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บทที ่4 

 
ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ 

 
การศึกษาเร่ืองการบริหารความเส่ียงของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่น้ีเก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามจาก ผูจ้ดัการทัว่ไปหรือผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
จ านวน 183 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการส่งแบบสอบถาม โดยมีแบบสอบถามท่ีได้รับการ
ตอบกลบัทั้งส้ิน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.50 จากนั้นจึงท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูศึ้กษาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งขอ้มูล
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต  าแหน่งงานใน
องค์กรความสัมพนัธ์ของผูต้อบแบบสอบถามกับกิจการ ประเภทของกิจการ จ านวนพนักงาน
ประจ า ทุนจดทะเบียนของกิจการ มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ยอดขายรวมต่อปีในปีท่ีผา่นมา ผล
ก าไรสุทธิ และจ านวนปีในการด าเนินกิจการ (ตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 11 ) 

ส่วนที ่2  ข้ อ มู ล ด้ านการบ ริห ารความ เส่ี ยงตามแนวคิดของ COSO ERM ได้แ ก่ 
สภาพแวดล้อมภายใน การก าหนดวตัถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเส่ียง การ
ตอบสนองความเส่ียง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามผล (ตารางท่ี 12 
ถึง ตารางท่ี 47 ) 

ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากบุคลากร (People Risk) การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Process Risk) การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) 
และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) (ตารางท่ี 48 ถึง ตารางท่ี 67) 
 ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

แสดงผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายตามล าดบั ดงัน้ี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กร (ตารางที ่1-11) 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 68 48.57  
หญิง 72 51.43  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.43 และเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 48.57 

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 24 17.14  
31 – 40 ปี 60 42.86  
41 – 50 ปี 30 21.43  
มากกวา่ 50 ปี 26 18.57  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.86 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.43 และมีอายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.57 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
ประธานบริษทั 6          4.28  
กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 39 27.86  
ผูจ้ดัการฝ่าย 95 67.86  

รวม 140 100.00  
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นผูจ้ดัการฝ่ายใน
องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมามีต าแหน่งงานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/หุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ 27.86 และมีต าแหน่งงานประธานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 4.28 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพเก่ียวกบั  
    ความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ของผูต้อบแบบสอบถามกบักิจการ 

สถานภาพเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกบักจิการ 

จ านวน ร้อยละ 

เป็นผูบ้ริหารกิจการโดยไม่ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการ   119 85.00  
เป็นผูบ้ริหารกิจการและเป็นเจา้ของกิจการ   21 15.00  

รวม  140 100.00  
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารกิจการโดยไม่ได้เป็น
เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาเป็นผูบ้ริหารกิจการและเป็นเจา้ของกิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของกิจการ 

ประเภทของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
กิจการเจา้ของคนเดียว 32 22.86  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 10 7.14  
บริษทัจ ากดั 96 68.57  
บริษทัมหาชนจ ากดั 2 1.43  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัจ ากดั คิดเป็นร้อยละ 68.57 รองลงมาเป็นกิจการ
เจา้ของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 22.86 และเป็นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิดเป็นร้อยละ 7.14 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า
    ทั้งหมด 

ขนาดของพนักงานประจ า จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 50 คน 66 47.14  
51 – 100 คน 11 7.86  
101 - 150 คน 53 37.86  
มากกวา่ 151 คน 10 7.14  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า กิจการส่วนใหญ่มีขนาดของพนักงานประจ าไม่เกิน 50 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 47.14 รองลงมามีขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน คน คิดเป็นร้อยละ 37.86 และมี
ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 

ทุนจดทะเบียนของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 33 23.57  
5 – 30 ลา้นบาท  58 41.43  
เกิน 30 ลา้นบาท  49 35.00  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 7 พบวา่ กิจการส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 5-30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.43 
รองลงมากิจการมีทุนจดทะเบียนเกิน 30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน   
5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.57 ตามล าดบั 
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ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามมูลค่าของสินทรัพยร์วม 

มูลค่าของสินทรัพย์รวม ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 26 18.57  
51 – 100 ลา้นบาท 26           18.57  
101 – 150 ลา้นบาท 15 10.72  
มากกวา่ 151 ลา้นบาท 73 52.14  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ กิจการส่วนใหญ่มีมูลค่าของสินทรัพยร์วม เกิน 151 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.14 รองลงมาคือ สินทรัพยร์วมไม่เกิน 50 ลา้นบาท และ 51-100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
18.57 และสินทรัพยร์วม 101-150 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.72 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามยอดขายรวมต่อปี 

ยอดขายรวม ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 15 10.72  
6 – 10 ลา้นบาท 32          22.86  
11 – 15 ลา้นบาท 8 5.71  
16 – 20 ลา้นบาท 18 12.86  
21 – 30 ลา้นบาท 17 12.14  
เกิน 30 ลา้นบาท 50 35.71  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ กิจการส่วนใหญ่มียอดขายรวมต่อปี เกิน 30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
35.71 รองลงมาคือ ยอดขายรวมต่อปี 6-10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.86 และยอดขายรวมต่อปี      
16-20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่10 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามก าไรสุทธิหลงัภาษี 

ก าไรสุทธิหลงัภาษ ี ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 19 13.57  
1 – 5 ลา้นบาท 40          28.57  
6 – 10 ลา้นบาท 40 28.57  
11 – 15 ลา้นบาท 6 4.30  
16 – 20 ลา้นบาท - -  
21 – 30 ลา้นบาท 10 7.14  
31 – 40 ลา้นบาท 8 5.71  
41 – 50 ลา้นบาท 12 8.57  
เกิน 50 ลา้นบาท 5 3.57  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า กิจการส่วนใหญ่มีก าไรสุทธิหลงัภาษี จ  านวน 1-5 ล้านบาท และ
จ านวน 6-10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ ก าไรสุทธิหลงัภาษี ไม่เกิน 1 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 13.57 และก าไรสุทธิหลงัภาษี จ  านวน 41-50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.57 ตามล าดบั 

  
ตารางที ่11 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินงาน
      ของกิจการตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั 

ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ปี 14 10.00  
5 – 10 ปี  42 30.00  
มากกวา่ 10 ปี  84 60.00  

รวม 140 100.00  
 

จากตารางท่ี 11 พบว่า กิจการส่วนใหญ่มีระยะเวลาการด าเนินงาน มากกว่า 10 ปี คิดเป็น   
ร้อยละ 60.00 รองลงมากิจการมีระยะเวลาการด าเนินงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมี
ระยะเวลาการด าเนินงาน ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM (ตารางที ่12 ถึง 47) 
 

4.2.1 การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ (ตารางที่ 12       
ถึง  20 ) 
  ในส่วนการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ประกอบด้วย ระดบั
การปฏิบติัการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
ERM 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายใน การก าหนดวตัถุประสงค ์การระบุเหตุการณ์ การ
ประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และ
การติดตามผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) สภาพแวดล้อมภายใน 
 
ตารางที ่12 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดลอ้มใน 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉ
ลีย่ 
(แปล
ผล) 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านว
น 

(ร้อย
ละ) 

1. ผูบ้ริหารมีการน าระบบการบริหาร
ความเส่ียงเขา้มาใชง้านในองคก์ร 

11 44 70 9 6 140 3.32  

(7.86) (31.43) (50.00) (6.43) (4.29) 
(100.0

0) 
(ปาน
กลาง) 

2. มีการจดัโครงสร้างการบริหารของ
องคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

28 50 51 8 3 140 3.66 

(20.00) (35.71) (36.43) (5.71) (2.14) 
(100.0

0) 
(มาก) 

3. มีการก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงท่ีชดัเจน 

10 53 58 16 3 140 3.36 

(7.14) (37.86) (41.43) (11.43) (2.14) 
(100.0

0) 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่12 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. มีการก าหนด
นโยบายและวธีิการ
บริหารงานบุคคลใน
เร่ืองความซ่ือสตัยแ์ละ
จริยธรรม 

51 54 33 2 - 140 4.10 

(36.43) (38.57) (23.57) (1.43) - (100.00) (มาก) 

5. มีการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือ
ในการท างานใหมี้
บรรยากาศท่ีดี เนน้การ
ท างานแบบเป็นทีม 

53 50 32 5 - 140 4.08 

(37.86) (35.71) (22.86) (3.57) - (100.00) (มาก) 

6. มีการจดัตั้งแผนก
บริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงข้ึนใน
องคก์ร 

8 53 53 15 11 140 3.23 

(5.71) (37.86) (37.86) (10.71) (7.86) (100.00) 
(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม สภาพแวดล้อมภายใน 3.63 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ มาก 
  
 จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดล้อม
ภายใน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 โดยกิจการท่ีมีการก าหนดนโยบายและวิธีการ
บริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการ
ท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เน้นการท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  มีระดบัการปฏิบติัอยู่
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ในระดับมาก  และกิจการท่ี มีการจัดโครงสร้างการบริหารขององค์กรท่ีชัดเจนเพื่ อส ร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   2) การก าหนดวตัถุประสงค์ 
 
ตารางที ่13 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์

การก าหนด
วตัถุประสงค์ 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการก าหนด
เป้าหมายของแต่ละ
แผนกในโรงแรมท่ี
ชดัเจน 

31 58 40 11 - 140 3.78 

           
(22.14) 

           
(41.43) 

           
(28.57) 

             
(7.86) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

2. มีการก าหนด
วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย 

25 63 44 8 - 140 3.75 

           
(17.86) 

           
(45.00) 

           
(31.43) 

             
(5.71) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

3. มีการระบุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

27 50 49 8 6 140 3.60 

           
(19.29) 

           
(35.71) 

           
(35.00) 

             
(5.71) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม การก าหนดวตัถุประสงค์ 3.71 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ (มาก) 
  

 จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนด
วตัถุประสงค์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 โดยกิจการท่ีมีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละ
แผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.75  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และกิจการท่ีมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การระบุเหตุการณ์ 
 
ตารางที ่14 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ 

การระบุเหตกุารณ์ 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ใหมี้ความทนัสมยั 
สอดคลอ้งกนัในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กนั 

27 66 37 7 3 140 3.76 

     
(19.29) 

         
(47.14) 

         
(26.43) 

           
(5.00) 

           
(2.14) 

       
(100.00) 

 
(มาก) 

2. มีการปรับปรุงและ
เพ่ิมจุดแขง็ของโรงแรม
อยา่งต่อเน่ือง 

27 65 45 - 3 140 3.81 

           
(19.29) 

           
(46.43) 

           
(32.14) 

 -  
             

(2.14) 
         

(100.00) 
(มาก) 

3. มีการทบทวน 
วางแผนกลยทุธ์และ
การบริหารจดัการให้
สอดคลอ้งกบัภาวะ
ตลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของโรงแรม 

31 68 29 9 3 140 3.82 

           
(22.14) 

           
(48.57) 

           
(20.71) 

             
(6.43) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(มาก) 
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ตารางที ่14 (ต่อ) 

การระบุเหตกุารณ์ 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. มีนโยบายในการ
ปรับปรุงและพฒันา
โรงแรมอยูเ่ป็นระยะ 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ
โรงแรมใหส้ามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนั
ได ้

38 68 28 3 3 140 3.96 

           
(27.14) 

           
(48.57) 

           
(20.00) 

             
(2.14) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(มาก) 

5. มีการระบุเง่ือนไข
ในสญัญาจา้ง
บริหารงานโรงแรมท่ี
สามารถยกเลิก
สญัญาไดห้าก
ความสามารถของ
ผูบ้ริหารส่ง
ผลกระทบทางลบต่อ
ผลประกอบการของ
โรงแรม 

25 43 52 5 15 140 3.41 

           
(17.86) 

           
(30.71) 

           
(37.14) 

             
(3.57) 

           
(10.71) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม การระบุเหตกุารณ์ 3.75 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 โดยกิจการท่ีมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยู่
เป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96  มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการทบทวน 
วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และกิจการท่ีมีการ
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ปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 
   4) การประเมินความเส่ียง 
 
ตารางที ่15 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความเส่ียง 

การประเมนิความเส่ียง 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิงท่ี
จะท าใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ี
อาจจะท าใหไ้ม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์

8 64 51 11 6 140 3.41 

             
(5.71) 

           
(45.71) 

           
(36.43) 

             
(7.86) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

2. มีการวเิคราะห์เหตุการณ์
ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากความผนัผวน
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

9 73 42 10 6 140 3.49 

             
(6.43) 

           
(52.14) 

           
(30.00) 

             
(7.14) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

3. มีการประเมินความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ี
โรงแรมมีการกูย้มืเงินจาก
สถาบนัการเงินและมีการ
ก าหนดวธีิการจดัการกบั
ความเส่ียงดงักล่าวท่ี
เหมาะสม 

12 48 45 18 17 140 3.14 

             
(8.57) 

           
(34.29) 

           
(32.14) 

           
(12.86) 

           
(12.14) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม การประเมนิความเส่ียง 3.35 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ 
(ปาน
กลาง) 
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 จากตารางท่ี 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความ
เส่ียง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 โดยกิจการท่ีมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียง
และผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการมุ่งเน้น
คน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41  มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และกิจการท่ีมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ี
โรงแรมมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ี
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   5) การตอบสนองความเส่ียง 
 
ตารางที ่16 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง 

การตอบสนองความ
เส่ียง 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการปรับปรุงระบบ
ป้องกนัไฟ ระบบรักษา
ความปลอดภยัใน
โรงแรม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และน ้ าประปาท่ีจ าเป็น
ต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 

32 84 18 6 - 140 4.01 

           
(22.86) 

           
(60.00) 

           
(12.86) 

             
(4.29) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

2. มีการท าสญัญา
ป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนหรือ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน 

21 38 55 17 9 140 3.32 

           
(15.00) 

           
(27.14) 

           
(39.29) 

           
(12.14) 

             
(6.43) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่16 (ต่อ) 

การตอบสนองความ
เส่ียง 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. โรงแรมมีนโยบาย
ในการวา่จา้งบริษทั
ผูบ้ริหารโรงแรมระดบั
นานาชาติ 

22 25 30 16 47 140 2.71 

           
(15.71) 

           
(17.86) 

           
(21.43) 

           
(11.43) 

           
(33.57) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

4. มีการสรรหา
บุคลากรในระดบั
บริหารท่ีมีคุณวฒิุและ
ประสบการณ์ เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม 

26 43 36 12 23 140 3.26 

           
(18.57) 

           
(30.71) 

           
(25.71) 

             
(8.57) 

           
(16.43) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม การตอบสนองความเส่ียง 3.33 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ 
(ปาน
กลาง) 

 

 จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความ
เส่ียง อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 โดยกิจการท่ีมีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ 
ระบบรักษาความปลอดภยัในโรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อ
การให้บริการลูกคา้ มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทาง
การเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และกิจการท่ีมีการสรร
หาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวฒิุและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของ
โรงแรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   6) กจิกรรมการควบคุม 
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ตารางที ่17 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 

กจิกรรมการควบคุม 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการก าหนด
ระเบียบวธีิปฏิบติั
เก่ียวกบัการควบคุมแต่
ละกิจกรรมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

16 57 46 12 9 140 3.42 

           
(11.43) 

           
(40.71) 

           
(32.86) 

             
(8.57) 

             
(6.43) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

2. มีการระบุอยา่ง
ชดัเจนถึงหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของ
บุคลากร 

29 66 37 2 6 140 3.79 

           
(20.71) 

           
(47.14) 

           
(26.43) 

             
(1.43) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(มาก) 

3. มีการปรับปรุง
โรงแรมใหมี้ความ
ทนัสมยัและอ านวย
ความสะดวกสบาย
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

26 54 55 2 3 140 3.70 

           
(18.57) 

           
(38.57) 

           
(39.29) 

             
(1.43) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(มาก) 

4. มีมาตรการลดความ
เส่ียงดว้ยการซกัซอ้ม
แผนฉุกเฉิน 

23 36 55 17 9 140 3.34 

           
(16.43) 

           
(25.71) 

           
(39.29) 

           
(12.14) 

             
(6.43) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่17 (ต่อ) 

กจิกรรมการควบคุม 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. มีการรักษาระดบั
อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่
เกิน 1 : 1 และท า
สญัญาประกนัความ
เส่ียงจากดอกเบ้ียขาข้ึน 

13 38 54 18 17 140 3.09 

             
(9.29) 

           
(27.14) 

           
(38.57) 

           
(12.86) 

           
(12.14) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม กจิกรรมการควบคุม 3.47 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ 
(ปาน
กลาง) 

 

 จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 โดยกิจการท่ีมีการระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากร มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความทันสมัยและอ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และกิจการท่ีมี
การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.42  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   7) สารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางที ่18 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร 

สารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการใชทุ้กช่องทางการ
ส่ือสารเก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียงถึงบุคลากร
ภายในอยา่งทัว่ถึง 

18 50 55 8 9 140 3.43 

           
(12.86) 

           
(35.71) 

           
(39.29) 

             
(5.71) 

             
(6.43) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

2. มีการก าหนดวธีิปฏิบติั
ในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งหน่วยงานอยา่งมี
ประสิทธิผล เช่น การ
ประชุมทุกเดือน, 
หนงัสือเวยีน 

29 53 30 22 6 140 3.55 

           
(20.71) 

           
(37.86) 

           
(21.43) 

           
(15.71) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(มาก) 

3. มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศท่ีจ าเป็นใหเ้ป็น
ปัจจุบนัทนัเหตุการณ์ 

18 57 41 21 3 140 3.47 

           
(12.86) 

           
(40.71) 

           
(29.29) 

           
(15.00) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

4. มีระบบสารสนเทศและ
การรายงานท่ีเหมาะสม
ทนัสมยัส าหรับการบริหาร
และการตดัสินใจของฝ่าย
บริหาร 

16 55 45 21 3 140 3.43 

          
                   
-    

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่18 (ต่อ) 

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. มีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

25 51 49 9 6 140 3.57 
           

(17.86) 
           

(36.43) 
           

(35.00) 
             

(6.43) 
             

(4.29) 
         

(100.00) 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม สารสนเทศและการส่ือสาร 3.49 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ 
(ปาน
กลาง) 

 

 จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 โดยกิจการท่ีมีระบบการจดัเก็บข้อมูลเป็น
ปัจจุบนั มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
คือ กิจการท่ีมีการก าหนดวิธีปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล เช่น 
การประชุมทุกเดือน, หนงัสือเวียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และ
กิจการท่ีมีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบนัทนัเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47  
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   8) การติดตามผล 
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ตารางที ่19 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล 

การตดิตามผล 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการประเมินผล
วธีิการจดัการความ
เส่ียง 

16 33 65 20 6 140 3.24 

           
(11.43) 

           
(23.57) 

           
(46.43) 

           
(14.29) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

2. มีการรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงโดย
ผูรั้บผดิชอบบริหาร
ความเส่ียง 

16 39 56 23 6 140 3.26 

           
(11.43) 

           
(27.86) 

           
(40.00) 

           
(16.43) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

3. การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้

35 49 51 5 - 140 3.81 

           
(25.00) 

           
(35.00) 

           
(36.43) 

             
(3.57) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม การตดิตามผล 3.44 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ 
(ปาน
กลาง) 

  

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 โดยกิจการท่ีมีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งเช่ือถือได ้ มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และกิจการท่ีมีการประเมินผลวิธีการ
จดัการความเส่ียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   9) สรุปการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวม   
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ตารางที ่20 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องคป์ระกอบ 

การบริหารความเส่ียง 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1. สภาพแวดลอ้มภายใน 
3.63 

(มาก) 

2. การก าหนดวตัถุประสงค ์
3.71 

(มาก) 

3. การระบุเหตุการณ์ 
3.75 

(มาก) 

4. การประเมินความเส่ียง 
3.35 

(ปานกลาง) 

5. การตอบสนองความเส่ียง 
3.33 

(ปานกลาง) 

6. กิจกรรมการควบคุม 
3.47 

(ปานกลาง) 

7. สารสนเทศและการส่ือสาร 
3.49 

(ปานกลาง) 

8. การติดตามผล 
3.44 

(ปานกลาง) 
ค่าเฉลีย่รวม 3.53 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องคป์ระกอบโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 โดยการระบุเหตุการณ์ มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.75 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.71 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และสภาพแวดลอ้มภายใน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 4.2.2 การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM จ าแนกตามกลุ่ ม ผู้ตอบ
แบบสอบถามและองค์กร (ตารางที ่21 ถึง 47 ) 
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  ในส่วนการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ประกอบด้วย ระดบั
การปฏิบติัการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
ERM 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายใน การก าหนดวตัถุประสงค ์การระบุเหตุการณ์ การ
ประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และ
การติดตามผล โดยจ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและองค์กรในส่วนท่ี 1 คือ 
ขนาดของพนักงานประจ า มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร และระยะเวลาในการด าเนินกิจการของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มาอธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัค่าเฉล่ีย เน่ืองจากจ านวนพนกังานประจ า
ทั้งหมด มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร และระยะเวลาในการด าเนินกิจการท่ีแตกต่างกนัยอ่มส่งผล
กระทบต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงของกิจการ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  4.2.2.1 การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM  จ าแนกตามขนาด
ของพนักงานประจ า (ตารางที ่21 ถึง 29) 

1) สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ตารางที ่21 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดลอ้มภายใน จ าแนก
      ตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

สภาพแวดล้อมภายใน 

จ านวนพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ผูบ้ริหารมีการน า
ระบบการบริหารความ
เส่ียงเขา้มาใชง้านใน
องคก์ร 

3.09 3.18 3.49 4.10 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่21 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2. มีการจดัโครงสร้าง
การบริหารขององคก์รท่ี
ชดัเจนเพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

3.59 3.73 3.68 3.90 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการก าหนด
นโยบายการบริหาร
ความเส่ียงท่ีชดัเจน 

3.24 3.45 3.40 3.90 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4. มีการก าหนด
นโยบายและวธีิการ
บริหารงานบุคคลใน
เร่ืองความซ่ือสตัยแ์ละ
จริยธรรม 

4.09 4.73 3.91 4.50 4.10 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5. มีการสร้างวฒันธรรม
องคก์รท่ีเอ้ือในการ
ท างานใหมี้บรรยากาศท่ี
ดี เนน้การท างานแบบ
เป็นทีม 

4.06 5.00 3.83 4.50 4.08 

(มาก) มากท่ีสุด (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

6. มีการจดัตั้งแผนก
บริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงข้ึนในองคก์ร 

2.91 3.18 3.38 4.60 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.50 3.88 3.61 4.25 3.63 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดล้อม
ภายใน จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
 ขนาดของพนักงานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.09 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เนน้การท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 4.06 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการจดัโครงสร้างการบริหารขององคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.59 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดลอ้มภายใน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เนน้การท างาน
แบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 5.00 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการก าหนด
นโยบายและวธีิการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.73 มีระดบัการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีการจดัโครงสร้างการบริหารขององค์กรท่ีชัดเจนเพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.91 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เนน้การท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 3.83 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการจดัโครงสร้างการบริหารขององคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.68 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนกังานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบั มาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัตั้งแผนกบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงข้ึนในองค์กร มีค่าเฉล่ีย 4.60 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการ
ก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม และมีการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เนน้การท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 4.50 
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มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผูบ้ริหารมีการน าระบบการบริหารความเส่ียงเขา้มาใช้
งานในองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   2) การก าหนดวตัถุประสงค์ 
 
ตารางที ่22 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์       
      จ  าแนกตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

การก าหนด
วตัถุประสงค์ 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการก าหนด
เป้าหมายของแต่ละ
แผนกในโรงแรมท่ี
ชดัเจน 

3.58 4.00 3.85 4.50 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2. มีการก าหนด
วตัถุประสงคส์อดคลอ้ง
กบัเป้าหมาย 

3.53 4.00 3.91 4.10 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการระบุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

3.00 4.00 3.74 4.40 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.47 4.00 3.83 4.33 3.71 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนด
วตัถุประสงค ์จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
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 ขนาดของพนักงานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค์ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 
3.58 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับ
เป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีการระบุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ มีการ
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชัดเจน มีการก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับ
เป้าหมาย และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค์ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดวตัถุประสงค์สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.91 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ี
ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.85 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.74 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค์ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 
4.50 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การระบุเหตุการณ์ 
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ตารางที ่23 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ จ าแนกตาม
      ขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

การระบุเหตกุารณ์ 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ใหมี้ความทนัสมยั 
สอดคลอ้งกนัในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กนั 

3.70 4.00 3.74 4.10 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการปรับปรุงและ
เพ่ิมจุดแขง็ของโรงแรม
อยา่งต่อเน่ือง 

3.74 4.00 3.75 4.30 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการทบทวน 
วางแผนกลยทุธ์และการ
บริหารจดัการให้
สอดคลอ้งกบัภาวะ
ตลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของโรงแรม 

3.61 4.00 3.96 4.30 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. มีนโยบายในการ
ปรับปรุงและพฒันา
โรงแรมอยูเ่ป็นระยะ 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ
โรงแรมใหส้ามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้

3.71 4.27 4.15 4.30 3.96 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่23 (ต่อ) 

การระบุเหตกุารณ์ 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. มีการระบุเง่ือนไขใน
สญัญาจา้งบริหารงาน
โรงแรมท่ีสามารถ
ยกเลิกสญัญาไดห้าก
ความสามารถของ
ผูบ้ริหารส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผล
ประกอบการของ
โรงแรม 

3.03 4.00 3.58 4.40 3.41 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.56 4.05 3.84 4.28 3.75 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ 
จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
 ขนาดของพนักงานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.74 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็น
ระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 3.71 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยู่ในระดับมาก และมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มีความทนัสมยั  สอดคล้องกนัในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.05 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ไดแ้ก่ มีนโยบายใน
การปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยู่เป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบั
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คู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 4.27 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกนัในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั มีการปรับปรุงและเพิ่มจุด
แข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง มีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้ง
กบัภาวะตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม และมีการระบุเง่ือนไขในสัญญา
จา้งบริหารงานโรงแรมท่ีสามารถยกเลิกสัญญาไดห้ากความสามารถของผูบ้ริหารส่งผลกระทบทาง
ลบต่อผลประกอบการของโรงแรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 4.15 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา คือ มีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.96 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
และมีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.75 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการระบุเง่ือนไขในสัญญาจา้งบริหารงานโรงแรมท่ีสามารถยกเลิกสัญญาได้
หากความสามารถของผูบ้ริหารส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 4.40 
มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่าง
ต่อเน่ือง มีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยู่เป็น
ระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 4.30 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยู่ในระดับมาก และมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มีความทนัสมยั  สอดคล้องกนัในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   4) การประเมินความเส่ียง 
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ตารางที ่24 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความเส่ียง จ าแนก
      ตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

การประเมนิความเส่ียง 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิง
ท่ีจะท าใหเ้กิดเหตุการณ์
ท่ีอาจจะท าใหไ้ม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์

3.23 3.18 3.55 4.10 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2. มีการวเิคราะห์
เหตุการณ์ความเส่ียง
และผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากความผนัผวนของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3.26 3.45 3.68 4.10 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3. มีการประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การท่ีโรงแรมมีการกูย้มื
เงินจากสถาบนัการเงิน
และมีการก าหนดวธีิการ
จดัการกบัความเส่ียง
ดงักล่าวท่ีเหมาะสม 

2.77 2.64 3.53 4.10 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.09 3.09 3.58 4.10 3.35 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความ
เส่ียง จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
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 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบัติในเร่ือง การประเมินความเส่ียง ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความ
ผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.26 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมา คือ มีการมุ่งเน้นคน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์มี
ค่าเฉล่ีย 3.23 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การท่ีโรงแรมมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกับความเส่ียง
ดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.77 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ขนาดของพนักงานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความเส่ียง ไดแ้ก่ มี
การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.45 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการมุ่งเนน้คน้หา
ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 3.18 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.64 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความเส่ียง ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความ
ผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.68 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.55 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกับความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความเส่ียง ไดแ้ก่ มี
การมุ่งเน้นคน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีการวิเคราะห์
เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และมีการ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีการ



 

57 

ก าหนดวิธีการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 
   5) การตอบสนองความเส่ียง 
 
ตารางที ่25 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง        
      จ  าแนกตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

การตอบสนองความ
เส่ียง 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการปรับปรุงระบบ
ป้องกนัไฟ ระบบรักษา
ความปลอดภยัใน
โรงแรม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และน ้ าประปาท่ีจ าเป็น
ต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 

4.06 4.18 3.81 4.60 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2. มีการท าสญัญา
ป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนหรือ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน 

2.95 3.45 3.55 4.40 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3. โรงแรมมีนโยบายใน
การวา่จา้งบริษทั
ผูบ้ริหารโรงแรมระดบั
นานาชาติ 

1.77 3.18 3.53 4.00 2.71 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 



 

58 

ตารางที ่25 (ต่อ) 

การตอบสนองความ
เส่ียง 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. มีการสรรหาบุคลากร
ในระดบับริหารท่ีมี
คุณวฒิุและ
ประสบการณ์ เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม 

2.47 4.00 3.91 4.30 3.26 

(นอ้ย) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.81 3.70 3.70 4.33 3.33 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความ
เส่ียง จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกันไฟ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
โรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
4.06 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 2.95 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
และมีการสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 2.47 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง ไดแ้ก่ มีการ
ปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยัในโรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.18 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา คือ มีการสรรหาบุคลากรในระดับบริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดับ
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มาตรฐานการบริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการ
ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.45 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของโรงแรม  มีค่าเฉล่ีย 3.91 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยัในโรงแรม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.81 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือ
ทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.55 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกันไฟ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
โรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
4.60 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
และมีการสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 4.30 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   6) กจิกรรมการควบคุม 
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ตารางที ่26 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม จ าแนก 
      ตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

กจิกรรมการควบคุม 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการก าหนดระเบียบ
วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ควบคุมแต่ละกิจกรรม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.00 4.00 3.60 4.60 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

2. มีการระบุอยา่งชดัเจน
ถึงหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากร 

3.58 4.00 3.85 4.60 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3. มีการปรับปรุง
โรงแรมใหมี้ความ
ทนัสมยัและอ านวย
ความสะดวกสบาย
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.39 4.55 3.85 4.00 3.70 

(ปานกลาง) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. มีมาตรการลดความ
เส่ียงดว้ยการซกัซอ้ม
แผนฉุกเฉิน 

2.94 3.45 3.60 4.40 3.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่26 (ต่อ) 

กจิกรรมการควบคุม 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. มีการรักษาระดบั
อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 
1 : 1 และท าสญัญา
ประกนัความเส่ียงจาก
ดอกเบ้ียขาข้ึน 

2.64 3.45 3.38 4.10 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.11 3.89 3.66 4.34 3.47 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 
จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการระบุอยา่งชดัเจนถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.58 
มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความทนัสมยัและ
อ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.39 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมี
การก าหนดระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.00 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงโรงแรมใหมี้ความทนัสมยัและอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ีย 4.55 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติั
เก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการระบุอยา่งชดัเจนถึงหน้าท่ีความ
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รับผิดชอบของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีมาตรการลดความ
เส่ียงดว้ยการซกัซ้อมแผนฉุกเฉิน และมีการรักษาระดบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 
1 : 1 และท าสัญญาประกนัความเส่ียงจากดอกเบ้ียขาข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.45 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีการระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร และมีการ
ปรับปรุงโรงแรมให้มีความทนัสมยัและอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.85 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุม
แต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีมาตรการลดความเส่ียงด้วยการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน มี
ค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการรักษาระดบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นไม่เกิน 1 : 1 และท าสัญญาประกนัความเส่ียงจากดอกเบ้ียขาข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.38 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และมีการระบุอย่างชดัเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.60 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีมาตรการลดความเส่ียงดว้ยการซักซ้อมแผน
ฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการรักษาระดบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 1 : 1 และท าสัญญาประกนัความเส่ียงจากดอกเบ้ียขาข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.10 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   7) สารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางที ่27 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร 
      จ  าแนกตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการใชทุ้กช่องทาง
การส่ือสารเก่ียวกบัการ
บริหารความเส่ียงถึง
บุคลากรภายในอยา่ง
ทัว่ถึง 

3.12 3.82 3.60 4.10 3.43 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2. มีการก าหนดวธีิ
ปฏิบติัในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่ง
หน่วยงานอยา่งมี
ประสิทธิผล เช่น การ
ประชุมทุกเดือน, 
หนงัสือเวยีน 

3.26 3.73 3.68 4.60 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3. มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศท่ีจ าเป็นให้
เป็นปัจจุบนัทนั
เหตุการณ์ 

3.17 4.27 3.53 4.30 3.47 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่27 (ต่อ) 

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. มีระบบสารสนเทศ
และการรายงานท่ี
เหมาะสมทนัสมยั
ส าหรับการบริหารและ
การตดัสินใจของฝ่าย
บริหาร 

3.17 4.00 3.51 4.10 3.43 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5. มีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

3.21 4.00 3.77 4.40 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.18 3.96 3.62 4.30 3.49 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดวธีิปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงานอยา่งมี
ประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนงัสือเวียน มีค่าเฉล่ีย 3.26 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง รองลงมา คือ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.21 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัปานกลาง และมีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบนัทนัเหตุการณ์  และมี
ระบบสารสนเทศและการรายงานท่ีเหมาะสมทนัสมยัส าหรับการบริหารและการตดัสินใจของฝ่าย
บริหาร มีค่าเฉล่ีย 3.17 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบนัทนัเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 
4.27 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีระบบสารสนเทศและการรายงานท่ี
เหมาะสมทนัสมยัส าหรับการบริหารและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร และมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล
เป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการใชทุ้กช่องทางการส่ือสาร
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงถึงบุคลากรภายในอยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.82 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.77 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดวิธีปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน
อยา่งมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนงัสือเวียน มีค่าเฉล่ีย 3.68 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก และมีการใชทุ้กช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงถึงบุคลากรภายในอยา่ง
ทัว่ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดวธีิปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงานอยา่งมี
ประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนงัสือเวียน มีค่าเฉล่ีย 4.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก และมีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบนัทนัเหตุการณ์  มีค่าเฉล่ีย 
4.30 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   8) การติดตามผล 
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ตารางที ่28 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล จ าแนกตาม       
      ขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

การตดิตามผล 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการประเมินผล
วธีิการจดัการความเส่ียง 

2.88 3.73 3.42 4.10 3.24 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
2. มีการรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงโดย
ผูรั้บผดิชอบบริหาร
ความเส่ียง 

2.88 3.45 3.53 4.10 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3. การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งเช่ือถือได ้

3.86 4.00 3.60 4.40 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.21 3.73 3.52 4.20 3.44 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล 
จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือไดมี้ค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบั
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประเมินผลวิธีการจดัการความเส่ียง และมีการ
รายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 2.88 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.73 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบัติในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการประเมินผลวธีิการจดัการความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.73 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผดิชอบบริหาร
ความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.45 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ไดแ้ก่  มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบั
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบ
บริหารความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมีการประเมินผลวิธีการ
จดัการความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการประเมินผลวิธีการจดัการความเส่ียง และมีการรายงานผล
การบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก  
   9) สรุปการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวม  
จ าแนกตามขนาดของพนักงานประจ า 
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ตารางที ่29 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวม จ าแนกตามขนาดของพนกังาน
      ประจ าทั้งหมด 

การบริหารความ
เส่ียง 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. สภาพแวดลอ้ม
ภายใน 

3.50 3.88 3.61 4.25 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การก าหนด
วตัถุประสงค ์

3.47 4.00 3.83 4.33 3.71 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. การระบุ
เหตุการณ์ 

3.56 4.05 3.84 4.28 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การประเมิน
ความเส่ียง 

3.09 3.09 3.58 4.10 3.35 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5. การตอบสนอง
ความเส่ียง 

2.81 3.70 3.70 4.33 3.33 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6. กิจกรรมการ
ควบคุม 

3.11 3.89 3.66 4.34 3.47 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7. สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

3.18 3.96 3.62 4.30 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

8. การติดตามผล 
3.21 3.73 3.52 4.20 3.44 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.26 3.83 3.67 4.27 3.53 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ จ าแนกตาม
ขนาดของพนกังานประจ า ดงัน้ี 
 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
ERM 8 องค์ประกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.56 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.50 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก และการก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.47 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 
องคป์ระกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 4.05 มีระดบัการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก และสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 3.96 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
ERM 8 องค์ประกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.84 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก และการตอบสนองความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
ERM 8 องคป์ระกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ กิจกรรมการควบคุม มีค่าเฉล่ีย 4.34 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์และการตอบสนองความเส่ียง มี
ค่าเฉล่ีย 4.33 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 4.30 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 
  4.2.1.2 การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM  จ าแนกตามมูลค่า
รวมของสินทรัพย์ถาวร (ตารางที ่30 ถึง 38) 
   1) สภาพแวดล้อมภายใน 
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ตารางที ่30 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดลอ้มภายใน จ าแนก
      ตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

สภาพแวดล้อมภายใน 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ผูบ้ริหารมีการน า
ระบบการบริหารความ
เส่ียงเขา้มาใชง้านใน
องคก์ร 

3.04 2.88 3.53 3.53 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2. มีการจดัโครงสร้าง
การบริหารขององคก์รท่ี
ชดัเจนเพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

3.00 3.92 4.13 3.70 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการก าหนดนโยบาย
การบริหารความเส่ียงท่ี
ชดัเจน 

3.04 3.35 3.20 3.52 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4. มีการก าหนดนโยบาย
และวธีิการบริหารงาน
บุคคลในเร่ืองความ
ซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 

3.81 4.54 4.60 3.95 4.10 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่30 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมภายใน 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. มีการสร้างวฒันธรรม
องคก์รท่ีเอ้ือในการ
ท างานใหมี้บรรยากาศท่ี
ดี เนน้การท างานแบบ
เป็นทีม 

4.04 4.54 4.60 3.82 4.08 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

6. มีการจดัตั้งแผนก
บริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงข้ึนในองคก์ร 

3.04 2.77 3.07 3.49 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.33 3.67 3.86 3.67 3.63 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดล้อม
ภายใน จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อม
ภายใน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือในการท างานให้มี
บรรยากาศท่ีดี เน้นการท างานแบบเป็นทีม  มีค่าเฉล่ีย 4.04 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 
มีค่าเฉล่ีย 3.81 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และผูบ้ริหารมีการน าระบบการบริหารความเส่ียง
เขา้มาใชง้านในองคก์ร มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจน และมีการจดัตั้งแผนก
บริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนในองคก์ร ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.04 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม และมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เน้น
การท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 4.54 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการ
จดัโครงสร้างการบริหารขององคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.92 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.35 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม และมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เน้น
การท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 4.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการ
จดัโครงสร้างการบริหารขององคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.13 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และผูบ้ริหารมีการน าระบบการบริหารความเส่ียงเขา้มาใชง้านในองค์กร มี
ค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดลอ้มภายใน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.95 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เนน้การท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 3.82 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการจดัโครงสร้างการบริหารขององคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   2) การก าหนดวตัถุประสงค์ 
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ตารางที ่31 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์       
      จ  าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

การก าหนด
วตัถุประสงค์ 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1. มีการก าหนด
เป้าหมายของแต่ละ
แผนกในโรงแรมท่ี
ชดัเจน 

3.54 3.58 3.93 3.90 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการก าหนด
วตัถุประสงคส์อดคลอ้ง
กบัเป้าหมาย 

3.38 3.58 3.93 3.90 3.75 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการระบุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

3.08 3.58 3.53 3.81 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.33 3.58 3.80 3.87 3.71 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนด
วตัถุประสงค ์จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบัติในเร่ือง การก าหนด
วตัถุประสงค ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ี
ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.54 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีมีการก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.38 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมีการระบุ
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วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.08 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน มีการก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบั
เป้าหมาย และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.58 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน และมี
การก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ มีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน และมี
การก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.90 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ มีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.81 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การระบุเหตุการณ์ 
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ตารางที ่32 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ จ าแนกตาม
      มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

การระบุเหตกุารณ์ 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ใหมี้ความทนัสมยั 
สอดคลอ้งกนัในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กนั 

3.31 3.81 3.87 3.89 3.76 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการปรับปรุงและ
เพ่ิมจุดแขง็ของโรงแรม
อยา่งต่อเน่ือง 

3.54 3.69 4.07 3.89 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการทบทวน 
วางแผนกลยทุธ์และ
การบริหารจดัการให้
สอดคลอ้งกบัภาวะ
ตลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของโรงแรม 

3.46 3.69 4.20 3.92 3.82 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่32 (ต่อ) 

การระบุเหตกุารณ์ 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 
ล้านบาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. มีนโยบายในการ
ปรับปรุงและพฒันา
โรงแรมอยูเ่ป็นระยะ 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ
โรงแรมใหส้ามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้

3.73 3.62 4.20 4.12 3.96 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีการระบุเง่ือนไขใน
สญัญาจา้งบริหารงาน
โรงแรมท่ีสามารถยกเลิก
สญัญาไดห้าก
ความสามารถของ
ผูบ้ริหารส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผล
ประกอบการของ
โรงแรม 

2.96 3.12 3.53 3.66 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.40 3.58 3.97 3.90 3.75 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ 
จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
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ของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา คือ มีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.54 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบั
ภาวะตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.46 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกันในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ีย 3.82 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการ
ปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง และมีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการ
บริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม มี
ค่าเฉล่ีย 3.69 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรม
อยูเ่ป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 3.62 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะ
ตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม และมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันา
โรงแรมอยูเ่ป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 4.20 
มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่าง
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.07 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มีความ
ทนัสมยั สอดคลอ้งกนัในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ีย 3.87 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยู่เป็นระยะ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัได้ มีค่าเฉล่ีย 4.12 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมา คือ มีการทบทวน วางแผนกลยทุธ์และการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัภาวะ
ตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.92 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก และมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มีความทันสมยั สอดคลอ้งกนัในแต่ละสถานการณ์ท่ี
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แตกต่างกนั และมีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแขง็ของโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.89 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   4) การประเมินความเส่ียง 
 
ตารางที ่33 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความเส่ียง จ าแนก
      ตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

การประเมนิความเส่ียง 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิง
ท่ีจะท าใหเ้กิดเหตุการณ์
ท่ีอาจจะท าใหไ้ม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์

2.65 3.35 3.93 3.59 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2. มีการวเิคราะห์
เหตุการณ์ความเส่ียงและ
ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ความผนัผวนของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3.04 3.42 3.40 3.70 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3. มีการประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การท่ีโรงแรมมีการกูย้มื
เงินจากสถาบนัการเงิน
และมีการก าหนดวธีิการ
จดัการกบัความเส่ียง
ดงักล่าวท่ีเหมาะสม 

2.81 2.92 2.93 3.38 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.83 3.23 3.42 3.56 3.35 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความ
เส่ียงจ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความ
เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากความผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.04 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง รองลงมา คือ มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกู้ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.81 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีมีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะ
ท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 2.65 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความ
เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากความผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง รองลงมา คือ มีการมุ่งเน้นค้นหาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 3.35 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและมีการก าหนดวธีิการจดัการกบั
ความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.92 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความ
เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการ
วเิคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ีย 3.40 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การท่ีโรงแรมมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกับความเส่ียง
ดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความเส่ียง มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความ
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ผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.59 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกับความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 3.38 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   5) การตอบสนองความเส่ียง 
 
ตารางที ่34 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง        
      จ  าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

การตอบสนองความ
เส่ียง 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1. มีการปรับปรุงระบบ
ป้องกนัไฟ ระบบรักษา
ความปลอดภยัใน
โรงแรม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และน ้ าประปาท่ีจ าเป็น
ต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 

3.38 4.31 4.33 4.07 4.01 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการท าสญัญา
ป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนหรือ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน 

2.77 3.00 3.67 3.56 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่34 (ต่อ) 

การตอบสนองความ
เส่ียง 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3. โรงแรมมีนโยบายใน
การวา่จา้งบริษทั
ผูบ้ริหารโรงแรมระดบั
นานาชาติ 

1.81 1.81 2.13 3.47 2.71 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. มีการสรรหาบุคลากร
ในระดบับริหารท่ีมี
คุณวฒิุและ
ประสบการณ์ เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม 

2.46 2.77 2.87 3.81 3.26 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.61 2.97 3.25 3.73 3.33 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
  

 จากตารางท่ี 34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความ
เส่ียงจ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความ
เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยั
ในโรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
3.38 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 2.77 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง และมีการสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวฒิุและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
การบริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 2.46 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  
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 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความ
เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยั
ในโรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
4.31 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.00 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
และมีการสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 2.77 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความ
เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยั
ในโรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
4.33 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.67 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมี
การสรรหาบุคลากรในระดับบริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 2.87 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกันไฟ ระบบรักษาความปลอดภยัใน
โรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
4.07 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมี
คุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.81 มีระดบั
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีการท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนหรือ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.56 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
    6) กจิกรรมการควบคุม 
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ตารางที ่35 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม จ าแนก
      ตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

กจิกรรมการควบคุม 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้านบาท 
101-150 
ล้านบาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1. มีการก าหนดระเบียบ
วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ควบคุมแต่ละกิจกรรม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.85 3.23 3.13 3.75 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2. มีการระบุอยา่งชดัเจน
ถึงหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากร 

3.23 3.92 3.47 4.00 3.79 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีการปรับปรุง
โรงแรมใหมี้ความ
ทนัสมยัและอ านวย
ความสะดวกสบาย
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.23 3.42 3.87 3.93 3.70 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. มีมาตรการลดความ
เส่ียงดว้ยการซกัซอ้ม
แผนฉุกเฉิน 

2.65 3.23 3.33 3.62 3.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่35 (ต่อ) 

กจิกรรมการควบคุม 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. มีการรักษาระดบั
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 1 : 1 
และท าสญัญาประกนั
ความเส่ียงจากดอกเบ้ียขา
ข้ึน 

2.35 2.85 2.80 3.49 3.09 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.86 3.33 3.32 3.76 3.47 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 
จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการระบุอยา่งชดัเจนถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากร และ
มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความทนัสมยัและอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.23 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 2.85 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และมีมาตรการลดความเส่ียงดว้ยการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน  มีค่าเฉล่ีย 2.65 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มี
ค่าเฉล่ีย 3.92 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความ
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ทนัสมยัและอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
ปานกลาง และมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และมีมาตรการลดความเส่ียงดว้ยการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ีย 3.23 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความทันสมัยและอ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.87 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการระบุ
อย่างชดัเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.47 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
ปานกลาง และมีมาตรการลดความเส่ียงด้วยการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ีย 3.33 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มี
ค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความ
ทนัสมยัและอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก และมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
ค่าเฉล่ีย 3.75 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   7) สารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางที ่36 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร 
      จ  าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการใชทุ้กช่องทาง
การส่ือสารเก่ียวกบัการ
บริหารความเส่ียงถึง
บุคลากรภายในอยา่ง
ทัว่ถึง 

2.73 3.23 3.40 3.75 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2. มีการก าหนดวธีิ
ปฏิบติัในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่ง
หน่วยงานอยา่งมี
ประสิทธิผล เช่น การ
ประชุมทุกเดือน, 
หนงัสือเวยีน 

2.92 3.50 3.40 3.82 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศท่ีจ าเป็นให้
เป็นปัจจุบนัทนั
เหตุการณ์ 

3.12 3.19 3.13 3.77 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่36 (ต่อ) 

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. มีระบบสารสนเทศ
และการรายงานท่ี
เหมาะสมทนัสมยั
ส าหรับการบริหารและ
การตดัสินใจของฝ่าย
บริหาร 

2.92 3.19 3.60 3.66 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5. มีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

3.04 3.19 3.47 3.92 3.57 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.95 3.26 3.40 3.78 3.49 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบนัทนั
เหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.12 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.04 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง และมีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน , 
หนงัสือเวียน และมีระบบสารสนเทศและการรายงานท่ีเหมาะสมทนัสมยัส าหรับการบริหารและ
การตดัสินใจของฝ่ายบริหาร มีค่าเฉล่ีย 2.92 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการก าหนดวิธีปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนังสือเวียน มีค่าเฉล่ีย 3.50 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการใชทุ้กช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง
ถึงบุคลากรภายในอยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.23 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีการพฒันา
ระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์  มีระบบสารสนเทศและการรายงานท่ี
เหมาะสมทนัสมยัส าหรับการบริหารและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร และมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล
เป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.19 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีระบบสารสนเทศและการรายงานท่ีเหมาะสมทนัสมยั
ส าหรับการบริหารและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก รองลงมา คือ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.47 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีการใช้ทุกช่องทางการส่ือสารเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงถึงบุคลากร
ภายในอย่างทั่วถึง และมีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนงัสือเวียน มีค่าเฉล่ีย 3.40 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.92 มีระดบั
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนังสือเวียน มีค่าเฉล่ีย 3.82 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบนัทนัเหตุการณ์ มี
ค่าเฉล่ีย 3.77 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   8) การติดตามผล 
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ตารางที ่37 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล จ าแนกตาม       
      มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

การตดิตามผล 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 
ล้านบาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการประเมินผล
วธีิการจดัการความเส่ียง 

2.81 3.00 3.00 3.52 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
2. มีการรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงโดย
ผูรั้บผดิชอบบริหาร
ความเส่ียง 

2.77 3.00 3.00 3.58 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3. การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งเช่ือถือได ้

3.42 4.42 3.53 3.79 3.81 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.00 3.47 3.18 3.63 3.44 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล 
จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล  ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเช่ือถือได้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.42 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการประเมินผลวิธีการจดัการ
ความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 2.81 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง  มีค่าเฉล่ีย 2.77 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดบัปาน
กลาง 



 

90 

 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 51-100 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเช่ือถือได้ มี
ค่าเฉล่ีย 4.42 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการประเมินผลวิธีการจดัการความ
เส่ียง และมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผดิชอบบริหารความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.00 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเช่ือถือได้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการประเมินผลวิธีการจดัการความ
เส่ียง และมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผดิชอบบริหารความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.00 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 3.79 มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดย
ผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง  มีค่าเฉล่ีย 3.58 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีการ
ประเมินผลวธีิการจดัการความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

9) สรุปการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวม  
จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 
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ตารางที ่38 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวม จ าแนกตามมูลค่ารวมของ       
      สินทรัพยถ์าวร 

การบริหารความ
เส่ียง 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. สภาพแวดลอ้ม
ภายใน 

3.33 3.67 3.86 3.67 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การก าหนด
วตัถุประสงค ์

3.33 3.58 3.80 3.87 3.71 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. การระบุ
เหตุการณ์ 

3.40 3.58 3.97 3.90 3.75 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การประเมิน
ความเส่ียง 

2.83 3.23 3.42 3.56 3.35 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

5. การตอบสนอง
ความเส่ียง 

2.61 2.97 3.25 3.73 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

6. กิจกรรมการ
ควบคุม 

2.86 3.33 3.32 3.76 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7. สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

2.95 3.26 3.40 3.78 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

8. การติดตามผล 
3.00 3.47 3.18 3.63 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.06 3.40 3.55 3.74 3.53 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ จ าแนกตาม
มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
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 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิด
ของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 
3.40 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายใน และการก าหนด
วตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.33 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และการติดตามผล มีค่าเฉล่ีย 
3.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
ERM 8 องค์ประกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.67 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.58 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และการระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.58 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 โดยพิจารณาองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 
ERM 8 องค์ประกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.97 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก และการก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.80 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ 
COSO ERM 8 องคป์ระกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.90 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.87 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยู่ในระดับมาก และสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 3.78 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก 
 

4.2.2.3 การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM  จ าแนกตามปี
ด าเนินการ (ตารางที ่39 ถึง 47) 
   1) สภาพแวดล้อมภายใน 
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ตารางที ่39 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดลอ้มภายใน จ าแนก
      ตามปีด าเนินการ 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. ผูบ้ริหารมีการน าระบบการ
บริหารความเส่ียงเขา้มาใช้
งานในองคก์ร 

3.43 3.40 3.26 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีการจดัโครงสร้างการ
บริหารขององคก์รท่ีชดัเจน
เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

3.86 3.86 3.52 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการก าหนดนโยบายการ
บริหารความเส่ียงท่ีชดัเจน 

3.43 3.38 3.35 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. มีการก าหนดนโยบายและ
วธีิการบริหารงานบุคคลใน
เร่ืองความซ่ือสตัยแ์ละ
จริยธรรม 

4.36 4.29 3.96 4.10 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีการสร้างวฒันธรรม
องคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้
มีบรรยากาศท่ีดี เนน้การ
ท างานแบบเป็นทีม 

4.57 4.38 3.85 4.08 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่39 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6. มีการจดัตั้งแผนกบริหาร
ความเส่ียงและคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง
ข้ึนในองคก์ร 

2.79 3.33 3.25 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.74 3.77 3.53 3.63 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สภาพแวดล้อม
ภายใน จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เน้นการท างานแบบเป็น
ทีม มีค่าเฉล่ีย 4.57 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการก าหนดนโยบายและ
วธีิการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.36 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก และมีการจดัโครงสร้างการบริหารขององค์กรท่ีชัดเจนเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี  มี
ค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 
โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เน้นการท างานแบบเป็น
ทีม มีค่าเฉล่ีย 4.38 มีระดบัการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดนโยบายและ
วธีิการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.29 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
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ระดบัมาก และมีการจดัโครงสร้างการบริหารขององค์กรท่ีชัดเจนเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี  มี
ค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ได้แก่ มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มี
ค่าเฉล่ีย 3.96 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา มีการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือในการ
ท างานใหมี้บรรยากาศท่ีดี เนน้การท างานแบบเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 3.85 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก และ มีการจดัโครงสร้างการบริหารขององคก์รท่ีชดัเจนเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี  มีค่าเฉล่ีย 
3.52 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   2) การก าหนดวตัถุประสงค์ 
 
ตารางที ่40 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์       
      จ  าแนกตามปีด าเนินการ 

การก าหนดวตัถุประสงค์ 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการก าหนดเป้าหมายของ
แต่ละแผนกในโรงแรมท่ี
ชดัเจน 

3.21 3.86 3.83 3.78 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

3.43 3.81 3.77 3.75 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
3. มีการระบุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

3.21 3.81 3.56 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.29 3.83 3.72 3.71 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การก าหนด
วตัถุประสงค ์จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.29 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ มีการก าหนดวตัถุประสงค์สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.43 มีระดบัการปฏิบติั
อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชัดเจน 
และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.21 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบั ปานกลาง 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบัการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกบัเป้าหมาย และมีการระบุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.81 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การก าหนดวตัถุประสงค ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดวตัถุประสงค์สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.77 มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีการระบุวตัถุประสงค์และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร มี
ค่าเฉล่ีย 3.56 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การระบุเหตุการณ์ 
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ตารางที ่41 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ จ าแนกตาม
      ปีด าเนินการ 

การระบุเหตกุารณ์ 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์
ใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้ง
กนัในแต่ละสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนั 

3.86 4.00 3.63 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการปรับปรุงและเพ่ิมจุด
แขง็ของโรงแรมอยา่งตอ่เน่ือง 

3.86 4.00 3.70 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3. มีการทบทวน วางแผนกล
ยทุธ์และการบริหารจดัการให้
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของโรงแรม 

3.64 3.93 3.80 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. มีนโยบายในการปรับปรุง
และพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็น
ระยะ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ
โรงแรมใหส้ามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัได ้

4.14 3.93 3.95 3.96 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีการระบุเง่ือนไขในสญัญา
จา้งบริหารงานโรงแรมท่ี
สามารถยกเลิกสญัญาไดห้าก
ความสามารถของผูบ้ริหารส่ง
ผลกระทบทางลบต่อผล
ประกอบการของโรงแรม 

2.57 4.02 3.25 3.41 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.61 3.98 3.67 3.75 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ 
จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  
มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งขันได้ มีค่าเฉล่ีย 4.14 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการ
ปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก และมีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.64 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
มีการระบุเง่ือนไขในสัญญาจา้งบริหารงานโรงแรมท่ีสามารถยกเลิกสัญญาไดห้ากความสามารถของ
ผูบ้ริหารส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 4.02 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกนัในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั และมีการปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 
4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมีการทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการ
ให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงแรม และมีนโยบายใน
การปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยู่เป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัได ้มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การระบุเหตุการณ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งขันได้ มีค่าเฉล่ีย 3.95 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการ
ทบทวน วางแผนกลยุทธ์และการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.80 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีมีการ
ปรับปรุงและเพิ่มจุดแข็งของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก 
   4) การประเมินความเส่ียง 
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ตารางที ่42 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความเส่ียง จ าแนก
      ตามปีด าเนินการ 

การประเมนิความเส่ียง 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิงท่ีจะ
ท าใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะ
ท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค ์

3.21 3.48 3.40 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีการวเิคราะห์เหตุการณ์
ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากความผนัผวนของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3.14 3.55 3.52 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3. มีการประเมินความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรม
มีการกูย้มืเงินจากสถาบนั
การเงินและมีการก าหนด
วธีิการจดัการกบัความเส่ียง
ดงักล่าวท่ีเหมาะสม 

3.29 3.24 3.07 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.21 3.42 3.33 3.35 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
  

 จากตารางท่ี 42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การประเมินความ
เส่ียง จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.21 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความเส่ียง  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
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อนัดบั ได้แก่  มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินและมีการก าหนดวธีิการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.29 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการมุ่งเนน้คน้หาส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท า
ให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 3.21 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมีการ
วเิคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ีย 3.14 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.42โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ได้แก่ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.55 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการมุ่งเนน้
คน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 3.48 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกูย้ืม
เงินจากสถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
3.24 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.33 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การประเมินความ เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดับ ได้แก่ มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.52 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการมุ่งเนน้
คน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ีย 3.40 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกูย้ืม
เงินจากสถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
3.07 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   5) การตอบสนองความเส่ียง 
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ตารางที ่43 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง        
      จ  าแนกตามปีด าเนินการ 

การตอบสนองความเส่ียง 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการปรับปรุงระบบ
ป้องกนัไฟ ระบบรักษาความ
ปลอดภยัในโรงแรม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
น ้ าประปาท่ีจ าเป็นตอ่การ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

4.14 4.05 3.98 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการท าสญัญาป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทาง
การเงินอ่ืน 

2.79 3.69 3.23 3.32 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. โรงแรมมีนโยบายในการ
วา่จา้งบริษทัผูบ้ริหารโรงแรม
ระดบันานาชาติ 

2.07 2.29 3.02 2.71 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. มีการสรรหาบุคลากรใน
ระดบับริหารท่ีมีคุณวฒิุและ
ประสบการณ์ เพื่อยกระดบั
มาตรฐานการบริหารงานของ
โรงแรม 

2.79 3.21 3.37 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.95 3.31 3.40 3.33 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความ
เส่ียง จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.95 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่  มีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยัในโรงแรม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกค้า มีค่าเฉล่ีย 4.14 มีระดับการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน และมีการสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 2.79 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
ปานกลาง และโรงแรมมีนโยบายในการว่าจา้งบริษทัผูบ้ริหารโรงแรมระดบันานาชาติ มีค่าเฉล่ีย 
2.07 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.31โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกันไฟ ระบบรักษาความปลอดภัยในโรงแรม 
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.05 มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.69 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมี
การสรรหาบุคลากรในระดับบริหารท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
บริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.21 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.40 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยัในโรงแรม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกค้า มีค่าเฉล่ีย 3.98 มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการสรรหาบุคลากรในระดับบริหารท่ีมีคุณวุ ฒิและ
ประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.37 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือเคร่ืองมือทาง
การเงินอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.23 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   6) กจิกรรมการควบคุม 



 

103 

ตารางที ่44 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม จ าแนก
      ตามปีด าเนินการ 

กจิกรรมการควบคุม 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการก าหนดระเบียบวธีิ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่
ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

3.00 3.69 3.36 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีการระบุอยา่งชดัเจนถึง
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากร 

3.21 3.95 3.80 3.79 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการปรับปรุงโรงแรมใหมี้
ความทนัสมยัและอ านวย
ความสะดวกสบายใหแ้ก่
ลูกคา้ 

3.57 3.83 3.65 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. มีมาตรการลดความเส่ียง
ดว้ยการซกัซอ้มแผนฉุกเฉิน 

2.79 3.17 3.51 3.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
5. มีการรักษาระดบัอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่
เกิน 1 : 1 และท าสญัญา
ประกนัความเส่ียงจากดอกเบ้ีย
ขาข้ึน 

2.29 3.14 3.19 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.97 3.56 3.50 3.47 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม 
จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.47 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ได้แก่  มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความทันสมัยและอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า มี
ค่าเฉล่ีย 3.57 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการระบุอยา่งชดัเจนถึงหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.21 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการก าหนด
ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.00 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ 
ได้แก่ มีการระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.95 มีระดับการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความทนัสมยัและอ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า มีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก และมีการก าหนด
ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ีย 3.69 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ 
ได้แก่ มีการระบุอย่างชัดเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.80 มีระดับการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการปรับปรุงโรงแรมให้มีความทนัสมยัและอ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.65 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีมาตรการลดความ
เส่ียงดว้ยการซกัซอ้มแผนฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ีย 3.51 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   7) สารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางที ่45 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร 
      จ  าแนกตามปีด าเนินการ 

สารสนเทศและการส่ือสาร 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการใชทุ้กช่องทางการ
ส่ือสารเก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียงถึงบุคลากรภายใน
อยา่งทัว่ถึง 

3.00 3.60 3.42 3.43 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีการก าหนดวธีิปฏิบติัใน
การติดต่อส่ือสารระหวา่ง
หน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผล 
เช่น การประชุมทุกเดือน, 
หนงัสือเวยีน 

3.71 3.57 3.51 3.55 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศท่ีจ าเป็นใหเ้ป็น
ปัจจุบนัทนัเหตุการณ์ 

4.00 3.48 3.38 3.47 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. มีระบบสารสนเทศและการ
รายงานท่ีเหมาะสมทนัสมยั
ส าหรับการบริหารและการ
ตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 

4.00 3.48 3.31 3.43 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. มีระบบการจดัเก็บขอ้มูล
เป็นปัจจุบนั 

3.79 3.48 3.58 3.57 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.70 3.52 3.44 3.49 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

  

 จากตารางท่ี 45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
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 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.49 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดับ ได้แก่  มีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็นปัจจุบนัทนัเหตุการณ์  และมีระบบ
สารสนเทศและการรายงานท่ีเหมาะสมทนัสมยัส าหรับการบริหารและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีระบบการจดัเก็บข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน มีค่าเฉล่ีย 3.79 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนังสือเวียน มี
ค่าเฉล่ีย 3.71 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ มีการใชทุ้กช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงถึงบุคลากรภายในอยา่ง
ทัว่ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการก าหนดวธีิปฏิบติัในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, หนังสือเวียน มี
ค่าเฉล่ีย 3.57 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นให้เป็น
ปัจจุบนัทนัเหตุการณ์ มีระบบสารสนเทศและการรายงานท่ีเหมาะสมทนัสมยัส าหรับการบริหาร
และการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร และมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.48 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.44 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.58 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก รองลงมา คือ มีการก าหนดวธีิปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผล 
เช่น การประชุมทุกเดือน, หนงัสือเวยีน มีค่าเฉล่ีย 3.51 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการ
ใชทุ้กช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงถึงบุคลากรภายในอยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.42 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   8) การติดตามผล 
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ตารางที ่46 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล จ าแนกตามปี
      ด าเนินการ 

การตดิตามผล 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีการประเมินผลวธีิการ
จดัการความเส่ียง 

2.57 3.36 3.29 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบ
บริหารความเส่ียง 

2.79 3.29 3.32 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การจดัท ารายงานทางการ
เงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือ
ได ้

3.93 3.95 3.73 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.10 3.53 3.44 3.44 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
  

 จากตารางท่ี 46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การติดตามผล 
จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.10 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  
มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง มี
ค่าเฉล่ีย 2.79 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินผลวธีิการจดัการความเส่ียง 
มีค่าเฉล่ีย 2.57 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มี
การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 3.95 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ มีการประเมินผลวธีิการจดัการความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 3.36 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผดิชอบบริหารความเส่ียง 
มีค่าเฉล่ีย 3.29 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.44 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การติดตามผล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
มีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง มี
ค่าเฉล่ีย 3.32 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการประเมินผลวธีิการจดัการความเส่ียง 
มีค่าเฉล่ีย 3.29 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   9) สรุปการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวม  
จ าแนกตามปีด าเนินการ 
 
ตารางที ่47 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
      บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวม จ าแนกตามปีด าเนินการ 

การบริหารความเส่ียง 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. สภาพแวดลอ้ม
ภายใน 

3.74 3.77 3.53 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การก าหนด
วตัถุประสงค ์

3.29 3.83 3.72 3.71 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. การระบุเหตุการณ์ 
3.61 3.98 3.67 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่47 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียง 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. การประเมินความ
เส่ียง 

3.21 3.42 3.33 3.35 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. การตอบสนองความ
เส่ียง 

2.95 3.31 3.40 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. กิจกรรมการควบคุม 
2.97 3.56 3.50 3.47 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7. สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

3.70 3.52 3.44 3.49 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

8. การติดตามผล 
3.10 3.53 3.44 3.44 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.37 3.63 3.51 3.53 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 47 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตาม
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ จ าแนกตาม      
ปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.37 โดยพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 
องค์ประกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.74 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ สารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก และสภาพแวดลอ้มภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.74 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 
โดยพิจารณาองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.98 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และ
สภาพแวดลอ้มภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.77 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
โดยพิจารณาองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ีย 3.72 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ การระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.67 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และ
สภาพแวดลอ้มภายใน มีค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (ตารางที ่48 ถึง 67) 
 

4.3.1 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยรวม (ตารางที ่48 ถึง 52 ) 
  ในส่วนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ระดบัการปฏิบติัการ
บริหารความเส่ียงการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk)  การบริหารความเส่ียงที
เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External 
Risk) มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากบุคลากร (People Risk) 
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ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ในเร่ือง       
      การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) 

การบริหารความเส่ียง
ทีเ่กดิจากบุคลากร 
(People Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. จดัใหมี้พนกังาน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ในช่วง High season 

36 59 43 2 - 140 3.92 

         
(25.71) 

           
(42.14) 

           
(30.71) 

             
(1.43) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

2. พฒันาบุคลากรโดย
จดัฝึกอบรมใหมี้
ความรู้ดา้นบริการ
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจและเป็นกา
รักษาฐานลูกคา้เดิม 

39 47 46 3 5 140 3.80 

           
(27.86) 

           
(33.57) 

           
(32.86) 

             
(2.14) 

             
(3.57) 

         
(100.00) 

(มาก) 

3. มีการปรับเปล่ียน
สวสัดิการ/โบนสั
พนกังานเพื่อใหข้วญั
และก าลงัใจแก่
พนกังาน 

20 54 46 13 7 140 3.48 

           
(14.29) 

           
(38.57) 

           
(32.86) 

             
(9.29) 

             
(5.00) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

4. จดัใหพ้นกังานมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

21 66 44 7 2 140 3.69 

           
(15.00) 

           
(47.14) 

           
(31.43) 

             
(5.00) 

             
(1.43) 

      
(100.00) 

(มาก) 

5. มีการสบัเปล่ียน
หมุนเวยีนพนกังานใน
ต าแหน่งงานต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

16 48 46 16 14 140 3.26 

          
(11.43) 

           
(34.29) 

           
(32.86) 

           
(11.43) 

           
(10.00) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากบุคลากร (People Risk) 3.63 
(ระดบัการปฏิบัต)ิ (มาก) 
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 จากตารางท่ี 48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 โดยกิจการท่ีมีการจดัให้มีพนกังานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในช่วง 
High season มีระดับการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92  มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นบริการอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการักษาฐานลูกคา้เดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80  มีระดบัการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  และกิจการท่ีมีการจดัให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   2) การบริหารความเส่ียงที เกิดจากกระบวนการหรือขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Process Risk) 
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ตารางที ่49 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง       
      การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) 
การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน (Process 
Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. โครงสร้างของ
องคก์รมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
และความชดัเจนของ
ลกัษณะงาน 

18 75 40 7 - 140 3.74 

           
(12.86) 

           
(53.57) 

           
(28.57) 

             
(5.00) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบ
ของพนกังานในระดบั
ต่างๆอยา่งเหมาะสม
ตามส่วนงานท่ีก าหนด
อยา่งชดัเจน 

17 81 38 4 - 140 3.79 

           
(12.14) 

           
(57.86) 

           
(27.14) 

             
(2.86) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

3. มีการจดัท าคู่มือ/
แนวทางและ
รายละเอียดในการ
ปฏิบติังานในแต่ละ
หนา้ท่ีงานใหก้บั
พนกังาน 

21 56 36 19 8 140 3.45 

           
(15.00) 

           
(40.00) 

           
(25.71) 

           
(13.57) 

             
(5.71) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่49 (ต่อ) 
การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน (Process 
Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. มีการตรวจสอบ/
ควบคุมการปฏิบติังาน
ของพนกังานใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานของ
กิจการ 

28 58 38 10 6 140 3.66 

           
(20.00) 

           
(41.43) 

           
(27.14) 

             
(7.14) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(มาก) 

5. มีการเพ่ิมกิจกรรม 
ช่องทางการจ าหน่าย
และลงทุนทางดา้น
การตลาด เช่นการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ ในภาวะท่ี
มีการแข่งขนัสูง 

13 58 38 25 6 140 3.34 

             
(9.29) 

           
(41.43) 

           
(27.14) 

           
(17.86) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

6. มีการท าการตลาดใน
การแสวงหาลูกคา้ใหม่ 
โดยมีโปรโมชัน่และ
แพคเก็จ เพื่อดึงดูด
ลูกคา้ในส่วนหอ้งพกั
และหอ้งอาหาร 

19 59 36 23 3 140 3.49 

           
(13.57) 

           
(42.14) 

           
(25.71) 

           
(16.43) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่49 (ต่อ) 
การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน (Process 
Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7. มีการท าประกนั
ความเสียหายอนัเกิด
จากการเก็บรักษาเงิน
สดและการทุจริตใน
หนา้ท่ีของพนกังาน 
รวมถึงการประกนั
สุขภาพและประกนั
ชีวติดว้ย 

29 41 53 14 3 140 3.56 

           
(20.71) 

           
(29.29) 

           
(37.86) 

           
(10.00) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(มาก) 

8. มีการก าหนด
นโยบายในการให้
สินเช่ือท่ีชดัเจนและมี
คณะกรรมการสินเช่ือ
รับผิดชอบดูแลการให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีของ
โรงแรม 

21 40 43 24 12 140 3.24 

           
(15.00) 

           
(28.57) 

           
(30.71) 

           
(17.14) 

             
(8.57) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

9. มีการควบคุมตน้ทุน
การด าเนินการ รวมถึง
ตน้ทุนอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

33 49 44 14 - 140 3.72 

           
(23.57) 

           
(35.00) 

           
(31.43) 

           
(10.00) 

 -  
         

(100.00) 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบตังิาน (Process Risk) 3.55 
(ระดบัการปฏิบัต)ิ (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Process Risk) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 โดยกิจการท่ีมีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของพนักงานในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอย่างชดัเจน มีระดบั
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การปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ กิจการท่ีมี
โครงสร้างขององค์กรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความชัดเจนของลกัษณะงาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74  มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และกิจการท่ีมีการควบคุมต้นทุนการ
ด าเนินการ รวมถึงตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72  
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลย ี(Technology Risk) 
 
ตารางที ่50 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง       
      การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology Risk) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากการใช้
เทคโนโลยี 

(Technology Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีคู่มือ/ค าแนะน าการ
ปฏิบติังาน หรือใหก้าร
ฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมระบบงานกบั
ผูใ้ช ้

12 53 50 22 3 140 3.35 

             
(8.57) 

           
(37.86) 

           
(35.71) 

           
(15.71) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(มาก) 

2. มีการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสม 

15 54 53 16 2 140 3.46 

           
(10.71) 

           
(38.57) 

           
(37.86) 

           
(11.43) 

             
(1.43) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่50 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากการใช้
เทคโนโลยี 

(Technology Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบงานต่างๆ
เหมาะสมกบัการใช้
งาน 

8 62 54 10 6 140 3.40 

             
(5.71) 

           
(44.29) 

           
(38.57) 

             
(7.14) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

4. มีระบบความ
ปลอดภยัของขอ้มูล
สารสนเทศ โดย
ก าหนดการเขา้ถึง
ขอ้มูลของผูใ้ชต้าม
ระดบัความส าคญัของ
ขอ้มูล 

19 44 62 11 4 140 3.45 

           
(13.57) 

           
(31.43) 

           
(44.29) 

             
(7.86) 

             
(2.86) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

5. มีการป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์และปรับ
ระบบ(update)การ
ป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์อยา่ง
สม ่าเสมอ 

18 48 63 7 4 140 3.49 

           
(12.86) 

           
(34.29) 

           
(45.00) 

             
(5.00) 

             
(2.86) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

6. มีการส ารองขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
และเก็บขอ้มูลชุด
ส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั 

22 47 56 13 2 140 3.53 

           
(15.71) 

           
(33.57) 

           
(40.00) 

             
(9.29) 

             
(1.43) 

         
(100.00) 

(มาก) 
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ตารางที ่50 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากการใช้
เทคโนโลยี 

(Technology Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7. มีระบบป้องกนัและ
เตือนภยัท่ีจ าเป็น
ส าหรับระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ส าหรับเหตุสุดวสิยั 

23 43 55 15 4 140 3.47 

           
(16.43) 

           
(30.71) 

           
(39.29) 

           
(10.71) 

             
(2.86) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลย ี(Technology Risk) 3.45 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ 
(ปาน
กลาง) 

 

 จากตารางท่ี 50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 โดยกิจการท่ีมีการส ารองขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53  มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ กิจการท่ีมีการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับ
ระบบ(update)การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และกิจการท่ีมีระบบป้องกันและเตือนภัยท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุสุดวิสัย  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47  มีระดับการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   4) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) 
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ตารางที ่51 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง       
      การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) 
การบริหารความเส่ียง
ทีเ่กดิจากเหตุการณ์
ภายนอก (External 

Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีแผนส ารองการ
เปล่ียนแปลงกฏหมาย/
นโยบายของรัฐบาล 
หรือระเบียบ/
ค าแนะน าต่างๆท่ี
ก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ไม่ส่งผล
อยา่งมีสาระส าคญัต่อ
การด าเนินงานและ
การด าเนินธุรกิจของ
กิจการ 

11 51 57 15 6 140 3.33 

             
(7.86) 

           
(36.43) 

           
(40.71) 

           
(10.71) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

2. มีการจดัท า
ประกนัภยัความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์น
หากเกิดเหตุการณ์หรือ
ภยัธรรมชาติท่ีไม่
คาดคิด รวมถึงความ
เสียหายเม่ือธุรกิจ
หยดุชะงกั 

38 47 43 9 3 140 3.77 

           
(27.14) 

           
(33.57) 

           
(30.71) 

             
(6.43) 

             
(2.14) 

         
(100.00) 

(มาก) 

3. มีการทบทวน
เง่ือนไขและวงเงิน
ประกนัใหมี้ความ
เหมาะสมทุกปี และมี
การจดัตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการจดัท า
ประกนั 

18 52 47 17 6 140 3.42 

           
(12.86) 

           
(37.14) 

           
(33.57) 

           
(12.14) 

             
(4.29) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่51 (ต่อ) 
การบริหารความเส่ียง
ทีเ่กดิจากเหตุการณ์
ภายนอก (External 

Risk) 

ระดบัการปฏบิัต ิ
รวม ค่าเฉลีย่ 

(แปล
ผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. มีการหาพนัธมิตร
ทางการคา้ในภาวะท่ีมี
การแข่งขนัสูง เช่น 
สายการบินและบริษทั
น าเท่ียว 

21 46 49 16 8 140 3.40 

           
(15.00) 

           
(32.86) 

           
(35.00) 

           
(11.43) 

             
(5.71) 

         
(100.00) 

(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) 3.48 

(ระดบัการปฏิบัต)ิ 
(ปาน
กลาง) 

 

 จากตารางท่ี 51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 โดยกิจการท่ีมีการจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหาก
เกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั มีระดบัการ
ปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ กิจการท่ี มีการ
ทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการจดัท าประกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42  มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง และ
กิจการท่ีมีการหาพนัธมิตรทางการคา้ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   5) สรุปการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยรวม    
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ตารางที ่52 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

การบริหารความเส่ียง 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1. การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) 
3.63 

(มาก) 

2. การบริหารความเส่ียงทีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Process Risk) 

3.55 

(มาก) 

3. การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี
(Technology Risk) 

3.45 

(ปานกลาง) 

4. การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External 
Risk) 

3.48 

(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.53 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 52 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 โดยการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากบุคลากร (People Risk) มีระดบัการปฏิบติัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงทีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน 
(Process Risk) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และการบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับ      
ปานกลาง 
 

4.3.2 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ จ าแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กร 
(ตารางที ่53 ถึง 67 ) 

ในส่วนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ประกอบด้วย ระดบัการปฏิบติัการบริหาร
ความเส่ียงการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk)  การบริหารความเส่ียงทีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Risk) การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้
เทคโนโลยี (Technology Risk) และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External 
Risk)โดยจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและองค์กรในส่วนท่ี 1 คือ ขนาดของ
พนักงานประจ า มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร และระยะเวลาในการด าเนินกิจการของผูต้อบ
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แบบสอบถาม มาอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลกบัค่าเฉล่ีย เน่ืองจากขนาดของพนักงานประจ า
ทั้งหมด มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร และระยะเวลาในการด าเนินกิจการท่ีแตกต่างกนัยอ่มส่งผล
กระทบต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงของกิจการ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

4.3.2.1 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ   จ าแนกตามขนาดของพนักงาน
ประจ า (ตารางที ่53 ถึง 57) 
   1) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากบุคลากร (People Risk) 
 
ตารางที ่53 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) จ าแนกตามขนาดของพนกังาน       
      ประจ าทั้งหมด 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากบุคลากร (People 

Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. จดัใหมี้พนกังาน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ในช่วง High season 

3.95 4.27 3.77 4.10 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. พฒันาบุคลากรโดยจดั
ฝึกอบรมใหมี้ความรู้ดา้น
บริการอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความ
ประทบัใจและเป็นการ
รักษาฐานลูกคา้เดิม 

3.47 4.55 3.91 4.60 3.80 

(ปานกลาง) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3. มีการปรับเปล่ียน
สวสัดิการ/โบนสั
พนกังานเพื่อใหข้วญัและ
ก าลงัใจแก่พนกังาน 

3.45 3.73 3.43 3.60 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่53 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากบุคลากร 
(People Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. จดัใหพ้นกังานมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

3.71 4.00 3.53 4.10 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีการสบัเปล่ียน
หมุนเวยีนพนกังานใน
ต าแหน่งงานต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

3.12 3.00 3.42 3.60 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.54 3.91 3.61 4.00 3.63 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) จ  าแนกตามขนาดของ
พนกังานประจ าทั้งหมด ดงัน้ี 
 ขนาดของพนักงานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีการจดัให้มีพนักงานเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 3.95 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการจดัให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.71 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นบริการ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม มีค่าเฉล่ีย 3.47 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.91โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร 
(People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้
ด้านบริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม มี
ค่าเฉล่ีย 4.55 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจดัให้มีพนกังานเพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 4.27 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
และมีการจดัให้พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มี
ความรู้ดา้นบริการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม 
มีค่าเฉล่ีย 3.91 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการจดัให้มีพนกังานเพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 3.77 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
และมีการจดัให้พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ พัฒนาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มี
ความรู้ดา้นบริการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม 
มีค่าเฉล่ีย 4.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจดัใหมี้พนกังานเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วง High season และจัดให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมีการปรับเปล่ียน
สวสัดิการ/โบนัสพนักงานเพื่อให้ขวญัและก าลังใจแก่พนักงาน และมีการสับเปล่ียนหมุนเวียน
พนักงานในต าแหน่งงานต่างๆตามความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก 
   2) การบริหารความเส่ียงที เกิดจากกระบวนการหรือขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Process Risk) 
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ตารางที ่54 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) 
      จ  าแนกตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

(Process Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1. โครงสร้างขององคก์ร
มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ และ
ความชดัเจนของลกัษณะ
งาน 

3.65 4.00 3.70 4.30 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของ
พนกังานในระดบัต่างๆ
อยา่งเหมาะสมตามส่วน
งานท่ีก าหนดอยา่ง
ชดัเจน 

3.73 4.00 3.72 4.40 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการจดัท าคู่มือ/
แนวทางและรายละเอียด
ในการปฏิบติังานในแต่
ละหนา้ท่ีงานใหก้บั
พนกังาน 

3.02 3.73 3.72 4.60 3.45 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

4. มีการตรวจสอบ/
ควบคุมการปฏิบติังาน
ของพนกังานใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานของกิจการ 

3.58 3.45 3.62 4.60 3.66 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 
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ตารางที ่54 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

(Process Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. มีการตรวจสอบ/
ควบคุมการปฏิบติังาน
ของพนกังานใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานของกิจการ 

3.58 3.45 3.62 4.60 3.66 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5. มีการเพ่ิมกิจกรรม 
ช่องทางการจ าหน่ายและ
ลงทุนทางดา้นการตลาด 
เช่นการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ ในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง 

2.88 3.55 3.72 4.10 3.34 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6. มีการท าการตลาดใน
การแสวงหาลูกคา้ใหม่ 
โดยมีโปรโมชัน่และ
แพคเก็จ เพื่อดึงดูดลูกคา้
ในส่วนหอ้งพกัและ
หอ้งอาหาร 

3.03 3.73 3.83 4.40 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) มาก มาก (ปานกลาง) 
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ตารางที ่54 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

(Process Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7. มีการท าประกนัความ
เสียหายอนัเกิดจากการ
เก็บรักษาเงินสดและการ
ทุจริตในหนา้ท่ีของ
พนกังาน รวมถึงการ
ประกนัสุขภาพและ
ประกนัชีวติดว้ย 

3.24 4.00 3.72 4.40 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

8. มีการก าหนดนโยบาย
ในการใหสิ้นเช่ือท่ี
ชดัเจนและมี
คณะกรรมการสินเช่ือ
รับผิดชอบดูแลการให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีของ
โรงแรม 

2.68 3.73 3.62 4.40 3.24 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

9. มีการควบคุมตน้ทุน
การด าเนินการ รวมถึง
ตน้ทุนอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

3.41 4.27 3.87 4.40 3.72 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.25 3.83 3.72 4.40 3.55 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 54 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Process Risk) จ  าแนกตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด ดงัน้ี 
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 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานในระดับต่างๆอย่างเหมาะสมตามส่วนงานท่ี
ก าหนดอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ โครงสร้างของ
องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความชัดเจนของลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ีย 3.65 มี
ระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก และมีการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบติังานของพนักงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการ มีค่าเฉล่ีย 3.58 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.83โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบัติในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการ
ควบคุมตน้ทุนการด าเนินการ รวมถึงตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มี
ค่าเฉล่ีย 4.27 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ โครงสร้างขององคก์รมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความชดัเจนของลกัษณะงาน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของพนกังานในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน และมีการท าประกนั
ความเสียหายอนัเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหน้าท่ีของพนักงาน รวมถึงการ
ประกนัสุขภาพและประกนัชีวิตดว้ย มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการ
จดัท าคู่มือ/แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบติังานในแต่ละหน้าท่ีงานให้กบัพนกังาน มีการท า
การตลาดในการแสวงหาลูกคา้ใหม่ โดยมีโปรโมชัน่และแพคเก็จ เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนห้องพกั
และห้องอาหาร และมีการก าหนดนโยบายในการให้สินเช่ือท่ีชัดเจนและมีคณะกรรมการสินเช่ือ
รับผิดชอบดูแลการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก 

 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการ
ควบคุมตน้ทุนการด าเนินการ รวมถึงตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มี
ค่าเฉล่ีย 3.87 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ  มีการท าการตลาดในการแสวงหา
ลูกคา้ใหม่ โดยมีโปรโมชัน่และแพคเก็จ เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนห้องพกัและห้องอาหาร มีค่าเฉล่ีย 
3.83 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังาน
ในระดบัต่างๆอย่างเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอย่างชัดเจน มีการจดัท าคู่มือ/แนวทางและ
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รายละเอียดในการปฏิบติังานในแต่ละหน้าท่ีงานให้กบัพนักงาน มีการเพิ่มกิจกรรม ช่องทางการ
จ าหน่ายและลงทุนทางดา้นการตลาด เช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง และมีการท าประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหนา้ท่ี
ของพนกังาน รวมถึงการประกนัสุขภาพและประกนัชีวิตดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.72 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการ
จดัท าคู่มือ/แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบติังานในแต่ละหนา้ท่ีงานให้กบัพนกังาน และมีการ
ตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกิจการ มีค่าเฉล่ีย 4.60 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
พนกังานในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน มีการท าการตลาดในการ
แสวงหาลูกคา้ใหม่ โดยมีโปรโมชัน่และแพคเก็จ เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนห้องพกัและห้องอาหาร มี
การท าประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหน้าท่ีของพนกังาน 
รวมถึงการประกนัสุขภาพและประกนัชีวติดว้ย มีการก าหนดนโยบายในการใหสิ้นเช่ือท่ีชดัเจนและ
มีคณะกรรมการสินเช่ือรับผิดชอบดูแลการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีของโรงแรม และมีการควบคุม
ตน้ทุนการด าเนินการ รวมถึงตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ีย 
4.40 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และโครงสร้างขององค์กรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ และความชดัเจนของลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ีย 4.30 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลย ี(Technology Risk) 
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ตารางที ่55 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology Risk) จ าแนกตามขนาดของ
      พนกังานประจ าทั้งหมด 

ความเส่ียงทีเ่กดิจากการ
ใช้เทคโนโลย ี

(Technology Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีคู่มือ/ค าแนะน าการ
ปฏิบติังาน หรือใหก้าร
ฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมระบบงานกบั
ผูใ้ช ้

3.08 4.00 3.42 4.10 3.35 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. มีการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
ความเหมาะสม 

3.47 3.73 3.26 4.10 3.46 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3. ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบงานต่างๆ
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

3.55 4.00 3.02 3.80 3.40 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4. มีระบบความปลอดภยั
ของขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยก าหนดการเขา้ถึง
ขอ้มูลของผูใ้ชต้ามระดบั
ความส าคญัของขอ้มูล 

3.52 4.00 3.04 4.60 3.45 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่55 (ต่อ) 

ความเส่ียงทีเ่กดิจากการ
ใช้เทคโนโลย ี

(Technology Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. มีการป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์และปรับ
ระบบ(update)การ
ป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์อยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.56 3.73 3.21 4.30 3.49 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

6. มีการส ารองขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด และ
เก็บขอ้มูลชุดส ารองไว้
ในท่ีปลอดภยั 

3.59 4.00 3.19 4.30 3.53 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7. มีระบบป้องกนัและ
เตือนภยัท่ีจ าเป็นส าหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับเหตุสุดวสิยั 

3.50 3.73 3.21 4.30 3.47 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.47 3.88 3.19 4.24 3.45 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 55 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) จ  าแนก
ตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด ดงัน้ี 
 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีการส ารองขอ้มูลอย่าง
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เพียงพอ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.59 มีระดบั
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับระบบ
(update)การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.56 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก และประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆเหมาะสมกบัการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.55 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้
เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบติังาน 
หรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานกับผูใ้ช้ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานต่างๆเหมาะสมกับการใช้งาน  มีระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดย
ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ช้ตามระดับความส าคญัของขอ้มูล และมีการส ารองข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม 
มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับระบบ(update)การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อย่าง
สม ่าเสมอ และมีระบบป้องกนัและเตือนภยัท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับเหตุสุดวสิัย มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 ขนาดของพนกังานประจ า 101-150 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีคู่มือ/ค าแนะน าการ
ปฏิบติังาน หรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานกับผูใ้ช้ มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ  มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.26 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมีการป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์และปรับระบบ(update)การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างสม ่าเสมอ และมีระบบ
ป้องกันและเตือนภยัท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุ
สุดวสิัย มีค่าเฉล่ีย 3.21 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การใชเ้ทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีระบบความปลอดภยัของ
ขอ้มูลสารสนเทศ โดยก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้ตามระดบัความส าคญัของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 
4.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับ
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ระบบ(update)การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ มีการส ารองขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั และมีระบบป้องกนัและเตือนภยัท่ี
จ าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุสุดวิสัย  มีค่าเฉล่ีย 4.30 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบติังาน หรือให้การฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมระบบงานกับผูใ้ช้ และมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   4) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) 
 
ตารางที ่56 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) จ าแนกตามขนาดของ
      พนกังานประจ าทั้งหมด 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากเหตุการณ์
ภายนอก (External 

Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1. มีแผนส ารองการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐบาล หรือ
ระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆ
ท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอยา่ง
มีสาระส าคญัต่อการ
ด าเนินงานและการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการ 

3.14 4.00 3.28 4.10 3.33 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่56 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากเหตุการณ์
ภายนอก (External 

Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2. มีการจดัท าประกนัภยั
ความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นหากเกิด
เหตุการณ์หรือภยั
ธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด 
รวมถึงความเสียหายเม่ือ
ธุรกิจหยดุชะงกั 

3.70 4.27 3.64 4.40 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการทบทวนเง่ือนไข
และวงเงินประกนัใหมี้
ความเหมาะสมทุกปี 
และมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการจดัท า
ประกนั 

3.20 4.00 3.45 4.10 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) มาก (ปานกลาง) 

4. มีการหาพนัธมิตรทาง
การคา้ในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง เช่น สายการ
บินและบริษทัน าเท่ียว 

3.14 4.18 3.49 3.80 3.40 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.29 4.11 3.47 4.10 3.48 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) จ  าแนกตาม
ขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด ดงัน้ี 
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 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  มีการจดัท าประกนัภยัความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจ
หยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการทบทวนเง่ือนไข
และวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท า
ประกนั มีค่าเฉล่ีย 3.20 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีแผนส ารองการเปล่ียนแปลง
กฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ไม่
ส่งผลอย่างมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจของกิจการ และมีการหาพนัธมิตร
ทางการคา้ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.14 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.11โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์
ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั 
มีค่าเฉล่ีย 4.27 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการหาพนัธมิตรทางการคา้ใน
ภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.18 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก และมีแผนส ารองการเปล่ียนแปลงกฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ/ค าแนะน า
ต่างๆท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอย่างมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานและการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการ และมีการทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัใหมี้ความเหมาะสมทุกปี และ
มีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก 

 ขนาดของพนกังานประจ า 101-150 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการจดัท าประกนัภยัความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจ
หยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.64 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ  มีการหาพนัธมิตรทาง
การคา้ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.49 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี 
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และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั มีค่าเฉล่ีย 3.45 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัปานกลาง 

 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการจดัท าประกนัภยัความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจ
หยุดชะงัก มีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีแผนส ารองการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจของกิจการ และมีการ
ทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการจดัท าประกนั มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการหาพนัธมิตร
ทางการคา้ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.80 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   5) สรุปการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยรวม  จ าแนกตามขนาด
ของพนักงานประจ า 
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ตารางที ่57 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จ าแนกตาม 
      ขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด 

การบริหารความ
เส่ียง 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน มากกว่า 151 คน รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People 
Risk) 

3.54 3.91 3.61 4.00 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Process 
Risk) 

3.25 3.83 3.72 4.40 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการ
ใชเ้ทคโนโลย ี
(Technology Risk) 

3.47 3.88 3.19 4.24 3.45 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก 
(External Risk) 

3.29 4.11 3.47 4.10 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.37 3.91 3.51 4.23 3.53 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  

  จากตารางท่ี 57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความด้าน
ปฏิบติัการ จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ าทั้งหมด ดงัน้ี 
 ขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
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3 อนัดบั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.54 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology 
Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.47 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.29 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ขนาดของพนกังานประจ า 51-100 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.91 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ีย 4.11 มีระดบัการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มี
ค่าเฉล่ีย 3.91 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้
เทคโนโลย ี(Technology Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.88 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ขนาดของพนักงานประจ า 101-150 คน  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ได้แก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process 
Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.72 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.61 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และการบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.47 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 ขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ได้แก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process 
Risk) มีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) มีค่าเฉล่ีย 4.24 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และ
การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดับการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 
  4.3.2.2 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  จ าแนกตามมูลค่าของสินทรัพย์
ถาวร (ตารางที ่58 ถึง 62) 
   1) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากบุคลากร (People Risk) 
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ตารางที ่58 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพย์
      ถาวร 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากบุคลากร 
(People Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. จดัใหมี้พนกังาน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ในช่วง High season 

3.42 4.31 4.07 3.93 3.92 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. พฒันาบุคลากรโดย
จดัฝึกอบรมใหมี้ความรู้
ดา้นบริการอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อใหลู้กคา้
เกิดความประทบัใจและ
เป็นการรักษาฐานลูกคา้
เดิม 

3.46 3.73 3.87 3.93 3.80 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการปรับเปล่ียน
สวสัดิการ/โบนสั
พนกังานเพื่อใหข้วญั
และก าลงัใจแก่พนกังาน 

3.15 3.50 3.73 3.53 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่58 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากบุคลากร (People 

Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. จดัใหพ้นกังานมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

3.27 3.96 3.73 3.74 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) มาก 

5. มีการสบัเปล่ียน
หมุนเวยีนพนกังานใน
ต าแหน่งงานต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

2.46 3.65 3.67 3.32 3.26 

(นอ้ย) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.15 3.83 3.81 3.69 3.63 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 58 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) จ  าแนกตามมูลค่ารวม
ของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  มีการพฒันาบุคลากรโดย
จดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นบริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการ
รักษาฐานลูกคา้เดิม มีค่าเฉล่ีย 3.46 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการจดั
ให้มีพนกังานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการจดัให้พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
มีค่าเฉล่ีย 3.27 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการจดัให้มีพนักงานเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 4.31 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการจดัให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.96 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นบริการ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม มีค่าเฉล่ีย 3.73 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการจดัให้มีพนักงานเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 4.07 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ  มีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นบริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม มีค่าเฉล่ีย 3.87 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก และมีการปรับเปล่ียนสวสัดิการ/โบนัสพนักงานเพื่อให้ขวญัและก าลงัใจแก่พนักงาน 
และมีการจดัให้พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากบุคลากร (People Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัให้มีพนกังานเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วง High season และมีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มี
ความรู้ดา้นบริการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม 
มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการจดัให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.74 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมีการ
ปรับเปล่ียนสวสัดิการ/โบนสัพนกังานเพื่อให้ขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.53 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   2) การบริหารความเส่ียงที เกิดจากกระบวนการหรือขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Process Risk) 
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ตารางที ่59 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) 
      จ  าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน (Process 
Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. โครงสร้างขององคก์ร
มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ และ
ความชดัเจนของลกัษณะ
งาน 

3.27 3.92 3.93 3.81 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของ
พนกังานในระดบัต่างๆ
อยา่งเหมาะสมตามส่วน
งานท่ีก าหนดอยา่ง
ชดัเจน 

3.42 3.92 3.73 3.89 3.79 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการจดัท าคู่มือ/
แนวทางและรายละเอียด
ในการปฏิบติังานในแต่
ละหนา้ท่ีงานใหก้บั
พนกังาน 

2.65 3.08 3.80 3.79 3.45 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่59 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน (Process 
Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. มีการตรวจสอบ/
ควบคุมการปฏิบติังาน
ของพนกังานใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานของกิจการ 

2.96 3.65 4.07 3.82 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีการเพ่ิมกิจกรรม 
ช่องทางการจ าหน่ายและ
ลงทุนทางดา้นการตลาด 
เช่นการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ ในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง 

2.62 3.23 3.73 3.55 3.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6. มีการท าการตลาดใน
การแสวงหาลูกคา้ใหม่ 
โดยมีโปรโมชัน่และ
แพคเก็จ เพื่อดึงดูดลูกคา้
ในส่วนหอ้งพกัและ
หอ้งอาหาร 

2.92 3.31 3.47 3.75 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7. มีการท าประกนัความ
เสียหายอนัเกิดจากการ
เก็บรักษาเงินสดและการ
ทุจริตในหนา้ท่ีของ
พนกังาน รวมถึงการ
ประกนัสุขภาพและ
ประกนัชีวติดว้ย 

3.38 2.77 3.80 3.86 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่59 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

(Process Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

8. มีการก าหนดนโยบาย
ในการใหสิ้นเช่ือท่ี
ชดัเจนและมี
คณะกรรมการสินเช่ือ
รับผิดชอบดูแลการให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีของ
โรงแรม 

2.38 2.69 3.67 3.66 3.24 

นอ้ย (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

9. มีการควบคุมตน้ทุน
การด าเนินการ รวมถึง
ตน้ทุนอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

3.23 3.65 4.00 3.86 3.72 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.98 3.36 3.80 3.78 3.55 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 59 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Process Risk) จ  าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานในระดบัต่างๆอย่างเหมาะสมตาม
ส่วนงานท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ 
มีการท าประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหนา้ท่ีของพนกังาน 
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รวมถึงการประกนัสุขภาพและประกนัชีวิตดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.38 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง และโครงสร้างขององคก์รมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความชดัเจนของลกัษณะ
งาน มีค่าเฉล่ีย 3.27 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้ นตอนการปฏิบัติงาน (Process Risk) ท่ี มีค่าเฉ ล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
โครงสร้างขององคก์รมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และความชดัเจนของลกัษณะงาน และมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ี
ก าหนดอย่างชัดเจน  มีค่าเฉล่ีย 3.92 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการ
ตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการ และมีการ
ควบคุมตน้ทุนการด าเนินการ รวมถึงตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มี
ค่าเฉล่ีย 3.65 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และมีการท าการตลาดในการแสวงหาลูกคา้ใหม่ 
โดยมีโปรโมชัน่และแพคเก็จ เพื่อดึงดูดลูกคา้ในส่วนห้องพกัและหอ้งอาหาร มีค่าเฉล่ีย 3.31 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการ
ตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกิจการ มีค่าเฉล่ีย 4.07 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ  มีการควบคุมตน้ทุนการด าเนินการ รวมถึงตน้ทุน
อาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก และโครงสร้างขององคก์รมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความชดัเจนของลกัษณะ
งาน มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มี
การแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ี
ก าหนดอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.89 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการท า
ประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหน้าท่ีของพนกังาน รวมถึง
การประกันสุขภาพและประกันชีวิตด้วย และมีการควบคุมตน้ทุนการด าเนินการ รวมถึงตน้ทุน
อาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
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มาก และมีการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกิจการ มี
ค่าเฉล่ีย 3.82 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลย ี(Technology Risk) 
 
ตารางที ่60 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology Risk) จ าแนกตามมูลค่ารวม
      ของสินทรัพยถ์าวร 

ความเส่ียงทีเ่กดิจากการ
ใช้เทคโนโลย ี

(Technology Risk) 

ขนาดของพนักงานประจ า 

ไม่เกนิ 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 
มากกว่า 151 

คน 
รวม 

n = 66 n = 11 n = 53 n = 10 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีคู่มือ/ค าแนะน าการ
ปฏิบติังาน หรือใหก้าร
ฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมระบบงานกบั
ผูใ้ช ้

3.08 4.00 3.42 4.10 3.35 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. มีการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
ความเหมาะสม 

3.47 3.73 3.26 4.10 3.46 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3. ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบงานต่างๆ
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

3.55 4.00 3.02 3.80 3.40 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4. มีระบบความปลอดภยั
ของขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยก าหนดการเขา้ถึง
ขอ้มูลของผูใ้ชต้ามระดบั
ความส าคญัของขอ้มูล 

3.52 4.00 3.04 4.60 3.45 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่60 (ต่อ) 

ความเส่ียงทีเ่กดิจากการ
ใช้เทคโนโลย ี

(Technology Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 
ล้านบาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. มีการป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์และปรับ
ระบบ(update)การ
ป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์อยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.15 3.77 3.27 3.56 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

6. มีการส ารองขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด และ
เก็บขอ้มูลชุดส ารองไว้
ในท่ีปลอดภยั 

2.92 3.85 3.80 3.58 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7. มีระบบป้องกนัและ
เตือนภยัท่ีจ าเป็นส าหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับเหตุสุดวสิยั 

3.19 3.96 3.60 3.37 3.47 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.96 3.68 3.55 3.52 3.45 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
  

 จากตารางท่ี 60 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) จ าแนก
ตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความ
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เส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่  มีระบบ
ป้องกันและเตือนภยัท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุ
สุดวิสัย มีค่าเฉล่ีย 3.19 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์และปรับระบบ(update)การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.15 มี
ระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง และประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆ
เหมาะสมกบัการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.04 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีระบบป้องกนัและเตือน
ภยัท่ีจ าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุสุดวสิัย  มีค่าเฉล่ีย 3.96 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการส ารองขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.85 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
และมีการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับระบบ(update)การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์อย่าง
สม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.77 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการส ารองข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.80 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ  มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม 
มีค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้ตามระดบัความส าคญัของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 3.67 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ มีการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม  มีค่าเฉล่ีย 3.62 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการส ารองขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไว้
ในท่ีปลอดภัย มีค่าเฉล่ีย 3.58 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  และมีคู่ มือ/ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงาน หรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานกับผู ้ใช้ และมีการป้องกันไวรัส
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คอมพิวเตอร์และปรับระบบ(update)การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.56 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   4) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) 
 
ตารางที ่61 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) จ าแนกตามมูลค่ารวม
      ของสินทรัพยถ์าวร 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากเหตุการณ์
ภายนอก (External 

Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 
ล้านบาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีแผนส ารองการ
เปล่ียนแปลงกฏหมาย/
นโยบายของรัฐบาล หรือ
ระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆ
ท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอยา่ง
มีสาระส าคญัต่อการ
ด าเนินงานและการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการ 

3.15 3.23 3.20 3.45 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีการจดัท าประกนัภยั
ความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นหากเกิด
เหตุการณ์หรือภยั
ธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด 
รวมถึงความเสียหายเม่ือ
ธุรกิจหยดุชะงกั 

3.54 3.92 3.40 3.88 3.77 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่61 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงที่
เกดิจากเหตุการณ์
ภายนอก (External 

Risk) 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3. มีการทบทวนเง่ือนไข
และวงเงินประกนัใหมี้
ความเหมาะสมทุกปี 
และมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการจดัท า
ประกนั 

3.23 3.00 3.60 3.60 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4. มีการหาพนัธมิตรทาง
การคา้ในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง เช่น สายการ
บินและบริษทัน าเท่ียว 

3.31 3.15 3.47 3.51 3.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.31 3.33 3.42 3.61 3.48 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 61 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) จ าแนกตาม
มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีการจดัท า
ประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความ
เสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.54 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการ
หาพนัธมิตรทางการคา้ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.31 
มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง และมีการทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความ
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เหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั มีค่าเฉล่ีย 3.23 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท าประกนัภยั
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือ
ธุรกิจหยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.92 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีแผนส ารองการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจของกิจการ มีค่าเฉล่ีย 
3.23 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง และมีการหาพนัธมิตรทางการค้าในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.15 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ล้านบาท มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ มีการจดัท า
ประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความ
เสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ  มีการ
หาพนัธมิตรทางการคา้ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.47 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหาก
เกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.40 
มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท าประกนัภยั
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือ
ธุรกิจหยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.88 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการทบทวน
เง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ
จดัท าประกนั มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการหาพนัธมิตรทางการคา้ใน
ภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.51 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 



 

152 

   5) สรุปการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยรวม  จ าแนกตามมูลค่า
ของสินทรัพย์ถาวร 
 
ตารางที ่62 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จ าแนกตาม 
      มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 

การบริหารความ
เส่ียง 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวร 

ไม่เกนิ 50 ล้าน
บาท 

51-100 ล้าน
บาท 

101-150 ล้าน
บาท 

มากกว่า 151 
ล้านบาท 

รวม 

n = 26 n = 26 n = 15 n = 73 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People 
Risk) 

3.15 3.83 3.81 3.69 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Process 
Risk) 

2.98 3.36 3.80 3.78 3.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการ
ใชเ้ทคโนโลย ี
(Technology Risk) 

2.96 3.68 3.55 3.52 3.45 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4. การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก 
(External Risk) 

3.31 3.33 3.42 3.61 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.06 3.54 3.67 3.66 3.53 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 62 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบัติในการบริหารความด้าน
ปฏิบติัการ จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ล้านบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มี
ค่าเฉล่ีย 3.31 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
บุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.15 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง และการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) มีค่าเฉล่ีย 2.98 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 51-100 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.83 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology 
Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.68 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.36 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดบั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.81 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Process Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.80 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และการบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.55 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก 
 มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 151 ลา้นบาท มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน 
(Process Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.78 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.69 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และการ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.61 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 
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  4.3.2.3 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  จ าแนกตามปีด าเนินการ (ตารางที ่
63 ถึง 67) 
   1) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากบุคลากร (People Risk) 
 
ตารางที ่63 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) จ าแนกตามปีด าเนินการ 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากบุคลากร (People Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. จดัใหมี้พนกังานเพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ในช่วง High season 

4.36 4.10 3.76 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
2. พฒันาบุคลากรโดยจดั
ฝึกอบรมใหมี้ความรู้ดา้น
บริการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจและ
เป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม 

3.93 4.02 3.67 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการปรับเปล่ียน
สวสัดิการ/โบนสัพนกังาน
เพ่ือใหข้วญัและก าลงัใจแก่
พนกังาน 

3.93 3.52 3.38 3.48 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. จดัใหพ้นกังานมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง 

4.14 3.79 3.57 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีการสบัเปล่ียนหมนุเวยีน
พนกังานในต าแหน่งงาน
ต่างๆตามความเหมาะสม 

3.14 3.40 3.20 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.90 3.77 3.52 3.63 
(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 63 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) จ าแนกตามปีด าเนินการ 
ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People 
Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  มีการจดัใหมี้พนกังานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 4.36 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการจดัให้
พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 4.14 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก และมีการพฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นบริการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้
เกิดความประทับใจและเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และมีการปรับเปล่ียนสวสัดิการ/โบนัส
พนกังานเพื่อใหข้วญัและก าลงัใจแก่พนกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People 
Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัให้มีพนกังานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 4.10 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการพฒันา
บุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านบริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ
และเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม มีค่าเฉล่ีย 4.02 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการจดัให้
พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.79 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People 
Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัให้มีพนกังานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ในช่วง High season มีค่าเฉล่ีย 3.76 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการพฒันา
บุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านบริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ
และเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม มีค่าเฉล่ีย 3.67 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการจดัให้
พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.57 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก 
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   2) การบริหารความเส่ียงที เกิดจากกระบวนการหรือขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Process Risk) 
 
ตารางที ่64 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) 
      จ  าแนกตามปีด าเนินการ 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏบิัตงิาน (Process 

Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. โครงสร้างขององคก์รมีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ และความชดัเจน
ของลกัษณะงาน 

3.43 4.00 3.67 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของพนกังาน
ในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสม
ตามส่วนงานท่ีก าหนดอยา่ง
ชดัเจน 

3.86 3.90 3.73 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการจดัท าคู่มือ/แนวทาง
และรายละเอียดในการ
ปฏิบติังานในแต่ละหนา้ท่ีงาน
ใหก้บัพนกังาน 

2.93 3.36 3.58 3.45 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4. มีการตรวจสอบ/ควบคุม
การปฏิบติังานของพนกังาน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ
กิจการ 

3.57 3.81 3.60 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่64 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏบิัตงิาน (Process 

Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5. มีการเพ่ิมกิจกรรม ช่อง
ทางการจ าหน่ายและลงทุน
ทางดา้นการตลาด เช่นการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ ในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูง 

3.00 3.36 3.38 3.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) ปานกลาง (ปานกลาง) 

6. มีการท าการตลาดในการ
แสวงหาลูกคา้ใหม่ โดยมี
โปรโมชัน่และแพคเก็จ เพื่อ
ดึงดูดลูกคา้ในส่วนหอ้งพกั
และหอ้งอาหาร 

3.36 3.48 3.51 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7. มีการท าประกนัความ
เสียหายอนัเกิดจากการเก็บ
รักษาเงินสดและการทุจริตใน
หนา้ท่ีของพนกังาน รวมถึง
การประกนัสุขภาพและ
ประกนัชีวติดว้ย 

3.21 3.71 3.55 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

8. มีการก าหนดนโยบายใน
การใหสิ้นเช่ือท่ีชดัเจนและมี
คณะกรรมการสินเช่ือ
รับผิดชอบดูแลการใหสิ้นเช่ือ
แก่ลูกหน้ีของโรงแรม 

2.86 3.31 3.27 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่64 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏบิัตงิาน (Process 

Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

9. มีการควบคุมตน้ทุนการ
ด าเนินการ รวมถึงตน้ทุน
อาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

4.00 3.93 3.57 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.36 3.65 3.54 3.55 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

 จากตารางท่ี 64 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Process Risk) จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.36 โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  มีการควบคุมตน้ทุน
การด าเนินการ รวมถึงตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ีย 4.00 มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
พนกังานในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.86 มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกิจการ มีค่าเฉล่ีย 3.57 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ โครงสร้างขององคก์รมีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และความชดัเจนของลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีระดบัการปฏิบติั
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการควบคุมต้นทุนการด าเนินการ รวมถึงต้นทุนอาหารและ
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เคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในระดบัต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ี
ก าหนดอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.90 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของพนกังานในระดบัต่างๆอย่างเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอย่างชดัเจน มี
ค่าเฉล่ีย 3.73 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ โครงสร้างขององคก์รมีการแบ่งแยก
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และความชดัเจนของลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ีย 3.67 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก และมีการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบติังานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กิจการ มีค่าเฉล่ีย 3.60 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลย ี(Technology Risk) 
 
ตารางที ่65 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลย ี(Technology Risk) จ าแนกตามปี       
      ด าเนินการ 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากการใช้เทคโนโลยี 
(Technology Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีคู่มือ/ค าแนะน าการ
ปฏิบติังาน หรือใหก้าร
ฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม
ระบบงานกบัผูใ้ช ้

3.36 3.26 3.39 3.35 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2. มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสม 

3.57 3.67 3.33 3.46 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่65 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากการใช้เทคโนโลยี 
(Technology Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3. ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์และระบบงาน
ต่างๆเหมาะสมกบัการใชง้าน 

3.79 3.50 3.29 3.40 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. มีระบบความปลอดภยัของ
ขอ้มูลสารสนเทศ โดย
ก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของ
ผูใ้ชต้ามระดบัความส าคญัของ
ขอ้มูล 

3.57 3.93 3.19 3.45 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. มีการป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์และปรับระบบ
(update)การป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ 

4.21 3.64 3.30 3.49 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. มีการส ารองขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และเก็บขอ้มูลชุด
ส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั 

3.93 3.88 3.29 3.53 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

7. มีระบบป้องกนัและเตือนภยั
ท่ีจ าเป็นส าหรับระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุ
สุดวสิยั 

4.14 3.74 3.23 3.47 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.80 3.66 3.29 3.45 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 65 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) จ าแนก
ตาม  ปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลย ี
(Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่  มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับ
ระบบ(update)การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.21 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ มีระบบป้องกนัและเตือนภยัท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุสุดวสิัย มีค่าเฉล่ีย 4.14 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการ
ส ารองขอ้มูลอย่างเพียงพอ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเก็บข้อมูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลย ี
(Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้ตามระดบัความส าคญัของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 3.93 มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการส ารองขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ
เก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.88 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีระบบ
ป้องกันและเตือนภยัท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเหตุ
สุดวสิัย มีค่าเฉล่ีย 3.74 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.29 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบัติในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ี เกิดจากการใช้
เทคโนโลยี (Technology Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบติังาน 
หรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานกบัผูใ้ช้ มีค่าเฉล่ีย 3.39 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง รองลงมา คือ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
3.33 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับระบบ
(update)การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.30 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
   4) การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) 
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ตารางที ่66 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การ
      บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) จ าแนกตามปีด าเนินการ 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากเหตุการณ์ภายนอก 

(External Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. มีแผนส ารองการ
เปล่ียนแปลงกฏหมาย/
นโยบายของรัฐบาล หรือ
ระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆท่ี
ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบั
ดูแล ไม่ส่งผลอยา่งมี
สาระส าคญัต่อการด าเนินงาน
และการด าเนินธุรกิจของ
กิจการ 

3.00 3.62 3.24 3.33 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีการจดัท าประกนัภยัความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิด
เหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ี
ไม่คาดคิด รวมถึงความ
เสียหายเม่ือธุรกิจหยดุชะงกั 

3.43 4.07 3.68 3.77 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีการทบทวนเง่ือนไขและ
วงเงินประกนัใหมี้ความ
เหมาะสมทุกปี และมีการ
จดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาการจดัท าประกนั 

3.00 3.71 3.35 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่66 (ต่อ) 

การบริหารความเส่ียงทีเ่กดิ
จากเหตุการณ์ภายนอก 

(External Risk) 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4. มีการหาพนัธมิตรทาง
การคา้ในภาวะท่ีมีการแข่งขนั
สูง เช่น สายการบินและ
บริษทัน าเท่ียว 

4.14 3.52 3.21 3.40 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.39 3.73 3.37 3.48 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
  

 จากตารางท่ี 66 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) จ าแนกตาม     
ปีด าเนินการ ดงัน้ี 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.39 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบัติในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์
ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  มีการหาพนัธมิตรทางการคา้ในภาวะท่ี
มีการแข่งขนัสูง เช่น สายการบินและบริษทัน าเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.14 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก รองลงมา คือ มีการจดัท าประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์หรือภัย
ธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยดุชะงกั มีค่าเฉล่ีย 3.43 มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัปานกลาง และมีแผนส ารองการเปล่ียนแปลงกฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ/
ค าแนะน าต่างๆท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอย่างมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงาน
และการด าเนินธุรกิจของกิจการ และมีการทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มีความเหมาะสม
ทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั มีค่าเฉล่ีย 3.00 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีด าเนินการไม่เกิน 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ของการปฏิบติัในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก 
(External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
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หากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั มีค่าเฉล่ีย 
4.07 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ มีการทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกนัให้มี
ความเหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั มีค่าเฉล่ีย 3.71 มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีแผนส ารองการเปล่ียนแปลงกฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล 
หรือระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการ
ด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจของกิจการ มีค่าเฉล่ีย 3.62 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.37 โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการปฏิบัติในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์
ภายนอก (External Risk) ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ มีการจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั 
มีค่าเฉล่ีย 3.68 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการทบทวนเง่ือนไขและวงเงิน
ประกนัให้มีความเหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั มี
ค่าเฉล่ีย 3.35 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีแผนส ารองการเปล่ียนแปลงกฎหมาย/
นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอยา่ง
มีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจของกิจการ มีค่าเฉล่ีย 3.24 มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   5) สรุปการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยรวม   จ าแนกตาม              
ปีด าเนินการ 
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ตารางที ่67 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จ าแนกตาม    
      ปีด าเนินการ 

การบริหารความเส่ียง 

ปีด าเนินการ 

ไม่เกนิ 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม 

n = 14 n = 42 n = 84 n = 140 

ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. การบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดจากบุคลากร 
(People Risk) 

3.90 3.77 3.52 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดจากกระบวนการ
หรือขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Process 
Risk) 

3.36 3.65 3.54 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. การบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการใช้
เทคโนโลย ี(Technology 
Risk) 

3.80 3.66 3.29 3.45 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดจากเหตุการณ์
ภายนอก (External Risk) 

3.39 3.73 3.37 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 3.69 3.44 3.53 

(ระดบัปฏบิัต)ิ (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

   
 จากตารางท่ี 67 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบัติในการบริหารความด้าน
ปฏิบติัการ จ าแนกตามปีด าเนินการ ดงัน้ี 
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 ปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 
โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.90 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) มีค่าเฉล่ีย 
3.80 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก 
(External Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.39 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีด าเนินการ 5-10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 โดย
พิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่ การ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.77 มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ีย 
3.73 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลย ี
(Technology Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.66 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปีด าเนินการมากกวา่ 10 ปี มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.44 โดยพิจารณาการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) มีค่าเฉล่ีย 
3.54 มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร 
(People Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.52 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ีย 3.37 มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

 4.4.1 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากปัจจัยภายนอก 
  1)  นโยบายของรัฐบาลและความมัน่คงภายในประเทศ หากมีการก่อม๊อบ

ต่างๆ ความน่าเช่ือถือในสายตาชาวต่างชาติจะลดน้อยลง เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของประเทศนั้นเป็น
ส่ิงส าคญัต่อการมาเท่ียวของนักท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นความเส่ียงต่อโรงแรมมากท่ีสุด ซ่ึงจะ
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวลดลงไปด้วย มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 3 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
ดงักล่าวเหมือนกนั 
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  2) ปัญหาภยัธรรมชาติทั้งท่ีเกิดจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้
แนวโนม้ของยอดขายห้องพกัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 3 รายท่ีมี
ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวเหมือนกนั 

  3) ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจากการ
ทรุดตวัของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 2 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวเหมือนกนั 

  4) การท่ี ลูกค้าชาวจีนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ก าไรต่อหัวลดน้อยลง 
เน่ืองจากการใชจ่้ายของลูกคา้ในโรงแรมมีนอ้ย มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคดงักล่าว 

  5) การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เช่น วตัถุดิบ และอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ในแผนกต่างๆ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 

 
 4.4.2 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากปัจจัยภายใน สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

   4.4.2.1 ปัญหาทีเ่กดิจากบุคลากรภายในองค์กร 
  1) ความร่วมมือของบุคลากรภายในองคก์รไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้ส่งผลต่อการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งความสามคัคียงัเป็นอุปสรรคใหญ่ในการ
บริหารความเส่ียงขององค์กรอีกดว้ย มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
ดงักล่าว 

  2) พนักงานลาออกบ่อย ซ่ึงเป็นผลมาจากสวสัดิการบางอย่างถูกจ ากัด 
เน่ืองจากพนกังานมีจ านวนมาก และการท่ีผูบ้ริหารขาดการดูแลเอาใจใส่ดูแลบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 2 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 

  3) องค์กรขาดผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการบริหารงานโรงแรม  
มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 

  4) มีพนกังานไม่เพียงพอกบังานในบางแผนก ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของความ
เส่ียงในการด าเนินงานของโรงแรม  มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 2 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
ดงักล่าว 

5) การท่ีมีบุคลากรท่ีขาดความรู้ความสามารถ รวมถึงไม่มีใจรักในงาน
บริการก็จะส่งผลให้เกิดการบริการท่ีผิดพลาด ท าให้โรงแรมเสียช่ือเสียงและส่งผลต่อรายได้ใน
อนาคตของโรงแรมดว้ย มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 
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   4.4.2.2 ปัญหาอืน่ 
  1) การวางแผนและการป้องกันความเส่ียงได้มีการจัดท าแล้ว แต่ขาด

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการด าเนินการ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
ดงักล่าว 

  2) โรงแรมขาดสินค้าและการบริการท่ีสมควรอยู่ในมาตรฐานท่ีดีท่ีจะ
สร้างความพึงพอใจให้กบัแขกตามท่ีควรจะเป็น มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและ
อุปสรรคดงักล่าว 

  3) องค์กรควรมีการลงทุนน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริการแขก
มากกว่าน้ี รวมถึงการเปิดใจรับระบบการท างานใหม่ๆท่ีท าให้องค์กรเจริญเติบโตไปในทางท่ีดี
ยิง่ข้ึนอีกดว้ย มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1 รายท่ีมีปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 

 


