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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร
และประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงองค์กรของธุรกิจน�ำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือ
ผูป้ ระกอบการหรือผูบ้ ริหารธุรกิจน�ำเทีย่ ว ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 225 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีจัดเวทีสนทนากลุ่ม โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
จ�ำนวน 8 ตัวอย่าง ผลการวิจยั สรุปว่า ธุรกิจน�ำเทีย่ วในจังหวังเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพการจัดการความเสีย่ งองค์กรตามกรอบ
COSO ในระดับมาก ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กรพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรด้านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปัญหา
การเมือง ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ การวางแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาวหรือ
แผนกลยุทธ์ ปัญหาจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการมีความคาดหวังสูงในการรับบริการ และความไม่เข้าใจ
อย่างครบถ้วนชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐ ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรในด้าน
การปฏิบัติการที่ส�ำคัญ ได้แก่ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การทุจริต การจงใจฝ่าฝืน
กฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายด้านการท่องเที่ยวของรัฐ และหัวหน้างานขาดทักษะในการจัดการ ปัจจัยความเสี่ยงองค์กร
ในด้านการเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน การผิดนัดช�ำระหนี้ การควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การรัว่ ไหลทางการเงิน การเกิดหนีส้ ญ
ู และการเปลีย่ นแปลงจากอัตราแลกเปลีย่ น ส่วนปัจจัยความเสีย่ งองค์กรในด้านภัยพิบตั ิ
สาธารณภัยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน การก่ออาชญากรรม หรือการก่อการร้ายในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว การก่อการจลาจล
ชุมนุมทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เหตุการณ์พายุมรสุม และแผ่นดินไหว
คาสาคัญ: การจัดการความเสี่ยง ธุรกิจน�ำเที่ยว กรอบ COSO
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บทความวิจัย
ABSTRACT

This is quantitative and qualitative research. Aims to study risk factors and risk assessment including
to study on the effectiveness of enterprise risk management in Chiang Mai’s tourism business. This study
was used by questionnaire, the samples were 225 of entrepreneur or business executive in tour business
in Chiang Mai. Qualitative data collection using focus group discussion was conducted by selecting 8
specific samples. The results of this research were as follows: 1) Tour business in Chiang Mai Province
has a high level of enterprise risk management in accordance with the COSO framework. 2)The most
important of strategic risk factors are political issues, internal and external economic crises, operational
planning inconsistent with long-term plans or strategies, problems with changing tourist behavior and high
expectations for service, and lack of full understanding of the policy and direction of tourism promotion
of the state. Operational risk factors are lack of operational skills and responsibility for work, corruption,
and deliberate violations of state regulations, and supervisor lack of management skills. Major financial
risks include financial liquidity, defaulted Internal controls bad debts, and exchange rates. The major risk
factors for disaster include: fog, monsoons, earthquakes, crimes, political rallies, revolution, and coup.
KEYWORDS: Risk Management, Tour Business, COSO framework

บทน�ำ

การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของ
ประเทศเหล่านัน้ จึงให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยว
โลก สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2559 ทุกภูมิภาคมีแนว
โน้มที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยดี ยกเว้น
โอเชียเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทร
แปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลีย มีอัตราการเติบโตลดลงเล็ก
น้อย ส�ำหรับสถานการณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทยในปี
2559 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 สูงกว่าที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้ที่ร้อยละ 8 โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จ�ำนวน
32.56 ล้านคน นักท่องเทีย่ วชาวไทย 145 ล้านคน/ครัง้ สร้าง
รายได้รวมถึง 2.52 ล้านล้านบาท และในปี 2560 ไตรมาสแรก
ก็มแี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ จากปีทผี่ า่ นมา โดยมีจำ� นวนผูเ้ ยีย่ ม
เยือนชาวไทย 32.48 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และ
รายได้ประมาณ 2.43 แสนล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 ส่วน
สถานการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศไทยประมาณ 9.5 ล้านคน ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5
สร้างรายได้ประมาณ 5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

ในส่วนการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคของประเทศไทยนั้น
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จั ง หวั ด แห่ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ
มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 แต่สามารถสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2560) ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการ
ท่องเทีย่ วในอนาคต จึงมีความจ�ำเป็นต้องมุง่ เน้นการพัฒนา
คุณภาพของการท่องเที่ยว โดยก�ำหนดมาตรการเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพองค์ประกอบการท่องเทีย่ วตลอดทัง้ Value
Chain เพือ่ ปรับต�ำแหน่งภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วสูก่ ารเป็น
Quality Leisure Destination และธุรกิจน�ำเที่ยวนับเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญใน Value Chain อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว ซึง่ มีบทบาทครอบคลุมเกีย่ วกับการน�ำนักท่อง
เที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์
อืน่ โดยเป็นหน้าทีข่ องธุรกิจทีจ่ ะต้องจัดให้มกี ารบริการหรือ
การอ�ำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ธุรกิจน�ำเที่ยวจึงนับได้ว่ามี
บทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ ว โดยมีบทบาท
และความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดการธุรกิจน�ำเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ให้มคี วามแข็งแกร่ง สามารถด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมั่นคง ย่อมส่งผลให้สามารถยึดมั่นปฏิบัติภารกิจตาม
บทบาทเหล่านัน้ ได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่
ต่ อ การสนั บ สนุ น ให้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
เชียงใหม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Quality Leisure
Destination ได้ในทีส่ ดุ ซึง่ แนวทางการจัดการธุรกิจน�ำเทีย่ ว
ให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจน�ำเที่ยว
จ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงธุรกิจ และ
สามารถจั ด การกั บ ความเสี่ ย งองค์ ก รได้ อ ย่ า งเหมาะสม
เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ จั ด ได้ ว ่ า เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีระดับความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ทีธ่ รุ กิจน�ำเทีย่ วต้องเผชิญ
นั้นมีความซับซ้อนสูงและผันแปรอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้
มีความจ�ำเป็นที่ต้องศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและวิเคราะห์
ระดับความเสี่ยงธุรกิจน�ำเที่ยว และประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการความเสี่ยงองค์กรของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ เพือ่ ผลการศึกษาจะได้นำ� ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงอันเป็นส่วนส�ำคัญใน
การเสริมสร้างให้การจัดการธุรกิจน�ำเที่ยวให้มีความมั่นคง
แข็งแกร่ง สามารถด�ำเนินงานตามภารกิจอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ความเสี่ ย งและการวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษา
ประสิทธิภาพสภาพการจัดการความเสี่ยงองค์กรของธุรกิจ
น�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงของ
ธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน และทราบถึง
ปัจจัยและระดับความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
น�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และผลลัพธ์จากกระบวนการ
วิจัยท�ำให้ได้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
น�ำเทีย่ วทีส่ ะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรของ
องค์กร เพื่อใช้ในการจัดท�ำคู่มือการจัดการความเสี่ยงธุรกิจ
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น�ำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การความเสี่ยงองค์กร

กรอบการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ค�ำถามเป็นแบบ
ปลายปิ ด และปลายเปิ ด ท� ำ การแจกแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์และทีมผู้วิจัยน�ำส่งแบบสอบถามด้วยตนเองไป
ตามกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการสุ่มเลือกโดยการจับฉลาก เมื่อได้
ท�ำการสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว ได้ด�ำเนินการน�ำผล
การวิจยั ไปสูก่ ระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธกี ารจัดเวที
สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุป
เกีย่ วกับ ได้แก่ ปัจจัยความเสีย่ ง ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ด้วยการจัดอันดับปัจจัยความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยง ความคิดเห็นเกี่ยวสถานการณ์ความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงธุรกิจน�ำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ประชากรและตัวอย่าง

ประชากรทีศ่ กึ ษาการวิจยั เชิงปริมาณ คือ ผูป้ ระกอบ
การหรือผู้บริหารธุรกิจน�ำเที่ยว ในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ท�ำการจดทะเบียนกับส�ำนักงานทะเบียนธุรกิจ
น�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือโดยมีจานวน 1,039
ราย โดยสามารถเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างได้ 225 ตัวอย่าง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
จากจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 288 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
78.13 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจน�ำเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ หรือผู้แทน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการด้านการท่อง
เที่ยว จ�ำนวน 8 ตัวอย่าง

เครื่องมือ

1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
เชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมซึ่ง
ประกอบด้วยค�ำถามแบบปลายปิดและปลายเปิดที่ได้ผ่าน
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
จากผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด การความเสี่ ย งองค์ ก รและ
การจัดการธุรกิจน�ำเที่ยว จ�ำนวน 3 ท่านโดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของกิจการ ได้แก่
รูปแบบการจดทะเบียนกิจการ ประเภทของธุรกิจน�ำเที่ยว
ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจการ จ�ำนวนพนักงาน ลักษณะ
ค�ำถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามการปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
ความเสีย่ งของธุรกิจน�ำเทีย่ ว ตามกรอบ COSO ประกอบด้วย
8 ขั้นตอน
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค�ำถาม 6 ข้อ
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ ค�ำถาม 5 ข้อ
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ ค�ำถาม 5 ข้อ
4. การประเมินความเสี่ยง ค�ำถาม 5 ข้อ
5. การตอบสนองความเสี่ยง ค�ำถาม 4 ข้อ
6. กิจกรรมการควบคุม ค�ำถาม 4 ข้อ
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ค�ำถาม 5 ข้อ
8. การติดตาม ค�ำถาม 5 ข้อ
ลักษณะค�ำถามทีม่ คี ำ� ตอบให้เลือก 5 ระดับ หรือเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยก�ำหนดรูปแบบเป็นระดับการปฏิบตั ขิ องผูต้ อบ
1-5 ระดับ ตัง้ แต่ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั ปิ านกลาง

ปฏิบตั นิ อ้ ย ปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ หรือไม่ได้ปฏิบตั ิ เกีย่ วกับสภาพ
การจัดการความเสี่ยงองค์กร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยน� ำ ข้ อ มู ล ที่
รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลและน�ำมาถอดรหัสโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ ดังนี้ การศึกษา
ครั้งนี้ได้ท�ำการก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนค�ำตอบของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการด�ำเนินการ
จัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO โดยการก�ำหนด
เกณฑ์การให้คะแนนค�ำตอบความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับการ
ปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจน�ำเที่ยวจังหวัด
คือ ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ปฏิบตั มิ าก ค่าคะแนน
เท่ากับ 4 ปฏิบัติปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3 ปฏิบัติน้อย
ค่าคะแนนเท่ากับ 2 ปฏิบัติน้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1
การแปลผลการให้คะแนนเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการ
ความเสี่ยง แปลผลได้ดังนี้ คะแนน 4.21 – 5.00 แปลผล
ได้ว่า ประสิทธิภาพการด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงระดับ
มากที่สุดคะแนน 3.41 – 4.20 แปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงระดับมาก คะแนน 2.61
– 3.40 แปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพการด�ำเนินการจัดการ
ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน 1.81 – 2.60 แปลผล
ได้วา่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินการจัดการความเสีย่ งระดับต�ำ่
คะแนน 1.00 – 1.80 แปลผลได้วา่ ประสิทธิภาพการด�ำเนิน
การจัดการความเสี่ยงระดับต�่ำมาก
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การประเมินความเสี่ยงโดยการจัดระดับของปัจจัยความ
เสีย่ งหลัก 4 ด้าน คือ 1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ 2) ความเสีย่ ง
ด้านการเงิน 3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 4) ความเสี่ยง
ด้านภัยพิบตั ิ สาธารณภัย ด้วยการพิจารณาใน 2 มิตติ ามหลัก
การของแผนภาพความเสีย่ ง (Risk Map/Risk Assessment
Matrix) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)
และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Risk
Impact) ลักษณะค�ำถามทีม่ คี ำ� ตอบให้เลือก 5 ระดับ หรือเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยก�ำหนดรูปแบบเป็นระดับความคิดเห็นของ
ผูต้ อบ 1-5 เกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Risk Likelihood)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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คือ โอกาสที่จะเกิดมากที่สุด โอกาสที่จะเกิดมาก โอกาสที่
จะเกิดปานกลาง โอกาสที่จะเกิดน้อย และโอกาสที่จะเกิด
น้ อ ยที่ สุ ด ส่ ว นระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบของ
ความเสีย่ ง (Risk Impact) คือ วิกฤต รุนแรงมาก รุนแรง ค่อนข้าง
รุนแรง และรุนแรงเล็กน้อย โดยก�ำหนดค�ำอธิบาย ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)
โอกาสที่จะเกิดมากที่สุด คือ มีโอกาสเกิดขึ้นรายวัน
ถึงรายสัปดาห์
โอกาสทีจ่ ะเกิดมาก คือ มีโอกาสเกิดขึน้ ในรอบเดือน
โอกาสทีจ่ ะเกิดปานกลาง คือ มีโอกาสเกิดขึน้ ในรอบ
ไตรมาส ถึง 6 เดือน
โอกาสที่จะเกิดน้อย คือ มีโอกาสเกิดขึ้นรอบระยะ
เวลา 1 ปี
โอกาสที่จะเกิดน้อยที่สุด คือ มีโอกาสเกิดขึ้นรอบ
2-3 ปี
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
(Risk Impact)
วิกฤต คือ กระทบต่อการหยุดชะงักการให้บริการ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมูลค่าและภาพลักษณ์ขององค์กร
รวมทั้งการท่องเที่ยวของประเทศ
รุนแรงมาก คือ กระทบต่อการหยุดชะงักการให้บริการ
กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และ/หรือภาระผูกพัน
ข้อตกลงขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก/ธุรกิจท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้อง
รุนแรง คือ กระทบต่อเป้าหมาย ชื่อเสียง และปัจจัย
ความส�ำเร็จขององค์กร และ/หรือเกีย่ วข้องและส่งผลกระทบ
ต่อมาตรฐานการให้บริการ
ค่อนข้างรุนแรง คือ กระทบต่อเป้าหมาย และปัจจัย
ความส�ำเร็จของหน่วยงาน แต่ไม่เกีย่ วข้องหรือส่งผลกระทบ
ต่อมาตรฐานการให้บริการ
รุนแรงเล็กน้อย คือ กระทบต่อการปฏิบัติงานปกติ
ของหน่วยงานย่อย แต่ไม่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อ
มาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรด้วยการจัด
ระดับปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละปัจจัย โดยท�ำการก�ำหนด
เกณฑ์คา่ ความสัมพันธ์ระดับผลกระทบของความเสีย่ ง (Risk
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Impact) กับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)
ด้วยการค�ำนวณโดยน�ำค่าระดับผลกระทบของความเสี่ยง
(Risk Impact) 5 สเกล คูณกับค่าระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Risk Likelihood) 5 สเกล เป็นรูปแบบ Matrix
5X5 และได้ท�ำการแปลผล เพื่อท�ำการจัดระดับปัจจัย
ความเสีย่ ง ตามหลักการของแผนภาพความเสีย่ ง (Risk Map/
Risk Assessment Matrix) โดยท�ำการก�ำหนดช่วงคะแนน
เพื่อจัดระดับของปัจจัยความเสี่ยงองค์กร 4 ระดับ ดังนี้
คะแนน 15 – 25 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก
คะแนน 8 – 12 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
คะแนน 4 – 6 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนน 1 – 3 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่ำ
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
เชิงคุณภาพ ด้วยการก�ำหนดแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสีย่ งธุรกิจน�ำเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ใช้เป็นประเด็น
น�ำในเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย
คณะผูว้ จิ ยั เป็นผูด้ ำ� เนินการในบทบาทของ moderator ด้วย
การเป็นผู้ตั้งค�ำถามปลายเปิดในแต่ละประเด็นและให้กลุ่ม
แสดงความคิดเห็น ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการสนทนา
ประมาณ 20-30 นาที ในแต่ละประเด็นเนือ้ หา โดยประเด็น
เนื้ อ หาหลั ก ของการสนทนากลุ ่ ม เกี่ ย วกั บ สถานการณ์
ความเสี่ยงธุรกิจน�ำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และความคิดเห็น
ต่อผลการผลการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การจัดการความเสี่ยงธุรกิจน�ำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัย
ความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการจัดระดับ
ปัจจัยความเสี่ยง และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีสนทนากลุ่มใน
ประเด็นที่ได้ก�ำหนดในแบบสัมภาษณ์ โดยน�ำข้อมูลที่ได้
มาหาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญและน�ำเสนอผล
วิเคราะห์เชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง
องค์กร และปัจจัยความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับปัจจัย
เสี่ยงของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลได้ดังนี้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพการด�ำเนินการจัดการ
ความเสี่ยงตามกรอบ COSO ของธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีประสิทธิภาพในระดับมากทีร่ ะดับค่าเฉลีย่
3.86 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการด�ำเนินการจัดการ
ความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO

2) ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผูป้ ระกอบการหรือผูบ้ ริหารธุรกิจน�ำเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)
และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Risk
Impact) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการจัดระดับ
ปัจจัยความเสีย่ งตามหลักการของแผนภาพความเสีย่ ง โดยท�ำ
การเลือกปัจจัยความเสีย่ งในระดับสูงมาก ทีม่ ผี ลค่าคะแนน
จากการค�ำนวณระหว่าง 15 – 25 น�ำมาหาค่าร้อยละความถี่
จากนัน้ จึงท�ำการเลือกปัจจัยความเสีย่ งทีม่ คี า่ ร้อยละความถี่
สูงสุด 5 อันดับแยกตามกลุ่มของปัจจัยความเสี่ยง พบว่า
มีข้อมูลปัจจัย 4 ปัจจัย
ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ปัจจัยความเสีย่ งองค์กรในด้านกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ ได้แก่
ปัญหาการเมืองภายในประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจภายนอกประเทศ การวางแผน
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาวหรือแผนกลยุทธ์
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
การมีความคาดหวังสูงในการรับบริการ และความไม่เข้าใจ
อย่ า งครบถ้ ว นชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การนโยบายและทิ ศ ทาง
การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งองค์ ก รในด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารที่
ส�ำคัญ ได้แก่ บุคลากรขาดทักษะหรือความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
บุคลากรขาดความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์กรทุจริต
บุคลากรจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายด้าน
การท่องเทีย่ วของรัฐ และหัวหน้างานขาดทักษะในการจัดการ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
ปัจจัยความเสีย่ งองค์กรในด้านการเงินทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
การขาดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ การผิดนัดช�ำระ
หนี้ การควบคุมภายใน (Internal Audit) ไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดการรั่วไหลทางการเงิน การเกิดหนี้สูญ และการเปลี่ยน
แปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ สาธารณภัย
ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรในด้านภัยพิบัติ สาธารณภัย
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน การก่ออาชญากรรม หรือ
การก่อร้ายในสถานที่ท่องเที่ยว การก่อการจลาจลชุมนุม
ทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เหตุการณ์พายุมรสุม
และเหตุการณ์แผ่นดินไหว
3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ความเสี่ยง จากการจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยง และการ
จัดการความเสีย่ งธุรกิจน�ำเทีย่ ว จากการจัดเวทีสนทนากลุม่
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ธุรกิจน�ำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
โดยได้ด�ำเนินการร่วมในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“บูรณาการแผนการปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา”
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
(กกร. เชียงใหม่) และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพนี้
ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด�ำเนินการภายใต้กลุ่ม
ย่อยที่ 1 กลุ่มแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ โดย
เวทีสนทนากลุ่มมีจ�ำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกอบการและ
กรรมการบริหารของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ จ�ำนวน 2 ท่าน ผูแ้ ทนจากสมาคมผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก
สินค้าหัตถกรรมภาคเหนือเชียงใหม่ จ�ำนวน 1 ท่าน และ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 2 ท่าน
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพายัพ จ�ำนวน 2 ท่าน และ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จ�ำนวน 1 ท่าน แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดเวทีสนทนากลุ่ม

ตารางที่ 2 เกณฑ์ค่าคะแนน และค�ำอธิบายของ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)

ตารางที่ 3 เกณฑ์ค่าคะแนน และค�ำอธิบายของระดับ
ความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact)

ข้ อ สรุ ป จากเวที ป ระชุ ม กลุ ่ ม มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย ว
สถานการณ์ความเสีย่ งธุรกิจน�ำเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่มอี ยูใ่ น
หลายปัจจัย โดยในที่ประชุมมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับปัจจัย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ คือ ปัจจัยความเสี่ยงด้าน
ความชัดเจนเกี่ยวกับการนโยบายและทิศทางการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวของรัฐ โดยเห็นว่าภาครัฐเป็นภาคส่วนที่
มีบทบาทส�ำคัญต่อการลดหรือเพิ่มระดับปัจจัยความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ และ
มีความเห็นพ้องว่า เกณฑ์ค่าคะแนน และค�ำอธิบายของ
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสีย่ ง (Risk Impact)
และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood) ที่ใช้ใน
การด�ำเนินการวิจัยนี้มีความเหมาะสมที่สามารถน�ำไปใช้
ในการจัดท�ำเป็นคู่มือในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
น� ำ เที่ ย ว เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการฯ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การความเสี่ ย งธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย ว
แสดงดังตารางที่ 2 และ 3
เกณฑ์การให้คะแนนเกี่ยวกับระดับความความเสี่ยง
องค์กร ก�ำหนดได้ 4 ระดับ ได้แก่
15 – 25 หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก
8 – 12 หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
4 – 6 หมายถึง ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง
1 – 3 หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่ำ
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บทความวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย

สถานการณ์ความเสีย่ งธุรกิจน�ำเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่
มีอยูใ่ นหลายปัจจัยทีส่ ำ� คัญ สอดคล้องกับสุประภา วงค์นาก
(2559) พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวเข้าในประเทศ
(Inbound Tour Operator) ในปัจจุบันต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
ส่ ง ผลให้ ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งจั ด การกั บ ความไม่ แ น่ น อนและ
ความเสีย่ ง อย่างไรก็ตามผลการวิจยั พบว่าผูป้ ระกอบการของ
ธุรกิจน�ำเที่ยวในจังหวังเชียงใหม่มีประสิทธิภาพสภาพการ
จัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO มีประสิทธิภาพ
ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลชนก อนุกูล
(2557) พบว่า ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติ
ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นั้นผู้ประกอบการเห็นว่า
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีความส�ำคัญและมีความเสี่ยงระดับสูง
ในกลุ่มนี้คือ ปัจจัยด้านความชัดเจนเกี่ยวกับการนโยบาย
และทิศทางการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญ และเห็นว่าภาครัฐยังคงเป็นภาคส่วนที่มีบทบาท
ส�ำคัญต่อการลดหรือเพิ่มระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนั้นยังมี
ปัจจัยด้านปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัจจัยวิกฤติ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจัยวิกฤติเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศ สอดคล้องกับ วรรษพร ผิวดี (2555) พบว่า ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดกระบี่ สาเหตุสำ� คัญทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ได้แก่ ด้านการเมือง
ในประเทศ และความผั น ผวนของปั จ จั ย ในตลาดโลก
สอดคล้องกับ เจียระไน ภัทราคม (2552) ศึกษาการปรับตัว
ของผู้ประกอบการธุรกิจน�ำเที่ยวในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย
นับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
น�ำเที่ยวในอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการปรับตัว
เพื่อการด�ำรงอยู่ของธุรกิจ สอดคล้องกับ รัตรพร อรรถพันธ์
(2557) พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งโอกาส
การเกิดและความรุนแรงทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสุด คือ ปัจจัยเสีย่ ง
ภายนอกจากความไม่แน่นอนทางการเมือง
ปั จ จั ย ปั ญ หาจากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวและการมีความคาดหวังสูงในการรับบริการ

และปัจจัยความเสีย่ งทีม่ าจากการจัดการธุรกิจเอง คือ ปัจจัย
การวางแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาวหรือ
แผนกลยุทธ์ สอดคล้องกับ ศักดิ์เกษม ปานะลาด (2557)
ที่ได้ศึกษาผลกระทบของแรงกดดันของลูกค้า ความหลาก
หลายของการแข่งขัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการบริการ
พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารของกิ จ การยั ง ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ซึ่งประกอบ
ด้วยแรงกดดันจากลูกค้า ความหลากหลายในการแข่งขัน
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและ
เป็นปัจจัยที่ท�ำให้ความศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน ผูป้ ระกอบการเห็นว่า
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีความส�ำคัญและมีความเสี่ยงระดับสูง
ในกลุ่มนี้คือ ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรขาดทักษะหรือ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรับผิดชอบ
บุคลากรในองค์กรทุจริต บุคลากรจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อ
บังคับข้อกฎหมายด้านการท่องเทีย่ วของรัฐ หัวหน้างานขาด
ทักษะในการจัดการ สอดคล้องกับ รัตรพร อรรถพันธ์ (2557)
พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งโอกาสการเกิด
และความรุนแรงที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ สาธารณภัยนั้น ผู้ประกอบ
การเห็นว่า ปัจจัยความเสีย่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและมีความเสีย่ ง
ระดับสูงในกลุม่ นี้ คือ ปัจจัยความเสีย่ งด้านปัญหาหมอกควัน
การก่ออาชญากรรม หรือการก่อร้ายในสถานที่ท่องเที่ยว
การก่อการจลาจลชุมนุมทางการเมือง การปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
เหตุการณ์พายุมรสุม เหตุการณ์แผ่นดินไหว สอดคล้องกับ
วรรษพร ผิวดี (2555) พบว่า สาเหตุสาคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อธุรกิจโรงแรม
และรี ส อร์ ท จั ง หวั ด กระบี่ ได้ แ ก่ การก่ อ การร้ า ย และ
ภัยธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ประกอบการด้านการจัดการ
ความเสี่ยงองค์กร ถึงแม้ว่าผลการศึกษาการด�ำเนินการ
จัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการของธุรกิจน�ำเที่ยว
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพระดับมาก
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการฯ ควรเพิ่มระดับประสิทธิภาพ
ในการจัดการความเสีย่ งให้มากขึน้ ด้วยการสร้างความเข้าใจ
และเสริมสร้างความรู้ต่อบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับหลัก
การและกระบวนการจัดการความเสี่ยงตามกรอบ COSO
โดยมีการจัดท�ำแผนการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการด�ำเนินการตามแผน
ความเสี่ยงอย่างจริงจัง และสิ่งส�ำคัญธุรกิจควรมีการพัฒนา
คู่มือการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการ
ด�ำเนินการจัดการความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ โดยน�ำเกณฑ์
การประเมินความเสีย่ งอันเป็นผลลัพธ์ทไี่ ด้จากงานวิจยั นีไ้ ป
ปรับใช้ในการจัดท�ำคู่มือการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละองค์กร ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ประกอบ
การด้านการตอบสนองต่อปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยความ
เสีย่ งองค์กรทีส่ ำ� คัญแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ แรกเป็นปัจจัย
ความเสี่ยงภายนอกที่ธุรกิจธุรกิจไม่สามารถด�ำเนินการ
จัดการได้โดยตรงด้วยตนเอง ได้แก่ 1) กลุม่ ปัจจัยความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ปัญหาการเมืองภายในประเทศ วิกฤติ
เศรษฐกิจภายในประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
ปัญหาจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการ
มีความคาดหวังสูงในการรับบริการ และความไม่เข้าใจอย่าง
ครบถ้วนชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการส่งเสริม
ด้านการท่องเทีย่ วของรัฐ 2) กลุม่ ปัจจัยความเสีย่ งองค์กรใน
ด้านการเงิน ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงจากอัตราแลกเปลีย่ นอัน
ส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ 3) กลุม่ ปัจจัยความเสีย่ งด้านภัยพิบตั ิ
สาธารณภัย ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน การก่ออาชญากรรม
หรือการก่อร้ายในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว การก่อการจลาจลชุมนุม
ทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เหตุการณ์พายุมรสุม
และเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดังนั้น ในการตอบสนองปัจจัย
ความเสี่ยงในกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้การผนึกพลังร่วมกันของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการนับเป็นภาคส่วนที่เล็กแต่มี
ความส�ำคัญทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมฯ จ�ำเป็นต้องมีการรวมกลุม่
กันอย่างจริงจังและยังต้องประสานร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ ใน
Value Chain อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกทั้งต้องมีความ
ตระหนักและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน โดยการเข้าไปมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเวทีต่างๆ ที่มีการจัดขึ้นทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพือ่ ติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดจนมีสว่ นร่วมใน
การน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างไม่ล�ำเอียงและ
ค�ำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นส�ำคัญส่วน
ปัจจัยความเสีย่ งกลุม่ ทีส่ องเป็นปัจจัยภายในทีธ่ รุ กิจสามารถ
ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาได้ ได้แก่ 1) กลุม่ ปัจจัยความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การวางแผนปฏิบตั งิ านไม่สอดคล้อง
กับแผนระยะยาวหรือแผนกลยุทธ์ ซึ่งในการตอบสนองต่อ
ปัจจัยความเสีย่ งนี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงของธุรกิจจะต้องก�ำหนด
พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ และแผนระยะยาวอย่ า งชั ด เจน
เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในองค์กรท�ำการแปลงวัตถุประสงค์และแผนระยะ
ยาวนั้น ให้เป็นวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
หรื อ 1 รอบการท� ำ งาน และมี ก ารด� ำ เนิ น การติ ด ตาม
การปฏิบัติงานเป็นระยะโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักของ
ความส�ำเร็จ 2) กลุม่ ปัจจัยความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ได้แก่
บุคลากรขาดทักษะหรือความรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลากร
ขาดความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์กรทุจริต บุคลากรจงใจ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายด้านการท่องเที่ยว
ของรัฐ หัวหน้างานขาดทักษะในการจัดการ และ 3) กลุม่ ปัจจัย
ความเสีย่ งองค์กรในด้านการเงิน ได้แก่ การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินของธุรกิจ การผิดนัดช�ำระหนี้ การควบคุมภายใน
(Internal Audit) ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการรั่วไหลทาง
การเงิน การเกิดหนี้สูญ การตอบสนองปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มนี้
จ�ำเป็นต้องอาศัยระบบการปฏิบตั งิ านและการก�ำกับติดตาม
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น
ในกระบวนการรับคนเข้าท�ำงานด้านการท่องเที่ยว ควร
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ส�ำเร็จการศึกษาตรงตาม
สายงาน เนือ่ งจากปัจจุบนั กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรด้านการท่องเทีย่ วนัน้ ได้มกี ารออกแบบและก�ำกับ
หลักสูตรอย่างมีมาตรฐานเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดังนั้นสถาบันการ
ศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไทยแล้ว ผูป้ ระกอบการก็สามารถ
เชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ตาม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
มาตรฐานงานระดั บ สากล โดยยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั จะมีการก�ำหนด
ให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบและให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
การด� ำ เนิ น งานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภาครัฐและเอกชนแล้วก็ตาม แต่มปี ระเด็นที่
ส�ำคัญทีห่ น่วยงานต่างๆ ควรค�ำนึงถึงและด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่มีภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ คือ ควรมี
การก�ำหนดจุดเน้น (จุดโฟกัส) การท่องเที่ยวที่ส�ำคัญใหม่ ๆ
นอกเหนือจากการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมซึง่ เป็นภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเดิมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก การเพิ่ม
จุดเน้นการท่องเทีย่ วใหม่ ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ทอี่ าจน�ำมา
พิจารณาร่วมกัน เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE)
การท่องเทีย่ วพ�ำนักระยะยาว (longstay) การท่องเทีย่ วเชิง

ทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) เป็นต้น
นอกจากนัน้ อาจมีการพิจารณาแนวทางการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพือ่ การท่องเทีย่ วทีส่ ร้างความสมดุลทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม เช่น การท่องเทีย่ วในแหล่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น ซึ่งการจะบรรลุถึงความส�ำเร็จ
ได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับ
ภาคประชาชนและธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้ น ควรใช้ ช ่ อ งทางความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
การศึกษาในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรทีส่ ามารถผลิตบัณฑิตด้านการท่องเทีย่ ว
ทีม่ มี าตรฐานและมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนัน้
ภาคธุรกิจอาจมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา
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