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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาการบริหารความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มประชากร คือ ผูจ้ดัการทัว่ไปหรือผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจของ
กลุ่มธุรกิจโรงแรม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 183 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้140 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.50 จากนั้นน าขอ้มูล
ท่ีรวบรวมได้มาท าการประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย             
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี และมาตราวดัความส าคญั 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กร 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 140 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี 
ด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการฝ่าย เป็นผูบ้ริหารกิจการโดยไม่ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการ เป็นบริษทัจ ากดั มี
จ  านวนพนักงานประจ าไม่เกิน 50 คน มีทุนจดทะเบียน 5-30 ล้านบาท มีมูลค่าของสินทรัพยร์วม
มากกวา่ 200 ลา้นบาท มียอดขายรวมต่อปีเกิน 30 ลา้นบาท มีก าไรสุทธิหลงัภาษี จ านวน 1-5 ลา้น
บาท และจ านวน   6-10 ลา้นบาท และมีระยะเวลาด าเนินการ มากกวา่ 10 ปี 
 
 5.1.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 
 จากการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 
ทั้งหมด 140 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง
ตามแนวคิดของ COSO ERM โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การระบุเหตุการณ์ ได้แก่ การก าหนดนโยบายในการปรับปรุงและพฒันา
โรงแรมอยู่เป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีการปฏิบติั
มากท่ีสุด รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกใน
โรงแรมท่ีชดัเจน มีการปฏิบติัมากท่ีสุด และสภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายและ
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วธีิการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม มีการปฏิบติัมากท่ีสุด ส่วนในเร่ือง การ
ตอบสนองความเส่ียง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัให้มีนโยบายในการวา่จา้งบริษทัผูบ้ริหาร
โรงแรมระดบันานาชาติ มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

หากจ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร และระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

1. จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า 
 จากการวเิคราะห์ระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 

จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า พบวา่ กิจการท่ีมีค่าเฉล่ียในการบริหารความเส่ียงตามแนวคิด
ของ COSO ERM มากท่ีสุด คือ กิจการท่ีมีขนาดของพนักงานประจ ามากกว่า 151 คน โดย
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การ
ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมแต่ละกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการระบุอยา่ง
ชัดเจนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร มีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมา คือ การก าหนด
วตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชดัเจน มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
และการตอบสนองความเส่ียง ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟ ระบบรักษาความ ปลอดภยัใน
โรงแรม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้าประปาท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการลูกคา้ มีการปฏิบติั
มากท่ีสุด แต่องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การประเมินความเส่ียง 
ได้แก่ มีการมุ่งเน้นคน้หาส่ิงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ มีการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงและผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
และมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและมี
การก าหนดวธีิการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีการปฏิบติัในระดบัท่ีเท่ากนั 

2. จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 
จากการวิเคราะห์ระดับการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 

ERM จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร พบว่า กิจการท่ีมีค่าเฉล่ียในการบริหารความเส่ียง
ตามแนวคิดของ COSO ERM มากท่ีสุด คือ กิจการท่ีมีมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรมากกว่า 151 
ล้านบาท โดยองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การระบุเหตุการณ์ 
ไดแ้ก่ มีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของโรงแรมให้
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีการปฏิบติัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชัดเจน และมีการก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย มีการปฏิบติัมากท่ีสุด และสารสนเทศและการส่ือสาร ไดแ้ก่ มีการก าหนด
วิธีปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน, 
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หนงัสือเวยีน มีการปฏิบติัมากท่ีสุด แต่องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
การประเมินความเส่ียง ไดแ้ก่ มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีโรงแรมมีการกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงินและมีการก าหนดวิธีการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าวท่ีเหมาะสม มีการปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด 

3. จ าแนกตามปีด าเนินการ 
จากการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 

ERM จ าแนกตามปีด าเนินการ พบว่า กิจการท่ีมีค่าเฉล่ียในการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ 
COSO ERM มากท่ีสุด คือ กิจการท่ีมีปีด าเนินการ 5-10 ปี โดยองค์ประกอบของการบริหารความ
เส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การระบุเหตุการณ์ ไดแ้ก่ มีการระบุเง่ือนไขในสัญญาจา้งบริหารงาน
โรงแรมท่ีสามารถยกเลิกสัญญาได้หากความสามารถของผูบ้ริหารส่งผลกระทบทางลบต่อผล
ประกอบการของโรงแรม มีการปฏิบติัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การก าหนดวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ มีการ
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมท่ีชัดเจน มีการปฏิบติัมากท่ีสุด และสภาพแวดล้อม
ภายใน ไดแ้ก่ มีการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีดี เน้นการท างาน
แบบเป็นทีม มีการปฏิบติัมากท่ีสุด แต่องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
การตอบสนองความเส่ียง ไดแ้ก่ มีนโยบายในการวา่จา้งบริษทัผูบ้ริหารโรงแรมระดบันานาชาติ มี
การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 
5.1.3 ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ การจดัให้มีพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีการ
ปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ี เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Process Risk) ไดแ้ก่ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในระดบั
ต่างๆอยา่งเหมาะสมตามส่วนงานท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน มีการปฏิบติัมากท่ีสุด และการบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ได้แก่ มีการจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั 
มีการปฏิบติัมากท่ีสุด แต่การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ การมีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบติังานหรือให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ระบบงานกบัผูใ้ช ้มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
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 หากจ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร และระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

1. จ าแนกตามขนาดของพนกังานประจ า 
 จากการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จ าแนกตาม

ขนาดของพนกังานประจ า พบว่า กิจการท่ีมีค่าเฉล่ียในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ มาก
ท่ีสุด คือ กิจการท่ีมีขนาดของพนกังานประจ ามากกวา่ 151 คน โดยการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการจดัท าคู่มือ/
แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบติังานในแต่ละหนา้ท่ีงานใหก้บัพนกังาน และมีการตรวจสอบ/
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการ มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ  การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยี (Technology Risk) ไดแ้ก่ มีระบบ
ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ โดยก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้ตามระดบัความส าคญั
ของขอ้มูล มีการปฏิบติัมากท่ีสุด และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External 
Risk) ไดแ้ก่ มีการจดัท าประกนัภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ี
ไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั มีการปฏิบติัมากท่ีสุด แต่การบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการปรับเปล่ียนสวสัดิการ/โบนสัพนกังาน
เพื่อให้ขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน และมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนพนกังานในต าแหน่งงานต่างๆ
ตามความเหมาะสม มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

2. จ าแนกตามมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 
 จากการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จ าแนกตาม
มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร พบวา่ กิจการท่ีมีค่าเฉล่ียในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ มาก
ท่ีสุด คือ กิจการท่ีมีมูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวร 101-150 ลา้นบาท โดยการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การจดัให้มีพนกังานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
โดยเฉพาะในช่วง High season มีการปฏิบติัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงทีเกิดจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Risk) ได้แก่ มีการตรวจสอบ/ควบคุมการ
ปฏิบติังานของพนกังานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการ มีการปฏิบติัมากท่ีสุด และการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ไดแ้ก่ มีการส ารองข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเก็บขอ้มูลชุดส ารองไวใ้นท่ีปลอดภยั มีการปฏิบติัมากท่ีสุด แต่การ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีแผนส ารอง
การเปล่ียนแปลงกฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล หรือระเบียบ/ค าแนะน าต่างๆท่ีก าหนดโดย
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หน่วยงานก ากบัดูแล ไม่ส่งผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจของกิจการ 
มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

3. จ าแนกตามปีด าเนินการ 
จากการวเิคราะห์ระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จ าแนกตามปี

ด าเนินการ พบวา่ กิจการท่ีมีค่าเฉล่ียในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ มากท่ีสุด คือ กิจการท่ีมี
ปีด าเนินการ 5-10 ปี โดยการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ การจดัให้มีพนกังานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในช่วง High season มีการปฏิบติั
มากท่ีสุด รองลงมา คือ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ไดแ้ก่ มี
การจดัท าประกันภยัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์หรือภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด 
รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจหยุดชะงกั มีการปฏิบติัมากท่ีสุด และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ได้แก่ มีระบบความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศ โดย
ก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้ตามระดบัความส าคญัของขอ้มูล มีการปฏิบติัมากท่ีสุด แต่การ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process Risk) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่ มีการก าหนดนโยบายในการให้สินเช่ือท่ีชดัเจนและมีคณะกรรมการสินเช่ือรับผิดชอบดูแล
การใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีของโรงแรม มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 
5.1.4 ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
ผูต้อบแบบสอบถามได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากปัจจัยภายนอก 

1. นโยบายของรัฐบาลและความมัน่คงภายในประเทศ หากมีการก่อม๊อบต่างๆ 
ความน่าเช่ือถือในสายตาชาวต่างชาติจะลดน้อยลง เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของประเทศนั้นเป็นส่ิง
ส าคญัต่อการมาเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นความเส่ียงต่อโรงแรมมากท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผล
ใหน้กัท่องเท่ียวลดลงไปดว้ย  

2. ปัญหาภัยธรรมชาติทั้ งท่ี เกิดจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้
แนวโนม้ของยอดขายหอ้งพกัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจากการทรุดตวั
ของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวชาวยโุรปลดลงอยา่งเห็นได ้

4. การท่ีลูกคา้ชาวจีนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ก าไรต่อหัวลดน้อยลง เน่ืองจากการ
ใชจ่้ายของลูกคา้ในโรงแรมมีนอ้ย 
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5. การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เช่น วตัถุดิบ และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน
แผนกต่างๆ 
 

ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากปัจจัยภายใน 
1. ปัญหาท่ีเกิดจากบุคลากรภายในกิจการ เช่น บุคลากรในกิจการไม่ให้ความ

ร่วมมือ พนกังานลาออกบ่อย ขาดผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม พนกังานมี
ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และพนกังานยงัไม่เปิดใจยอมรับระบบการท างาน
ใหม่ 

2. ปัญหาอ่ืนๆ เช่น ขาดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์หรือมีไม่เพียงพอในการบริหาร
ความเส่ียง ขาดการบริการและสินคา้ท่ีอยูใ่นมาตรฐานท่ีดีในการให้บริการแก่ลูกคา้ ขาดเทคโนโลยี
ใหม่ๆในการใหบ้ริการแขก 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาการบริหารความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
 
 5.2.1 การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 

1. กิจการส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองคป์ระกอบของการ
บริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีรณชิต  
มหทัธนะพฤทธ์ิ (2551) กล่าววา่กลุ่มธุรกิจโรงแรมไทยมีความต่ืนตวั และเร่ิมน าวิธีการจดัการความ
เส่ียงไปใชบ้างส่วนตามความเหมาะสมของโรงแรมแต่ละแห่ง แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนและมี
ปัญหาการขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความเส่ียง 

2. กิจการมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองค์ประกอบของการบริหารความ
เส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง คือ การปรับปรุงระบบ
ป้องกนัไฟ ระบบรักษาความปลอดภยัในโรงแรมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้ าประปาท่ี
จ าเป็นต่อการให้บริการลูกคา้ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึน
ของคู่แข่งขนัทางธุรกิจท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบติัในการ
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกองค์กร ในเร่ือง ความเส่ียงในด้านการแข่งขนัและการ
เพิ่มข้ึนของคู่แข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ท่ีว่าบริษทัมีนโยบายในการ
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ปรับปรุงและพฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะๆ โดยใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงระบบป้องกนัไฟและ
ระบบรักษาความปลอดภยัในอาคาร รวมถึงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน ้าประปา เพื่อรักษาระดบั
มาตรฐานของโรงแรมให้อยูร่ะดบั 5 ดาว และ 4 ดาว รวมทั้งเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้สามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งในธุรกิจระดบัเดียวกนัได ้ 

3. กิจการมีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองค์ประกอบของการบริหารความ
เส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง คือ มีนโยบายในการว่าจา้ง
บริษทัผูบ้ริหารโรงแรมระดบันานาชาติ มีการปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นแนวทางการ
ตอบสนองความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการภายในองคก์รเอง ในขณะท่ีแนวทางปฏิบติัในการ
บริหารความเส่ียงด้านการบริหารจดัการของบริษัท ดิ เอราวญั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) นั้ น ไม่มี
นโยบายในการบริหารกิจการดว้ยตนเอง แต่มีนโยบายในการกระจายความเส่ียงโดยคดัเลือกแบรนด์
และบริษทัผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกัน โดยจะว่าจ้างบริษทัผูบ้ริหารโรงแรมระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็น
องคก์รท่ีมีช่ือเสียง ประสบการณ์  มีระบบงานและความช านาญในตลาดแต่ละประเภท 

4. กิจการมีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงตามองค์ประกอบของการบริหาร
ความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการส่ือสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารความเส่ียงโดยใช้ COSO ERM ในเร่ือง สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีวา่ผูบ้ริหารควรก าหนดให้มีการบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ไม่วา่จะมา
จากแหล่งภายนอกหรือภายในองค์กร และก าหนดให้มีการส่ือสารอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเวลา 
เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

5.2.2 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
5. กิจการมีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหาร

ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) ได้แก่ มีการปรับเปล่ียนสวสัดิการ/โบนัสพนักงาน 
เพื่อใหข้วญัและก าลงัใจแก่พนกังาน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธรรม
รงค์ สุวรรณนิกรกุล (2553) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ERM ท่ีมี
ผลต่อระดบัความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย พบวา่ ส่ิงอ่ืนๆท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพ คือ ควรให้ความรู้
ทั้งระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงของบริษทั รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีส่วน
ร่วม เขา้ใจ และเห็นความส าคญัของระบบ 
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6. กิจการมีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) ไดแ้ก่ พฒันาบุคลากรโดยจดัฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้น
บริการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เป็นแนวทางในการป้องกนัความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ
ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปัจจยัภายนอกองคก์ร ในเร่ือง ความเส่ียงในดา้นการแข่งขนัและการเพิ่มข้ึนของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ
ของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ ากัด (มหาชน) บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทั เอเชีย โฮเต็ล จ  ากัด 
(มหาชน) ท่ีว่ามีการจดัให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะดา้น
การบริการใหไ้ดคุ้ณภาพมีมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  

7. กิจการมีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) ได้แก่ มีการปรับเปล่ียนสวสัดิการ/โบนัสพนักงาน
เพื่อให้ขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิด
จากบุคลากรภายในองค์กร ในขณะท่ีแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร
ภายในองค์กรของบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการให้ผลตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีแข่งขนัไดต้ามความรู้ความสามารถ การให้ผลตอบแทนพิเศษ (โบนสั) ตามผลงานท่ี
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

8. กิจการมีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการในเร่ือง การบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ไดแ้ก่ มีการจดัท าประกนัภยัความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์หรือภัยธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด รวมถึงความเสียหายเม่ือธุรกิจ
หยุดชะงกั มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายนอกองคก์รท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดจากภยัธรรมชาติ อุบติัภยั การก่อวินาศกรรม และการเกิดโรคระบาด ซ่ึงเป็นผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอกองค์กรของบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเชีย 
โฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) ท าประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงทุกประเภท คุม้ครองการขาดรายไดจ้ากการ
หยุดด าเนินธุรกิจ และคุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย โดยจัดท าประกันกับบริษัทท่ีมีช่ือเสียง 
นอกจากน้ียงัจดัท าประกนัคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัลูกคา้หรือบุคคลท่ี 3 
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9. กิจการมีระดบัการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการในเร่ือง การบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) ได้แก่ มีการทบทวนเง่ือนไขและวงเงิน
ประกนัใหมี้ความเหมาะสมทุกปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกองคก์รท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะท่ีแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ 
อุบติัภยั การก่อวนิาศกรรม และการเกิดโรคระบาด ซ่ึงเป็นผลกระทบจากปัจจยัภายนอกองคก์รของ
บริษัท ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) มีการพิจารณาทบทวนเง่ือนไขและวงเงินประกันให้มีความ
เหมาะสมทุกปี  รวมทั้งไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัท าประกนั 

 
5.3 ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 
 จากการศึกษาการบริหารความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 

1. กิจการท่ีมีขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่
เกิน 50 ลา้นบาท และปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM 
ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง น้อยท่ีสุด โดยมีการปฏิบติัในการตอบสนองความเส่ียง ไดแ้ก่ 
การจดัให้มีนโยบายในการวา่จา้งบริษทัผูบ้ริหารโรงแรมระดบันานาชาติ และการสรรหาบุคลากรท่ี
มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของโรงแรม มีระดบัการปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด  

2. กิจการท่ีมีการด าเนินกิจการมานาน คือ มีปีด าเนินการมากกว่า 10 ปี มีการบริหาร
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยี นอ้ยท่ีสุด โดย
มีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ การจดัให้มีคู่มือ/ค าแนะน าการปฏิบติังาน หรือให้การ
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานกับผูใ้ช้ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสม และมีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับระบบ(update)การป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ แต่การปฏิบติัในการจดัใหมี้ระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชต้ามระดบัความส าคญัของขอ้มูล มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 



 

178 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
 จากการศึกษาการบริหารความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่ ผู ้ศึกษามี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. การบริหารความเส่ียงตามองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ 
COSO ERM กิจการท่ีมีขนาดของพนกังานประจ าไม่เกิน 50 คน มูลค่ารวมของสินทรัพยถ์าวรไม่
เกิน 50 ล้านบาท และปีด าเนินการไม่เกิน 5 ปี มีการบริหารความเส่ียง ในเร่ือง การตอบสนอง   
ความเส่ียง นอ้ยท่ีสุด จึงควรมีการก าหนดกิจกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความเส่ียง เช่น มีนโยบาย
ในการวา่จา้งบริษทัผูบ้ริหารโรงแรมระดบันานาชาติ และสรรหาบุคลากรในระดบับริหารท่ีมีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานของโรงแรม  

2. การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ กิจการท่ีมีปีด าเนินการมากกว่า 10 ปี ซ่ึงมีการ
บริหารความเส่ียง ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) 
น้อยท่ีสุด ควรก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้ตามระดบัความส าคญัของขอ้มูล และควรจดัให้มี
ระบบป้องกนัและเตือนภยัท่ีจ  าเป็นส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงจดัให้มีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ส าหรับเหตุสุดวสิัยมี  
 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การคน้ควา้แบบอิสระน้ี ไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่
เท่านั้น หากจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป สามารถท่ีจะเลือกศึกษาในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ หรือเลือกศึกษา
การบริหารความเส่ียงในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการเงิน หรือดา้นการตลาดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม  เพื่อ
ทราบถึงวิธีการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจต่างๆหรือการบริหารความเส่ียงในดา้นอ่ืนๆของ
ธุรกิจโรงแรม 

2. ควรศึกษาการบริหารความเส่ียง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงการบริหาร
ความเส่ียงอ่ืนๆท่ีมากกว่าการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 


