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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร 

และประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงองค์กรของธุรกิจน�าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือ  

ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รหิารธรุกิจน�าเทีย่ว ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 225 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีจัดเวทีสนทนากลุ่ม โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

จ�านวน 8 ตวัอย่าง ผลการวจัิยสรปุว่า ธรุกจิน�าเทีย่วในจงัหวงัเชยีงใหม่ มปีระสทิธภิาพการจดัการความเสีย่งองค์กรตามกรอบ  

COSO ในระดับมาก ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กรพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรด้านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ได้แก่ ปัญหา

การเมือง ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ การวางแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาวหรือ 

แผนกลยทุธ์ ปัญหาจากการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมนกัท่องเทีย่วและการมคีวามคาดหวงัสงูในการรบับรกิาร และความไม่เข้าใจ 

อย่างครบถ้วนชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐ ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรในด้าน 

การปฏิบัติการที่ส�าคัญ ได้แก่ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การทุจริต การจงใจฝ่าฝืน

กฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายด้านการท่องเที่ยวของรัฐ และหัวหน้างานขาดทักษะในการจัดการ ปัจจัยความเสี่ยงองค์กร 

ในด้านการเงินท่ีส�าคัญ ได้แก่ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน การผิดนัดช�าระหนี้ การควบคุมภายในท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  

การร่ัวไหลทางการเงิน การเกดิหนีส้ญู และการเปลีย่นแปลงจากอตัราแลกเปลีย่น ส่วนปัจจยัความเสีย่งองค์กรในด้านภัยพบิตัิ  

สาธารณภยัทีส่�าคญั ได้แก่ ปัญหาหมอกควนั การก่ออาชญากรรม หรอืการก่อการร้ายในสถานทีท่่องเทีย่ว การก่อการจลาจล

ชุมนุมทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เหตุการณ์พายุมรสุม และแผ่นดินไหว

คาสาคัญ: การจัดการความเสี่ยง ธุรกิจน�าเที่ยว กรอบ COSO
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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�า
การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่บีทบาทส�าคญัต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของ

ประเทศเหล่านัน้จึงให้ความส�าคัญในการเสรมิสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยว

โลก สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2559 ทุกภูมิภาคมีแนว

โน้มที่จ�านวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยดี ยกเว้น 

โอเชียเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทร

แปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลีย มีอัตราการเติบโตลดลงเล็ก

น้อย ส�าหรบัสถานการณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยในปี 

2559 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 สูงกว่าที่ตั้งเป้าหมาย

เอาไว้ที่ร้อยละ 8 โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จ�านวน 

32.56 ล้านคน นกัท่องเทีย่วชาวไทย 145 ล้านคน/ครัง้ สร้าง

รายได้รวมถงึ 2.52 ล้านล้านบาท และในปี 2560 ไตรมาสแรก  

กม็แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จากปีทีผ่่านมา โดยมจี�านวนผูเ้ยีย่ม

เยือนชาวไทย 32.48 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และ

รายได้ประมาณ 2.43 แสนล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 12 ส่วน

สถานการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า

ประเทศไทยประมาณ 9.5 ล้านคน ขยายตวัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5  

สร้างรายได้ประมาณ 5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8  

ในส่วนการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคของประเทศไทยนั้น 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวที่สาคัญ  

มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 แต่สามารถสร้างรายได้

จากการท่องเท่ียวเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร 

(ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, 2560) ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการ

ท่องเทีย่วในอนาคต จงึมคีวามจ�าเป็นต้องมุง่เน้นการพฒันา

คุณภาพของการท่องเที่ยว โดยก�าหนดมาตรการเพื่อการ 

ยกระดบัคณุภาพองค์ประกอบการท่องเท่ียวตลอดท้ัง Value 

Chain เพือ่ปรบัต�าแหน่งภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วสู่การเป็น 

Quality Leisure Destination และธุรกิจน�าเที่ยวนับเป็น

องค์ประกอบหนึ่งท่ีส�าคัญใน Value Chain อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว ซึง่มบีทบาทครอบคลมุเกีย่วกับการน�านกัท่อง

เที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์

อืน่ โดยเป็นหน้าท่ีของธรุกจิทีจ่ะต้องจดัให้มกีารบริการหรือ

การอ�านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตาม

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ธุรกิจน�าเที่ยวจึงนับได้ว่ามี 

บทบาทส�าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว โดยมบีทบาท 

และความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึง 
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังน้ัน การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว 

ในจงัหวัดเชยีงใหม่ให้มคีวามแข็งแกร่ง สามารถด�าเนินธรุกจิ

อย่างมั่นคง ย่อมส่งผลให้สามารถยึดมั่นปฏิบัติภารกิจตาม

บทบาทเหล่านัน้ได้อย่างสมบรูณ์ นบัเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่ 

ต่อการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงใหม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Quality Leisure  

Destination ได้ในทีส่ดุ ซึง่แนวทางการจัดการธรุกจิน�าเท่ียว 

ให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเท่ียว

จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงธุรกิจ และ 

สามารถจัดการกับความเสี่ยงองค์กรได้อย่างเหมาะสม  

เ น่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่ จัดได ้ว ่าเป ็น

อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีระดับความอ่อนไหว

ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่สภาพแวดล้อมในปัจจบุนัทีธ่รุกิจน�าเทีย่วต้องเผชญิ

นั้นมีความซับซ้อนสูงและผันแปรอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้

มีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและวิเคราะห์

ระดับความเสี่ยงธุรกิจน�าเที่ยว และประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการความเสี่ยงองค์กรของธุรกิจน�าเที่ยวในจังหวัด

เชยีงใหม่ เพือ่ผลการศกึษาจะได้น�าไปเป็นข้อมลูในการพฒันา 

ประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงอันเป็นส่วนส�าคัญใน

การเสริมสร้างให้การจัดการธุรกิจน�าเท่ียวให้มีความม่ันคง

แข็งแกร่ง สามารถด�าเนินงานตามภารกิจอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและการวิเคราะห  ์

ความเสี่ยงของธุรกิจน�าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษา

ประสิทธิภาพสภาพการจัดการความเสี่ยงองค์กรของธุรกิจ

น�าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ
ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงของ

ธุรกิจน�าเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน และทราบถึง

ปัจจัยและระดับความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ

น�าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และผลลัพธ์จากกระบวนการ

วิจัยท�าให้ได้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

น�าเทีย่วทีส่ะท้อนถงึคณุค่า วตัถุประสงค์และทรพัยากรของ 

องค์กร เพื่อใช้ในการจัดท�าคู่มือการจัดการความเสี่ยงธุรกิจ

น�าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด 

การความเสี่ยงองค์กร

กรอบการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ค�าถามเป็นแบบ

ปลายปิดและปลายเปิด ท�าการแจกแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์และทีมผู้วิจัยน�าส่งแบบสอบถามด้วยตนเองไป

ตามกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการสุ่มเลือกโดยการจับฉลาก เมื่อได้

ท�าการสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว ได้ด�าเนินการน�าผล

การวจัิยไปสูก่ระบวนการวิจยัเชงิคุณภาพ ด้วยวิธกีารจดัเวที

สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) เพือ่ให้ได้ข้อสรปุ

เกีย่วกบั ได้แก่ ปัจจยัความเสีย่ง ผลการวเิคราะห์ความเสีย่ง

ด้วยการจัดอันดับปัจจัยความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยง ความคิดเห็นเก่ียวสถานการณ์ความเสี่ยงและ 

การจัดการความเสี่ยงธุรกิจน�าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรทีศ่กึษาการวิจยัเชงิปรมิาณ คือ ผูป้ระกอบ

การหรือผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว ในอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ที่ท�าการจดทะเบียนกับส�านักงานทะเบียนธุรกิจ

น�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือโดยมีจานวน 1,039 

ราย โดยสามารถเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างได้ 225 ตวัอย่าง 
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จากจ�านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 288 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 

78.13 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจน�าเท่ียวจังหวัด

เชียงใหม่ หรือผู้แทน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ และนกัวชิาการด้านการท่อง

เที่ยว จ�านวน 8 ตัวอย่าง

เครื่องมือ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

เชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมซึ่ง

ประกอบด้วยค�าถามแบบปลายปิดและปลายเปิดที่ได้ผ่าน

การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity)  

จากผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเส่ียงองค์กรและ 

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว จ�านวน 3 ท่านโดยแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของกจิการ ได้แก่ 

รูปแบบการจดทะเบียนกิจการ ประเภทของธุรกิจน�าเท่ียว 

ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ จ�านวนพนักงาน ลักษณะ

ค�าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติการจัดการ 

ความเสีย่งของธรุกจิน�าเทีย่ว ตามกรอบ COSO ประกอบด้วย  

8 ขั้นตอน

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค�าถาม 6 ข้อ

2. การก�าหนดวัตถุประสงค์ ค�าถาม 5 ข้อ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ ค�าถาม 5 ข้อ

4. การประเมินความเสี่ยง ค�าถาม 5 ข้อ

5. การตอบสนองความเสี่ยง ค�าถาม 4 ข้อ

6. กิจกรรมการควบคุม ค�าถาม 4 ข้อ

7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ค�าถาม 5 ข้อ

8. การติดตาม ค�าถาม 5 ข้อ

ลกัษณะค�าถามทีม่คี�าตอบให้เลอืก 5 ระดบั หรอืเป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดบั โดยก�าหนดรปูแบบเป็นระดบัการปฏิบตัขิองผูต้อบ 

1-5 ระดบั ต้ังแต่ปฏบิติัมากทีส่ดุ ปฏบิติัมาก ปฏบัิตปิานกลาง  

ปฏบิตัน้ิอย ปฏบัิตน้ิอยทีส่ดุหรอืไม่ได้ปฏบิตั ิเกีย่วกบัสภาพ

การจัดการความเสี่ยงองค์กร

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณโดยน�าข้อมูลที่

รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์

ของข้อมูลและน�ามาถอดรหัสโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ ดังนี้ การศึกษา 

ครั้งนี้ได้ท�าการก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค�าตอบของ 

แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการด�าเนนิการ 

จัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO โดยการก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนค�าตอบความคดิเหน็เก่ียวกบัระดบัการ

ปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจน�าเที่ยวจังหวัด 

คอื ปฏบิตัมิากทีส่ดุ ค่าคะแนนเท่ากบั 5 ปฏบิตัมิาก ค่าคะแนน 

เท่ากับ 4 ปฏิบัติปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3 ปฏิบัติน้อย 

ค่าคะแนนเท่ากับ 2 ปฏิบัติน้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1 

การแปลผลการให้คะแนนเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการ

ความเสี่ยง แปลผลได้ดังนี้ คะแนน 4.21 – 5.00 แปลผล

ได้ว่า ประสิทธิภาพการด�าเนินการจัดการความเส่ียงระดับ

มากที่สุดคะแนน 3.41 – 4.20 แปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพ

การด�าเนินการจัดการความเสี่ยงระดับมาก คะแนน 2.61 

– 3.40 แปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพการด�าเนินการจัดการ

ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน 1.81 – 2.60 แปลผล

ได้ว่า ประสทิธภิาพการด�าเนนิการจดัการความเสีย่งระดบัต�า่ 

คะแนน 1.00 – 1.80 แปลผลได้ว่า ประสทิธภิาพการด�าเนนิ

การจัดการความเสี่ยงระดับต�่ามาก

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การประเมินความเสี่ยงโดยการจัดระดับของปัจจัยความ

เสีย่งหลกั 4 ด้าน คอื 1) ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ 2) ความเส่ียง 

ด้านการเงิน 3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 4) ความเส่ียง 

ด้านภัยพบัิต ิสาธารณภยั ด้วยการพจิารณาใน 2 มติติามหลกั

การของแผนภาพความเสีย่ง (Risk Map/Risk Assessment  

Matrix) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood) 

และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Risk 

Impact) ลกัษณะค�าถามทีม่คี�าตอบให้เลอืก 5 ระดบั หรอืเป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ โดยก�าหนดรูปแบบเป็นระดับความคิดเห็นของ 

ผูต้อบ 1-5 เก่ียวกับโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Risk Likelihood)  
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คือ โอกาสที่จะเกิดมากที่สุด โอกาสที่จะเกิดมาก โอกาสที่ 

จะเกิดปานกลาง โอกาสท่ีจะเกิดน้อย และโอกาสท่ีจะเกิด 

น้อยที่ สุด ส่วนระดับความรุนแรงของผลกระทบของ 

ความเสีย่ง (Risk Impact) คอื วกิฤต รนุแรงมาก รนุแรง ค่อนข้าง 

รุนแรง และรุนแรงเล็กน้อย โดยก�าหนดค�าอธิบาย ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดมากที่สุด คือ มีโอกาสเกิดขึ้นรายวัน 

ถึงรายสัปดาห์

โอกาสทีจ่ะเกดิมาก คอื มโีอกาสเกดิขึน้ในรอบเดอืน

โอกาสทีจ่ะเกิดปานกลาง คอื มโีอกาสเกดิขึน้ในรอบ

ไตรมาส ถึง 6 เดือน

โอกาสที่จะเกิดน้อย คือ มีโอกาสเกิดขึ้นรอบระยะ

เวลา 1 ปี

โอกาสที่จะเกิดน้อยที่สุด คือ มีโอกาสเกิดขึ้นรอบ 

2-3 ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

(Risk Impact)

วิกฤต คือ กระทบต่อการหยุดชะงักการให้บริการ 

ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อมลูค่าและภาพลกัษณ์ขององค์กร 

รวมทั้งการท่องเที่ยวของประเทศ

รนุแรงมาก คอื กระทบต่อการหยดุชะงกัการให้บรกิาร  

กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และ/หรือภาระผูกพัน 

ข้อตกลงขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก/ธุรกิจท่องเท่ียว

ที่เกี่ยวข้อง

รุนแรง คือ กระทบต่อเป้าหมาย ชื่อเสียง และปัจจัย

ความส�าเรจ็ขององค์กร และ/หรือเกีย่วข้องและส่งผลกระทบ

ต่อมาตรฐานการให้บริการ

ค่อนข้างรุนแรง คือ กระทบต่อเป้าหมาย และปัจจัย

ความส�าเรจ็ของหน่วยงาน แต่ไม่เกีย่วข้องหรอืส่งผลกระทบ

ต่อมาตรฐานการให้บริการ

รุนแรงเล็กน้อย คือ กระทบต่อการปฏิบัติงานปกติ 

ของหน่วยงานย่อย แต่ไม่เก่ียวข้องหรือส่งผลกระทบต่อ

มาตรฐานการให้บริการ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรด้วยการจัด

ระดับปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละปัจจัย โดยท�าการก�าหนด

เกณฑ์ค่าความสมัพนัธ์ระดับผลกระทบของความเสีย่ง (Risk 

Impact) กับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood) 

ด้วยการค�านวณโดยน�าค่าระดับผลกระทบของความเส่ียง 

(Risk Impact) 5 สเกล คูณกับค่าระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Risk Likelihood) 5 สเกล เป็นรูปแบบ Matrix  

5X5 และได้ท�าการแปลผล เพื่อท�าการจัดระดับปัจจัย 

ความเส่ียง ตามหลกัการของแผนภาพความเสีย่ง (Risk Map/ 

Risk Assessment Matrix) โดยท�าการก�าหนดช่วงคะแนน

เพื่อจัดระดับของปัจจัยความเสี่ยงองค์กร 4 ระดับ ดังนี้

คะแนน 15 – 25 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก

คะแนน 8 – 12 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

คะแนน 4 – 6 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน 1 – 3 คือ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่า

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

เชงิคณุภาพ ด้วยการก�าหนดแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง

ในประเด็นเก่ียวกับสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการ

ความเสีย่งธรุกจิน�าเท่ียวจงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่ใช้เป็นประเดน็ 

น�าในเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย

คณะผูว้จิยัเป็นผูด้�าเนนิการในบทบาทของ moderator ด้วย

การเป็นผู้ตั้งค�าถามปลายเปิดในแต่ละประเด็นและให้กลุ่ม

แสดงความคิดเห็น ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการสนทนา 

ประมาณ 20-30 นาท ีในแต่ละประเด็นเนือ้หา โดยประเดน็

เนื้อหาหลักของการสนทนากลุ ่มเก่ียวกับสถานการณ  ์

ความเสี่ยงธุรกิจน�าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และความคิดเห็น

ต่อผลการผลการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การจัดการความเสี่ยงธุรกิจน�าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัย

ความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการจัดระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีสนทนากลุ่มใน

ประเด็นท่ีได้ก�าหนดในแบบสัมภาษณ์ โดยน�าข้อมูลท่ีได้

มาหาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญและน�าเสนอผล

วิเคราะห์เชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

องค์กร และปัจจัยความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับปัจจัย

เสี่ยงของธุรกิจน�าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลได้ดังนี้
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1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพการด�าเนินการจัดการ

ความเสี่ยงตามกรอบ COSO ของธุรกิจน�าเท่ียวในจังหวัด

เชยีงใหม่ พบว่า มปีระสทิธภิาพในระดับมากท่ีระดบัค่าเฉลีย่ 

3.86 ดังตารางที่ 1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

ปัจจัยความเส่ียงองค์กรในด้านการปฏิบัติการท่ี

ส�าคญั ได้แก่ บคุลากรขาดทกัษะหรอืความรูใ้นการปฏบิตังิาน  

บุคลากรขาดความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์กรทุจริต 

บุคลากรจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายด้าน

การท่องเทีย่วของรัฐ และหวัหน้างานขาดทกัษะในการจดัการ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

ปัจจยัความเสีย่งองค์กรในด้านการเงนิท่ีส�าคัญ ได้แก่ 

การขาดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ การผิดนัดช�าระ

หนี้ การควบคุมภายใน (Internal Audit) ไม่มีประสิทธิภาพ 

เกิดการรั่วไหลทางการเงิน การเกิดหนี้สูญ และการเปลี่ยน 

แปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ สาธารณภัย

ปัจจัยความเสี่ยงองค์กรในด้านภัยพิบัติ สาธารณภัย

ที่ส�าคัญ ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน การก่ออาชญากรรม หรือ

การก่อร้ายในสถานที่ท่องเที่ยว การก่อการจลาจลชุมนุม

ทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เหตุการณ์พายุมรสุม 

และเหตุการณ์แผ่นดินไหว

3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์

ความเสี่ยง จากการจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยง และการ

จดัการความเสีย่งธรุกจิน�าเทีย่ว จากการจดัเวทสีนทนากลุ่ม  

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ธุรกิจน�าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  

โดยได้ด�าเนินการร่วมในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“บูรณาการแผนการปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อ 

การพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม่ ฉบบัภาคเอกชน-ภาคการศึกษา” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากร

การเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  

จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  

(กกร. เชียงใหม่) และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด

เชียงใหม่ โดยการด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูวจิยัเชงิคณุภาพนี ้

ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด�าเนินการภายใต้กลุ่ม

ย่อยท่ี 1 กลุ่มแผนพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ โดย

เวทีสนทนากลุ่มมีจ�านวน 8 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกอบการและ

กรรมการบริหารของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม่ จ�านวน 2 ท่าน ผูแ้ทนจากสมาคมผูผ้ลติและผูส่้งออก 

สินค้าหัตถกรรมภาคเหนือเชียงใหม่ จ�านวน 1 ท่าน และ

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการด�าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO

2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่าง 

ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)  

และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Risk 

Impact) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการจัดระดับ

ปัจจยัความเสีย่งตามหลกัการของแผนภาพความเสีย่ง โดยท�า 

การเลอืกปัจจยัความเสีย่งในระดบัสงูมาก ทีม่ผีลค่าคะแนน 

จากการค�านวณระหว่าง 15 – 25 น�ามาหาค่าร้อยละความถ่ี 

จากน้ันจงึท�าการเลอืกปัจจยัความเสีย่งท่ีมีค่าร้อยละความถ่ี

สูงสุด 5 อันดับแยกตามกลุ่มของปัจจัยความเสี่ยง พบว่า  

มีข้อมูลปัจจัย 4 ปัจจัย

ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ปัจจัยความเส่ียงองค์กรในด้านกลยทุธ์ท่ีส�าคญั ได้แก่ 

ปัญหาการเมืองภายในประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจภายนอกประเทศ การวางแผน

ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาวหรือแผนกลยุทธ์ 

ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ 

การมีความคาดหวังสูงในการรับบริการ และความไม่เข้าใจ

อย่างครบถ้วนชัดเจนเก่ียวกับการนโยบายและทิศทาง 

การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐ
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นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 2 ท่าน  

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพายัพ จ�านวน 2 ท่าน และ 

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จ�านวน 1 ท่าน แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดเวทีสนทนากลุ่ม

ข้อสรุปจากเวทีประชุมกลุ่มมีความคิดเห็นเก่ียว

สถานการณ์ความเสีย่งธรุกจิน�าเทีย่วจังหวดัเชยีงใหม่มอียูใ่น

หลายปัจจัย โดยในที่ประชุมมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับปัจจัย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ คือ ปัจจัยความเสี่ยงด้าน 

ความชัดเจนเกี่ยวกับการนโยบายและทิศทางการส่งเสริม

ด้านการท่องเที่ยวของรัฐ โดยเห็นว่าภาครัฐเป็นภาคส่วนท่ี

มีบทบาทส�าคัญต่อการลดหรือเพิ่มระดับปัจจัยความเสี่ยง

ด้านกลยทุธ์ของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร และ

มีความเห็นพ้องว่า เกณฑ์ค่าคะแนน และค�าอธิบายของ

ระดบัความรนุแรงผลกระทบของความเสีย่ง (Risk Impact) 

และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood) ที่ใช้ใน

การด�าเนินการวิจัยนี้มีความเหมาะสมที่สามารถน�าไปใช้

ในการจัดท�าเป็นคู่มือในการประเมินความเส่ียงของธุรกิจ 

น�าเที่ยว เพื่อให้ผู ้ประกอบการฯ ใช้เป็นเครื่องมือใน 

การประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงธุรกิจน�าเท่ียว  

แสดงดังตารางที่ 2 และ 3

เกณฑ์การให้คะแนนเกี่ยวกับระดับความความเสี่ยง

องค์กร ก�าหนดได้ 4 ระดับ ได้แก่

15 – 25  หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก

8 – 12  หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

4 – 6  หมายถงึ ความเสีย่งอยูใ่นระดับปานกลาง

1 – 3  หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่า

ตารางที่ 2 เกณฑ์ค่าคะแนน และค�าอธิบายของ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)

ตารางที่ 3 เกณฑ์ค่าคะแนน และค�าอธิบายของระดับ
ความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact)
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บทความวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย
สถานการณ์ความเสีย่งธรุกจิน�าเทีย่วจงัหวดัเชียงใหม่

มอียูใ่นหลายปัจจัยทีส่�าคญั สอดคล้องกบัสปุระภา วงค์นาก  

(2559) พบว่า ผู ้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวเข้าในประเทศ  

(Inbound Tour Operator) ในปัจจุบันต้องเผชิญกับ 

สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา  

ส่งผลให้ผู ้บริหารต้องจัดการกับความไม่แน่นอนและ 

ความเส่ียง อย่างไรกต็ามผลการวจัิยพบว่าผูป้ระกอบการของ 

ธุรกิจน�าเที่ยวในจังหวังเชียงใหม่มีประสิทธิภาพสภาพการ

จัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO มีประสิทธิภาพ

ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลชนก อนุกูล 

(2557) พบว่า ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติ

ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นั้นผู้ประกอบการเห็นว่า

ปัจจัยความเส่ียงที่มีความส�าคัญและมีความเสี่ยงระดับสูง

ในกลุ่มนี้คือ ปัจจัยด้านความชัดเจนเกี่ยวกับการนโยบาย

และทิศทางการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐเป็นปัจจัย

ที่ส�าคัญ และเห็นว่าภาครัฐยังคงเป็นภาคส่วนที่มีบทบาท 

ส�าคัญต่อการลดหรือเพิ่มระดับความเส่ียงด้านกลยุทธ์ของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนั้นยังมี

ปัจจัยด้านปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัจจัยวิกฤติ

เศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจัยวิกฤติเศรษฐกิจภายนอก

ประเทศ สอดคล้องกับ วรรษพร ผิวดี (2555) พบว่า ธุรกิจ

โรงแรมและรสีอร์ทจังหวดักระบี ่สาเหตุส�าคญัทีส่่งผลกระทบ 

ต่อความเชือ่มัน่ของนักท่องเทีย่วต่างชาติ ได้แก่ ด้านการเมอืง 

ในประเทศ และความผันผวนของปัจจัยในตลาดโลก 

สอดคล้องกับ เจียระไน ภัทราคม (2552) ศึกษาการปรับตัว 

ของผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย 

นับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ

น�าเที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการปรับตัว

เพื่อการด�ารงอยู่ของธุรกิจ สอดคล้องกับ รัตรพร อรรถพันธ์ 

(2557) พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท้ังโอกาส 

การเกดิและความรนุแรงทีม่คีวามเสีย่งสงูสดุ คอื ปัจจยัเส่ียง

ภายนอกจากความไม่แน่นอนทางการเมือง

ป ัจจัยป ัญหาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

นักท่องเท่ียวและการมีความคาดหวังสูงในการรับบริการ 

และปัจจัยความเสีย่งท่ีมาจากการจดัการธรุกจิเอง คอื ปัจจยั

การวางแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาวหรือ

แผนกลยุทธ์ สอดคล้องกับ ศักดิ์เกษม ปานะลาด (2557) 

ท่ีได้ศึกษาผลกระทบของแรงกดดันของลูกค้า ความหลาก

หลายของการแข่งขัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่

ส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการบริการ 

พบว่า ผู ้บริหารของกิจการยังต้องให้ความส�าคัญกับ 

การตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ซึ่งประกอบ

ด้วยแรงกดดันจากลูกค้า ความหลากหลายในการแข่งขัน 

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและ

เป็นปัจจัยที่ท�าให้ความศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร 

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเสีย่งด้านการปฏบิตังิาน ผูป้ระกอบการเหน็ว่า

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีความส�าคัญและมีความเสี่ยงระดับสูง 

ในกลุ่มนี้คือ ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรขาดทักษะหรือ

ความรู ้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรับผิดชอบ 

บคุลากรในองค์กรทจุรติ บคุลากรจงใจฝ่าฝืนกฎระเบยีบข้อ

บงัคบัข้อกฎหมายด้านการท่องเทีย่วของรฐั หวัหน้างานขาด

ทกัษะในการจดัการ สอดคล้องกบั รตัรพร อรรถพนัธ์ (2557) 

พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท้ังโอกาสการเกิด

และความรุนแรงที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน  

ด้านปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ สาธารณภัยนั้น ผู้ประกอบ

การเหน็ว่า ปัจจยัความเสีย่งท่ีมคีวามส�าคญัและมคีวามเสีย่ง

ระดบัสงูในกลุม่นี ้คอื ปัจจัยความเสีย่งด้านปัญหาหมอกควนั  

การก่ออาชญากรรม หรือการก่อร้ายในสถานที่ท่องเที่ยว 

การก่อการจลาจลชุมนมุทางการเมอืง การปฏวิตัริฐัประหาร 

เหตุการณ์พายุมรสุม เหตุการณ์แผ่นดินไหว สอดคล้องกับ  

วรรษพร ผวิดี (2555) พบว่า สาเหตุสาคญัทีส่่งผลกระทบต่อ 

ความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อธุรกิจโรงแรม 

และรีสอร์ทจังหวัดกระบ่ี ได้แก่ การก่อการร้าย และ 

ภัยธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการด้านการจัดการ

ความเสี่ยงองค์กร ถึงแม้ว่าผลการศึกษาการด�าเนินการ

จัดการความเสี่ยงของผู ้ประกอบการของธุรกิจน�าเที่ยว
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ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพระดับมาก 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการฯ ควรเพิ่มระดับประสิทธิภาพ

ในการจดัการความเสีย่งให้มากขึน้ ด้วยการสร้างความเข้าใจ

และเสริมสร้างความรู้ต่อบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับหลัก

การและกระบวนการจัดการความเสี่ยงตามกรอบ COSO 

โดยมีการจัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการด�าเนินการตามแผน

ความเสี่ยงอย่างจริงจัง และสิ่งส�าคัญธุรกิจควรมีการพัฒนา

คู่มือการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการ

ด�าเนนิการจดัการความเสีย่งให้มปีระสิทธภิาพ โดยน�าเกณฑ์

การประเมนิความเสีย่งอนัเป็นผลลพัธ์ทีไ่ด้จากงานวจิยันีไ้ป

ปรับใช้ในการจัดท�าคู่มือการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม

กับบริบทของแต่ละองค์กร ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบ

การด้านการตอบสนองต่อปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยความ

เสีย่งองค์กรทีส่�าคญัแบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่แรกเป็นปัจจยั 

ความเสี่ยงภายนอกที่ธุรกิจธุรกิจไม่สามารถด�าเนินการ

จดัการได้โดยตรงด้วยตนเอง ได้แก่ 1) กลุม่ปัจจยัความเสีย่ง

ด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ปัญหาการเมืองภายในประเทศ วิกฤติ

เศรษฐกิจภายในประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ปัญหาจากการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมนกัท่องเทีย่วและการ

มคีวามคาดหวงัสงูในการรบับรกิาร และความไม่เข้าใจอย่าง

ครบถ้วนชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการส่งเสริม

ด้านการท่องเทีย่วของรัฐ 2) กลุม่ปัจจยัความเสีย่งองค์กรใน

ด้านการเงนิ ได้แก่ การเปลีย่นแปลงจากอตัราแลกเปลีย่นอนั

ส่งผลเสยีหายต่อธรุกจิ 3) กลุม่ปัจจัยความเสีย่งด้านภยัพบิตัิ 

สาธารณภัย ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน การก่ออาชญากรรม 

หรอืการก่อร้ายในสถานทีท่่องเทีย่ว การก่อการจลาจลชุมนุม

ทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เหตุการณ์พายุมรสุม 

และเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดังนั้น ในการตอบสนองปัจจัย

ความเสี่ยงในกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ใช้การผนกึพลงัร่วมกนัของทกุภาคส่วนในอตุสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา  

ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการนับเป็นภาคส่วนที่เล็กแต่มี

ความส�าคญัทีส่ดุในอตุสาหกรรมฯ จ�าเป็นต้องมกีารรวมกลุม่

กันอย่างจริงจังและยังต้องประสานร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ ใน 

Value Chain อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกทั้งต้องมีความ

ตระหนักและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน โดยการเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเวทีต่างๆ ท่ีมีการจัดขึ้นทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพือ่ตดิตามข้อมลูข่าวสารตลอดจนมส่ีวนร่วมใน 

การน�าเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างเป็นรปูธรรม 

และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างไม่ล�าเอียงและ

ค�านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นส�าคัญส่วน

ปัจจยัความเสีย่งกลุม่ท่ีสองเป็นปัจจยัภายในท่ีธรุกจิสามารถ

ด�าเนินการปรบัปรุงและพฒันาได้ ได้แก่ 1) กลุม่ปัจจยัความ

เสีย่งด้านกลยทุธ์ ได้แก่ การวางแผนปฏบิตังิานไม่สอดคล้อง

กับแผนระยะยาวหรือแผนกลยุทธ์ ซ่ึงในการตอบสนองต่อ

ปัจจยัความเสีย่งนี ้ผูบ้ริหารระดบัสงูของธุรกจิจะต้องก�าหนด 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนระยะยาวอย่างชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในองค์กรท�าการแปลงวัตถุประสงค์และแผนระยะ

ยาวน้ัน ให้เป็นวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี  

หรือ 1 รอบการท�างาน และมีการด�าเนินการติดตาม 

การปฏิบัติงานเป็นระยะโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักของ

ความส�าเรจ็ 2) กลุม่ปัจจยัความเสีย่งด้านการปฏบัิตกิาร ได้แก่ 

บุคลากรขาดทักษะหรือความรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลากร

ขาดความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์กรทุจรติ บุคลากรจงใจ

ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายด้านการท่องเที่ยว 

ของรฐั หวัหน้างานขาดทักษะในการจดัการ และ 3) กลุ่มปัจจยั

ความเสีย่งองค์กรในด้านการเงนิ ได้แก่ การขาดสภาพคล่อง

ทางการเงนิของธรุกจิ การผดินดัช�าระหนี ้การควบคมุภายใน 

(Internal Audit) ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการรั่วไหลทาง 

การเงิน การเกิดหนี้สูญ การตอบสนองปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มนี้

จ�าเป็นต้องอาศยัระบบการปฏบัิตงิานและการก�ากบัตดิตาม

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง

จิตส�านึกคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น 

ในกระบวนการรับคนเข้าท�างานด้านการท่องเที่ยว ควร

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ส�าเร็จการศึกษาตรงตาม 

สายงาน เนือ่งจากปัจจบัุนกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

ในหลกัสตูรด้านการท่องเท่ียวนัน้ได้มกีารออกแบบและก�ากบั 

หลกัสตูรอย่างมมีาตรฐานเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มี 

ความสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดังนั้นสถาบันการ 

ศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศกึษาไทยแล้ว ผูป้ระกอบการกส็ามารถ 

เชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
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บทความวิจัย

มาตรฐานงานระดับสากล โดยยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรมของวิชาชีพ ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน

สนบัสนุนภาครัฐและเอกชน ถงึแม้ว่าปัจจุบนัจะมกีารก�าหนด 

ให ้มีหน ่วยงานรับผิดชอบและให ้การสนับสนุนด ้าน 

การด�าเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

อย่างต่อเน่ืองทัง้ภาครัฐและเอกชนแล้วกต็าม แต่มปีระเดน็ที่

ส�าคญัทีห่น่วยงานต่างๆ ควรค�านงึถงึและด�าเนนิการอย่างม ี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่มีภาพลักษณ์

การท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ คือ ควรมี  

การก�าหนดจุดเน้น (จุดโฟกัส) การท่องเที่ยวที่ส�าคัญใหม่ ๆ  

นอกเหนอืจากการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์

การท่องเที่ยวเดิมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก การเพิ่ม 

จดุเน้นการท่องเทีย่วใหม่ ๆ  ของจงัหวดัเชยีงใหม่ทีอ่าจน�ามา

พิจารณาร่วมกัน เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE) 

การท่องเทีย่วพ�านกัระยะยาว (longstay) การท่องเทีย่วเชงิ

ทศันศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) เป็นต้น 

นอกจากนัน้อาจมกีารพจิารณาแนวทางการสร้างนวตักรรม

ใหม่ ๆ  เพือ่การท่องเท่ียวท่ีสร้างความสมดลุท้ังด้านเศรษฐกจิ 

สงัคมวฒันธรรม และสิง่แวดล้อม เช่น การท่องเทีย่วในแหล่ง

ที่มนุษย์สร้างข้ึน เป็นต้น ซึ่งการจะบรรลุถึงความส�าเร็จ 

ได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการด�าเนินงานแบบบูรณาการ 

ระหว่างหน่วยงาน และการพัฒนาช่องทางการส่ือสารกับ

ภาคประชาชนและธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นควรใช ้ช ่องทางความร ่วมมือกับสถาบัน 

การศึกษาในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน 

การพฒันาหลกัสตูรทีส่ามารถผลติบณัฑติด้านการท่องเทีย่ว

ทีม่มีาตรฐานและมคีวามพร้อมในการปฏบิตังิาน นอกจากนัน้ 

ภาคธรุกจิอาจมส่ีวนร่วมในการพฒันาการเรยีนรูด้้วยการรับ

นักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา
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