้านการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ และดา้นการด าเนินงาน เป็นตน้ 

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification: EI)  
ผูบ้ริหารตอ้งระบุเหตุการณ์ภายในและภายนอก ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร และมีการระบุถึงความเส่ียง (เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อวตัถุประสงค์ขององค์กร) และโอกาส (ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร) ซ่ึงเป็นช่องทางสนบัสนุนกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

ในการจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล ผู ้บริหารต้องค านึงถึงปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์ ซ่ึงแบ่งเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เพื่อระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจยัเหล่านั้นในระดบัองค์กรและระดับกิจกรรม ปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และเทคโนโลย ีเป็นตน้ และปัจจยัภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการท างาน และเทคโนโลยี
ในองคก์ร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นตน้ 

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment: RA) 
การประเมินความเส่ียงหรือการวิเคราะห์ความเส่ียง เป็นการพิจารณาความ

น่าจะเป็นของการเกิดข้ึน (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจดัการ
ความเส่ียง เกณฑ์การวดัระดบัความเส่ียงอาจใช้เป็นระดบัสูง กลาง หรือต ่า วิธีการประเมินความ
เส่ียงอาจใชเ้ทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพร่วมกนั 

ผูบ้ริหารต้องพิจารณาผลกระทบท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัจากเหตุการณ์
ต่างๆและประเมินความเส่ียงของทุกเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โดยประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองก่อน 
และเม่ือก าหนดวธีิการตอบสนองความเส่ียงแลว้จึงพิจารณาความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่

ความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดตาม
ธรรมชาติหรือตามลกัษณะของงาน 

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ียงัคงมีอยูห่ลงัจาก
ผูบ้ริหารไดต้อบสนองความเส่ียงสืบเน่ืองนั้นแลว้ 

5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Responses: RR) 
การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง มี 4 วธีิ คือ 
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1.) การหลีกเล่ียง (Avoidance) คือการเลิกท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
เช่น ยกเลิกสายผลิตภณัฑ์ หรือการขายหน่วยงานออกไป เป็นตน้ การหลีกเล่ียงความเส่ียงใช้เม่ือ
ตน้ทุนการตอบสนองความเส่ียงดว้ยวิธีอ่ืนๆสูงกวา่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ หรือไม่มีวิธีอ่ืนท่ีไม่สามารถ
ลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2.) การลด (Reduction) คือ การกระท าเพื่ อลดความน่าจะเป็นหรือลด
ผลกระทบจากความเส่ียง หรืออาจลดทั้งสองอยา่ง 

3.) การร่วมกันรับความเส่ียง (Sharing) คือ การลดความน่าจะเป็นหรือ
ผลกระทบจากความเส่ียงโดยการโอนหรือแบ่งปันความเส่ียงนั้ นให้กับบุคคลอ่ืน เช่น การท า
ประกนัภยั การท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการจา้งงานภายนอก (Outsourcing) เป็นตน้ 

4.) การยอมรับ (Acceptance) คือ การไม่ท ากิจกรรมใดท่ีมีผลต่อความน่าจะ
เป็นและผลกระทบจากความเส่ียง เน่ืองจากความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้ลว้ 

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities: CA)  
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีก าหนดเพื่อ

ตอบสนองความเส่ียง องคก์รควรมีกิจกรรมควบคุมในวตัถุประสงคท์ั้ง 4 ดา้นของการจดัการความ
เส่ียง คือ เชิงกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ผูบ้ริหารจะก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะป้องกนั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อช่วยให้เกิดความมัน่ใจว่า ความเส่ียงท่ีได้รับการตอบสนอง อย่างมี
ประสิทธิผล เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม การมีระบบเอกสารหลกัฐานท่ีเหมาะสมอย่าง
เพียงพอ เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารควรพิจารณากิจกรรมควบคุมร่วมกับการตอบสนองความเส่ียง 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการตอบสนองความเส่ียงท่ีก าหนดและบรรลุ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคภ์ายในเวลาท่ีก าหนด  

7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication: IC) 
สารสนเทศและการส่ือสารมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังาน

ตามความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารควรก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ไม่วา่จะมาจากแหล่งภายนอกหรือภายในองคก์ร และก าหนดให้มี
การส่ือสารอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเวลา เพื่อให้บุคลากรในองคก์รตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

8. การติดตามผล (Monitoring: M) 
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การติดตามผล หมายถึง การมีระบบการติดตามผล เพื่อประเมินกรอบการ
จดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิผลอยูเ่สมอ 

การติดตามผลถือเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพของการจดัการ
ความเส่ียง เน่ืองจากองคก์รอาจเปล่ียนวตัถุประสงค์ใหม่ หรือธุรกิจเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธี
ตอบสนองท่ีเคยมีประสิทธิผลอาจลา้สมยั กิจกรรมท่ีเคยมีประสิทธิผลอาจถูกละเลย องคก์รเปล่ียน
ผูบ้ริหารใหม่ เปล่ียนกระบวนการปฏิบติังานใหม่ท าให้วิธีการเดิมใชไ้ม่ไดผ้ล เป็นตน้ การติดตาม
และการประเมินผลช่วยให้ผูบ้ริหารมัน่ใจไดว้า่ นโยบายและวิธีการต่างๆท่ีก าหนดไวมี้การปฏิบติั
ตามอยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่ 

การติดตามผล อาจท าได ้2 แนวทาง ดงัน้ี 
1.) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติการ (Ongoing Activities) องค์กรควร

ออกแบบให้การติดตามผลระหว่างปฏิบติัการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานตามปกติ ซ่ึง
กระท าโดยผูบ้ริหารและผูค้วบคุมงาน โดยก าหนดให้เป็นการบริหารงานตามปกติประจ าวนั เพื่อให้
ทราบถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัการความเส่ียง เช่น การรายงานตามล าดบัขั้นความรับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสม ผลการส่ือสารกบับุคคลต่างๆ เช่น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ผู ้
ก  าหนดกฎระเบียบ เป็นตน้ 

2.) การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluations) เป็นการติดตามผล
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือจดัท าเป็นคร้ังคราว หรือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อใช้ในการพิจารณาว่า
กระบวนการติดตามผลระหวา่งปฏิบติัการท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นยงัคงมีประสิทธิผลหรือไม่ 

การติดตามผลอย่างต่อเน่ือง จะท าให้ผูบ้ริหารหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
สามารถสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงไดท้นัท่วงที ซ่ึงหากมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอแลว้อาจถือ
ว่าการติดตามผลเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานหรือขณะเกิดเหตุการณ์ แต่การติดตามเป็นคร้ัง
คราวนั้นจะเป็นการด าเนินการหลงัจากเกิดเหตุการณ์แลว้ 

2.1.3 ลกัษณะการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรม (ชูศรี เท้ียศิริเพชร, 2545ค: 9 - 10) 
 การประกอบธุรกิจโรงแรมกล่าวไดว้า่เป็นทั้งธุรกิจการใหบ้ริการเป็นส่วนใหญ่ แต่

ขณะเดียวกนัก็มีการผลิตและการขายปลีกด้วย ในส่วนการให้บริการเป็นการให้เช่าห้องพกั และ
บริการอ่ืนๆพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก โดยใชแ้รงงานคนและตน้ทุนการบริการอ่ืน เพื่อให้ลูกคา้
ไดรั้บบริการท่ีประทบัใจขณะท่ีพกัในโรงแรม จึงถือเป็นการผลิตการให้บริการ ในส่วนการผลิต
สินคา้ ไดแ้ก่ การจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นการน าอาหารสดมาแปรสภาพโดยแรงงานคน
และใชโ้สหุ้ยการผลิตอ่ืน เพื่อผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงเป็นสินคา้ส าเร็จรูป จ าหน่ายแก่แขกท่ีเขา้
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พกัและลูกคา้ทัว่ไป และในส่วนการขายปลีก ไดแ้ก่ การเปิดร้านสินคา้จ าเป็นหรือสินคา้ของท่ีระลึก
ใหแ้ก่แขกท่ีเขา้พกั 

ลักษณะการปฏิบัติงานของธุรกิจโรงแรม จะเป็นการให้บริการโดยคน แม้ว่า
ปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองจกัรมาทดแทนในงานบางส่วน แต่การให้บริการจะเปล่ียนจากคนมาเป็นการ
ใช้เคร่ืองจกัรไม่ได้ทั้ งหมด และเน่ืองจากโรงแรมมีลกัษณะการท างานต่อเน่ือง 24 ชั่วโมง ไม่มี
วนัหยุดเหมือนธุรกิจอ่ืน ดงันั้นธุรกิจโรงแรมจึงมีค่าใชจ่้ายด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัพนกังานเป็นจ านวน
สูงสุดประมาณ 30-40% ของค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

การด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีวงจร ซ่ึงอาจแยกได้เป็น 3 แบบ ได้ดังน้ี 
(สุภาพรรณ รัตนาภรณ์, 2543: 19) 

1. วงจรสัปดาห์ โดยในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ โรงแรมจะมีแขกเข้าพักและ
รับประทานอาหารมากกว่าวนัธรรมดา โดยเฉพาะโรงแรมตามแหล่งท่องเท่ียว หรือสถานท่ีตาก
อากาศ 

2. วงจรฤดูกาล ในช่วงท่ีมีแขกเข้าพกัมากกว่าฤดูอ่ืน เรียกว่า High Season และ
ในช่วงท่ีแขกเขา้พกันอ้ย เรียกวา่ Low Season ซ่ึงช่วงการเขา้พกัมากหรืออาจจะแตกต่างไปในแต่ละ
สถานท่ี โดยทัว่ไปฤดูฝนและฤดูหนาวจะเป็นช่วงท่ีคนเขา้พกัน้อย และฤดูร้อนจะเป็นช่วงท่ีคนเขา้
พกัมาก 

3. วงจรธุรกิจ ในช่วงสภาพเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง คนมีรายได้จะนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียวมาก รายได้ของธุรกิจโรงแรมจะสูงข้ึนตาม และในช่วงเศรษฐกิจตกต ่า การเดินทาง
ท่องเท่ียวจะถูกตดัออกไปเพราะถือเป็นส่ิงฟุ่มเฟือย รายไดข้องธุรกิจโรงแรมจะตกต ่าไปดว้ย 

 แมว้่าธุรกิจโรงแรมมีวงจรการด าเนินงานขา้งตน้ แต่การด าเนินการเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองโดยไม่มีวนัหยดุ จึงตอ้งมีการวางแผนบุคลากรใหเ้หมาะสม เพื่อสามารถบริการลูกคา้ในแต่
ละช่วง โดยไม่ท าให้เสียโอกาสด้านรายได ้นอกจากน้ีพนักงานจะตอ้งปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ 
บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานของโรงแรมอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โรงแรมจึงตอ้งมีการจดัองคก์รและจดัล าดบัการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม 

2.1.4 การจัดองค์กรของธุรกจิโรงแรม (ชูศรี เท้ียศิริเพชร, 2545ง: 20 - 27) 
  ตามปกติโรงแรมขนาดกลาง (Mid-Market) ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีเสนอส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเพียงพอส าหรับแขกเข้าพกัโดยทั่วไป การจดัองค์กรจะประกอบด้วยฝ่ายบริหารของ
โรงแรม (Administration) โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็น 8 แผนก ดงัแสดงผงัการจดัองคก์รของธุรกิจ
โรงแรม (Hotel Organization Chart) ในรูปท่ี 1 ซ่ึงประกอบดว้ย 
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1. แผนกห้องพกั (Room Department) เป็นส่วนงานท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจควบคุมดูแลโดย ผู ้จ ัดการแผนกห้องพัก (Room Department Manager) โดยมีหน้าท่ีดูแล
อ านวยความสะดวกแก่แขกผูเ้ขา้พกัในห้องพกั เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนงานน้ีจะแตกต่างตาม
ขนาดของโรงแรม โดยโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดกลางจะมีการแบ่งพนกังาน เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การรับส ารองห้องพกั การตอ้นรับ การลงทะเบียน การรับโทรศพัท์ และการรับ
ช าระเงินจากแขกท่ีจะออกจากโรงแรม ส าหรับโรงแรมขนาดเล็กอาจมีพนักงานคนเดียวท่ี
ปฏิบติังานทุกด้าน โดยทัว่ไปแผนกห้องพกัแบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วนงาน ไดแ้ก่ ส่วนงานกิจการ
ส่วนหนา้ และส่วนงานแม่บา้น 

2. แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) ควบคุมดูแลโดย 
ผูจ้ดัการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Manager) โดยเป็นส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การขายอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมดของโรงแรม ซ่ึงเป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละช่ือเสียงมาสู่
โรงแรมเป็นอย่างมาก การปฏิบัติของพนักงานในแผนกจะประสานกันอย่างใกล้ชิดกับแผนก
หอ้งพกั และแผนกการตลาดเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ 

3. แผนกการตลาด (Marketing Department) เป็นส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย
สินคา้และบริการของโรงแรม ทั้งการขายหอ้งพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม และการจดัเล้ียง ควบคุมดูแล
โดย ผูจ้ดัการแผนกการตลาด (Marketing Manager) ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการวางแผนและบริหารการขาย 

4. แผนกการเงินและบญัชี Finance and Accounting Department) เป็นส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเงินและการบญัชีทั้งหมดของโรงแรม ควบคุมดูแลโดย ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน
และบัญชี (Controller) มีความรับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารและควบคุมการ
ปฏิบติังานของพนกังานในแผนก ในบางโรงแรมท่ีด าเนินการเป็นโรงแรมในเครือ ผูอ้  านวยการฝ่าย
การเงินและบญัชีน้ีจะข้ึนตรงต่อเจา้ของ 

5. แผนกบุคคล (Personal Department) ควบคุมดูแลโดย ผูจ้ดัการแผนกบุคคล 
(Personal Manager) เป็นส่วนงานท่ีท าการคดัเลือก ว่าจา้ง และฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมกบั
ต าแหน่งงาน เก็บประวติัพนกังาน ควบคุมดูแลพนกังานทุกแผนกให้ปฏิบติัไปตามกฎระเบียบของ
โรงแรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานทั้งหมดในโรงแรมตลอดจนกบัผูบ้ริหาร และ
พิจารณาการก าหนดโครงสร้างเงินเดือน การประเมินผลงานประจ าปีร่วมกบัฝ่ายบริหารแผนกอ่ืน 

6. แผนกจดัซ้ือ (Purchasing Department) ควบคุมดูแลโดย ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ 
(Purchasing Manager) เป็นส่วนงานท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัซ้ือทุกส่ิงทุกอยา่งตาม
ความตอ้งการของทุกฝ่ายทุกแผนก เพื่อให้โรงแรมด าเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนด
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ขั้นตอนและแบบฟอร์มส าหรับการซ้ือให้แก่แผนกต่างๆ เพื่อใช้ในการเสนอซ้ือ ตรวจสอบการขอ
ซ้ือกบังบประมาณจดัซ้ือใหถู้กตอ้งในราคาท่ีเหมาะสม 

7. แผนกรักษาความปลอดภยั (Securities Department) ควบคุมดูแลโดย ผูจ้ดัการ
แผนกรักษาความปลอดภยั (Securities Manager) โดยมีหน้าท่ีควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้แก่แขกท่ีมาใช้บริการของโรงแรม ตลอดจนพนักงานของโรงแรม โดยมีการป้องกนัและคอย
ดูแลทรัพยสิ์นของโรงแรมและของแขกให้พน้จากภยัทั้งหลาย เช่น การโจรกรรม หรืออคัคีภยั เป็น
ตน้ ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่แขกท่ีมาใชบ้ริการในโรงแรม ปัจจุบนัน้ีโรงแรมหลายแห่งนิยม
จา้งยามจากบริษทัรักษาความปลอดภยัมาดูแลบริเวณรอบโรงแรม ส่วนภายในโรงแรมนิยมใช้
พนกังานของโรงแรมเอง 

8. แผนกวิศวกรรม (Engineering Department) ควบคุมดูแลโดย ผูจ้ดัการแผนก
วิศวกรรม (Engineer Manager) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาอาคาร ตลอดจนส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในโรงแรมทั้งหมด พนกังานในแผนกน้ีจะมี
ความสามารถเฉพาะด้าน ประกอบดว้ย งานช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างเคร่ืองปรับอากาศ ช่างไม ้
และซ่อมบ ารุงทัว่ไป เป็นตน้ 

ในแต่ละแผนกจะมีการแบ่งส่วนงาน เพื่อแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบแต่ละ
ส่วนโดยมีพนกังานแต่ละต าแหน่งปฏิบติังาน  

2.1.5 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (เมธา  สุวรรณสาสน์, 2552: ออนไลน)์ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก

การขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมท่ีดี โดย
อาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผล
กระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนขององคก์ร 

แหล่งที่มาของความเส่ียง  เหตุแห่งความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิด
ความเสียหายโดยตรงหรือโดยออ้ม เน่ืองจากการขาดระบบงาน การขาดการควบคุมท่ีดี การจดัการ
ภายในลม้เหลวจนท าให้เกิดความสูญเสีย และความผิดพลาดในการปฏิบติังาน โดยมีสาเหตุต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงทีเ่กดิจากบุคลากร (People Risk) ไดแ้ก่ 
 ความด้อยศักยภาพของพนักงาน ไดแ้ก่ การขาดความรู้ความช านาญ

ในงานท่ีรับผิดชอบ, การขาดความสามารถในการท างานเป็นทีม, การละเลยไม่ให้ความส าคญักบั
กลุ่มลูกค้า, การขาดการท างานแบบมืออาชีพ , การขาดความสามารถในการวิเคราะห์หรือใช้
วจิารณญาณในการตดัสินใจ, การตีความขอ้มูลท่ีใชใ้นการปฏิบติังานผดิพลาด  
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 การทุจริต ไดแ้ก่ การทุจริตหรือกระท าผดิจรรยาบรรณ, การใช้
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

 ความผิดพลาดของพนักงาน (Human Error) ได้แก่ ความผิดพลาด
ของพนักงานในการปฏิบติังาน โดยมิไดมี้เจตนาจะกระท าผิดหรือทุจริต , ความประมาท เลินเล่อ 
หรือไม่รอบคอบ 

 การบริหารและการจัดการบุคลากร ไดแ้ก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ไม่เหมาะสม เช่น การมีพนักงานมาก-น้อยเกินไป, การด้อยประสิทธิภาพในการสรรหา , การ
มอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถ, การขาดการอบรมให้พนกังานมีความเช่ียวชาญหรือเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน , การขาดเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมี
ความสามารถให้คงอยู่กบัองค์กร, การประเมินผลงานท่ีไม่ยุติธรรม, ค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม, 
การพึ่งพิงกบัพนกังานหลกัมากเกินไป 

 การบริหารทรัพยากรขององค์กร  ได้แก่ การบริหารทรัพยากรของ
องค์กรไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีอุปกรณ์ท่ีให้ความสะดวกหรือมีไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน, อุปกรณ์ไม่อยูใ่นสภาพท่ีดีต่อการใชง้าน, การมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ีไม่
เหมาะสมกบังานหรือลา้สมยั 

2. ความเส่ียงที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process 
Risk) ไดแ้ก่ 

 ความบกพ ร่องของการบ ริหารองค์กรที่ ไ ด้ คุณภาพ  (Model / 
Methodology Error) ได้แก่ ความบกพร่องของการวางแผนการใช้โปรแกรมเพื่อการบริหารและ
การจดัการแบบบูรณาการ (Plan – Do – Check – Act), ความผิดพลาดในการพฒันาก าหนดสูตรการ
ค านวณต่าง ๆ เช่น การก าหนดน ้ าหนักของกลยุทธ์ พนัธกิจ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของ 
องคก์รในการกา้วสู่วสิัยทศัน์ท่ีก าหนด ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัการเงินก็จะเป็นความผดิพลาดจากการ
ก าหนดอตัราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย/์ทรัพยสิ์น/หน้ีสิน และการประเมิน
มูลค่าหลกัประกนัผดิพลาด, ขอ้บกพร่องของวธีิการ/ขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงท าให้การปฏิบติังาน
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ, การรายงานผลต่าง ๆ ไม่ถูกตอ้ง และขาดการติดตาม 

 ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ไม่เหมาะสม  ได้แก่ การก าหนดน ้ าหนักของ
งบประมาณเพื่อขับเคล่ือนแผนงานของการบรรลุเป้าหมายท่ีไม่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงคข์ององค์กร, การออกแบบ/พฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์และบริการไม่สอดคลอ้งกบั
ทิศทางของพนัธกิจและวิสัยทศัน์, ผลิตภณัฑ์/บริการมีความซบัซ้อนหรือมีขอ้บกพร่อง หรือไม่อาจ
วดัผลความส าเร็จท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ท าใหผู้มี้ผลประโยชน์ร่วมไม่พึงพอใจ  
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 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ของผู้ก ากับ ได้แก่ เกิดจากการ
ก ากบัดูแลและกฎระเบียบท่ีองคก์รเผชิญอยู ่หากองคก์รวางแผนการปฏิบติัต่าง ๆ ไม่สอดคลอ้งกบั
ข้อก าหนดของทางการ หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล, ความเส่ียงจากการตีความข้อกฎหมาย ท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

 การส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจ (Communication) ได้แก่ การเขา้ใจ
ไม่ตรงกนัในการส่ือขอ้ความท าให้ตีความผิดพลาด, การส่ือสารท่ีไม่ทัว่ถึงทุกฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง, 
การขาดการประสานงาน/ร่วมมือท่ีดีระหวา่งฝ่ายงาน, ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ภายนอกองคก์รไม่ถูกตอ้ง ไม่
สอดคลอ้งกนัก่อใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการน าขอ้มูลไปใชอ้า้งอิง 

 ระบบงานขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี ไดแ้ก่ การขาดมาตรฐาน/
คู่มือ/แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบติังาน , การขาดระบบการตรวจสอบ/การควบคุม/การ
รักษาความปลอดภยัท่ีดีหรือมีไม่เพียงพอ 

3. ความเส่ียงทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลย ี(Technology Risk) ไดแ้ก่ 
 การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ดี ไดแ้ก่ การขาดระบบรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการส ารองข้อมูล หรือมีแต่ด้อย
ประสิทธิภาพ, การขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบระบบอยา่งสม ่าเสมอ, การขาดแผนส ารอง
ฉุกเฉิน 

 ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว ได้แก่ ความผิดพลาด/ความ
สูญเสียของระบบ เน่ืองจากอคัคีภยั ภยัธรรมชาติ, ปัญหาดา้นเทคนิค กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง, ระบบ
สูญเสียความสามารถบางส่วน/ทั้งหมด จากการท าลายของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 ความบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ได้แก่ ความผิดพลาด/ไม่
สมบูรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้

 ความบกพร่องของระบบการส่ือสาร ไดแ้ก่ การขดัขอ้งของระบบการ
ส่ือสาร เช่น Computer Network , โทรศพัท ์, โทรสาร 

 สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานไม่น่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ส าหรับการปฏิบติังานมีไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง, ระบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ท าใหไ้ม่สามารถ
น าข้อมูลไปใช้งานได้, การมีหลายระบบท่ีแสดงข้อมูลในลักษณะเดียวกัน แต่แสดงข้อมูลไม่
สอดคลอ้ง/ไม่ตรงกนั 

4. ความเส่ียงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ไดแ้ก่ ความไม่
แน่นอนของนโยบายของรัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง, การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นหรือรายได้
อนัเน่ืองมาจากอุบติัภยัต่าง ๆ ท่ีไม่คาดคิด เช่นไฟไหม ้น ้าท่วม แผน่ดินไหว, ความเสียหายจากการท่ี
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คู่คา้หรือคู่สัญญาขององคก์รไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือปฏิบติัตามสัญญาท่ีใหไ้วก้บัองคก์ร
ได,้ ความเสียหายจากการท่ีคู่คา้หรือคู่สัญญาขององคก์ร ใชอ้งคก์รเป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงินและ
กระท าผดิกฎหมาย, การขาดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ, ไม่มีการท าประกนัภยั ในธุรกรรม
ใด ๆ ท่ีมีความเส่ียง 

2.1.6 แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1), กลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 2555 : ออนไลน์) จากแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) ของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 7 บริษัท
สามารถจ าแนกแนวทางการบริหารความเส่ียงได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

2.1.6.1 แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
 1) ความเส่ียงในดา้นการแข่งขนัและการเพิ่มข้ึนของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ มีแนวทาง

ในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) 

และบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) มีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในระดบัดีเยีย่ม เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจ โดยเนน้คุณภาพของการใหบ้ริการ  

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) มีการท าการตลาดเพื่อแสวงหาลูกค้า
ใหม่ๆ โดยมีโปรโมชัน่และแพคเกจ เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนของหอ้งพกัและหอ้งอาหาร 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
เอเชีย โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) มีการจดัให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ 
และทกัษะดา้นการบริการใหไ้ดคุ้ณภาพมีมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) 
และบริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความ
ทนัสมยั ดูดีอยู่เสมอ และอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงและ
จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและบริการแก่ลูกคา้ตามปกติ โดย
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ยงัมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะๆ โดย
ให้ความส าคญักบัการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟและระบบรักษาความปลอดภยัในอาคาร รวมถึง
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปา เพื่อรักษาระดบัมาตรฐานของโรงแรมให้อยู่ระดบั 5 ดาว 
และ 4 ดาว รวมทั้งเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้
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 บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) และบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) มีการควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานและมีมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

 บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีการว่าจ้างผูบ้ริหารโรงแรม
ระดบันานาชาติ เพื่อบริหารงานโรงแรมซ่ึงผูบ้ริหารแต่ละบริษทัมีจุดแขง็ในกลุ่มตลาดท่ีแตกต่างกนั
ตามแต่ละโรงแรมท่ีบริหารอยู่ และยงัมีฐานลูกค้าของตนเองทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแขง็ของโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง 

2) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และการเกิดโรค
ระบาด มีแนวทางในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเชีย 
โฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) ท าประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงทุกประเภท คุม้ครองการขาดรายไดจ้ากการ
หยุดด าเนินธุรกิจ และคุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย โดยจัดท าประกันกับบริษัทท่ีมีช่ือเสียง 
นอกจากน้ียงัจดัท าประกนัคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัลูกคา้หรือบุคคลท่ี 3  

 บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) มีการพิจารณาทบทวนเง่ือนไขและ
วงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี  รวมทั้งไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท า
ประกนั 

 บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) มีมาตรการลดความเส่ียงด้วยการ
ซกัซอ้มแผนฉุกเฉิน และออกเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบติั 

 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ  ากัด (มหาชน) มีนโยบายกวดขันในเร่ือง   
ความสะอาดและสุขอนามยัของอาหารท่ีให้บริการในโรงแรม และไดป้ฏิบติัตามระบบปฏิบติัตาม
ระบบการจดัการดา้นสุขอนามยัของอาหารตามนโยบายของกลุ่มโรงแรมแชงกรี-ลาโดยเคร่งครัด  
เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคท่ีอาจแพร่ระบาดแบบฉับพลนั เช่นโรคซาร์สและโรค
ไขห้วดันก 

3) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีแนวทางในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 บริษทั โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดุสิต
ธานี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเชีย โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) หาแนวทางกระจายความเส่ียงโดย
แบ่งลูกคา้ออกเป็นหลายกลุ่ม ไม่ไดพ้ึ่งพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะเนน้การเปิดตลาดกลุ่ม
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ลูกคา้ชาวเอเชียซ่ึงเป็นลูกคา้ในตลาดเกิดใหม่มากข้ึน เช่น ลูกคา้ชาวจีน เกาหลี รัสเซีย และอินเดีย 
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกหดตวั 

 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีระบบท่ีมีความคล่องตวั ยืดหยุน่ สามารถ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับลดหรือเล่ือนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อให้
ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได ้รวมทั้งการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น สายการบินและบริษทั
น าเท่ียว 

 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัเร่ืองการ
วจิยัและพฒันา ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการ และช่องทางการตลาด 

 บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายลดการพึ่งพิงรายไดจ้ากการ
ให้บริการห้องพกัโดยขยายการให้บริการแก่ลูกคา้ในประเทศและลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีไม่ใช่ลูกคา้ของ
โรงแรม โดยการจ าหน่ายเบเกอร่ี เคก้ ไวน์ และการให้บริการซกัรีด นอกจากน้ียงัมีการให้บริการจดัเล้ียง
นอกสถานท่ีและธุรกิจสปา เพื่อกระจายความเส่ียงจากการพึ่ งพิงรายได้ประเภทใดประเภทหน่ึง หรือ
ลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นหลกั 

4) ความเส่ียงจากได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารจะเลือกทางเลือกท่ีมี
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ดงักล่าวให้น้อยท่ีสุดและใช้หลกัความระมดัระวงัเพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นพนกังาน คู่คา้ และผูถื้อหุน้ 

5) ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย มีแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
ดงัน้ี 

 บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) มีการก าหนดนโยบายให้บริษัทมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 ต่อ 1 

 บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) บริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืม จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  

6) ความเส่ียงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน  มีแนวทางในการบริหาร      
ความเส่ียง ดงัน้ี 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) 
และบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนยงั
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ไม่เกิดผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทั เน่ืองจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายหลกั
ยงัเป็นสกุลเงินบาท ในส่วนท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากเม่ือเทียบกบัรายได้
และค่าใชจ่้ายรวม จึงยงัไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไว ้

2.1.6.2 แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากปัจจัยภายในองค์กร 
1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากรภายในองค์กร มีแนวทางในการบริหารความ

เส่ียง ดงัน้ี 
 บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) มีการท าประกนัความเสียหาย

อนัเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหน้าท่ีของพนักงาน รวมทั้งการประกนัสุขภาพ
และประกนัชีวติดว้ย 

 บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีการจดัท าแผนสืบทอดและ
พฒันาต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีคณะกรรมการพฒันา
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูก้  ากบัดูแล ส าหรับการพฒันาต าแหน่งบริหารอ่ืนเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารตาม
สายบงัคบับญัชาท่ีจะก ากบัดูแลการพฒันาบุคลากรให้สามารถข้ึนมาทดแทน โดยมีการพิจารณาลง
ไป 3 ระดบัจากระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการถึงผูท่ี้จะข้ึนมาระดบัผูอ้  านวยการฝ่าย เพื่อลดความเส่ียง
จากการสูญเสียผูบ้ริหารหรือบุคลากรท่ีส าคญั นอกจากน้ียงัมีการกระจายความรับผิดชอบและการ
ตดัสินใจท่ีชดัเจนภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นโครงสร้างการบริหารงานท่ีช่วย
ลดความเส่ียงและผลกระทบหากมีการสูญเสียบุคลากรท่ีส าคญั 

 บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือ
ในการท างานใหมี้บรรยากาศท่ีดี เนน้การท างานแบบเป็นทีม โดยการท างานดว้ยคุณธรรมจริยธรรม 
จะช่วยใหบ้ริษทัฯเป็นท่ีสนใจแก่ผูมี้ความรู้ ความสามารถมืออาชีพและมีคุณธรรม 

 บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการใหผ้ลตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีแข่งขนัไดต้ามความรู้ความสามารถ การให้ผลตอบแทนพิเศษ (โบนสั) ตามผลงานท่ี
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

 บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ให้สิทธิในการซ้ือหุ้นระยะยาวแก่
คณะผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ รู้สึกร่วมเป็นเจา้ของ และ
ท างานใหบ้ริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ความเส่ียงจากการรับจ้างบริหารงานโรงแรม  มีแนวทางในการบริหาร      
ความเส่ียง ดงัน้ี 
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 บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) มีการจดัท าสัญญารับจ้างบริหารท่ีมี
เง่ือนไขรัดกุมมากข้ึน เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายจากการท่ีคู่สัญญายกเลิกสัญญารับจา้ง
บริหารก่อนก าหนด 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) วางแผนงานการสร้างเคร่ืองหมายการคา้
ให้แข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลก เน่ืองจากเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัท่ีเป็นของไทย ยงัมี
ความแขง็แกร่งนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัเคร่ืองหมายการคา้ของต่างชาติท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมทัว่โลก 

 บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) มีการเพิ่มกิจกรรมและการลงทุน
ทางดา้นการตลาด โดยไทการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ทั้งส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ และวิทย ุ
รวมทั้ งส่ือออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ งยงัสร้างเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทด้านการ
รับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) มีการพฒันาระบบการจดัการช่องทาง
การจ าหน่าย เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดผ่านตวัแทนขายออนไลน์และการส่งขอ้มูลข่าวสาร
ทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากน้ียงัได้ท าการติดตั้งระบบใหม่ส าหรับการ
ส ารองห้องพกัและระบบจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นการตลาด
และการขาย 

3) ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ มีแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
ดงัน้ี 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนควบคู่กนั เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของการลงทุน โดยท าการวา่จา้งบริษทัท่ี
ปรึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและมีความช านาญในแต่ละด้านให้เข้ามาศึกษาข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนจะน าผลการศึกษามาประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในแต่ละโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการลงทุน
ต่างๆ ใหผ้ลตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถเพิ่มมูลค่าโดยรวมใหก้บับริษทัได ้

4) ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ มีแนวทางในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์และ

การบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากน้ี 
เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันกับนโยบายการขยายธุรกิจมากยิ่งข้ึน บริษัทจึงได้
ปรับเปล่ียนโครงสร้างสายงาน และสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ทั้ง
จากในและต่างประเทศ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของส่วนกลางและโรงแรมใหดี้ข้ึน 
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 บริษทั ดิ เอราวญั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไม่มีนโยบายในการบริหารกิจการ
ด้วยตนเอง แต่มีนโยบายในการกระจายความเส่ียงโดยคัดเลือกแบรนด์และบริษัทผูบ้ริหารท่ี
แตกต่างกัน โดยจะว่าจ้างบริษัทผู ้บริหารโรงแรมระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีช่ือเสียง 
ประสบการณ์  มีระบบงานและความช านาญในตลาดแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม สัญญาจา้ง
บริหารเป็นสัญญาระยะยาวจึงอาจมีความเส่ียงท่ีช่ือเสียงของแบรนด์ หรือความสามารถในการ
แข่งขนัในระดบัสากลลดลงในระหวา่งช่วงสัญญา และอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานโรงแรมของ
บริษทัฯได ้บริษทัฯจึงก าหนดเง่ือนไขในสัญญาจา้งบริหารท่ีสามารถยกเลิกสัญญาจา้งบริหารได ้
หากความสามารถของผูบ้ริหารโรงแรมส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการโรงแรมของบริษทั
ฯ อย่างมีนัยส าคญัและต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทัฯ สามารถจดัหาบริษทัผูบ้ริหารท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนมา
บริหารแทนได ้

5) ความเส่ียงจากการขาดการควบคุมภายในท่ีรัดกุม  มีแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียง ดงัน้ี 

 บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้มีการใช้
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั สตาร์วดู โฮเตล็ แอนด์  รีสอร์ท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์
ในการบริหารงานโรงแรมในระดบัโลก และมีการตรวจสอบภายในโรงแรมในเครือเป็นประจ าทุกๆ 
ปี    เพื่อบ่งช้ีประเด็นท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองการควบคุมภายในให้ผูบ้ริหารได้ท าการแก้ไขและ
ติดตามประเมินผล นอกจากน้ียงัจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคอยก ากบัดูแลกิจการ และ
มอบหมายให้ผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทท าการสอบทานข้อมูลทางบัญชีในเร่ืองท่ีกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรในแต่ละปี  
 
2.2 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 รณชิต  มหัทธนะพฤทธ์ิ (2551) กล่าววา่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมไทยมีความต่ืนตวั และเร่ิมน า
วิธีการจดัการความเส่ียงไปใช้บางส่วนตามความเหมาะสมของโรงแรมแต่ละแห่ง แต่ยงัไม่เป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจนและมีปัญหาการขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความเส่ียง ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความ
เขา้ใจเร่ืองน้ีไม่ทราบวา่จะเร่ิมท าอะไรก่อนเพราะเป็นส่ิงใหม่ส าหรับธุรกิจโรงแรมไทยปัญหาการ
น าการจดัการความเส่ียงมาใชใ้นธุรกิจโรงแรมไทยปัญหาหน่ึงท่ีส าคญั คือ ปัญหาการประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมไทย การจดัรูปแบบการจดัการความเส่ียง
ของแต่ละองค์การ พฒันาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านโรงแรม
เครือข่ายท่ีเขา้มารับจา้งบริหารโรงแรมในประเทศไทย และมีเพียงโรงแรมเครือข่ายไทยขนาดใหญ่
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ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยบางแห่งท่ีมีการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญให้วางระบบ
การจดัการความเส่ียงขององคก์ารตามแนวทาง COSO 

ธรรมรงค์ สุวรรณนิกรกุล (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัการควบคุมภายในตาม
แนวคิด COSO ERM ท่ีมีผลต่อระดบัความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เพื่อท าการศึกษาถึงระดบัความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานในมุมมอง
ของนักบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใช้ระบบการควบคุม
ภายในตามแนวคิด COSO ERM รวมไปถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของพนกังานบญัชีท่ี
มีต่อการด าเนินงานของบริษัทและศึกษาถึงส่ิงท่ีพนักงานบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาดหวงัจากระบบการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ERM ท่ีดี  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนกังานบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์พบวา่ ระบบการควบคุมภายในตามแนวคิด 
COSO ERM ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในทางบวก ขณะท่ีขนาดบริษทัไม่ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่ิงท่ีพนกังานบญัชีระบุวา่จะช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การได้รับความสนับสนุนจากองค์กร
อย่างจริงจงั และการได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ในขณะท่ีการออกกฎบงัคบัใช้นั้นมี
ประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด ส่ิงอ่ืนๆท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพ คือ 
ควรให้ความรู้ทั้งระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงของบริษทั รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานมีส่วนร่วม เข้าใจ และเห็นความส าคัญของระบบ ต้องมีระบบการส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์ในองค์กรท่ีดี และการท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญัและปฏิบติัอย่างจริงจงั การได้รับ
การสนบัสนุนจากองคก์รอยา่งจริงจงั และการไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทุกคน เป็นส่ิงท่ีช่วย
ให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพ และส่ิงท่ีนักบญัชีคาดหวงัจากบริษทัท่ีมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี คือ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

 
2.3 กรอบแนวคิด 
 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดดา้นการบริหารความเส่ียง
โดยใช้ COSO: ERM (The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission : 
Enterprise Risk Management) และการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ผูศึ้กษาจึงได้น าแนวคิด
ทฤษฎีดงักล่าวมาท าการศึกษาการบริหารความเส่ียงของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยพิจารณา



 

22 

เลือก ขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร และระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

1. การบริหารความเส่ียงโดยใช้แนวคิด COSO : ERM (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Tradeway Commission : Enterprise Risk Management) มี  8 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1.1 สภาพแวดลอ้มภายใน 
1.2 การก าหนดวตัถุประสงค ์
1.3 การระบุเหตุการณ์ 
1.4 การประเมินความเส่ียง 
1.5 การตอบสนองความเส่ียง 
1.6 กิจกรรมการควบคุม 
1.7 สารสนเทศและการส่ือสาร 
1.8 การติดตามผล 

2. การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ประกอบดว้ยการบริหารความเส่ียงของ
แหล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 2.1 การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร 
 2.2 การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 2.3 การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี

2.4 การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก 
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กรอบแนวคิดการศึกษาการบริหารความเส่ียงของโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาการบริหารความเส่ียงของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

การบริหารความเส่ียงของโรงแรมใน
จงัหวดัเชียงใหม ่

การบริหารความเส่ี ยงโดยใช้แนวคิด 
COSO : ERM มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มภายใน 
2. การก าหนดวตัถุประสงค ์
3. การระบุเหตุการณ์ 
4. การประเมินความเส่ียง 
5. การตอบสนองความเส่ียง 
6. กิจกรรมการควบคุม 
7. สารสนเทศและการส่ือสาร 
8. การติดตามผล 

การบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ 

การบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากบุคลากร 

การบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

การบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากการใชเ้ทคโนโลยี 

การบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากเหตุการณ์ภายนอก 


