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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาของการควบคุมภายในของธุรกิจ
โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามแนวคิดการควบคุมภายในของโคโซ่ ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้ม
ของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการ
ติดตามและประเมินผล โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูป้ฏิบติังานในธุรกิจโรงแรมระดบั 4-5 ดาวในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 71 แห่ง โดยแบ่งปัญหาการ
ควบคุมภายในออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงินการบญัชี ดา้นการควบคุมห้องพกั และดา้นการ
ควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี มีต าแหน่งงานเป็นผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน มีประสบการณ์การท างานในธุรกิจ
โรงแรม 6-10 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมระดบั 4 ดาว และมีลกัษณะการด าเนินงานในรูปแบบ
บริษทัจ ากดั 
 ผลการศึกษาปัญหาของการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมมี
ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาจากประเด็นปัญหายอ่ยในแต่ละดา้น พบวา่สภาพแวดลอ้มของ
การควบคุมมีปัญหาเก่ียวกับบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังาน และความไม่ชดัเจนในการก าหนดนโยบาย ดา้นการประเมินความเส่ียง มีปัญหาบุคลากร
ขาดความรู้ความเขา้ใจ ความส าคญัและวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนของการประเมินความเส่ียง ด้าน
กิจกรรมการควบคุมมีปัญหาการให้ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบติัตามนโยบายท่ีวางไว้
อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร มีปัญหาในการส่ือสารภายในองค์กร 
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ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้งานในปัจจุบนัไม่เพียงพอ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล มีปัญหาขาดบุคลากรผูรั้บผิดชอบโดยตรงและความ ต่อเน่ืองในการติดตามและ
ประเมินผล 
 จากผลการศึกษาดงักล่าว ท าใหท้ราบถึงปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ละดา้นและสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง วางแผนระบบการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรมในส่วนท่ียงั
บกพร่องหรือยงัไม่รัดกุม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้
ขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to explore the problems of internal control in 
hotel business in Chiang Mai Province, according to the internal control concept by the 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The COSO 
internal control concept consists of 5 components as follows: Control Environment, Risk 
Assessment, Control Activities, Information and Communication and Monitoring. Data were 
collected by questionnaires with open and close-ended questions given to administrators of four 
to five stars hotels in Chiang Mai. The researcher classified the problems of internal control into 
three areas: financial and accounting, rooms control, and food and beverage control. 

The study found that most of respondents were females aged between 31 and 40 years old, 
education level of bachelor’s degree, working as managers of finance and accounting department 
in four stars hotel with 6-10 years of work experience.  

The results showed that the problems of internal control in hotel business were overall at a 
low level. Considering the details of each problem, it was found that in terms of control 
environment, the most recurring problems were inadequate staff, not enough training, and unclear 
policies. As for risk assessment, lack of knowledge and understanding in the objective of risk 
assessment was the biggest problem. As for the control activities component, recurring problems 
were lack of cooperation and non-compliance with defined internal control policy. In regards to 
information and communication, the problems were internal communication problems and 
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problems with software and equipment. As for monitoring, there was a lack of officers 
responsible to follow up directly, continuously monitor, and evaluate. 

The study revealed the most recurring problems of internal control in hotel business in 
Chiang Mai. The results of the study can be taken as a guideline to improve and applied in 
planning of internal control systems with appropriate for hotel business. For further effectiveness 
and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable 
laws and regulations. 


