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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคก์ารศึกษาดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

จดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นดา้น
กลยทุธใ์นการจดัการธุรกิจระหว่างผูบ้ริหารโรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  3) เพื่อพฒันาทาง
ในการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้หมาะสมส าหรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดั
กระบ่ี  งานวิจยัเป็นเชิงคุณภาพ ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี มี 2 กลุ่มคือ1) ผูป้ระกอบการ 
หรือ ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  โดยจ านวนโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดั
กระบ่ี  มีทั้งหมด  104 แห่ง 2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีไดแ้ก่
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ศนูยป์ระสานงานการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีส านกังานการท่องเท่ียว 
โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแยกตามกลุ่มระดบัอนัดบัดาวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท า
การเลือกกลุ่มตวัอย่างใหเ้ป็นสดัส่วนตามท่ีก  าหนดไว้  โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) น าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจะมีการทดสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) ของแบบสอบถามให้ ผูท้รงคุณวุ ฒิ ซ่ึงไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษา  และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเ์ป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษา (Wording) และน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre-test) กบักลุ่มทดสอบ เคร่ืองมือส าหรับ
การวิจยัการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (Structured interview) เป็นการ
สมัภาษณ์ท่ีมีการวางแผนจดัเตรียมชุดค าถามและวิธีการสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ โดยไดส้มัภาษณ์
ทั้งหมด 23 คน  ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาทางดา้นการเมืองในประเทศ  เป็นสาเหตุส าคญัท่ี ท าให้
นกัท่องเท่ียวไม่เลือกเดินทางมาประเทศไทย  ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ท าใหภ้าคการท่องเท่ียวของไทยตอ้งชะลอตวัในบางช่วงเวลา การก่อการร้าย  เหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด
ความไม่สงบภายในประเทศ  ภยัธรรมชาติ  และ ความผนัผวนของปัจจยัในตลาดโลก  อาทิ สภาวะ
เศรษฐกิจ สงัคม และความเคล่ือนไหวทางการเมืองในต่างประเทศ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิด
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ความเส่ียงต่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี    ดงันั้นการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนส าคญั
ในการแกไ้ขบริหารจดัการ ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นกลยทุธท์างการตลาดและการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะตอ้งร่วมมือกนัระบุปัจจยัความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและร่วมกนัหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั  หรือลดความเสียหายจากความ
เส่ียงดงักล่าว อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบจะร่วมกนัติดตามและประเมิน
ความเส่ียงเป็นระยะ  

น าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ และไดรู้้ว่าองคก์รมีจุดแข็งและจุดอ่อนอยา่งไร และไดม้ีการวิเคราะห์
ปัญหาความเส่ียง เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบคู่แข่งขนัในดา้นต่างๆ  เนน้ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นจุดแข็ง  ภายใต้
การโฆษณาประ ชาสมัพนัธ์   ใหเ้ป็นท่ีประทบัใจและน่าจดจ า มุ่งเนน้สร้างความแตกต่าง  ใหเ้กิด
ความโดดเด่น  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  ท าใหธุ้รกิจ
อยูร่อดไดอ้ยา่งมัน่คง มุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใ จของลกูคา้เป็นส าคญั ดงันั้ นควรเร่งท า
การตลาด เชิงรุกอยา่งต่อเน่ือง   ธุรกิจหลายแห่งหนัมาตดังบประมาณทางดา้นการ  โฆษณาและ
ประชาสมัพนัธล์ง ซ่ึงหากมองในดา้นความเป็นจริงแลว้ ช่วงวิกฤติท่ีผนัผวนเช่นน้ี การตลาดถือเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั เพราะในช่วงท่ีลกูคา้ก  าลงัอยูร่ะหว่างเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากการวางแผนด าเนินธุรกิจในขั้นพ้ืนฐานแลว้  ผูป้ระกอบโรงแรมยงั
ควรพฒันากลยทุธก์ารตลาด ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  เพื่อเสริม ศกัยภาพของธุรกิจใหแ้ข็งแกร่ ง 
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต   

จากผลการศึกษาจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี ควรท่ีจะตอ้งศึกษาความเคล่ือนไหวของความเส่ียงอยูต่ลอดเวลาว่ามี
เหตุการณ์อะไรบา้ง มีลกัษณะอยา่งไร เพื่อเป็นการป้องกนัไดล่้วงหนา้ และติดตามคู่แข่งทางการ
ตลาดว่ามีการพฒันาในดา้นใดบา้ง โดยไปทดลองใชบ้ริการ หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งน้ี  เพื่อให้
ผูป้ระกอบการไทยกลบัมาคิดและพฒันาธุรกิจของตนเอง และเรียงล าดบัความส าคญัของความเส่ียง
ต่างๆ ใหถ้กูตอ้ง จากเร่ืองความเส่ียงมากไปหาเร่ืองความเส่ียงนอ้ย แลว้น ามาแกไ้ขบริหารจดัการ
ความเส่ียงเป็นเร่ืองๆ โดยน าบทเรียนเร่ืองความเส่ียงเหล่านั้นมาปรับปรุงเพ่ือเป็นแนวทางและ
ตน้แบบในการแกไ้ขบริหารจดัการปัญหาความเส่ียงต่อไปในอนาคต    
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ABSTRACT 

 
The purposes of this thesis are 1) to study the factor that effect to the risk 

management of Hotel and Resort Business in Krabi 2) To compare the view of the strategy in risk 
management among the manager in Hotel and Resort Business in Krabi 3) To develop the risk 
management to be efficient and suitable for hotel and Resort Business in Krabi 

Using qualitative research, target populationsare 1) the operator or the manager of 
hotel and resort in Krabi with all 104. 2) The business-related organizations in Krabi which are 
Tourism Authority of Thailand, co-ordinate center Tourism in Krabi, Tourism Office chosen by 
separation top star level from Tourism Authority of Thailand also choosing the sample by 
proportion specified by purposive Sampling.  Prior to the pre-test, this survey has been checked 
by the thesis adviser, together with the thesis committee, regarding the content validity and the 
wordings of the survey. For a major data collection, this thesis has employed structured 
interviews to gain insights from 23 interviewees. 
 The results show that the political problems in the country is a major cause for the 
tourist to decide not to visit Thailand. It has the effects on the confidence of the tourists. 
Thailand’s tourism will be low at certain time. Terrorism, unrest, natural disasters and 
fluctuations in market sectors such as economic crisis, social and political issue is the main factor 
causing the risk of resorts and hotel in Krabi. 

The Risk Management is an important role of the management. To prepare a strategic 
marketing and operation costs, all of the organizers have to co-operate to identify the risk factor 
which might be happened or preventive measures or reduce the risk of such damages. Also the 
internal audit department and the relevant organization have to follow up and periodic evaluation. 
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The data was used to plan for the operation to meet the need of most tourist. To 
analyze the environment, both internal and external which is relevant to the operation so we can 
know the strengths and the weaknesses. Also to analyze the risk to compare with the competitors 
such as government legislation  which will be the benefit for the hotel operation and to attract the 
tourist to visit Thailand at most by presentation the potential of the country and focus at the 
strengths by using the public relation or advertisement to be impressive and memorable. To focus 
on making a differences and outstanding is the heart of hotel and resort in Krabi for making 
business survived and stable also to focus on the importance of the customer satisfaction. The 
marketing is very important, it should be expedited continuously and aggressively. Many business 
cut down the advertisement and public relations budget which is very important in the 
fluctuations crisis. The customers changed their travel behavior because the economic and social 
change and affect the behavior and the need of the consumer as well. In addition to a normal plan 
business land, the hotel also should develop a marketing strategy, both reactive and proactive to 
enhance the capacity of the business to be competitive among the service industry which are 
likely to rise in the future. 

The study based on the interview with the executives and relevant organizations of 
the hotel and resort in Krabi. Hotel operatorsshould be required to study the movement of the 
risks all the time in order to prevent in advance and monitor the competitor in the market how 
they develop their business by visit them or follow the news of them.  Thai entrepreneurs should 
develop their business and prioritize the risks  from maximum to the minimum. They should 
manage the risk one by one and take the lesson of the risk to improve and and resolve to be the 
guideline of their risk management in the future. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัในการน าเงินตรามาสู่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย  การท่องเท่ียวสามารถช่วยใหเ้กิดการจา้งงานและการกระจายรายได ้ ช่วยสร้าง
อาชีพ รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ีต่อเน่ืองมากมาย  เช่น  ธุรกิจการโรงแรมและภตัตาคาร  ธุรกิจ
การคา้ของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมือง  ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง  ธุรกิจบริการท่องเท่ียว  และธุรกิจ
แลกเปล่ียนเงินตรา  เป็นตน้ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมมีการขยายตวัต่อเน่ือง  แมว้่าจะต ่า
กว่าเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้ เน่ืองจากเกิดวิกฤตทางการเมือง  และสถานการณ์ไม่สงบในชายแด น
ภาคใต ้ รวมทั้งการเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบติั  การเกิดโรคระบาดไขห้วดันก  และการเกิดวิกฤตราคา
น ้ ามนัแต่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ยงัสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมากมาย ในช่วงปี 2545 – 
2549 

องคก์ารณ์การท่องเท่ียวโลก  หรือ UNWTO (United Nations World Tourism 
Organization) คาดการณ์ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปี 2549 จะมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนตาม
แนวโนม้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกซ่ึงคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4.3 (ต ่ากว่าอตัราการเติบโตในปี  
2548  เลก็นอ้ย)  โดยกิจกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการ เดินทาง
ท่องเท่ียวภายในภูมิภาคมากข้ึน ในปี 2549 สถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย คาดว่าปี  2549 
จะมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางมาไทยประมาณ 13.80 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนจากปี 2548 ร้อยละ 
18 มากกว่าอตัราการเติบโตของโลกซ่ึงปัจจยัท่ีคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเ ท่ียวของไทย  คือ  
การจดังานเฉลิมฉลองครบรอบการครองราชย ์ 60  ปีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัตลอดทั้งปี  
ความชดัเจนของนโยบายการเปิดเสรีทางการบินไทย  ส่งผลใหม้ีการขยายจ านวนเท่ียวบินและ
เสน้ทางบินต่างชาติมากข้ึน  จากการเปิดใชส้นามบินสุวรรณภูมิ  การเปิดตวัสินคา้ทางการท่องเท่ียว
ใหม่ๆ เช่น ไนทซ์าฟารี สยามพารากอน ฯลฯ การเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียว
ทางเลือก (จริญญา  เกียรติลภันชยั,  2549) การจดัอนัดบัดา้นการท่องเท่ียวของประเทศต่างๆทัว่โลก  
โดยองคก์ารณ์การท่องเท่ียวโลก (United Nations World  Tourism  Organization) พบว่า ประเทศ
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ไทยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 21 ของโลก และมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากเป็น
อนัดบัท่ี  16  ของโลก  รายละเอียดดงัตารางท่ี  1.1 

  
ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบจ านวนนกัท่องเท่ียว รายได ้และรายไดต่้อหวัของนกัท่องเท่ียว                           

ในระดบัโลก 
 

 
ท่ีมา: United Nations World  Tourism  Organization (2554) 
 

ความน่าสนใจในตารางขา้งตน้  ไม่ใช่เพียงแค่การน าเสนอภาพตวัเลขเท่านั้นหาก
พิจารณาจะพบว่า  ประเทศท่ีมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอืนมากท่ีสุดคือประเทศฝร่ังเศส  กลบั
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีรายไดร้วมจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณารายไดเ้ป็นต่อ
หวัของนกัท่องเท่ียวหน่ึงคนท่ีมาเท่ียว  ก็ยงัไม่ใช่ประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากท่ีสุดกบั
ประเทศท่ีมีรายไดร้วมมากท่ีสุด  โดยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีรายไดต่้อหวัมากท่ีสุด
 ส าหรับกลุ่มจงัหวดัอนัดามนั จงัหวดักระบ่ี ถือว่าเป็นเขตพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทยท่ี
มีศกัยภาพในการท่องเท่ียวระดบัสูง จากแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ไดม้ีการก าหนด
นโยบายดา้นการตลาดการท่องเท่ียว  ยกระดบัฐานะของประเทศไทยใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

อันดับประเทศที่ 
มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด 

อันดับประเทศที่ 
มีรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด 

 

อันดับประเทศที่ 
มีรายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยว

มากที่สุด 

ประเทศล้านคน ประเทศ พันล้าน  $US ประเทศ  $US 

1.ฝร่ังเศส  76 1.สหรัฐอเมริกา  85 1.ออสเตรเลีย  1,705 
2.สหรัฐอเมริกา  51 2.สเปน  31 2.สหรัฐอเมริกา  1,673 
3.สเปน  48 3.ฝร่ังเศส  30 3.เกาหลี  1,242 
4.อิตาลี  41 4.อิตาลี  27 5.อินโดนีเซีย  1,136 
5.จีน  31 5.องักฤษ  20 7.สิงคโ์ปร์  921 
14.ฮ่องกง  13 6.เยอรมนั  18 12.ไทย  749 
18. มาเลเซีย  10 7.จีน  16  
21.ไทย  10 13.ฮ่องกง  8  

 16.ไทย  7  

DPU



3 

คุณภาพ  เนน้ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของนกัท่องเท่ียวมากกว่าจ  านวนของนกัท่องเท่ียว  อยา่งไร
ก็ตาม กลุ่มจงัหวดัอนัดามนัไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตต่าง เช่น สึนามิและการแข่งขนัจากแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ เหตุการณ์ภยัพิบติัสึนามิท่ีก่อใหเ้กิดหายนะอยา่งรุนแรง  คร่าชีวิตมนุษยช์าติไปนบั
แสนคนเหตุการณ์ธรณีพิบติัภยัดงักล่าว  ท าใหก้ารท่องเท่ียวอนัดามนัอยูใ่นช่วงขาลงเน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวเกิดความหวาดกลวั  จึงหลีกเล่ียงการเดินทางมาท่องเท่ียวยงัฝ่ังอนัดามนั   นอกจากน้ี
เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และการก่อการร้ายในประเทศไทยเน่ื องจาก
สถานการณ์ทางการเมือง 

รวมทั้งการสร้างสินคา้ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ  ของประเทศคู่แข่ง  โดยเฉพาะญ่ีปุ่น  
ฮ่องกง  เกาหลี  และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่  โดยเฉพาะจีน  เวียดนาม  อินเดีย  ท าใหเ้กิด
ภาวการณ์แข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวอยา่งรุนแรง  ปัจจยัต่าง ๆ  ดงักล่าวเป็นตวัแปรหลกัท่ีท าใหก้าร
ท่องเท่ียวของไทย  โดยเฉพาะกลุ่มจงัหวดัอนัดามนัเกิดภาวะชะลอตวัลงในปี  2548  มีนกัท่องเท่ียว
เดินทางเขา้สู่ประเทศไทย  11.6 ลา้นคน  ลดลงจากปี  2547 ร้อยละ  0.4 ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากความ
พยายามในการกระตุน้ตลาดของภาครัฐและเอกชนท่ีท าใหก้ารท่องเท่ียวของไทยยงัคงสามารถรักษา
สถานภาพใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีลดลงเพียง  เลก็นอ้ยจากปีท่ีผา่นมาได ้(เทิดชาย  ช่วยบ ารุง , 2550) แมว้่า
จะเกิดภาวะวิกฤตรอบดา้น  โดยเฉพาะเหตุการณ์ทางสึนามิ และเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตก้บัสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จึงท าใหจ้งัหวดักระบ่ีไดรั้บผลกระทบทั้ง
ทางตรง และทางออ้ม  ธุรกิจทางดา้นการท่องเท่ี ยวต่างๆ เช่น โรงแรม และรีสอร์ท  ธุรกิจน าเท่ียว  
หรือธุรกิจร้านอาหาร  ก็ต่างไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั 

ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทเก่ียวขอ้งและสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัการท่องเท่ียว  เพราะ
ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทเป็นสถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  ธุรกิจ
โรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว  เพื่อรองรับการมาเยอืน  และพกัผอ่นของ
นกัท่องเท่ียว  จงัหวดักระบ่ีเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพการท่องเท่ียวระดบัประเทศ  และระดบั
นานาชาติ  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล  ทาง
ศิลปวฒันธรรมประวติัศาสตร์  และสุขภาพ  ในปี  พ.ศ. 2552 จงัหวดักระบ่ีมีนกัท่องเท่ียวเป็นอนัดบั
ท่ี  2 ของกลุ่มจงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนั  รองจากจงัหวดัภูเก็ต  อนัดบั 4 ของภาคใต ้ และอนัดบัท่ี  15  
ของประเทศ  ในช่วงระยะเวลา 11 ปี นบัตั้งแต่ปี พ .ศ. 2542 – 2552 จงัหวดักระบ่ีมีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนมาตามล าดบั  แต่ในปี 2548 รายไดล้ดลงถึงร้อยละ 57.67 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบ
จากธรณีพิบติัภยั  แต่จงัหวดัมีศกัยภาพในการประชาสมัพนัธแ์ละสร้างความเช่ือมัน่ในความ
ปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจึงส่งผลใหร้ายไดก้ารท่องเท่ียวกลบัสู่ภาวะปกติ  และเพ่ิมสูงข้ึน  แต่ใน
ปี  พ.ศ. 2552 รายไดล้ดลงร้อยละ  25.17 เน่ืองจากประสบภาวะเศรษฐกิจโลก  ซ่ึงจงัหวดัจะตอ้งเร่ง
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ประชาสมัพนัธแ์ละสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัจงัหวดักระบ่ี  เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทย  และชาวต่างประเทศซ่ึงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกนัลดลงถึง  ร้อยละ 24.91 ระยะพ านกัเฉล่ียลดลง
เหลือเพียง 3.07 วนั ค่าใชจ่้าย /วนัลดลงเหลือ 3,030.84 บาท ดงัตารางท่ี 1.2 กราฟแสดงรายไดจ้าก
การท่องเท่ียว จงัหวดักระบ่ี และ ตารางท่ี 1.3 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี ปี 2542 – 2552     

 
ตารางท่ี 1.2  กราฟแสดงรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
 

 
 
ท่ีมา:  ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี   (2552) 

 
ตารางท่ี 1.3  รายไดจ้ากการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี  ปี  2542 – 2552     
 

ปี ปี  2542 ปี  2543 ปี  2544 ปี  2545 ปี  2546 

รายได้จากชาวไทย  3,401.14 3,883.65 4,117.35 3,970.41 5,814.47 
รายได้จากชาวต่างชาติ  5,962.66 8,206.08 10,082.28 11,622.92 11,651.51 

รวม 9,372.80 12,089.93 14,199.63 15,593.33 17,465.98 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 
 28.99 17.45 9.82 12.01 

รวม 9,372.80 12,089.93 14,199.63 15,593.33 17,465.98 
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ล้านบาท

พ.ศ.

กราฟแสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบ่ี

รายได้จากชาวไทย รายได้จากชาวต่างชาติ
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ตารางท่ี 1.3 (ต่อ) 
 

 

ท่ีมา:  ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี (2552) 
 

จากตารางน้ีจะเห็นไดช้ดัว่าการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีนั้นไดรั้บผลกระทบโดยตรง
ต่อความเส่ียงต่างๆท่ีเกิดข้ึน  ในปี พ.ศ.  2548  และ ปี พ.ศ. 2552  ต่างก็เป็นความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั  
แต่ในดา้นของความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาตินั้นกลบัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการท่องเท่ี ยว
จงัหวดักระบ่ี 

พอร์เตอร์ (อา้งถึงใน รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ, 2548)  กล่าวว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยจึงจดัเป็นธุรกิจหลกั  (Primary  Core Activity)  ธุรกิจหน่ึงท่ีอยูใ่นอุตสาหก รรมการท่องเท่ียว
และเป็นหน่ึงใน 5 อุตสาหกรรมท่ี  Michael E. Porter เสนอต่อรัฐบาลไทยหลงัการบรรยายในหวัขอ้
เร่ือง  “Thailand’s  Competitiveness” ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ  และสามารถสร้างห่วงโซ่
คุณค่า  (Value  Chain)  ไดม้ากท่ีสุด  เน่ืองจากประเทศไทยมีโรงแรมชั้นดี  และอาหารอร่อยใน
ประเทศไทย  แต่ก็จดัเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูงทั้งน้ี  เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมไทยมีลกัษณะ
เฉพาะตวัดงัน้ี 

ประการแรก เป็นธุรกจิที่มลีกัษณะเป็นฤดูกาล (Seasonality) เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวกล่าวคือ มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามฤดูกาล   

ประการที่สอง เป็นธุรกจิที่อ่อนไหวต่อปัจจยัแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ   
จาก สภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเว ลาเช่น ภยัธรรมชาติ  
แผน่ดินไหว ภยัพิบติัสึนามิ ภยัแลง้ ภยัหนาว น ้าท่วม พายหุมุนไซโคลน  เฮอริเคน โรคระบาดต่างๆ  
ไดแ้ก่  การระบาดขอ งโรคทางเดินหายใจเฉียบพลั นรุนแรง  (ซาร์ส : SARS) ไขห้วดันก ฯลฯ  
ตลอดจนการเปล่ียนแปลง และเหตุการณ์ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายใน และภายนอก

ปี ปี  2547 ปี  2548 ปี  2549 ปี  2550 ปี  2551 ปี  2552 

รายได้จากชาวไทย  6,038.91 3,552.93 5,137.95 6,079.98 7,838.62 6,360.53 

รายได้จากชาวต่างชาติ  13,256.46 3,840.36 14,681.35 18,648.95 18,967.54 13,698.82 
รวม 19,325.37 7,393.29 19,819.30 24,728.93 26,806.16 20,059.35 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

10.65 -57.67 168.07 24.77 8.40 -25.17 

รวม 19,325.37 7,393.29 19,819.30 24,728.93 26,806.16 20,059.35 
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ประเทศเช่น การเกิดวิกฤตดา้นการเงินในประเทศไทยปี 1997 ท่ีมีการลอยตวัค่าเงินบาท เกิดความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ระดบัราคาน ้ ามนั และอตัราด อกเบ้ียท่ีขยบัสูงข้ึน ความขดัแยง้ใน
ตะวนัออกกลาง การแพร่กระจายของการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เหตุการณ์ 11 กนัยายน  (9/11)  
สงครามในประเทศอิรัก การเกิดระเบิดท่ีบาหลี  และการลอบวางระเบิดท่ีประเทศองักฤษ เป็นตน้  
เหตุการณ์เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบทั้งดา้นบวก และดา้นลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และธุรกิจ
โรงแรมไทย 

ประการที่ สาม  เป็นธุรกิ จที่จะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก  (Capital Intensive)  
เน่ืองจากตอ้งลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรต่างๆ และ
เทคโนโลย ีซ่ึงมลูค่าการก่อสร้างโรงแรมระดบัหา้ดาวเฉล่ียปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 4 – 7 ลา้นบาทต่อ
หอ้ง โดยใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างนานประมาณ 1 – 2 ปีจึงมกัไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความ
ผนัผวนของราคาน ้ ามนั การปรับตวัสูงข้ึนของวสัดุก่อสร้าง และราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ซ่ึงท่ีผา่น
มาราคาวสัดุก่อสร้างไดเ้พ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลใหต้น้ทุนของโครงการโรงแรมสูงข้ึนท าให้
เกิดความเส่ียงในเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว  ้ดงันั้นถา้ผูบ้ริหาร
มีกลยทุธก์ารจดัการความเส่ียงท่ีดี ก็จะท าใหธุ้รกิจสามารถยงัคงอยูไ่ด ้แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หลายๆอยา่งรอบดา้นดว้ยเช่นกนั ตารางท่ี 1.4 เป็นตวัอยา่งการก่อสร้างของโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีมี
มลูค่าในการก่อสร้างสูงมาก 

 
ตารางท่ี 1.4  โรงแรมและมลูค่าการก่อสร้างโรงแรม 
 

                โรงแรม      ที่ตั้ง   จ านวนห้อง 
        ปีที่เปิด 
     ด าเนินการ 

   มูลค่าโครงการ 
       (ล้านบาท) 

Burasari  Resort 
Hiiton  Krabi resort & Spa 
Central  World  Hotel 
Estan  Suites  and  Spa  Resort  

  ภูเกต็ 
  กระบี่ 
  กรุงเทพ 
  กระบี่ 

       120 
       200 
       505 
        79 

        2006 
        2007 
        2008 
           - 

          600 
          700 
        3,600 
          300 

 
ท่ีมา:  CBRE  Research  &  Consulting  Service  (2006) 
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ประการที่ส่ี เป็นธุรกจิที่มกีารแข่งขันสูง เน่ืองจากการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของ
อุปทานโรงแรม  รวมทั้งการปรับตวัและพฒันาการของผูป้ระกอบการรายเดิม  และการเพิ่มของ
ธุรกิจโรงแรมเครือข่ายต่ างประเทศ  (International Chain) ท่ีเขา้มาร่วมลงทุนหรือรับจา้งบริหาร
ภายหลงัวิกฤตดา้นการเงินในปี 1997 กล่าวคือจ านวนโรงแรมเพ่ิมข้ึนจากปี  1997 ส่งผลใหก้าร
แข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึน  มีการใชก้ลยทุธท์างดา้นการตลาด  และกลยทุธท์างดา้นราคาในการแข่งขนัเพื่อ
แยง่ส่วนแบ่งตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัรายได ้ และก าไรจากการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 

จากสถานการณ์ของโรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีในขณะน้ีอยูใ่นภาวะวิกฤตบาง
โรงแรม และรีสอร์ท นั้นแทบจะไม่มีนกัท่องเท่ียวเขา้พกั  ส าหรับบางแห่งก็มีแค่เพียง 5 – 6 หอ้ง
เท่านั้น ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ี  ถา้ไม่มีกลยทุธใ์นการแกไ้ขสถานการณ์  ก็อาจท าใหถึ้งกบัตอ้งปิด
กิจการ  เน่ืองจากขาดรายได ้และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไวไ้ด ้ ดงันั้นการท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ท โดยไดเ้ลือกศึกษาธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ทท่ี
จงัหวดักระบ่ีเพราะจงัหวดักระบ่ี  เป็นจงัหวดัท่ีติดอนัดบัแหล่งท่องเท่ียวของโลก  และมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวมากมาย  แต่จากเหตุการณ์แผน่ดินไหว จนท าใหเ้กิดสึนามิ เมื่อปลาย ปี 
พ.ศ. 2547  ก็ท าใหจ้  านวนและรายได ้ของนกัท่องเท่ียวลดลงอยา่งมากจนถึงขั้นวิกฤต ในปี พ .ศ. 
2548 และกบัเหตุการณ์พายฝุนถล่มภาคใต ้ท าใหเ้กิดน ้ าท่วมในหลายจงัหวดัทางภาคใต ้ รวมทั้ง
จงัหวดักระบ่ีในช่วงปลายเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 เหตุการณ์ท่ีผา่นมาดงักล่าวไดส้ร้างความเสียหาย
อยา่งมากต่อพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ชาวบา้นในพ้ืนท่ีก็ไดรั้บความเดือดร้อน และตอ้งการความ
ช่วยเหลือ หลงัจากเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  สึนามิ เมื่อวนัท่ี 26  ธนัวาคม  พ .ศ. 2547  ท่ี
ก่อใหเ้กิดหายนะอยา่งรุนแรง  คร่าชีวิตมนุษยช์าติไปนบัแสนคน   เหตุการณ์ธรณพิบติัภยัดงักล่าวท า
ใหก้ารท่องเท่ียวอนัดามนัอยูใ่นช่วงขาลง   เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเกิดความหวาดกลวั    จึงหลีกเล่ียง
เดินทางมาท่องเท่ียวยงั  ฝ่ังอนัดามนั  นอกจากน้ีเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ปัจจยัต่างๆดงักล่าว  เป็นตวัแปรหลกัท่ีท าให้การท่องเท่ียวของไทย  โดยเฉพาะกลุ่มจงัหวดัอนัดามนั
เกิดภาวะชะลอตวัลงในปี  พ.ศ. 2548  มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย  11.6 ลา้นคน  ลดลง
จากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 0.4 ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากความพยายามในการกระตุน้ตลาดของภาครัฐ
และเอกชนท่ีท าใหก้ารท่องเท่ียวของไทยยงัคงสามารถรักษาสถานภาพใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีลดลงเพียง  
เลก็นอ้ยจากปีท่ีผา่นมาได ้(เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2550)   

แมว้่าจะเกิดภาวะวิกฤตรอบดา้น  โดยเฉพาะเหตุการณ์จาก สึนามิ และความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และในปี พ .ศ.  2553 ไดเ้กิดเหตุการณ์ทางการเมือง โดยสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีมี  2 ไตรมาตรดงัต่อไปน้ี 
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1.  ไตรมาตรคร่ึงปีแรก 2553 
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 มีการ

เติบโตท่ีดีต่อเน่ืองจากช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีท่ีผา่นมา  ดว้ยอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 
27.79 อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัต่อเน่ืองของจ านวนนกัท่องเท่ียวในไตรมาสแรกเร่ิมมีการชะลอตวั
ของอตัราการเติบโต ตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคมจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองใ น
กรุงเทพมหานคร  โดยเหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบใหเ้กิดการชะลอการเดินทางจากตลาดจีน 
ฮ่องกง ไตห้วนั สิงคโปร์ และเวียดนาม  อตัราการขยายตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวในเดือนมีนาคม 
จึงปรับลดเหลือเพียงร้อยละ 16.35 หลงัจากไดข้ยายตวัในอตัราท่ีสูงถึงร้อยละ 33.67 ในช่วงเ ดือน
มกราคม – กุมภาพนัธ ์

ความยดืเยื้อของเหตุการณ์ชุมนุม  ซ่ึงไดพ้ฒันาสู่ความตึงเครียดเป็นระยะ  น าไปสู่
บรรยากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวเขา้ประเทศไทย การประกาศใช ้พรก . 
ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงของประเทศไทยขนานไปกบัการยกระดบัค าเตือนการเดินทา งเขา้ประเทศ
ไทยของรัฐบาลในหลายประเทศ เป็นปัจจยัผลกัดนัต่อการหดตวัของนกัท่องเท่ียว  แมอ้ตัราการหด
ตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวในช่วงดงักล่าว อยูใ่นอตัราประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัปี 2552 แต่ติด
ลบสูงถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบเปรียบเทียบกบัปี 2551 ซ่ึงเป็นปีปกติ  ท าใ หพ้ื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และพ้ืนท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง รวมถึงภาคเหนือไดรั้บผลกระทบจากการหดตวัของนกัท่องเท่ียว
ค่อนขา้งสูง  ขณะท่ีพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทางภาคใต ้โดยเฉพาะพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถน าเสนอ
เป็น Stand alone แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากการหดตวัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางผา่นกรุงเทพฯ  แต่
กลบัมีโอกาสรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางตรงเขา้สู่พ้ืนท่ี ดว้ยอตัราการเติบโตท่ีค่อนขา้งสูงทั้งจากตลาด
ยโุรปและอาเซียน  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2553) 

2.  ไตรมาตรคร่ึงปีหลงั 2553 
วิกฤติทางการเมืองในประเทศไทยยงัคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมตลาด

นกัท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงปีหลงั แมภ้าพลกัษณ์ดา้นบวกและความประทบัใจในสินคา้และบริการดา้น
ท่องเท่ียว ของไทยจะยงัสามารถดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวในหลายกลุ่มตลาดใหก้ลบัมาเดินทางเขา้สู่
ประเทศไทยไดต่้อไป แต่ความไม่มัน่ใจในดา้นความปลอดภยั (safety) และความสะดวกสบายใน
การเดินทาง (convenience) ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากสถานการณ์ทางการเมือง ยงัคงมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวและมีผลต่อการตดัสินใจเสนอขายโปรแกรมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยของบริษทัน า เท่ียวต่างๆ ยอดจองการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มาใน
ประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน ซ่ึงเป็นฤดูท่องเท่ียวของหลายตลาดยงัไม่กลบัมาปรากฏใหเ้ห็นในขณะน้ี 
และมีแนวโนม้ท่ีกลุ่มตลาดระยะไกล – กลาง เช่น ยโุรปใต ้และ ตะวนัออกกลาง อาจเปล่ียนเสน้ทาง
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เดินทางไปยงัแหล่ งท่องเท่ียวคู่แข่งอ่ืนๆ นอกจากนั้น ประกาศ พรก .ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ท่ี
ประกาศใชอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไทยจนถึงยงัคงเป็นเง่ือนไขใหไ้ม่สามารถด าเนินการส่งเสริมตลาดได้
ในหลายพ้ืนท่ี แนวโนม้ท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวจะฟ้ืนกลบัสู่ประเทศไทยไดเ้ต็มท่ี จึงอาจจะเร่ิมไดใ้นช่วง
ปลายปี โดยมีขอ้แมว้่าประเทศไทยตอ้งไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆซ ้าอีก    (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2553)  โดยมีสถิติตามตารางท่ี 1.5 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1.5 สถิติการเดินทางเขา้ – ออกราชอาณาจกัรไทย  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 

วันที่ 
 

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า  
    

หมายเหตุ 
     

เทียบปี 53/51 
     

2553 
 

2552 
 

%Change 

1 พ.ค. 21,914 28,711 -23.67  -38.06 

2 พ.ค. 19,594 25,007 -21.65 -32.90 

3 พ.ค. 17,764 20,205 -12.08 นายกประกาศแผนปรองดอง -36.54 

4 พ.ค. 17,051 17,260 -1.21  -27.30 

5 พ.ค. 16,989 17,620 -3.58 -33.83 

6 พ.ค. 18,345 17,539 +4.60 -26.03 

7 พ.ค. 18,356 18,406 -0.27 -25.72 

8 พ.ค. 17,901 19,192 -8.73 -34.63 

9 พ.ค. 18,587 18,729 -0.76 -35.34 

10 พ.ค. 16,977 18,692 -9.18 -38.89 

11 พ.ค. 17,480 18,991 -7.96 -33.36 

12 พ.ค. 17,438 18,051 -3.40 -30.78 

13  พ.ค. 20,446 17,540 +16.57 พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกลอบยิง -17.20 

14  พ.ค. 18,853 19,332 -2.48  -27.56 

รวม 1 -14พ.ค. 257,695 275,275 -6.39 -31.69 

15  พ.ค. 16,416 20,273 -19.03 -43.10 

16  พ.ค. 15,884 20,253 -21.67 -47.85 

17  พ.ค. 13,605 19,217 -29.20 รัฐบาลประกาศวันหยุด 17-18 พ.ค. 
2553 

-52.36 
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ท่ีมา: ฝ่ายวางแผน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2553) 

 
ธุรกิจการท่องเท่ียวต่างๆก็ประสบปัญหา ขาดรายไดข้องอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

จงัหวดักระบ่ีเป็นจ านวนมหาศาล  ดงันั้นธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ความเส่ียงน้ี  เพราะนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไดย้กเลิกการเดินทางเขา้
มายงัจงัหวดักระบ่ี  นกัท่องเท่ียวบางรายจองหอ้ งพกัไวก้็ตอ้งยกเลิก  เน่ืองจากความหวาดกลวัใน
สถานการณ์  ในประเทศโซนยโุรปต่างๆ  เช่น  องักฤษ อิตาลี สเปน  หรือ เยอรมนั ฯลฯ  รวมทั้ง
ประเทศในโซนเอเชีย  เช่น  เกาหลีใต ้ ญ่ีปุ่น  มาเลเซีย  สิงคโปร์ ฯลฯ  ต่างก็ไดม้ีการประกาศเตือน
นกัท่องเท่ียวของประเทศตวัเอง  ใหพิ้จารณาการเดินทางเขา้ประเทศไทย และเป็นเขตพ้ืนท่ีอนัตราย  

 ตารางท่ี1.5  (ต่อ))      

      

18 พ.ค. 12,041 18,760 -35.82  -49.69 

19 พ.ค. 12,207 16,926 -27.89 รัฐบาลประกาศวันหยุดต่อ 19-22 
พ.ค. 2553 และประกาศเคอร์ฟิว
กรุงเทพฯและ 23 จังหวัด 
รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวต่อ 20-22 
พ.ค. 2553 และ 23-24 พ.ค. 2553 

-51.37 

20 พ.ค. 14,403 17,332 -16.90  -43.14 

21 พ.ค. 12,939 22,011 -41.22 -50.13 

22 พ.ค. 13,553 20,931 -35.25 -53.02 

23 พ.ค. 13,831 20,424 -32.27 -50.31 

24 พ.ค. 12,253 19,451 -37.01 -55.35 

25 พ.ค. 12,456 17,205 -27.60 ประกาศยกเลกิเคอร์ฟิว คงไว้พรก.
ฉุกเฉิน 

-62.16 

26 พ.ค. 13,362 17,597 -24.50  -48.32 

27 พ.ค. 13,095 20,070 -34.75  -46.43 

28 พ.ค. 15,643 22,958 -31.96  -37.64 

29 พ.ค. 15,469 21,211 -27.07  -41.44 

30 พ.ค. 15,763 21,296 -25.98  -38.78 

รวม15-30 พ.ค.  222,923 316,017 -29.46  -47.58 

รวม1-30 พ.ค. 480,618 591,292 -18.72  -40.11 
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ดงันั้นจึงท าใหน้กัท่องเท่ียวลดนอ้ยลงอีกเป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้นผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาความเส่ียง
จากภยัธรรมชาติ  เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้  

สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ (2548)  ไดเ้นน้ย  ้าว่า  การจดัการความเส่ียงไดก้ลายเป็นส่วน
หน่ึงของโครงสร้างท่ีจ  าเป็นของการก ากบัดูแลองคก์ารในลกัษณะของการบริหารเชิงกลยทุธ ์
(Strategic Management)  อยา่งเป็นระบบ (Systematic Management) มีความยดืหยุน่ในการเผชิญ
กบัการเปล่ียนแปลงเป็นการบริหารท่ีป้องปรามปัญหา (Preventive)  ดว้ยระบบแนวคิดท่ีมองไปสู่
อนาคต  และมีความคล่องตวัในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ตลอดจนเป็นแนวทางท่ีครบวงจร  

ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกท าการศึกษาการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ท
จงัหวดักระบ่ี  เน่ื องจากเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  และท าใหเ้กิดผลกระทบ
โดยตรงอยา่งมากต่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  เพราะฉะนั้น  การวิจยัเร่ืองการศึกษาการจดัการ
ความเส่ียง จึงเป็นส่วนหน่ึงในการหาแนวทาง  และเป็นการวางพ้ืนฐานการพฒันาการจดัการ
โรงแรม  และรีสอร์ทของจั งหวดักระบ่ี   ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในก ารบริหารธุรกิจโรงแรม  
และรีสอร์ทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถเพ่ิมผลการด าเนินงาน  สร้างมลูค่าใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
ความเจริญเติบโตยิง่ข้ึน  สามารถสร้างภูมิคุม้กนั  เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 
1.2 วตัถุประสงค์งานวจิยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดั
กระบ่ี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นดา้นกลยทุธใ์นการจดัการธุรกิจระหว่างผูบ้ริหารโรงแรม  และ
รีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี     

3.  เพื่อพฒันาทางในการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้หมาะสมส าหรับธุรกิจโรงแรม 
และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี 

 
1.3 ขอบเขตการวจิยั 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
วิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงการศึกษาการจดัการความเส่ียงส าหรับธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์

ทของจงัหวดักระบ่ี  ซ่ึงประกอบดว้ย 
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1) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ท
จงัหวดักระบ่ี 

2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นดา้นกลยทุธใ์นการจดัการธุรกิจระหว่างผูบ้ริหาร
โรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี     

3) การพฒันาทางในการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้หมาะสมส าหรับธุรกิจ
โรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
1) การศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกการศึกษา  ไดแ้ก่   ผูบ้ริหา รระดบัสูงของธุรกิจ

โรงแรม และรีสอร์ทระดบั 3 ดาว ถึง 5 ดาว ท่ีประกอบกิจการในจงัหวดักระบ่ี  
2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดั

กระบ่ีไดแ้ก่  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  และ ศนูยป์ระสานงานการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี ,  
ส านกังานการท่องเท่ียว         

1.3.3 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
การวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาการจดัการความเส่ียงส าหรับธุรกิจโรงแรม  และรี

สอร์ทของจงัหวดักระบ่ี  ดงันั้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี คือ โรงแรม และรีสอร์ท
จงัหวดักระบ่ี โดยผูว้ิจยัจะใชเ้ลือกโรงแรม  และรีสอร์ทระดบั 3 ดาว ถึง 5 ดาว 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหผู้บ้ริหารหรือผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถน ากระบวนการจดัการความเส่ียง
ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ  และภายใตส้ถานการณ์ความไม่
แน่นอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทั้งในปัจจุบนั และอนาคต  อนัจะช่วยเพ่ิ มศกัยภาพการ
แข่งขนั  ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารในธุรกิจ
โรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี 

2. เพื่อสามารถน ากระบวนการกลยทุธต่์างๆ  ไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการความเส่ียงจากภยั
ธรรมชาติของธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  หรือปรับใชก้บัองคก์ารอ่ืนในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว  และอุตสาหกรรมอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. เพื่อน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นฐานส าหรับการวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองการจดัการความเส่ียง
ในอนาคตต่อไป 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขององคก์ร 
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จากการศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ก าหนดวตัถุประสงคข์อบเขตการ
วิจยัและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถรับรู้ และเขา้ใจเป้าหมายและแนวทางวิธี
ในการท าการวิจยั เพื่อจดัสรรกระบวนการใหเ้ป็นไปตามแนวทางเป้าหมายของวตัถุประสงคท่ี์ วาง
ไว ้ โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวิจยั  และครอบคลุมขอบเขตงานวิจยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  อีก
ทั้งผูว้ิจยัไดท้ราบถึงความส าคญัของปัญหาในการวิจยัของเร่ืองท่ีไดร้ะบุไวใ้นตอนตน้ ดงันั้นผูว้ิจยั
ตอ้งศึกษาขอ้มลูใหถ้กูตอ้งไม่นอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้ เพ ราะจะส่งผลต่องานวิจยั  
ทั้งน้ีในเร่ืองของแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัจะน าเสนอในบทต่อไป  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

   
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเส่ียงจากภยัธรรมชาติของธุรกิจโรงแรมใน 

จงัหวดักระบ่ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งน าขอ้มลูท่ี
ไดร้วบรวมมาสรุปสาระส าคญัในประเด็นท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการวิจยัดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีความเส่ียงต่อธุรกิจโรงแรม 
2.2  วงจรการท่องเท่ียวและความสมัพนัธก์บัจิตวิทยาการท่องเท่ียว  
2.3  การตดัสินใจภายใตส้ภาวะความเส่ียง 
2.4  การจดัการธุรกิจโรงแรมและพฒันาการของการด าเนินธุรกิจโรงแรม 
2.5  แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ จงัหวดักระบ่ี 
2.6  สรุป แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
   

2.1  แนวคดิและทฤษฎีความเส่ียงต่อธุรกจิโรงแรม 
       2.1.1   ความส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม                         

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลายประเภท  เช่น  
ธุรกิจโรงแรมภตัตาคาร  ธุรกิจการคา้ของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมือง  ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง  
ธุรกิจบริการท่องเท่ียวเป็นตน้  แต่ธุรกิจท่ีจดัว่ามีบทบาทส าคญั  คือ  ธุรกิจการคา้ของท่ีระลึกแ ละ
ธุรกิจโรงแรม  โดยในช่วงปี  1992-2001  ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศทั้งสองรายการ
เทียบเป็นสดัส่วนค่าใชจ่้ายต่อคนแลว้จะค่อนขา้งสูง   

พอร์เตอร์ (อา้งถึงใน รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ, 2548) ดงันั้นธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จึงจดัเป็นธุรกิจหลกัธุรกิจหน่ึงท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเป็นหน่ึงใน 5 อุตสาหกรรมท่ี 
Michael E. Porter เสนอต่อรัฐบาล ไทยภายหลงัการบรรยายหวัขอ้เร่ือง  “Thailand’s 
Competitiveness” ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกั ยภาพและสามารถสร้างห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain) 
ไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากประเทศไทยมีโรงแรมชั้นดีและอาหารอร่อย 
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2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงและพฒันาการของการจดัการความเส่ียง 
ส าหรับประเทศไทยในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา การจดัการความเส่ียงองคก์าร (Enterprise 

Risk Management) เป็นเทคนิคการบริหารท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากองคก์ารต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เหตุผลส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะบทเรียนจากความสูญเสียเม่ือคร้ังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 
พ.ศ. 2540 ท่ีหลายองคก์ารไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ของการขาดการบริหารความเส่ียงองคก์ารท่ีดี 
นอกจากนั้นในช่วงของการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ หลายองคก์ารจ าเป็นตอ้งพ่ึงเงินร่วมทุนจาก
ต่างชาติ การปรับโครงสร้างองคก์ารเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล และการบริหารความเส่ียงกลายเป็นกลไกท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงส าหรับองคก์ารท่ีไดรั้บ
การปรับเปล่ียน (นฤมล สะอาดโฉม, 2550) 

แนวคิดเร่ืองความเส่ียงจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีมาตั้งแต่มนุษยใ์นยคุแรกประวติัศาสตร์ 
(Freme, 2003) มีการสนันิษฐานกนัว่า  “ ความเส่ียง” หรือ “risk” มาจากภาษาอารบิคว่า “risq” ซ่ึงมี
ความหมายว่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถกูก  าหนดใหม้าแก่ท่าน (โดยพระ เจา้) เพื่อใชป้ระโยชน์ มีนยัในแง่ดี 
ส่วนอีกขอ้สนันิษฐานหน่ึงคิดว่ามาจากภาษาลาตินค าว่า “riscum” มีความหมายเก่ียวกบัส่ิงทา้ทาย 
ซ่ึงมีจุดก าเนิดจากแนวประการังท่ีเป็นอุปสรรคในการเดินเรือสมยัก่อน มีความหมายทั้งในแง่ดีและ
ไม่ดีพอๆกนั แต่จะใหน้ ้ าหนกัในแง่ไม่ดีมากกว่า ต่อมาชาวกรีกซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากภาษาอารบิคได้
น าค  าน้ีมาใชต้ั้งแต่คริสตว์รรษท่ี 12 โดยใหค้วามหมายเก่ียวกบัโอกาสของผลลพัธใ์นลกัษณะทัว่ไป 
ไม่ไดเ้นน้ว่าจะตอ้งมีความหมายในแง่บวกหรือแง่ลบ ส่วนในภาษาฝร่ังเศสใชค้  าว่า “risqué” มี
ความหมายในแง่ลบ แต่บางคร้ังก็เป็นแง่บวก ต่อมามีการใชค้  าน้ีในภาษาองักฤษในกลางคริสตว์รรษ
ท่ี 17 โดยมีความหมายในแง่ลบ หลงัจากนั้นแนวคิดเร่ืองความเส่ียงก็มีการพฒันาเร่ือยมาตามล าดบั
จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

2.1.2.1 ความเส่ียงมีมาตั้งแต่เกิดและเป็นเร่ืองธรรมชาติ           
Belmont (2004) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดเร่ืองความเส่ียงมีมาตั้งแต่เกิด โดยไดก้ล่าวเก่ียวกบั

ความเส่ียงท่ีบุคคล และธุรกิจจะตอ้งเผชิญ ท่ีว่า 
  

“To get profit without risk มีก  าไรโดยปราศจากความเส่ียง 
Experience without danger มีประสบการณ์โดยปราศจากอนัตราย 
And reward without work และการไดรั้บรางวลัตอบแทนโดยไม่ตอ้งท างาน 
is and impossible as it is เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้พราะเปรียบเสมือน 
to live without being born       การมีชีวิตอยูโ่ดยไม่ตอ้งเกิด” 
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ความเส่ียงจึงมีอยูทุ่กท่ี และการด าเนินการต่างๆ ก็มีความเส่ี ยง โดย Power (2004) ได้
กล่าวถึงสาเหตุว่าท าไมทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งมีการจดัการความเส่ียงว่า สืบเน่ืองจากโลกทุกวนัน้ีเต็มไป
ดว้ยความเส่ียงและภยัอนัตราย เขาไดอ้า้งถึงนกัสงัคมวิทยาท่ีช่ือ Ulrich Beck ซ่ึงไดเ้ขียนเร่ืองสงัคม
ความเส่ียง (Risk Society) ว่าโลกของการพฒันาเศรษฐกิจยคุใหม่อาจปลอดภยัจากธรรมชาติมากข้ึน 
แต่ก  าลงัตกอยูภ่ายใตค้วามเส่ียงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การพยายามออกจากกฎเกณฑ ์การควบคุมภายใน
ในลกัษณะท่ีเป็นกฎเกณฑค์วามเส่ียงท่ีตอ้งปฏิบติั (Risk-based Regulation) จนมากเกินไป ถึงแมจ้ะ
มีประโยชน์และสร้างมลูค่าใหก้บัอง คก์าร แต่ก็มีความเส่ียงในตวัมนัเอง เพราะผูป้ฎิบติัตามขาด
ความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการจดัการความเส่ียงท่ีถกูตอ้ง คือ การกระตุน้ใหอ้งคก์ารต่างๆ เกิดภูมิ
ปัญญา (Intelligent) ความรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาการจดัการความเส่ียงข้ึนมาเองดีกว่าการออก
กฎหมายบงัคบัใช ้

2.1.2.2 ความเส่ียงท่ีมีความหมายแง่ลบ 
ในระยะแรกความเส่ียงจะมีความหมายในแง่ลบ  ศาสตราจารย ์ Brooks (2006) จาก

มหาวิทยาลยัอริโซนาไดบ้รรยายเก่ียวกบัความเส่ียงในหวัขอ้ “The Challenges and Opportunities  
of  Risk  Management  During  Times  of  Siqnificant  Uncertainty”  ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
วนัท่ี 10 มิถุนายน 2549 Brooks ระบุเหตุการณ์ต่างๆ บางอยา่งท่ีไม่ดีท่ีสามารถเกิดข้ึนโดยเหตุการณ์
นั้นมีความสลบัซบัซอ้นและมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) มีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood หรือ Probability) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารกงัวลว่าเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะมีผลกระทบ (Impact) ต่อ
มลูค่าของกิจการ ซ่ึงเป็นความหมายของความเส่ียงในแง่ลบท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสนใจดงัแสดงตาม
แผนภาพท่ี 2.1 

 

 
 

 
   
 
  

 
 
 
 

 

Risk :  The  fact   that  something  bad  can  happen                                          
ความจริง บางอย่างที่ไม่ดทีี่สามารถเกิดขึน้ 

 

Scenario                       
ภาพเหตุการณ์ 

 

Likelihood                       
โอกาสที่จะเกิดขึน้ 

 

Value                       
มูลค่า 

 

Story                      
เร่ืองราว 

 

You care                       
ที่คุณใส่ใจ 

 

Uncertainty      
ความไม่แน่นอน 

 
 

Complexity                       
มีความซับซ้อน 

 

ภาพท่ี 2.1  ความหมายของความเส่ียงในแง่ไม่ดีของ Brooks 

ท่ีมา: Brooks (2006) 
 

DPU



17 

2.1.2.3 องคป์ระกอบของความเส่ียง 
Merna & Al-Thani (2005) ไดส้รุปแนวคิดเร่ืองความเส่ียงว่าเก่ียวขอ้งกบั 4 ประเด็นคือ 
1) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของปัจจยัหรือเหตุการณ์สภาพแวดลอ้ม 
2) ผลกระทบ (Effect หรือ Impact) บางปัจจยั หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อผลลพัธห์รือผล

การด าเนินงาน 
3) โอกาสท่ีเกิดข้ึน (Probability หรือ Likelihood) ของปัจจยัหรือเหตุการณ์ 
4) โอกาสของการแจกแจง (Probability หรือ Distribution) ต่อมลูค่าผลลพัธห์รือผล

ด าเนินงาน 
ซ่ึงสรุปไดด้งัแสดงตามแผนภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี  
 
 
 
 

   
    
   
     
     
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  องคป์ระกอบของความเส่ียง Concept of Risk 
 
ท่ีมา:  Merna & Al-Thani (2005)  
 
 

Uncertainty                        
Surrounding a Factor or Event                          

ความไม่แน่นอน                                             
ปัจจยัและเหตุการณ์ท่ีแวดลอ้ม 

 

                  Impact                                                    
of  Factor or Event on the Project Outcome                                              

                  ผลกระทบ                                               
ของปัจจยัหรือเหตุการณ์ในโครงการ 

 

Likelihood                                     
of  Occurrence of the Factor or  Event                                    

ความเป็นไปได้                                             
ของการเกดิปัจจยัหรือเหตุการณ์ 

 

Probability Distribution                                     
of  the Outcome Values                                    

การกระจายความน่าจะเป็น                                             
ของมูลค่าผลลพัธ์ 
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Merna & Al-Thani (2550)ไดป้รับปัจจยัหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการพิจารณาลกัษณะท่ีจะ
เกิดความเส่ียงว่าอยา่งนอ้ยจะตอ้งมี 4 ประการ ดงัน้ี 

1. ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity to change) หรือไดรั้บอิทธิพลจากภายนอก 
ซ่ึงไดแ้ก่ โอกาส (Opportunity) และผลลพัธท่ี์ผนัผวนข้ึนหรือลง (upside or downside result)  

2. โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Probability of Occurrence) มากหรือนอ้ย ซ่ึงไดแ้ก่ ความเป็นไป
ไดท่ี้จะเกิดตั้งแต่ 0-1 (Varying of Probability) และความถ่ีในการเกิด (Frequency)  

3. ความรุนแรงของผลกระทบ  (Severity of Impact) ซ่ึงไดแ้ก่ระดบัของความสูญเสีย 
และความต่อเน่ืองของความรุนแรงโดยพิจารณาในดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายและระยะเวลา 

4. ระดบัความเป็นอิสระจากปัจจยัอ่ืนของความเส่ียง (Degree of Interdependency with 
Other Factors of Risk)     

2.1.2.4  ความเส่ียงท่ีมีความหมายทั้ง 2 ดา้นคือในแง่ลบ และแง่บวก 
Merna & Al-Thani (2005) มีความเห็นว่า ความจริงความเส่ียงควรจะมีความหมาย

ครอบคลุมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบท่ีดีต่อองคก์าร  (Positive impact) ดว้ย กล่าวคือมี 2 
ดา้นทั้งดา้นบวกและดา้นลบตามแผนภาพท่ี 2.3 

     
                                                                                          
                                                                  

   
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3  ความหมายของความเส่ียงท่ีอาจเป็นผลก าไรหรือขาดทุน 
 
ท่ีมา: Merna & Al-Thani (2005) 
 

2.1.2.5  ปัจจยัท่ีท าใหก้ารน าการจดัการความเส่ียงมาใชป้ระสบความส าเร็จ 
ปัจจยัส าคญั 8 ประการเพื่อช่วยเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติัการตามกรอบการจดัการความ

เส่ียงขององคก์ารประสบความส าเร็จ มีดงัน้ี (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์, 2547) 
1)  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

Gain 

ผลก าไร 

Risk 

ความเส่ียง 

Loss 

ผลขาดทนุ 
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การปฏิบติัตามกรอบการจดัการความเส่ียงขององคก์าร จะประสบความส าเร็จเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัเจตนารมณ์ การสนบัสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผูน้  าของผูบ้ริหารระดบัสูงใน
องคก์าร 

2) การใชภ้าษาหรือค าท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจแบบเดียวกนั 
การใชค้  านิยามเก่ียวกบัความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงแบบเดียวกนั จะท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจและเกิดความมีประสิทธิภาพในการก าหนดวตัถุประสงคน์โยบาย กระบวนการ เพื่อใช้
ในการระบุหรือบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง และการก าหนดวิธีการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

3) การปฏิบติัหรือด าเนินการตามกระบวนการจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง จาก  
องคก์ารท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบติัตามกระบวนการจดัการความเส่ียง คือองคก์ารท่ีสามารถ
น ากระบวนการจดัการความเส่ียงมาปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์าร แ ละการกระท าอยา่งต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 

4) กระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลงใน  การน าเอากระบวนการและระบบ
บริหารแบบใหม่มาใชอ้งคก์ารจ าเป็นจ าเป็นตอ้งมีการบริหารการเปล่ียนแปลง การพฒันาการจดัการ
ความเส่ียงก็เช่นเดียวกนัท่ีตอ้งมีการช้ีแจงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทรา บถึงการ
เปล่ียนแปลงและผลท่ีองคก์ารและแต่ละบุคคลจะไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงนั้น 

5) การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล  วตัถุประสงคข์องการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผลนั้น
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงอยา่งถกูตอ้งและทนัเวลา ผูบ้ริหารสามารถ
จดัการกบัความเส่ียงตามล าดบัความส าคญั หรือตามการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ มี
การติดตามแผนการจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน ามาใชป้รับปรุงการจดัการองคก์ารและการ
จดัการความเส่ียงต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ารมีโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงคไ์ดม้ากท่ีสุด 

6) การวดัผลการจดัการความเส่ียง  การวดัผลการจดัการความเส่ียงประกอบดว้ย 2 
รูปแบบ ดงัน้ี 1) การวดัความเส่ียงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน 2) การวดั
ความส าเร็จของการจดัการความเส่ียง โดยอาศยัดชันีวดัผลการด าเนินงาน ซ่ึงอาจก าหนดเป็นระดบั
องคก์าร ฝ่ายงานหรือขอ งแต่ละบุคคล การใชด้ชันีวดัผลการด าเนินงานน้ีอาจปฏิบติัร่วมกนักบั
กระบวนการดา้นทรัพยากรบุคคล 

7) การฝึกอบรมและกลไกดา้นทรัพยากรบุคคล กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
ในองคก์ารควรตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อใหเ้ขา้ใจกรอบการจดัการความเส่ียง และความรับผดิชอบ
ของแต่ละบุคคล ในการจดัการความเส่ียงและส่ือสารขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียง 

8) การติดตามกระบวนการจดัการความเส่ียง  ขั้นตอนสุดทา้ยของปัจจยัส าคญัต่อ
ความส าเร็จของกาจดัการความเส่ียงคือการก าหนดวิธีท่ีเหมาะสมในการติดตามการจดัการความเส่ียง 
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พสุ  เดชะรินทร์  (2546)  ไดก้ล่าวไวว้่ า ท าไมองคก์ารธุรกิจท่ีมีประวติัของความส าเร็จ
อยา่งยาวนานจ านวนมากถึงไดป้ระสบกบัความลม้เหลว ความจริงสาเหตุของความลม้เหลวของ
ธุรกิจอาจจะเกิดจากสาเหตุมากมาย แต่สาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีอาจจะกล่าวไดว้่าเป็นรากเหงา้
แห่งความลม้เหลวของธุรกิจก็คือ หลงตนเองและความไม่ร ะมดัระวงั  ขาดการบริหารแบบบรรษทั   
ภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) และไม่มีแผนจดัการความเส่ียงท่ีดีพอ 

Li (2003) ไดท้ าวิจยัเร่ือง “แนวโนม้ในอนาคตและความทา้ทายของการจดัการความเส่ียง
ทางการเงินในเศรษฐกิจยคุดิจิตอล (Future trend and challenges of financial risk management in 
the digital economy) เขาไดพ้ดูถึงความเส่ียงทางการเงินว่าเป็นความเส่ียงรูปแบบหน่ึงท่ีส าคญัธุรกิจ
ตอ้งเผชิญ การเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงทางการเงินไดก่้อใหเ้กิดผลิตภณัฑท์างดา้นอนุพนัธท่ี์
หลากหลาย อาทิเช่น swaps options เป็นตน้ ความจ าเป็นของการจดัการความเส่ียงทางการเงินท่ีดีมี
ความเด่นชดัมากข้ึนจากเหตุการณ์ของความเสียหายทางการเงินอยา่งรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ
ท่ี 1990 อนัไดแ้ก่ กรรีของบริษทั Metallgesellshaft บริษทั Orange County ธนาคารแบร่ิง และกรณี
ของบริษทัญ่ีปุ่น Sumitomo Corporation จากเหตุการณ์ความเสียหายทางการเงินเหล่าน้ีไดก่้อใหเ้กิด  
แนวทางการจดัการความเส่ียง มาตรการในการควบคุมความเส่ียง ข้ึนมากมาย เช่นแนวคิดเร่ือง 
Value-at-Risk (VAR) ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ แต่ปัจจุบนัเป็นยคุของระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอล ก าร
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว น ามา
ซ่ึงโอกาสและความทา้ทายใหม่ๆ การจดัการความเส่ียงทางการเงินในช่วงแรกเป็นไปในลกัษณะ
ของการถ่ายโอนความเส่ียงขององคก์ารไปใหก้บัองคก์ารภายนอกท่ียนิดีท่ีจะรับความเส่ียงนั้นไว ้
การเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของการใช้ ตราสารอนุพนัธไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากแนวโนม้ของการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นทุน (securitization) และการเพ่ิมข้ึนของความเขา้ใจในบทบาทของตราสารอนุพนัธว์่า
สามารถจะรวบรวม แยกแยะ และถ่ายโอนความเส่ียงได ้

ลกัษณะส าคญัของอุตสาหกรรมทางการเงินในยคุเศรษฐกิจแบบดิจิตอลเกิดจากปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) ความเป็นโลกาภิวตัน์ (Globalization) 
2)  แรงขบัทางดา้น IT (IT driven) 
3) สภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียงมากข้ึน (Riskier environment) 
4) ความซบัซอ้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน (Increased complexity) 
5.  การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน (Increased competition) 
การจดัการความเส่ียงทางการเงินขององคก์ารไดแ้สวงหาการจดัการความเส่ียงในเร่ือง

การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย สินคา้ พลงังาน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บแรงผลกัดนั
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จากตลาดการเงิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีควรท่ีจะถกูมองว่าเป็นกระบวนการในลกัษณะท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง
ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัราวกบัว่าบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงใหม่ๆ ท่ีบริษทัไม่เคยเจอมาก่อน 

2.1.3  ประเภทของความเส่ียง 
ความเส่ียง หรือ Risk มีธรรมชาติโดยทัว่ไปท่ีเรามกัมองไม่เห็นตวัตน และมกัจะมาแบบ

ไม่บอกกล่าวใหเ้รารู้เสมอ ดงันั้นการเรียนรู้ธรรมชาติของเส่ียง และการจดัการความเส่ียง จึงเป็น
เร่ืองจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งเรียนรู้และท าความเขา้ใจความเส่ียงจึงเป็นเร่ืองปกติ เป็นเร่ืองธรรมชาติและ
เกิดข้ึนในชี วิตประจ าวนัท่ีทุกคนและทุกองคก์ารตอ้งเผชิญและจะตอ้งพิจารณาตดัสินใจ หาก
ตอ้งการใหก้ารตดัสินใจก่อใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ดีก็ตอ้งใชว้ิธีการวิเคราะห์และคิดอยา่งเป็นระบบในการ
คาดการณ์ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยจะตอ้งมีการจดัเตรียมแผนการไวร้องรับ เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายว่าองคก์ารมีการจดัการความเส่ียงท่ีดี (Sesel , 2005)  
โดยประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ 

1) ภยัท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Disaster) เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว พาย ุภูเขาไฟ
ระเบิด ภยัพิบติั สึนามิ ภยัจากโรคระบาด SARS และไขห้วดันก (Bird Flu) เป็นตน้  

2) ภยัท่ีเกิดข้ึนจากกระท าของมนุษย ์ (Man-Made Hazard) เช่นการพฒันาเปล่ียนแปลง
ดา้นภูมิทศัน์ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของโลก ไดแ้ก่ การเกิดวิกฤตการณ์ดา้นการเงินใน
ประเทศไทยปี 1997 ระดบัราคาน ้ ามนั อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวนข้ึนๆ ลงๆ ความ
ขดัแยง้ในตะวนัออกกลาง เหตุการณ์ 11 กนัยายน (9/11) ท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 
2001 เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก เป็นตน้ 

เจริญ เจษฎาวลัย ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงความเส่ียงท่ีมีความไม่แน่นอน (Uncertainty Risk) 
ว่ามี 2 ประเภท คือ ภยัท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงกบัภยัท่ีเกิดจากน ้ ามือมนุษย ์                         

นอกเหนือจากความเส่ียงท่ีมีความไม่แน่นอน  (Uncertainty Risk)  แลว้ยงักล่าวถึงความ
เส่ียงท่ีมีความแน่นอน  (Certainty Risk)  ว่าจะต้องเกิดข้ึนแน่นอน  และผูบ้ริหารจะตอ้งหาทา ง
วางแผนป้องกนั  หาทางก าจดัหรือลดความสูญเสียท่ีเกิดจากความเส่ียงใหน้อ้ยลง  เช่นความ
ผดิพลาดบกพร่องท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของมนุษย ์ ความผดิพลาดท่ีเกิดจากความลม้เหลวท่ีเกิด
จากสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไป  ผลก ระทบจากความเส่ียงท าใหอ้งคก์ารไม่
สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ เส่ียงต่อการด าเนินงานขาดทุน  เส่ียงต่อความลม้เหลว
ของนโยบายหรือโครงการ  และเส่ียงต่อการสูญเสียความเช่ือถือไวว้างใจ    

นฤมล  สะอาดโฉม  (2550)  ไดแ้บ่งประเภทของความเส่ียงเป็น  3  ประเภท  คือ  
1. ความเส่ียงท่ีปรากฏ  (Objective Risk) และความเส่ียงตามความคิด  (Subjective  Risk)                                                                                                                                                                         
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ความเส่ียงท่ีปรากฏ  หมายถึงความเส่ียงท่ีมีการวดัค่าเบ่ียงเบนท่ีต่างไปจากค่าท่ีคาดหวงั  
เป็นความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินค่าท่ีคาดหวงัและค่าความแปรปรวนทางสถิติไดซ่ึ้งจะแสดงอยูใ่น
รูปของการแจกแจงของตวัแปรสุ่มความเส่ียง 

ความเส่ียงตามความคิด  หมายถึงความเส่ียงท่ีเป็นไปตามความรู้สึก  ไม่สามารถ
ประมาณค่าทางสถิติได ้ จะแตกต่างกนัไปตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ของแต่ละคน 

2. ความเส่ียงท่ีแทจ้ริง  (Pure Risk)  และความเส่ียงจากการเก็งก  าไร  (Speculative  Risk) 
ความเส่ียงท่ีแทจ้ริง  หมายถึงความเส่ียงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  ไม่ใช่ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การสร้างข้ึน  ดงันั้นจึงเกิดโอกาสความสูญเสียกบัไม่สูญเสีย  แต่จะไม่น าไปสู่การท าก  าไร  ความ
เส่ียงท่ีแทจ้ริงสามารถแบ่งออกได ้ 3  ประเภทคือ  ความเส่ียงท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัตวับุคคล ,  ความเส่ียง
ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  และความเส่ียงท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัระบบกฎหมาย 

ความเส่ียงจากการเก็งก  าไร  หมายถึงความเส่ียงท่ีไม่ไดม้ีอยูต่ามธรรมชาติ  แต่ถกูสร้าง
ข้ึนมาเพ่ือหวงัผลในการเก็งก  าไรจากความเส่ียงนั้น  ไดแ้ก่  ความเส่ียงจากการลงทุน  ความเส่ียงจาก
การพนนั  ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ ฯลฯ  ดงันั้นจึงมีโอกาสท่ีจะก าไร  เท่าทุน  หรือขาดทุน 

3. ความเส่ียงพ้ืนฐาน และความเส่ียงเฉพาะ 
ความเส่ียงพ้ืนฐาน  หมายถึงความเส่ียงท่ีน าไปสู่ความสูญเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนจ านวน

มากหรือสงัคมโดยรวม  เช่น  ภยัธรรมชาติ  หรือวิกฤตการเงิน  การวางแผนควบคุมความเส่ี ยง
พ้ืนฐานจึงตอ้งอาศยันโยบายระดบัมหภาค 

ความเส่ียงเฉพาะ  หมายถึงความเส่ียงท่ีน าไปสู่ความสูญเสียท่ีกระทบต่อบุคคลใดบุคคล
หน่ึง  หรือองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง  การวางแผนป้องกนัและควบคุมความเส่ียงเฉพาะจึงสามารถท า
ไดใ้นระดบัจุลภาค  เช่น  ระดบัองคก์าร  ครอบครัว  หรือบุคคล 

ดงันั้นนกัวิทยาศาสตร์ต่างใหค้วามเห็นเก่ียวกบัภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกบัโลกว่าส่วนหน่ึง
มีสาเหตุจากวิวฒันาการของโลกซ่ึงเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึงท่ีจะตอ้งมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจนกลายสภาพเป็นดาวดบัในท่ีสุด แต่อีกส่วนหน่ึงก็เกิดจากการท าลายสภาพแวดลอ้มของ
มนุษยเ์อง การเปล่ียนแลงทางธรรมชาติดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อหาจุดดุลยภาพเพื่อใหเ้กิด
ความสมดุล เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจน
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่า เป็ นการ
ปรับตวัสู่ความสมดุล และหาจุดดุลยภาพใหม่อยูเ่สมอ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกและการ
ปรับตวัเพ่ือหาจุดดุลยภาพใหม่น้ี ก่อใหเ้กิดความเส่ียงกบัสรรพส่ิงบนโลกใบน้ีอยูต่ลอดเวลา  
เช่นเดียวกบัสถานการณ์ทางธรรมชาติท่ีไดเ้กิดข้ึนท่ีจงัหวดักระบ่ี  ทั้งเหตุการณ์ สึนามิ  น ้าท่วมรวม
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ไปถึงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลใหธุ้รกิจการโรงแรมและธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลกระทบ
โดยตรง 

 2.1.4  การจดัการภาวะวิกฤติในธุรกิจการท่องเท่ียว 
บางคร้ังมีการเรียกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ท าใหเ้กิดความเสียหายว่า  เป็นความเส่ียง  

(Risk)  บางคร้ังเรียกว่า  ภาวะวิกฤติ  (Crisis)  และบางคร้ังเรียกว่า  ภยัพิบติั  (Disaster) ซ่ึง  (Wilks &  
Moore, 2004)  ไดอ้ธิบายว่าในการศึกษาเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบหรือคุกคามธุรกิจการท่องเท่ียว  
จ  าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัความหมายของค าเหล่าน้ีใหช้ดัเจน  โดยกล่าววา่การพฒันาระดบัของ
เหตุการณ์  อาจจะเร่ิมตน้จากความเส่ียง  (Risk)  แลว้กลายเป็นเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติ  (Crisis)  
และเป็นภยัพิบติั  (Disaster) ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในแผนภาพท่ี  2.4 ดงัน้ี 

 
 
 
 

ภาพท่ี  2.4 การพฒันาของเหตุการณ์  (An  Escalator  of  Events) 
 
ท่ีมา:  Wilks  &  Moore (2004) 

  
อยา่งไรก็ตามทั้งการจดัการความเส่ียงและการจดัการภาวะวิกฤติสามารถสบัเปล่ียนใช้

แทนกนัไดใ้นการศึกษาวรรณกรรม  แต่โดยทัว่ไปการจดัการความเส่ียงจะใชใ้นความหมายก่อนท่ี
จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบ  ส่วนภาวะวิกฤติมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบแลว้  จะมี
การจดัการภาวะวิกฤติ   ในขณะท่ีภยัพิบติัท่ีหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ส่งผลกระทบความ
เสียหายรุนแรงเป็นบริเวณกวา้งแล ะกระทบต่อบุคคลและสาธารณะมากกว่า  ซ่ึงจะมีแผนการการ
จดัการความต่อเน่ืองของธุรกิจ  (Business  Continuity  Plan : BCP)  หรือ การจดัการความต่อเน่ือง
ของธุรกิจ (Business  Continuity  Management : BCM)  การจดัการความเส่ียงจึงเป็นการจดัการเชิง
รุกก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์วิกฤติ  และภยัพิบติั  

 
 
 
                                                                                                                                     
 

ความเส่ียง             
(Risk) 

ภาวะวิกฤต ิ

(Crisis) 
ภยัพิบติั 

(Disaster) 
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                                                                                      ใชก้รอบการบริหารความเส่ียงองคก์ารอย่างย ัง่ยืน 
                                                                                                             จดัสรรเงินทุนเพ่ิมข้ึน 
                                                                                                         ป้องกนัช่ือเสียงของบริษทั 
                                                                             บรรลุหลกัการปฏิบติัท่ีดี 
                                                                                               เขา้ใจและประเมินความเส่ียง 
                                           การปฏิบติัตามมาตรฐานการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
                         ภาวะวิกฤตของบริษทัอื่น 
        ภาวะวิกฤติของบริษทัตวัเอง 

 

ภาพท่ี 2.5   ล าดบัการน าการจดัการความเส่ียงมาใชต้ามวตัถุประสงคแ์บบขั้นบนัได      
                                
ท่ีมา: ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (2547) 

 
ภาพท่ี  2.5  สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  เพียงแต่การท าตามกฎระเบียบและการจดัการภาวะวิกฤติเม่ือเกิดเหตุการณ์  ขั้นน้ีจะ
อยูท่ี่ฐานของลกูศร 

2)  ท าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  เพ่ิมรายได ้ และก าไรใหบ้ริษทั  ขั้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานน้ีจะอยูท่ี่กลางลกูศร 

3)  ท าเพ่ือเพ่ิมมลูค่าผลประโยชน์ผูถื้อหุน้  หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดเป็นการจดัการหรือ
บริหารเชิงมลูค่า  (Value  Based  Management)  ขั้นน้ีจะอยูท่ี่ส่วนบนของลกูศร 

องคก์ารกา รท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ไดใ้หค้วามหมายของ
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดหมาย  ว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวท่ีจะ
เดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางนั้น และส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามปกติ  

นอกจากน้ี Buhalis & Costa (2006)  ไดอ้ธิบายถึงความแตกต่างระหว่างความเส่ียงธุรกิจ
ท่องเท่ียวกบัภาวะวิกฤติธุรกิจท่องเท่ียวว่า ปกติองคก์ารธุรกิจท่องเท่ียวจะบ่งช้ีความเส่ียงจาก
ประสบการณ์และวางแผนรองรับ  ซ่ึงจะสามารถช่วยลดไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคแ์ละมี
ผลลบลดนอ้ยลง  ดงันั้นทุกคร้ังท่ีพู ดถึงเร่ืองการจดัการความเส่ียงก็เป็นการพดูถึงแนวโนม้ภาวะ
วิกฤติก่อนท่ีจะเกิดข้ึน  ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีคาดหมายและคาดการณ์ได ้ ถา้สามารถบ่งช้ีความเส่ียง
และมีการจดัการความเส่ียงท่ีดี  จะช่วยลดการเกิดภาวะวิกฤติใหน้อ้ยลง  การจดัการความเส่ียง

1.การจดัการภาวะวิกฤติ
และท าตามกฎระเบียบ 

2.การเพ่ิมสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

3.การเพ่ิมมูลค่าผูถื้อหุน้ DPU
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เหมือนการวางแผนก่อนเกิดภาวะวิกฤติ  และการจดัการวิกฤติเป็นการด าเนินการเม่ือเกิดวิกฤติข้ึน
แลว้  อยา่งไรก็ตามทั้งการจดัการความเส่ียงและการจดัการวิกฤติต่างก็สามารถสบัเปล่ียนใชแ้ทนกนั
ไดใ้นการศึกษาวรรณกรรม  อาจกล่าวไดว้่าความส าเร็จสุดยอดของเร่ืองการจดัการความเส่ียงคือ  
การหลีกเล่ียงไม่ใหก้ลายเป็นการจดัการภาวะวิกฤติ 

การจดัการภาวะวิกฤติท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดคือการคาดการณ์ส่ิงท่ีไม่คาดฝันไวล่้วงหนา้
แลว้หาทางป้องกนั  วางแผนการจดัการ แผนส ารองฉุกเฉิน และแผนการด าเนินธุรกิจใหม้ีความ
ต่อเน่ืองในลกัษณะเชิงรุก  เพื่อบรรเทาหรือลดความเสียหายท่ีอาจ จะเกิดกบัชีวิต ทรัพยสิ์น ธุรกิจ  
ช่ือเสียงและผลประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  การพฒันาแผนดงักล่าวไม่ยุง่ยากอยา่งท่ีคิดเพียงแต่ใช้
สามญัส านึกในการจดัตั้งระบบการจดัการ (management) การวางแผน (planning) และทฤษฎีการ
ตดัสินใจ (decision-making theory) ในการระบุจุดอ่ อน จุดแข็งขององคก์าร การออกแบบแผน
ส ารองฉุกเฉินท่ีจะบรรเทาหรือลดความเสียหาย  และสร้างความเขา้ใจใหใ้หผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียและส่ือมวลชน 

ทั้งน้ีเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติจะเป็นส่ิงท่ีวดัความสามารถของผูบ้ริหารองคก์าร  หาก
ไม่มีการวางแผนไวล่้วงหนา้  ก็ตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยาก และฝากชะตากรรมความเป็นไปของภาวะ
วิกฤติท่ีเกิดข้ึนในกรณีเช่นน้ีผูบ้ริหารและองคก์ารจะเป็นเพียงผูจ้ดัการแบบตั้งรับเท่านั้น 

2.1.5   การจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมดว้ยการท าประกนัภยั 
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ธุรกิจประกนัภยัจึงไดเ้กิดข้ึน Benjamin Franklin ไดก่้อตั้งบริษทั

ประกนัภยัจากไฟ (Fire Insurance Company หรือ First American) ในปี 1752 เป็นแห่งแรก ต่อมา 
The Society of Lloyd’s ถกูก่อตั้งท่ีกรุงลอนดอนในปี 1771 เมื่อนกัธุรกิจชาวองักฤษไดร่้วมกนั
ประกนัความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการ ขนส่งทางทะเลใหก้บัลกูคา้ซ่ึงปัจจุบนัเรียกว่า การ
ประกนัภยัทางทะเล (Marine Insurance)  ความจริงการประกนัภยัทางทะเลเกิดข้ึนประมาณ 3,800 ปี
ท่ีแลว้ ตามกฎหมายของบาบิโลเนียท่ีช่ือ Code of Hummurabi (Lam, 2003) ท่ีใหค้วามคุม้ครองต่อ
ความสูญเสียของสินคา้ท่ีเกิดจากการจมหรืออบัปางของเรือ โดยเจา้ของเรือสามารถกูเ้งินเพื่อใชใ้น
การเดินทาง และไม่ตอ้งใชคื้นในกรณีท่ีเรือเกิดอบัปางหรือจมลง บางคนจึงถือว่า Code of 
Hummurabi เป็นการประกนัภยัทางทะเลคร้ังแรก (First Insurance Against Misfortune) (Merna & 
Al-Thani, 2005)  

ภายหลงัการป ฏิวติัอุตสาหกรรมในคริสตศ์ตวรรษ 18-19 (ค.ศ. 1750-1850) มีบริษทั
ธุรกิจใหญ่ๆหลายแห่งเกิดข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีท ารางรถไฟ (Railroad) และบริษทัท่ีโรงงานผลิต
เหลก็ไดว้่าจา้ง ผูจ้ดัการประกนัภยั (Insurance Manager) ดูแลเก่ียวกบันโยบายการท าประกนัภยัของ
บริษทัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืนมากข้ึน การประกนัภยั
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จึงเร่ิมมีบทบาทส าคญัเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เพราะงบประมาณประกนัของบริษทัมีมากข้ึนและมีการ
เคล่ือนไหวท่ีส าคญั คือ (Vaughan, 1997)  

ปี 1929 ผูซ้ื้อประกนั  (Insurance Buyers) ไดพ้บกนัอยา่งไม่เ ป็นทางการท่ีเมือง Boston 
เพื่อปรึกษาปัญหาเก่ียวกบัผลประโยชน์ร่วมกนั 

ปี 1931 The American Management Association ไดจ้ดัตั้งแผนกประกนั (Insurance 
Division) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นศนูยแ์ลกเปล่ียนขอ้มลูและเผยแพร่ข่าวสารระหว่างสมาชิก
เก่ียวกบัผลประโยชน์การซ้ือประกนัของบริษทั 

ปี 1932 มีการต่อตั้ง The Insurance Buyers of New York ซ่ึงภายหลงักลายเป้น
สถาบนัวิจยัความเส่ียง (The Risk Research Institute) 

ปี 1950 มีการก่อตั้ง The National Insurance Buyer Association ซ่ึงต่อมากลายเป็น The 
American Society of Insurance Management 

ธุรกิจประกนัเจริญข้ึนเร่ือยๆ มีกรมธรรมท่ี์ใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียการประกนั
รายได ้ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัสุขภาพ ประกนับริษทั และคณะผูบ้ริหารจา กการถกูฟ้องร้อง ฯลฯ 
การซ้ือประกนัจึงเป็นการจดัการความเส่ียงรูปแบบหน่ึงท่ีองคก์ารบริษทัต่างๆในปัจจุบนัจะตอ้งมี
การซ้ือประกนัไวร้ะดบัหน่ึง ซ่ึงผูจ้ดัการประกนัหรือผูจ้ดัการความเส่ียงจะตอ้งพิจารณาในเร่ือง 
Cost-Benefit Analysis และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

การ ซ้ือประกนัหรือการท าประกนั (Insurance) เป็นการกระจายความเส่ียงร่วมกนั 
(Sharing) และเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดการจดัการความเส่ียงในช่วงเวลาต่อมา  เน่ืองจากบริษทั
ประกนั (Insurance Company) ตอ้งการกระตุน้ใหบ้ริษทัลกูคา้เอาใจใส่ดูแลจดัการ ทรัพยสิ์นของ
บริษทัตนเองใหดี้ข้ึน มีมาตรการป้องกนัภยั ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนัคือ
บริษทัประกนัภยัจะมีก  าไรมากข้ึนเพราะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายนอ้ยลงหรือไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
ในขณะท่ีบริษทัลกูคา้ ก็จะจ่ายค่า เบ้ียประกนันอ้ยลง ท าใหผ้ลประกอบการดีข้ึ น (Sesel, 2005) 
แนวคิดเร่ืองการจดัการความเส่ียงสมยัใหม่ (Risk Management) เร่ิมตั้งแต่เม่ือ Frank Knight เขียน
หนงัสือ “Risk, Uncertainty and Profit” ในปี 1921 และในช่วงปีท ศวรรษท่ี 1950 เมื่อ Russell B. 
Gallagher ไดเ้ขียน “Risk Management: A New Phase of Cost Control” ในวารสาร Harvard 
Business Reviews ฉบบักนัยายน-ตุลาคม 1956 เสนอความเห็นว่า องคก์ารธุรกิจควรจะมีใครคนใด
คนหน่ึงรับผดิชอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีแทจ้ริง (Pure Risks) จดัท าโปรแกรมการจดัการความเส่ียง
อยา่งเป็นรูปธรรมและท างานเต็มเวลาภายใตผู้บ้ริหารผูใ้ ดผูห้น่ึงซ่ึงควรจะเรียกว่า “ผูจ้ดัการความ
เส่ียง” (การไฟฟ้านครหลวง, 2549)  
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ในปัจจุบนันั้นบริษทัท่ีประสบความส าเร็จ จะมีการใชก้ารจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
แยกเป็นอิสระและมีลกัษณะเหมือนกบัการจดัการความเส่ียงแต่ละส่วนนั้นไวใ้นไซโล (Silos) เช่น
ความเส่ียงดา้นการท าประกนั ความเส่ียงดา้นเทคโนโลย ีความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้น
สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ แนวคิดเร่ืองการเปล่ียนยา้ยกระบวนการจดัการความเส่ียง  คลา้ยๆ กบัการท า
เมนูอาหาร ตม้กบในน ้ าเดือด ถา้จบักบใส่ลงในหมอ้น ้ าท่ีตม้ใหเ้ดือดแลว้ กบก็จะกระโดดห นี แต่ถา้
เอากบใส่ไวใ้นหมอ้น ้ าเยน็แลว้ค่อยๆ ตม้น ้ าใหร้้อนข้ึนทีละนิดจนน ้ าเดือดกบก็จะไม่กระโดดออก 
เหมือนการจดัการความเส่ียงท่ีค่อยๆ เปล่ียนในบางองคก์าร โดยท่ีองคก์ารนั้นไม่รู้ตวัและไม่ทราบถึง
ผลดีของการจดัการความเส่ียงแบบใหม่   (Barton, Shenkir & Walker, 2002) การจดัการความเส่ียง
เดิมท่ีองคก์ารส่วนใหญ่ จะเร่ิมตน้ท่ีการยอมรับความเส่ียงเอง การจดัการความเส่ียงดว้ยการท า
ประกนัและพฒันาเป็นการจดัการความเส่ียง แต่ก็มองว่าการจดัการความเส่ียงเป็นหนา้ท่ีและ
กิจกรรมแยกออกต่างหากเฉพาะ เช่น การจดัการดา้นการท าประกนั หรือจดัการความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน เป็นตน้ แนวทางการจดัการความเส่ียงใหม่ตั้งอยูบ่นขอ้สมมุติฐานท่ีว่า ผูจ้ดัการทุกคน 
พนกังานทุกคน และทุกระดบั จะตอ้งตระหนกัและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเส่ียง 

ในมุมมองของ Sadgrove (2005) เห็นว่าวิวฒันาการหรือพฒันาการของการจดัการความ
เส่ียงแนวใหม่ควรเร่ิมเม่ือมีธุรกิจประกนัภยัในทศวรรษ 1960s และ 1970s ท่ีธุรกิจต่างๆพยายามจะ
ลดความสูญเสีย และมีการชกัจูงใหมี้การท าประกนัภยัเพ่ือความปลอดภยัของธุรกิจ โดยถือว่ายคุน้ี
เป็นยคุแรกของการจดัการความเส่ียง (The first age of risk management) ธุรกิจยงัไม่ค  านึงถึงความ
เส่ียงขององคก์าร (Non-Entrepreneurial Risk) ค านึงเฉพาะเร่ืองความปลอดภยั (Security) ยคุท่ี 2 
(The second age of risk management) เร่ิมปีทศวรรษ 1970s และ 1980s ท่ีธุรกิจใหค้วามส าคญักบั
เร่ืองรับประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ของสินคา้และบริการ ซ่ึงน าโดยสถาบนัมาตรฐานของ
องักฤษ (The Bristish Standards Institution or BSI) ประกาศใชม้าตรฐานคุณภาพ BS 5750 ในปี 
1979 (ภายหลงัการใชก้ารควบคุมคุณภาพของญ่ีปุ่น) ส่วนสหรัฐอเมริกามีการใชม้าตรฐานการทหาร 
MIL-Q-9858 ตั้งแต่ปี 1959 ในยคุน้ีธุรกิจมีการใชก้ารจดัการความเส่ียงในเชิงรุกมากข้ึน เร่ิมมี
กฎเกณฑจ์ากหน่วยงานภาครัฐเพื่อกระตุน้ใหธุ้รกิจตระหนกัเร่ืองความเส่ียงต่อพนกังาน และลกูคา้ 
และครอบคลุมเร่ืองความเส่ียงของส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Risk) ในปี 1980s และในปี 1993 มี
การแต่งตั้ง James Lam เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีความเส่ียงคนแรกของบริษทั GE Capital ยคุท่ี 3 (The 
third age of risk management) เร่ิมในปี 1995 ท่ีมีการตีพิมพม์าตรฐานการจดัการความเส่ียงของ
ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด ์ท่ีช่ือ AS/NZS 4360: 1995 เป็นมาตรฐาน การจดัการความเส่ียงของโลก 
(World’s Risk Management Standard) แลว้ตามดว้ย COSO ของสหรัฐอเมริกาในปี 2002  
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การจดัการความเส่ียงของโรงแรมดว้ยการท าประกนัภยัเป็นท่ีนิยมตั้งแต่มีธุรกิจโรงแรม  
และมีธุรกิจ ประกนัภยัเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั Henningsgard (2000) รองประธานอ าวุโสของบริษทั  
Aon  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงของโลกไดเ้ขียนบทความเร่ือง  “ท่านไดป้้องกนัโรงแรมของท่าน
เพียงพอหรือไม”่  (Have  You  Adequately  Protected  Your  Hotel?)  โดยแนะน าว่าทุกโรงแรมควร
จะมีการพิจารณาความเพียงพอในการท าประกนัภยั  โดยอา้งรายงานของกรมแรงงานสหรัฐอเมริกา
ว่า  40%  ของบริษทัท่ีพบกบัภยัพิบติัจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ และ  25% ของบริษทัท่ียงั
สามารถเปิดด าเนินการอยูจ่ะปิดตวัลงภายใน 2 ปี เหตุผลก็คือ ไม่ไดท้ าประกนัภยัทรัพยสิ์นให้
เพียงพอ 

Henningsgard แนะน าใหท้บทวนกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงเป็นเอกสารท่ีค่อนขา้ง
สลบัซบัซอ้นและยากท่ีจะท าความเขา้ใจ  แต่สามารถปรึกษาบริษทัตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัให้
อธิบายช้ีแจงได ้ ประเภทของการประกนัซ่ึงเขาแนะน าว่าโรงแรมควรค านึงถึงมีดงัน้ี 

1)  การประกนัภยัทรัพยสิ์นและวงเงินจ ากดั  (Property  Limits)  กรมธรรมป์ระกนัภยัจะ
ระบุค าว่า  ตน้ทุนทดแทน  คือ  ตน้ทุนทดแทนในการก่อสร้างโรงแรม  Henningsgard  แนะน าว่า
ควรจะท าประกนัภยัใหเ้ต็มวงเงิน 

2)  การประกนัรายได ้ (Business  Income  Limits)  โรงแรมสามารถท าประกนัรายได้
และค่าใชจ่้ายท่ีเป็นภาระผกูพนัจะตอ้งจ่ายในช่วงท่ีด าเนินการของโรงแรมสะดุดหยดุลงปกติบริษทั
ประกนัจะใหบ้ริการท าประกนัรายไดเ้น่ืองจากธุรกิจหยดุชะงกัท่ีเรียกว่า  “Business  Income”  หรือ  
“Business  Interruption”  เรียกช่ือยอ่ว่า  BI ในวงเงินประมาณ  75-95%  ของก าไรเบ้ืองตน้ของ
โรงแรม  (Property’s income) Henningsgard แนะน าว่าโรงแรมควรท าประกนัประเภทน้ีตามวงเงิน
สูงสุดท่ีประกนัจะใหไ้ด ้

3)  การปร ะกนัภาระหน้ีสินทัว่ไปและวงเงิน Umbrella (General Liability and  
Umbrella  Limits)  โดยทัว่ไปจะคุม้ครองความเสียหาย  ต่อคร้ัง  และความเสียหายรวมทั้งหมด  แต่
เน่ืองจากปัจจุบนั 

บริษทัท่ีเป็นเครือข่ายโรงแรมมีมากข้ึน  เกรงจะมีการเรียกร้องดา้นกฎหมาย  จึงใหมี้การ
เพ่ิมวงเงินท่ีเรียกว่า  “Umbrella  Limits” 

 2.1.6 การจดัการความเส่ียงในธุรกิจบริการและธุรกิจโรงแรม                                             
กลยทุธก์ารปฏิ บติัการ (operational strategy)  ของงานวิจยั “Strategy,risk and 

decentralization in hospitality operations)” โดยเห็นว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นการตอบสนองต่อความ
เส่ียงของสภาพแวดลอ้ม (environmental risk) ปกติองคก์ารธุรกิจโรงแรมจะใชว้ิธีการกระจายอ านาจ
หรือมอบอ านาจใหพ้นกังานเพื่อจะไดส้ามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ หรือ

DPU



29 

ตอบสนองเง่ือนไขของสภาพแวดลอ้มหน่วยงานของธุรกิจโรงแรมอาจถกูแบ่งตามลกัษณะการ
ยอมรับของลกูคา้ (customer perception) เป็นรายการใหบ้ริการ  (transactional service) หรือ
ประสบการณ์การบริการ (experiential service) วิธีการน้ีจะมุ่งเนน้คุณค่าความเป็นลกูคา้มากกว่า
มุ่งเนน้การปฏิบติัการ  ซ่ึงท าใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะการใหบ้ริการท่ีแทจ้ริงของธุรกิจโรงแรม  มีการ
วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ โรงแรมว่ามีลกัษณะเป็นสินคา้ ตวัอยา่งเช่น 
ธุรกิจอาหารจานด่วนจะพิจารณาอาหารจานด่วนเป็นสินคา้ ในขณะท่ีหอ้งอาหาร ภตัตาคารจะเป็น
การบริการ แต่ Shams และ Hales เห็นว่าทั้งสินคา้และบริการเป็นส่วนประกอบของชุดการใหบ้ริการ 
(service packages) เป็นการผสมผสานซ่ึงไม่สามารถแยกกนัได ้(Johns & Lee-Ross, 1996) 

Williams et al. (2006 ) ซ่ึงเช่ียวชาญดา้นการจดัการคุณภาพไดท้ าวิจยัเก่ียวกบั
ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการความเส่ียงกบัการจดัการคุณภาพเพื่อตอบค าถาม 3 ขอ้คือ (1) 
คุณภาพสามารถสอนอะไรใหก้ารจดัการความเส่ียง (2) การจดัการความเส่ียงสามารถสอนอะไรให้
การจดัการคุณภาพ และ (3) ทั้งการจดัการความเส่ียงและการจดัการคุณภาพตอ้งเรียนรู้อะไรบา้งโดย 
Williams et al. ไดศ้ึกษาทดสอบโดยใชป้ระสอบการณ์มากกว่า 20 ปี ทางดา้นการจดัการคุณภาพ
และการท่ีไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาการจดัการความเส่ียง เช่น มาตรฐานการจดัการ
ความเส่ียงของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์AS/NZS 4360 การพฒันารูปแบบหรือจ าลอง ความเส่ียงของ
มลูนิธิยโุรปเพื่อการจดัการคุณภาพ (The European Foundation for Quality Management: EFQM) 
และการใชเ้คร่ืองมือท่ีอิงความเส่ียงของเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งการจดัการความเส่ียงตามแนว 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission in the USA) ท่ี
พดูถึงการจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร (Enterprise Risk Management: ERM) 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีคน้พบก็คือ ความเส่ียงมีอยู ่3ประเภท 
(1)  ความเส่ียงท่ีคาดการณ์ได ้ (predictable risk) ซ่ึงองคก์ารทราบว่าประสบอ ยู ่และ

จะตอ้งจดัการโดยใชก้ฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของกฎหมายเฉพาะธุรกิจนั้นๆ และบ่อยคร้ังท่ีจะตอ้ง
ใชก้ารจดัการคุณภาพในการประเมินภายนอก ความเส่ียงประเภทน้ีไดแ้ก่ความเส่ียงสภาพแวดลอ้ม 

(2)  ความเส่ียงท่ีองคก์ารทราบว่าอาจประสบซ่ึงจะเกิดเมื่อมีโอกาส เป็นความเส่ียง
ประเภททุจริต ฉอ้โกง หรือการขโมย ทั้งภายในและภายนอกซ่ึงมีอยูใ่นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน
เช่น สถาบนัการเงิน ความเส่ียงประเภทน้ีจดัการดว้ยการตรวจสอบภายในและพฒันาระบบการ
ควบคุมใหเ้หมาะสม 

(3)  ความเส่ียงท่ีองคก์ารไม่ทราบว่าก  าลงัเกิดหรือมีอยูใ่นการด าเนินการ ไม่มีกฎระเบียบ
และหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนจากภายนอกก าหนดใหป้ฏิบติั รวมทั้งไม่มีเหตุผลท่ีชดัเจน ส าหรับองคก์าร
ในการจดัการความเส่ียงดว้ยตนเอง ความเส่ียงประเภทน้ีไดแ้ก่ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 
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(operational risk) องคก์ารสามารถเลือกไดว้่าจะจดัการหรือไม่จดัการ และระดบัมากนอ้ยตาม
ลกัษณะความเส่ียง ซ่ึงความความเส่ียงประเภทน้ีเป็นเป้าหมายของแบบจ าลองหรือรูปแบบการ
จดัการความเส่ียง  

สรุปแนวคิด ทฤษฎี  
ทั้งแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยั  และ  แนวปฏิบติัท่ีดี  ท่ีกล่าวขา้งตน้ขั้นตอนการปฏิบติัการ

ขององคก์ารจะน ามาประยกุตใ์ชส้ าหรับธุรกิจโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี  ในลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของ
กลยทุธก์ารจดัการ  เป็นส่วนหน่ึงของงาน  และเป็นวฒันธรรมการจดัการความเส่ียงขององคก์าร  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงส าหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยยงัมี
งานวิจยัท่ีศึกษาทางดา้นน้ีอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรมจ านวนไม่มากนกั 

 
2.2  วงจรการท่องเที่ยวและความสัมพนัธ์กบัจติวทิยาการท่องเที่ยว  

การเปรียบเทียบองคก์ารเสมือนหน่ึงส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากองคก์ารประกอบดว้ยบุคลากรท่ี
มีจุดมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกนั และสามารถปรับเปล่ียน พฒันา เติบโต หรือลม้หายตายจากเมื่อเวลา
และสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมองผา่น “รูปแบบวงจร
ชีวิต” (Life Cycle Model) จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการเสริมสร้างศกัยภาพในการ
แข่งขนั  (สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์,  2548)  เพราะในโลกการคา้ปัจจุบนัโอกาสและความเส่ียงของ
ธุรกิจข้ึนหรือลงรวดเร็วมาก ใครก็ตามท่ีสามารถเขา้ใจและฉกฉวยโอกาสไวไ้ด ้เขา้ใจถึงจงัหวะการ
เตน้ หรือชีพจรของความเส่ียง และเขา้ใจถึงดุลยภาพระหว่างความเส่ียงกบัโอกาส ก็จะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้แต่ถา้ไม่เขา้ใจก็อาจจะลม้ตั้งแต่แรก องคก์ารจึงมีความเส่ียงอยูต่ลอดเวลาตั้งแต่
เกิด  

ทั้งน้ีทฤษฎี วงจรการท่องเท่ียว สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อวิเคราะห์ วงจรชีวิตของ
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีมี 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ดงัภาพท่ี 2.6 

 
ภาพท่ี 2.6 วงจรชีวิตของผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว ( tourism life cycle) 

ท่ีมา: บาร์เซโลนาสนามศนูยก์ารศึกษา. วงจรชีวิตการท่องเท่ียวแบบเมดิเตอร์เรเนียน 
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2.2.1 วงจรการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนไดด้งัน้ี  

         ขั้นที่ 1 เพิง่ค้นพบ  (Discovery)  ในช่วงก่อน พ .ศ. 2528  จงัหวดักระบ่ียงัเป็นเมืองท่ี
สงบ มีธรรมชาติท่ีสวยงามและมีนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัแสวงหาธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เป็นเพียงกลุ่มเลก็ๆ
ท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียว โดยตอ้งการสมัผสัธรรมชาติท่ีแทจ้ริง เป็นช่วงของการคน้พบแหล่ง
ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาส่ิงสวยงามตามธรรมชาติ ปราศจากการต กแต่ง
เพ่ิมเติม คนพ้ืนเมืองของจงัหวดักระบ่ียงัคงใชภ้าษาทอ้งถ่ิน   

ขั้นที่ 2 การด าเนินการ  (Launch)  จงัหวดักระบ่ีไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นจงัหวดั
ท่องเท่ียวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย โดยแบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม /หตัถกรรม ในแต่ละปีมี
นกัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยอืนเป็นจ านวนมาก ส่งผลส าคญัท าใหภ้าคบริการของจงัหวดัขยาย ตวัอยา่ง
รวดเร็วน ารายไดม้าสู่จงั หวดัเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงปี 2545 -  2547 ทั้งจ  านวน
นกัท่องเท่ีย ว/รายได้/โรงแรม /หอ้งพกั /  มีการลงทุนจากต่างประเทศพ้ืนท่ีชุมชนจะเกิดการสร้าง
ธุรกิจทางท่องเท่ียว เช่นโรงแรมและรีสอร์ท เกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึนตามมา และในปี พ .ศ. 2551 
จงัหวดักระบ่ีมีนกัท่องเท่ียวเป็นอนัดบัท่ี 2 ของกลุ่มจงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั รองจากจงัหวดั
ภูเก็ต อนัดบั 4 ของภาคใต ้และอนัดบัท่ี 15 ของประเทศ  โดยจงัหวดักระบ่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน
ตามล าดบั  ( ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี, 2552) 

ขั้นที่ 3 ความซบเซา  (Stagnation)  จงัหวดักระบ่ีเปรียบไดก้บัความอ่ิมตวัทางการ
ท่องเท่ียว ในเร่ืองของคุณภาพและการบริการของการท่องเท่ียวยงัคงท่ี และเร่ิมเกิดการเส่ือมสภาพ
ทางตามสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวเขา้มามากมาย  แต่ก็ยงัคงเป็นจงัหวดัท่ีมี
นกัท่องเท่ียวเลือกเขา้มาท่องเท่ียว แ ต่ในปี พ .ศ. 2548 รายไดล้ดลงเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบทาง      
ภยัพิบติั สึนามิ แต่จงัหวดัมีศกัยภาพในการประชาสมัพนัธแ์ละสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยั
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจึงส่งผลใหร้ายไดก้ารท่องเท่ียวกลบัสู่ภาวะปกติ และเพ่ิมสูงข้ึน  

ขั้นที่ 4 ความทรุดโทรม  (Decline)  ปี พ .ศ. 2552 จงัหวดักระบ่ีไดป้ระสบภาวะ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงจงัหวดัจะตอ้งเร่งประชาสมัพนัธแ์ละสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัจงัหวดักระบ่ี โดย
สาเหตุส าคญันั้นมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง  จงัหวดักระบ่ีมีสนามบินนานาชาติเพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ี ยวท่ีจงัหวดักระบ่ีโดยตรง  ในช่วงท่ีประกาศใช ้พรก .
ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงของประเทศไทย ท าใหต้อ้งยกเลิกเท่ียวบินจ านวนมาก ในปี 2552 ยอดรวม
ของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาจงัหวดักระบ่ีท่ีโดยสารโดยเคร่ืองบิน มีจ  านวนทั้งส้ิน 
77,728 คน (ด่านตรวจคนเขา้เมือง จงัหวดักระบ่ี, 2554)  
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การหดตวัอยา่งรุนแรงของจ านวนนกัท่องเท่ียวเกิดข้ึน  ตั้งแต่หลงัการลอบยงิแกนน า 
นปช . จนน าไปสู่เหตุการณ์จลาจลในกรุงเทพมหานคร และในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทย การ
ประกาศเคอร์ฟิวในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย และการยกระดบัค าเตือนของรัฐบาลในหลาย
ประเทศท่ีประกาศเตือนหา้มประชาชนเดินทางเขา้มายงัพ้ืนท่ี กทม.หรือเขา้มายงัประเทศไทยจ านวน 
19 ประเทศ รวมไปถึงการประกาศเตือนใหม้ีการทบทวนการเดินทางเขา้ประเทศไทยอีก 23 ประเทศ 
ส่งผลใหจ้  านวนผูโ้ดยสารต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระหว่างวนัท่ี 15-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ลดลงถึงร้อยละ 30 และมีแนวโนม้ ท่ีจะหดตวัต่อเน่ืองไป
ถึงเดือนมิถุนายน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15-20 ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวไดแ้ผเ่ป็นวงกวา้งออกไปยงักลุ่ม
ตลาดหลกัอ่ืนๆ  ทั้งในยโุรป เอเชียใต ้และขยายผลกระทบไปยงัแหล่งท่องเท่ียวหลกัอ่ืนๆ ในภาคใต้
รวมถึงจงัหวดักระบ่ีท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง  

2.2.2 ความสมัพนัธข์องวงจรชีวิตแหล่งท่องเท่ียวกบัลกัษณะจิตวิทยาการท่องเท่ียว                                                                                                                                   
      1)  นกัท่องเท่ียวประเภทเนน้ตวัเองเป็นศนูยก์ลาง   (Psychocentric)  หมายถึง 
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจแต่ปัญหาของตนเอง ชอบใชส้ถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรู้จกัดี ไม่ตอ้งการทดลองส่ิง
แปลกใหม่ เช่น อาหาร ท่ีพกั บุคคลแปลกหนา้ ไม่ตอ้งการส่ิงท่ียุง่ยาก และเหตุการณ์ผดิปกติ ถา้
นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีรายไดดี้ อาจตอ้งการไปไกลๆ หรือรวมกลุ่มเดินทางไปกบันกัท่องเท่ียวกลุ่ม
ใหญ่ไดถ้า้มีการบริการดีเยีย่ม แต่ถา้รายไดน้อ้ยจะนิยมเท่ียวใกล้ๆ  สนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่ยขั้น
อ่ิมตวั และเดินทางเป็นกลุ่มเลก็ๆ 

2)  นกัท่องเท่ียวเนน้ตวัเองเป็นกลาง   (Near Psychocentric)  เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่
ก่ึงกลางระหว่างการเนน้ตวัเอง และการเดินสายกลาง สนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นขั้นเจริญเติบโต ท่ี
ก  าลงัด าเนินการพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  

3)  นกัท่องเท่ียวประเภทเดินสายกลาง  (Mid Centric)  เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เอน เองไป
ขา้งใดขา้งหน่ึง ไม่ชอบผจญภยั แต่ไม่รังเกียจการทดลองส่ิงใหม่ๆ ตราบเท่าท่ีไม่ไดเ้ส่ียงอนัตราย 
หรือผดิปกติกินไป นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มน้ี และสนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูข่ ั้น
เจริญเติบโตเต็มท่ีไม่สนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูข่ ั้นอ่ิมตวั  

4)  นกัท่องเท่ียวท่ีชอบความหลากหลายพอควร  (Near Allocentric)  เป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
อยูร่ะหว่างกลุ่มท่ีเดินสายกลาง และกลุ่มท่ีไม่สนใจหลากหลาย สนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูข่ ั้น
เจริญเติบโต และมีความแปลกใหม่ในความคิดเห็นของตน  

5)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนหลากหลาย (Allocentric) สนใจกิจกรรมหลากหลาย 
เปิดเผยและมัน่ใจตนเอง ชอบผจญภยั ทดลองส่ิงแปลกใหม่ท่ีไมรู้จกั เช่น ท่ีพกั  อาหาร ส่ิงบนัเทิง 
และผูค้น ซ่ึงนกัท่องเท่ียว กลุ่มท่ี1 ไม่ยอมรับสนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นขั้นแนะน า โดดเด่นและ
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ไม่พลุกพล่านและถือว่าเป็นกลุ่มวตักรรม  (Innovation)  ของตลาดการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 
ถา้มีฐานะดีอาจชอบเท่ียวทวิป แอฟริกา และถา้มีช่วงวนัหยดุพกัผอ่นสั้นๆ อาจสนใจไปท่ีกลุ่ม  
Psychocentric ชอบไปก็ได ้และเม่ือแหล่งท่องเท่ียวอยูข่ ั้นเจริญเติบโต กลุ่ม Allocentric ก็จะลดความ
สนใจลง โดยวงจรผลิตภณัฑแ์สดงการเติบโตของยอดขาย และก าไรของผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวได้
ดงัภาพ ท่ี 2.7                                                 
 

      

ภาพท่ี 2.7   วงจรชีวิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นวงจรท่ีแสดงการเติบโตของยอดขาย และก าไรของผลิตภณัฑ์                       
การท่องเท่ียว 

ท่ีมา: หลกัการท่องเท่ียวท่องเท่ียว (2554)  

2.2.3   วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ท่ีเป็นวงจรท่ีแสดงการเติบโตของยอดขาย และก าไรของ
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว                                                                                                                                                   
      1)  ขั้นแนะน า  (Introduction Stage)  อาจเป็นผลิตภณัฑใ์หม่หรือผลิตภณัฑเ์ก่าแต่เปล่ียน
รูปแบบวิธีการใหบ้ริการใหม่และน าเสนอเขา้สู่ตลาดพร้อมทั้งใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธ์   และ
กลยทุธก์ารส่งเสริมการขายในรูปต่างๆ  โดยมุ่งไปยงัลกูคา้ท่ีคิดว่าพร้อมจะซ้ือสินคา้และบริการมาก
ท่ีสุดเป็นเป้าหมายหลกั ส าหรับผลิต ภณัฑก์ารท่องเท่ียว   วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานในขั้น
แนะน านั้น เพ่ือสร้างความรู้สึก จดจ า ใหภ้าพลกัษณ์แก่นกัท่องเท่ียว   ขยายตลาดลกูคา้ประจ า และ
แสวงหาตลาดใหม่ การหวงัผลก าไรจึงเป็นไดย้ากถา้เป็นแหล่งท่องเท่ียวจะอยูใ่นขั้นการส ารวจ  และ
ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว       
     2)  ขั้นเจริญเติบโต   (Growth Stage)  ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย   ปริมาณการขาย
เพ่ิมข้ึนไดรั้บความนิย มจากลกูคา้ก  าไรใหแ้ก่ธุรกิจไดดี้  ผูป้ระกอบการตอ้งเร่งการผลิตเพ่ือ
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ตอบสนองใหท้นัต่อความตอ้งการ  รวมทั้งการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หม้ากข้ึน
ดว้ย  เพ่ือรักษากลุ่มลกูคา้เดิม เพ่ิมสดัส่วนการถือครองตลาด (market share) และขยายไปยงักลุ่ม
ลกูคา้ใหม่ๆ ถา้เป็นแหล่งท่องเท่ียวจะมีการด าเนินและพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว   
       3)  ขั้นตอนก าหนด  (Maturity Stage) ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรับของตลาด เร่ิมคู่แข่งขนั
การโฆษณาและส่งเสริมการขายจะเปล่ียนจากการเนน้ความตอ้งการทัว่ไป เป็นความตอ้งการในขั้น
เลือก  (selective demand) ท าใหเ้กิดความพยายามสร้างความแตกต่างในตวัสินคา้ (product 
differentiation) จ าเป็นตอ้งลดราคา หรือ ก  าไรต่อหน่วย ถา้เป็นแหล่งท่องเท่ียวจะมีนกัท่องเท่ียว เขา้
ไปเท่ียวเป็นจ านวนมาก มีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบถว้น ส าหรับผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว  
       4)  ขั้นอ่ิมตวั   (Saturation Stage)  มียอดขายเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลง   ผลิตภณัฑท่ี์ดว้ย
กว่าของบริษทัคู่แข่งจะออกสู่ตลาด  มีการขายตดัราคากนั ตวัแทนจ าหน่ายอาจลดการสัง่ซ้ือ
จ  าเป็นตอ้งเร่งการส่งเสริมการขายทั้งร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย   และผูบ้ริโภค พร้อมทั้งปรับปรุง
คุณภาพผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ  าหน่าย การส่งเสริมการจ าหน่าย   เพื่อขยายตลาดลกูคา้ให้
กวา้งออกไป           
       5)  ขั้นตกต ่า หรือถดถอย   (Decline Stage)  ผูผ้ลิตพยายามลดจ านวนผลิตภณัฑใ์นตลาด
เน่ืองจากผลิตภณัฑไ์ม่ทนัสมยั   ยอดขายลดลงไม่ สามารถรักษาส่วนแบ่งของตลาดไวไ้ด้   การ
ส่งเสริมการขายนอ้ยลง จ  าเป็นตอ้งเร่ิมวงจรชีวิตผลิตภณัฑใ์หม่  ดว้ยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์   หรือ
ใหผ้ลิตภณัฑ์ นั้นออกจากตลาดไป แลว้เสนอผลิตภณัฑใ์หม่แทน   เช่น   ตลาดน ้ าวดัไทร   ปัจจุบนั
เปล่ียนท่ีไปเป็นตลาดน ้ าด  าเนินสะดวก  ราชบุรีหรือแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งเส่ือมโทรมจนไม่มีใค ร
อยากมาเท่ียวอีก           
     ดงันั้นการวางแผน   และพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจึงมุ่งความส าคญัไปท่ีการวางแผน   
และพฒันาผลิตภณัฑ ์ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปสู่ความเส่ือมโทรมเสมอ
ไป  วงจรชีวิตอาจขยายหรือยดึออกไปไดด้ว้ยการวางแผนพฒันาปรับปรุงแกไ้ขท่ีดี   พฒันาโดยการ
ค านึงถึงความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี  การจดับริการส่ิงอ  านวยความสะดวก  ความร่วมมือ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน   และของนกัท่องเท่ียว   ผูป้ระกอบธุรกิจใชว้ิธีการขายร่วม  คือเอาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาท า package  ขายใหน้กัท่องเท่ียวไปในคราวเดียวกนั  หรือปรับ
ต าแหน่งทางการตลาด  เช่น พทัยา เป็น Convention Hall City  จ าท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวสามารถ
รองรับความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถกลบัฟ้ืนคืนสภาพเพ่ือเร่ิมวงจรใหม่ได ้   การท่ี
จะดึงนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมายงัจงัหวดักระบ่ีเพ่ิมข้ึนไดน้ั้น  จะตอ้งมีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ  เขา้มา
รองรับนกัท่องเท่ียวดว้ย   เน่ืองจากท่ีผา่นมามีการขายแต่แหล่งท่องเท่ียวเดิมๆ  ไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพี  
เกาะลนัตา  ทะเลแหวก  เป็นตน้  ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาแลว้ไม่อยากเดินทางเขา้มา
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ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเดิมๆ  ซ ้ากนัอีก  จึงควรมีการเสาะหาแหล่งท่องเท่ี ยวใหม่ๆ  เพื่อดึงมา
เป็นจุดขายดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีเพ่ิมเติม  เช่น  เขาพนมเบญจา  ซ่ึงมีจุดขายก็คือ  ภูเขา
ลกูน้ีถือว่าเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดักระบ่ี  ไม่ว่าจะอยูท่ี่อ  าเภอใดในจงัหวดักระบ่ีก็สามารถ
มองเห็นเขาลกูน้ีได ้     

 ถึงแมว้่าเขาพนมเบญจาจะไดป้ระสบกบัปัญหาอุทกภยัน ้ าป่าไหลหลาก  ท าใหเ้กิดความ
เสียหายและมีผูเ้สียชีวิต   แต่อยา่งไรก็ตาม ตอ้งมีการรีบพฒันาใหก้ลบัมาสวยงาม และมีป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์เหมือนเดิม  ดงันั้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ควรค านึงถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการรองรับและส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัดว้ย 

2.3  การตดัสินใจภายใต้สภาวะความเส่ียง  
ถวิล นิลใบ (2550) ไดพ้ดูถึงความเส่ียงและผลตอบแทนทางธุรกิจและการเงิน (Risk  and 

Return) ว่าปกติการตดัสินใจทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการผลิตมกัจะ
ก าหนดใหผู้ผ้ลิตหรือนกัธุรกิจตดัสินใจในเร่ืองต่างๆภายใตส้ภาพท่ีมีความแน่นอน (Certainty) ซ่ึงผู ้
ตดัสินใจรู้ถึงผลลพัธท่ี์จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน แต่ในความเป็นจริง ผูต้ดัสินใจไม่สามารถรู้ถึงผลลพัธ์
ท่ีแน่นอนท่ีจะเกิดจากการตดัสินใจเลือก การขาดความรู้ท่ีแทจ้ริงของผูต้ดัสินใจของธุรกิจอยูภ่ายใต้
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีเรียกว่า “ risk on uncertainty ” ซ่ึงนบัวนัจะมีอิทธิพลมากข้ึนเร่ือยๆ 
และสามารถแบ่งการตดัสินใจในบริบทของธุรกิจภายใตเ้ง่ือนไ ข 3 ประการคือ ความไม่แน่นอน 
(Certainty) ความเส่ียง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)     
 ความไม่แน่นอน (Certainty) หมายถึงสถานการณ์ท่ีผลลพัธข์องการตดัสินใจมีเพียงค่า
เดียว และค่าของผลลพัธน้ี์รู้ไดแ้น่นอน ตวัอยา่งเช่น การตดัสินใจลงทุนซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมี
ความเส่ียงเท่ากบัศนูย ์หรือท่ีเรียกว่า risk free หรือมีตวัยอ่ว่า rf    
 ความเส่ียง (Risk) หมายถึงสถานการณ์ท่ีเม่ือตดัสินใจแลว้ อาจมีผลลพัธเ์กิดข้ึนได้
มากกว่า 1 กรณี โดยท่ีความน่าจะเป็นของการเกิดผลลพัธแ์ต่ละกรณีจะรู้ได ้หรือสามารถค านวณหา
ได ้ลกัษณะเช่นน้ีผูต้ดัสินใจตอ้งรู้ถึงจ  านวนผลท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด รวมทั้งความน่าจะเป็นของการ
เกิดแต่ละกรณี ตวัอยา่งเช่น การโยนเหรียญ หรือการลงทุนซ้ือหุน้ของบริษทั หรือการตดัสินใจขาย
เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นตน้        
 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) กรณีเมื่อตดัสินใจแลว้คาดว่าจะเกิดผลไดห้ลายๆกรณีไม่
สามารถรู้หรือค านวณไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากไม่มีขอ้มลูในอดีต หรือกรณีท่ีเกิดตวัแปรท่ีไม่
คาดคิดมารบกวนเช่น สงครามปฏิวติั อุทกภยั หรือการผนัแปรทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ การตดัสินใจ
ภายใตส้ถานการณ์น้ีจึงเป็นเร่ื องของอารมณ์ ความรู้สึก (Subjective) เป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม
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นกัวิชาการไดพ้ยายามสร้างกฎในการช่วยใหก้ารตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนใหม้ีความแน่นอน
ยิง่ข้ึน ส าหรับพฒันาการของการจดัการความเส่ียง ส่วนใหญ่บริษทัจะใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
ความเส่ียงดา้นการเงิน ทฤษฎีการเงิน M&M ( Modigliani and Merton Miller theorem ) ซ่ึงถกูคิดข้ึน
ในยคุปี 1950 และกลายเป็นหลกัการบริหารการเงินสมยัใหม่ ไดย้อมรับบทบาทการจดัการความ
เส่ียงในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมาว่า การลงทุนท่ีดี จะตอ้งเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า และหากมีการลงทุน 
2 อยา่งท่ีใหผ้ ลตอบแทนเท่ากนั ก็ควรเลือกการลงทุนท่ีใหค้วามมัน่ใจไดม้ากกว่าว่าจะได้
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้นัน่คือมีการน าเร่ืองความเส่ียงเขา้มาพิจารณา (เจนเนตร มณีนาค , 2548)
 Weston & Brigham (1981) กล่าวเช่นเดียวกนัว่า โดยปกติการพิจารณาถึงผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพยสิ์น จะข้ึนอยูก่บัระดบัของความเส่ียง (degree of risk) ซ่ึงมีควมหมายของ
เส่ียงไดม้ากมาย แต่ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลูค่าทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนแลว้ ความเส่ีงจะ
หมายถึง ความน่าจะเป็น (probability) ท่ีจะเกิดส่ิงไม่พึงปราถนาซ่ึงข้ึนกบัอตัราผลตอบแทนของการ
ลงทุนในสินทรัพยห์รือหลกัทรัพย ์เช่นการโยนเหรียญ  1,000 คร้ัง ความน่าจะเป็นท่ีจะออก “หวั” 
และ “กอ้ย” จะเท่ากบั 0.5 และเมื่อรวมความน่าจะเป็นของผลลพัธจ์ะตอ้งเท่ากบั 1.0 (0.5+0.5) เสมอ 
แสดงใหเ้ห็นว่าความน่าจะเป็นเก่ียวขอ้งกบัความถ่ี  Frank Knight (1921 ) นกัเศรษฐศาสต ร์ จาก
มหาวิทยาลยัชิคาโก พดูถึงความไม่แน่นอนว่า การตดัสินใจของผูบ้ริหารภายใตส้ถานการณ์ความไม่
แน่นอนจะมีความเส่ียง และจะยิง่เส่ียงมากข้ึนหากผูต้ดัสินใจ ขาดความรู้ ขาดขอ้มลู ขาดความเขา้ใจ
ในเร่ืองดงักล่าว รวมทั้งการไม่ทราบถึงผลท่ีจะตามมาจากการตดัสินใจนั้น เขามีความเห็นว่าความ
ไม่แน่นอนจะเกิดจากการขาดขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ และการขาดความระมดัระวงั หรือหากมีขอ้มลูแต่
เพิกเฉยไม่รอบคอบ เขาไดเ้ขียนแผนแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเส่ียง ความไม่แน่นอน การ
เพิกเฉย และการขาดขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ตามแผนภาพท่ี 2.8 ดงัน้ี 

Total        Perfect                                                                                                                                                       
ignorance     information                                                                                                                                                           
การเพิกเฉย                                                             ความเส่ียง    ข้อมูลทีส่มบูรณ์     

High                                          Total       Low 

สูง          Risk          ต า่ 

จากแผนภาพความเส่ียงจะลดนอ้ยลงหากมีขอ้มลูประกอบการตดัสินใจท่ีสมบูรณ์ใน
ขณะท่ีความไม่แน่นอนจะมีมากข้ึนหากเพิกเฉยหรือขาดขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ (Frame, 2003) 
ภาพท่ี 2.8  ความสมัพนัธร์ะหว่างความเส่ียง ความไม่แน่น อน การเพิกเฉย และการขาดขอ้มลูท่ี

สมบูรณ์ (Risk, Uncertainty, and Levels of Information)     

ท่ีมา: Frank Knight (1921) 
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2.3.1  การตดัสินใจภายใตส้ภาวะความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดหวงั                              
 Kahneman & Tversky (1979) นกัจิตวิทยาท่ีมีช่ือ 2 ท่าน ไดน้ าเสนอทฤษฎีท่ีทรงคุณค่า
ทางวิชาการเก่ียวกบัอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงักบัการตดัสินใจภายใตส้ภาวะความเส่ียงและ
ทางเลือกท่ีเรียกว่า ทฤษฎีความหวงั (Prospect Theory) ในปี ค .ศ. 1979 ว่าทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ี
คาดหวงัไม่สามารถอธิบายไดว้่า ท าไมหลายคร้ังมนุษยจึ์งถกูดึงดูดดว้ยเร่ืองการประกนั กบัเกมส์การ
พนนั Kahneman และ Tversky คน้พบเชิงประจกัษว์่าปกติมนุษยจ์ะใหน้ ้ าหนกันอ้ยกบัทางเลือกท่ีมี
ความไม่แน่นอนของผลลพัธ ์หรือจะไม่พิจารณาทางเลือกซ่ึงผลลพัธซ่ึ์งมีความน่าจะเป็นหลายอยา่ง 
ภายใตท้ฤษฎีความคาดหวงั มลูค่าจะแบ่งออกเป็นบวกหรือก าไร มลูค่าจะผนัแปรตามการเบ่ียงเบน 
ซ่ึงปกติจะโคง้เขา้กรณีเป็นผลบวกหรือก าไร ส าหรับผูท่ี้ไม่ชอบความเส่ียง (Risk Aversion) ตาม
แผนภาพท่ี 2.9 

 

 

     

 

 

 

 
และจะโคง้ออกหรือนูนออกในกรณีเป็นผลลบหรือขาดทุน ส าหรับผูท่ี้ชอบความเส่ียง 

(Risk Seeking) ซ่ึงจะมีลกัษณะชนัมากกว่าดา้นบวกหรือก าไร     
 ความคาดหวงักล่าวถึงจิตวิทยาของการตดัสินใจของมนุษยท์ัว่ไปว่า ชอบเลือกทางเลือกท่ีมี
ความแน่นอน ถึงแมว้่าจะมีก  าไรไม่มากนกั ซ่ึงเรียกพวกว่าพวกน้ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk Aversion) 
ในขณะท่ีหากมีทางเลือกท่ียงัมีความไม่แน่นอน มีความน่าจะเป็นเกิดข้ึนก็ไม่อยากจะเลือก เพราะ
กลวัขาดทุน (Loss) พวกท่ีชอบเส่ียง (Risk Seeking) ชอบเลือกทางน้ี เวลาขาดทุนจะขาดทุนมาก 
เปรียบเสมือนการลงทุนในตลาดหุน้ จุ ดตดัระหว่างเสน้ Value กบัแกน Losses และ Gain เป็นจุด
สถานะปัจจุบนั (Status quo) เป็น Reference Level เม่ือราคาหุน้ข้ึน พวก Risk Aversion จะขายเอา
ก าไร จะท าใหไ้ดก้  าไรนอ้ย ในขณะท่ีหุน้ราคาตกก็จะพากนัขายมากข้ึน ท าใหร้าคาหุน้ตกมากข้ึน 

                VALUE 
 

 
 
      
 LOSSES               GAINS 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.9 ทฤษฎีความหวงั (Prospect Theory)    

ท่ีมา: Kahneman & Tversky (1979) 

 

DPU



38 

ขาดทุนจึงมากข้ึน         
 ส่วนวีรศกัด์ิ  สุขอาณารักษ ์(2541) ใหค้วามหมายไวว้่า ความเส่ียงหมายถึงโอกาสท่ีจะเกิด
ส่ิงไม่พึงประสงคข้ึ์นกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย ์ ในขณะท่ีเพช็รี  ศิริกิจจาขจร 
(2550) พดูถึงความเส่ียงในมุมมองของการลงทุนว่า หมายถึงความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บจากการลงทุนโดยอาจเกิดจากความผนัแปรทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน และ
สงัคม ส่วนผลตอบแทนหมายถึงผลประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บจากการลงทุนท่ีท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้มี
มลูค่าเพ่ิมข้ึน โดยทัว่ไปผูล้งทุนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงข้ึนหากตอ้งรับความเส่ี ยงท่ี
มากข้ึน (High risk, High return) ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการเพ่ือชดเชยความเส่ียงน้ีข้ึนอยูก่บั
ทศันคติท่ีมีต่อความเส่ียงของผูล้งทุนเอง (Risk Preference หรือ Risk Profile) ว่าชอบความเส่ียง
หรือไม่ชอบความเส่ียง  

ดงันั้นทุกธุรกิจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย 2 อยา่งขนานกนั (Parallel Challenges) คือการ
เติบโตของก าไรหรือผลตอบแทน และการจดัการความเส่ียง ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้ง
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยสินคา้และบริการท่ีคุณภาพ ว่าจา้งและธ ารงรักษา
บุคลากรท่ีมีความสามารถ จดัการธุรกิจและตดัสินใจไดอ้ยา่งถู กตอ้งอนัน าไปสู่โอกาสท่ีจะสร้าง
ก าไรในอนาคตดว้ยการจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผล โดยจะตอ้งสร้างความสมดุลระหว่าง
ผลตอบแทน และความเส่ียงตามหลกัการ “ ไม่มีความเส่ียง ก็ไม่มีผลตอบแทน (No risk, Higher 
return) (Lam, 2003) ดงัแสดงตามแผนภาพท่ี 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

    return 
            Higher risk leads                              
                        to higher return 
 
 
 
 

                              risk 

ภาพท่ี 2.10 ความเส่ียงและผลตอบแทน     
  
ท่ีมา: Lam (2003) 

 

DPU



39 

Gitman (2000) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะความเส่ียงท่ีชอบ หรือ Risk Preference 
ของผูบ้ริหารไวว้่า เป็นความรู้สึก เก่ียวกบัความเส่ียงของผูบ้ริหารหรือองคก์าร ซ่ึงโดยทฤษฎีแลว้
ความรู้สึกเก่ียวกบัความเส่ียงของผูบ้ริหารจะถกูสะทอ้นเป็นความรู้สึกเก่ียวกบัความเส่ียงของ
องคก์าร เป็นระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารหรือองคก์ารนั้นยอมรับได ้ (a generally acceptable level of 
risk) ปกติแลว้สามารถแบ่งตามพฤติกรรมเก่ียวกบัความเส่ียงได ้3 ประเภทคือ (1) ผูบ้ริหารท่ีไม่ชอบ
ความเส่ียง (risk-averse) (2) ผูบ้ริหารท่ีรู้สึกเฉยๆ (risk-indifferent) และ  (3) ผูบ้ริหารท่ีชอบความ
เส่ียง (risk-seeking)         
 (1)  ผูบ้ริหารท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk-Averse) จะคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนส าหรับ
ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะปกติไม่ชอบความเส่ียงอยูแ่ลว้     
 (2)  ผูบ้ริหารท่ีรู้สึกเฉยๆ (Risk-Indifferent) จะคาดหวงัผล ตอบแทนเท่าเดิมไม่ว่าความ
เส่ียงจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง         
 (3)  ผูบ้ริหารท่ีชอบความเส่ียง (Risk-Seeking) ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะลดลงเมื่อความ
เส่ียงเพ่ิมข้ึน เพราะผูบ้ริหารเหล่าน้ีต่างช่ืนชอบความเส่ียงถึงแมว้่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีโอกาสจะ
ลดลง ซ่ึง Gitman เห็นว่าผูบ้ริหารท่ีชอบความเส่ียง (Risk-Seeking) น้ี อาจจะไม่ก่อประโยชน์แก่
องคก์าร เขาสรุปว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ชอบความเส่ียง  (Risk-Averse) คือหากจ าเป็นจะตอ้งเส่ียง
เพ่ิมข้ึน ก็ตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

นกัลงทุนส่วนใหญ่ไม่ชอบความเส่ียง ดงันั้นในการลงทุนท่ีใ หผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงั
เท่ากนั ก็จะเลือกลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย ตวัอยา่งเช่น สมมติว่ามีเงินลงทุนอยู ่ 1ลา้นบาทสามารถ
เลือกลงทุนได ้2 แบบคือ          
 แบบ ก . ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลชนิดอตัราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี หลงัซ้ือ 1ปีจะไดรั้บ
ผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ีย 50,000 บาท รวมกบัเงินตน้ 1 ลา้นบาทเป็น 1,050,000 บาท  
 แบบ ข. ไปซ้ือหุน้สามญัของบริษทัขุดเจาะน ้ ามนัแห่งหน่ึง ถา้พบน ้ ามนัจะท าใหร้าคาหุน้
เพ่ิมข้ึน 2.1 เท่า ท าใหเ้งินลงทุน 1 ลา้นบาทเป็น 2.1 ลา้นบาท เม่ือส้ินปีท่ี 1แต่หากไม่พบราคาน ้ ามนั
ราคาหุน้จะเหลือ 0 บาทคือไม่มีค่า โอกาสท่ีจะพบน ้ ามนักบัไม่พบน ้ ามนั 50% เท่ากนั  
 ถา้เลือกแบบ ข . ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั =(2.1 ลา้นบาท x 50 %) + ( 0 บาท x 
50%)=1,050,000 บาท จะมีผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเท่ากบัแบบ ก.    
 กรณีเช่นน้ี นกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีไม่ชอบความเส่ียง (risk aversion) จะเลือกการลงทุน
แบบ ก. ในขณะท่ีอาจมีนกัลงทุนอีกประเภทหน่ึงท่ีชอบเส่ียง (risk seeking) จะเลือกการลงทุนแบบ 
ข. เพราะหากพบน ้ ามนัก็จะไดเ้งิน เป็น 2.1 ลา้นบาท แต่ถา้ไม่พบน ้ ามนัก็จะไม่มีเงินเหลือเลย นกั
ลงทุนประเภทชอบเส่ียงน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงคือ 1.1 ลา้นบาท หรือ 110% เม่ือพบน ้ ามนั แต่
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จะได ้ 0% ถา้ไม่พบน ้ ามนั ท าใหส้รุปไดว้่า นกัลงทุน ท่ีเป็นพวกไม่ชอบความเส่ียง จะลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดหากมีอตัราผลตอบแทนเท่ากนั (วีรศกัด์ิ สุขอาณารักษ,์ 2541) 

 

2.4   การจดัการธุรกจิโรงแรมและพฒันาการของการด าเนินธุรกจิโรงแรม 
2.3.1   ความหมายธุรกิจท่ีพกัหรือธุรกิจโรงแรม     

       ปัจจุบนัท่ีพกัอาศยัเป็นส่ิงจ  าเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษยน์อกเหนือจาก อาหาร น ้ า และ
ยารักษาโรค มีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่มีมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยมี์การเดินทางจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงตั้งแต่
อดีตไปถึงปัจจุบนั จะดว้ยเหตุผลของการหาแหล่งอาหาร ล่าสตัว ์การติดต่อการคา้ ศาสนา เยีย่มญาติ
พ่ีนอ้ง หรือพกัผอ่นหยอ่นใจ ฯลฯ จนกระทัง่พฒันาเป็นธุรกิจโรงแรมท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีพกัอาศยั
ส าหรับผูเ้ดินทางเป็นธุรกิจท่ีพกัแรม หรือธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) 

1) ท่ีพกัแรม (Accommodation) หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัไวส้ าหรับผูเ้ดินทางมาพกัอาศยั
คา้งคืนระหว่างการเดินทาง ซ่ึงปกติจะใหบ้ริการ อาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการอ่ืนแก่ผูพ้กัอาศยั 
       2) โรงแรม (Hotel) เป็นค าศพัทท่ี์มาจากภาษาฝร่ังเศส หมายถึง คฤหาสน์ อาคารขนาด
ใหญ่ บา้นพกัขนาดใหญ่ บา้นพกัของเศรษฐี และหมายรวมถึงสถานท่ีราชการเช่น โฮเต็ล เดอ วิลล ์
(Hotel de Ville) คือศาลากลางจงัหวดั “โฮเต็ล เดอลา มอนเนย”์ คือโรงกษาปณ์ เป็นตน้ 

“Hotel” มีรากศพัทม์าจากค าว่า “โฮสท์” (Host) หมายถึง เจา้ของบา้น หรือ เจา้บา้น ซ่ึง
ภาษาองักฤษยมืค าไปใชเ้รียกช่ืออ่ืนๆ ท่ีมีค วามหมายใกลเ้คียงกนัเช่น ค  าว่า “hosteller” หมายถึง
เจา้ของโรงแรม “hospitality” หมายถึง การใหก้ารตอ้นรับ การดูแลเอาใจใส่ ดว้ยมิตรไมตรี เป็นตน้ 

ศุภสิทธ์ิ ศรีสอาดรักษ ์ (2547) ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจท่ีพกั จึงอาจสรุปไดว้่า เป็นการ
ด าเนินธุรกิจแบบท่ีมีสถานประกอบการ จดัตั้งเพ่ือใหบ้ริการส าหรับผูเ้ดินทางหรือบุคคลท่ีตอ้งการ
หาท่ีพกั ซ่ึงอาจมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการอ่ืนๆ เช่น หอ้งจดัเล้ียง หอ้งประชุม บริการ
ซกัรีด แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ สระว่ายน ้ า ฯลฯ ธุรกิจโรงแรมจึงแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนท่ี
มีผลผลิตเป็นสินคา้หรือรูปวตัถุ แต่ธุรกิจโรงแรมจึงแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนท่ีมีผลผลิตเป็นสินคา้หรือ
รูปวตัถุ แต่ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจมุ่งขายบริการใหไ้ดผ้ลก าไร ผลผลิตของอุตสาหกรรมโรงแรม
ในทางเศรษฐศาสตร์เป็นหน่วยผลิตเชิงซอ้น (Complex Productive Unit) ดงันั้นกิจกรรมต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมโรงแรมจึงตอ้งมีความยดืหยุน่อยา่งมากในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัความประสงคข์องการ
บริการนั้น (ปรีชา แดงโรจน์, 2525)  
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ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโรงแรมมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเคล่ือนไหวไม่ได ้(Fixed Location)    
2) การใหบ้ริการและการรับบริการเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั (Simultaneous Production 

and Consumption of Services) ณ สถานท่ีใหบ้ริการ      
3) ไม่มีตวัตนและสมัผสัไม่ได ้(Intangibles)       
4) ความสูญเสียโดยง่ายของการบริการ (Perishables) ไม่สามารถผลิตการบริการและเก็บ

ไวใ้หบ้ริการหรือขายภายหลงั การท่ีจะท าใหกิ้จการบริการสามารถใชก้  าลงัการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพทุกคร้ัง ราคาหอ้งพกัแรมในแต่ละช่วงเวลาของปีจึงไม่เท่ากนั (พิภพ อุดร,2547)  

5) ความไม่คงท่ีของคุณภาพการบริการ (Heterogeneity) 
6) การจดัความสมดุลของสดัส่วนระหว่างการใชเ้ทคโนโลยกีบัการใชพ้นกังาน (Right 

Balance of Technology and Human Personnel) เพื่อใหก้ารใหบ้ริการมีคุณภาพสม ่าเสมออยา่ง
ต่อเน่ือง 

7) เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก (Capital Intensive) และส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ในทรัพยสิ์นถาวรเช่น ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรต่างๆ และเทคโนโลยมีลูค่าการก่อสร้าง
โรงแรมระดบัหา้ดาวปัจจุบนัเฉล่ียประมาณ 4-7 ลา้นบาทต่อหอ้ง กบัราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีแนวโนม้
เพ่ิมสูงข้ึน ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 ตามตารางท่ี 1.4  

2.3.2  การด าเนินธุรกิจโรงแรม 
Lashley & Morrison (2000) อาจารยข์อง School of Tourism and Hospitality 

Management, Leeds Metropolitan University ไดร้วบรวมงานท่ีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 
ปละการท่องเท่ียวไวใ้นหนงัสือ “In Search Hospitality Theoretical Perspectives and Debates” 
ตั้งแต่เร่ิมมีการด าเนินธุรกิจประเภทน้ีจนถึงยคุปัจจุบนั และไดใ้หค้วามหมายและทฤษฏีเก่ียวกบัการ
โรงแรม (Hotel) การพกัผอ่น (Leisure) และการท่องเท่ียว (Tourism) เช่นเดียวกบั The Joint 
Hospitality Industry Congress และ The Higher Education Funding Council-England’s Hospitality 
Review Panel (HEFCE’s) โดยใชค้  าว่า “Hospitality” แทนค าว่า “Hotel and Catering” ซ่ึงทั้ง 2 
สถาบนัไดใ้หค้วามหมายไวใ้กลเ้คียงกนั The Joint Hospitality Industry Congress ใหค้วามหมายไว้
ในรายงานปี 1996 ว่า Hospitality หมายถึง การจั ดเตรียมอาหารหรือเคร่ืองด่ืมหรือท่ีพกัส าหรับผูท่ี้
เดินทางไกลจากบา้น  

Lashley & Morrison (2000) ไดส้รุปว่า มีนกัวิชาการและนกัวิจยัทั้งทางดา้นปรัชญา 
สงัคมวิทยา มนุษยวิทยา และ การจดัการสมยัใหม่ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบักิจกรรมของ Hospitality
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ไว ้3 กรอบแนวคิด คือ (1) สงัคม (social domain) (2) ส่วนบุคคล (private domain) และ (3) เชิง
ธุรกิจหรือเชิงพาณิชย ์(commercial domain)  

กรอบแนวคิดดา้นสงัคม (social domain)  เช่ือว่าการใหก้ารตอ้นรับ (Hospitality) ถกู
ก าหนดโดยสงัคม เช่น งานศึกษาของ Heal ในปี 1990 ท่ีสรุปว่า ในสงัคมยุ คก่อนอุตสาหกรรม ยคุ
ตน้ประวติัศาสตร์ และสงัคมของประเทศตะวนัตก จะมีความเช่ือหรือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติักบั
เพื่อนบา้นและคนแปลกหนา้ผูม้าเยอืน ตามท่ีปรากฏในการศึกษาประวติัศาสตร์ Homeric ของกรีก 
ยคุตน้โรมนั ยคุสมยักลาง ชนเผา่มารี ชนเผา่อินเดียนในแคนาดา ยคุต้ นขององักฤษสมยัใหม่ และ
สงัคมชาวเมดิเตอร์เรเนียน 

กรอบแนวคิดส่วนบุคคล (private domain) จะพิจารณาในบริบทของการจดัเตีรยมอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และท่ีพกัใหท่ี้บา้น โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้ภาพ (host) และแขกผูม้าเยอืน 
(guest) จะตอ้งพิจารณาถึงการคาดหวงัทั้งของเจา้ภาพ (host) และแขกผูม้าเยอืน (guest) การพยายาม
ท าใหแ้ขกผูม้าเยอืนมีความรู้สึกสะดวกสบาย (comfortable place) เหมือนบา้นท่ีพกั (home) ปฏิบติั
ดว้ยความนุ่มนวล (gender) เป็นลกัษณะความรู้สึกสมัผสัส่วนตวั (personal touches) 

กรอบแนวคิดเชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชย ์(commercial domain) กรอบแนวความคิดน้ีต่าง
จาก 2 แนวคิดแรกท่ีว่าแขกท่ีพกัและเจา้ภาพหรือเจา้ของบา้นอาจมีความเกรงใจดูเหมือนจะเป็นการ
ผกูมดัร่วมกนั (mutual obligations) ดงันั้น Telfer (1996) จึงเห็นดว้ยกบั Dr.Johnson ว่าไม่มีบา้นส่วน
บุคคลใดท่ีผูพ้กัจะสามารถท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเท่ากบัการพกัโรงแรมในเมือง แนวความคิดใน
การใหก้ารตอ้นรับ (hospitality) ในเชิงพาณิชยจึ์งเกิดข้ึนตามกระแสความเจริญเติบโตของทุนนิยม 
เพื่อ ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ การใชแ้บรนด ์ (ตรายีห่อ้ ) โรงแรม  การควบคุมตน้ทุนการ
จดัการอยา่งเป็นระบบจึงเกิดข้ึน 

โดย Brigham (1994) ไดส้รุปว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นการแลกเปล่ียนของมนุษยร่์วมสมยั  
ดว้ยความสมคัรใจเขา้ร่วม และออกแบบเพ่ือเพ่ิมมลูค่าหรือประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผา่นการ
จดัเตรียมท่ีพกัอาศยัและหรืออาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงจากความหมายดงักล่าว ท าใหค้รอบคลุมถึง
งานท่ีอยูน่อกสถานท่ีพกัอาศยั เช่นงานบาบีคิว ปิกนิก งานในสวน งานกีฬา ฯลฯ ส่วนอุตสาหก รรม
โรงแรม จะประกอบดว้ยองคก์ารธุรกิจท่ีเช่ียวชาญในการใหบ้ริการท่ีพกัอาศยั และหรืออาหาร และ
หรือเคร่ืองด่ืม ผา่นการแลกเปล่ียนของมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงร่วมสมยัและช่วยเพ่ิมผลประโยชน์ร่วมแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจโรงแรม (hospitality management) Brigham ระบุว่ามี
ขอ้สมมติฐานส าคญั 2 ขอ้คือ  
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1) การจดัการธุรกิจโรงแรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารธุรกิจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การใหบ้ริการ อาหาร เคร่ืองด่ืม และท่ีพกั 

2) โดยหลกัการของการจดัการธุรกิจโรงแรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใชห้ลกัการจดัการ 
และเทคนิคผลิตสินคา้และบริการ 

จากแนวคิด ทฤษฎี ขา้งตน้จะช่วยในการตดัสินใจ  และช่วยในการประเมินกลยทุธใ์น
การพฒันาการ โรงแรมและรีสอร์ท ในจงัหวดักระบ่ี  รูปแบบภายใตส้ถานการณ์จากภายนอกท่ี
แตกต่างกนั  เพ่ือใหส้ามารถก าหนดทิศทางทางเลือกท่ีดีในการตลาด และเหมาะสมกบัสถานกา รณ์
ของแต่ละโรงแรมและรีสอร์ทมากท่ีสุด  โดยอยูภ่ายใตก้รอบของวิสยัทศัน์ท่ีวางไวซ่ึ้งใจความส าคญั
คือ  การพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวโดยผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ มีการท าการตลาดร่วมกนั สร้างธุรกิจ
ใหมี้ความมัน่คง ช่วยกนัดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒัน ธรรม   การกระจายรายไดภ้าคธุรกิจ
อยา่งทัว่ถึง  การสร้างชุมชนเขม้แข็งและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  และจากกรอบแนวคิด
น้ีเองน าไปสู่ยทุธศาสตร์การพฒันาการโรงแรมและรีสรอท์ใหมี้ความย ัง่ยนืไดใ้นจงัหวดักระบ่ี  โดย
3 แบบดว้ยกนั คือ  

1) การพฒันาจงัหวดักระบ่ีใหเ้ป็นสถานพกัต ากอากาศทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก
เป็นรูปแบบการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทะเลเป็นหลกั เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่อ งเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซ่ึงสามารถน ารา ยไดสู่้
ประชาชนในพ้ืนท่ีจ  านวนมาก มีพ้ืนท่ีเป้าหมายส าคญั คือ หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะลนัตา หาดไร่ เล หาด
นพรัตน์ธารา  อ่าวพระนาง สุสานหอยลา้นปี เป็นหลกั  ในขณะแหล่งท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  จะ
ไดรั้บการพฒันาเพื่อรองรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน  โดยจะเนน้การท่องเท่ียวเชิงทางเลือก  ไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  การท่องเท่ียวเชิงศาสนา  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  การท่องเท่ียวเชิง
เกษตร  เป็นตน้  ทั้งน้ีรัฐบาลจะท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนต่างๆ  ท่ีมีพ้ืนฐาน
ศกัยภาพ  และสภาพปัญหาใกลเ้คียงกนัเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่  โดยมีจุดประสงค์
เพื่อการกระจายรายไดจ้ากภาคธุรกิจการท่องเท่ียวไปยงัภาคส่วนต่างๆ  อยา่งทัว่ถึง  ในขณะเดียวกนั
ก็ยงัคงรักษาระดบัของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  โดยเฉพาะรายไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลใหค้งท่ี  เพ่ือท่ีองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะสามารถน าภาษีจากการท่องเท่ียวมาพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพื่อรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต 

2) การพฒันาจงัหวดักระบ่ีใหม้ีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  
เป็นรูปแบบท่ีเนน้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณทั้งสองพ้ืนท่ี  คือ  บริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ัง

ทะเลเน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงสามารถน ารายไดสู่้จงัหวดักระบ่ีเป็นจ านวนมาก  ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
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อ่ืนในแผน่ดินไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลโดยการสร้างบริการขั้นพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคญักระจายไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ  ทัว่ทั้งจงัหวดั  โดยมีศนูยก์ลางการท่องเท่ียวท่ีส าคญั  6  กลุ่ม
ดว้ยกนั  คือ  1)  กลุ่มตวัเมืองกระบ่ี  2)  กลุ่มหมู่เกาะลนัตา  3)  กลุ่มหมู่เกาะพีพี  4)  กลุ่มอ่าวพระ
นางและหาดไร่เล  5)  กลุ่มน ้ าตกธารโต น ้ าพุร้อน  และอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา  และ  6) 
กลุ่มวดัถ  ้าเสือและถ ้าอ่ืนๆ  ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  การพฒันากลุ่มท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะเนน้การ
ประชาสมัพนัธโ์ดยความร่วมมือจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  เพ่ือใหพ้ื้นท่ีท่องเท่ียวทุกกลุ่ม
เป็นท่ีรู้จกัข องนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  แหล่งท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มจะรองรับการ
กระจายนกัท่องเท่ียวไปยงักลุ่มท่องเท่ียวเชิงทางเลือกกลุ่มยอ่ยในแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง  โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือการกระจายรายไดจ้ากภาคธุรกิจการท่องเท่ียวไปยงัภาคส่วนต่างๆ  อยา่งทัว่ถึง  และ
ท าใหก้ารบริหารจดัการง่ายข้ึน  ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงรักษ าระดบัของรายไดจ้าการท่องเท่ียว
โดยเฉพาะรายไดจ้ากการท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทะเลไม่ใหล้ดลงจนมากเกินไป  ซ่ึงจะเป็นผลให้
หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าภาษีจากการท่องเท่ียวมาพฒันาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  เพื่อรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต 

3) การพฒันาจงัหวดักระบ่ีใหเ้ป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวแบบทางเลือก 
การพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบของศนูยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงทางเลือก เป็นการเนน้

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงทา งเลือกโดยชุมชนทอ้งถ่ินเป็นหลกั การพฒันาดงักล่าวเกิดจากการ
รวมตวักนัของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินเองเพ่ือสร้างเครือข่ายของการท่องเท่ียวท่ีครบวงจรภายใน
ชุมชน โดยแต่ละชุมชนก็จะมีประสบการณ์จากการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บจากชุมชนท่ีโดด
เด่นแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น  จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐบาลดา้นการเงินและการบริการดา้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว  รวมถึง
การประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียวไม่ว่ าจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
การท่องเท่ียวเ ชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  การท่องเท่ียวเชิงประเพณี และวฒันธรรม  การ
ท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชุมชน การท่องเท่ียวแบบผจญภยั  เป็นตน้  ผลท่ีไดรั้บจะท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บการพฒันาจากชุมชนเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเ ท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือการกระจายรายไดจ้ากภาคธุรกิจการท่องเท่ียวไปยงัชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ งชุมชน
ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล  ส่วนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวแลว้นั้น  เป็นการพฒันาของผูป้ระกอบการเป็นหลกั  ส่วนราชการจะใหก้ารสนบัสนุน
บริการขั้นพ้ืนฐานบางส่วนเพ่ือรองรับการขยายตวักา รท่องเท่ียวในอนาคต  ในขณะเดียวกนัหน่วย
ราชการก็จะใชม้าตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายดา้นผงัเมือง  และกฎหมายควบคุม
อาคารในการควบคุมการเติบโตของการท่องเท่ียวบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ั งทะเลไม่ใหข้ยายตวัมาก
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จนเกินไป ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยา กรทางวฒันธรรม  เพื่อสามารถ
คงความย ัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว ในจงัหวดักระบ่ี ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  โดยเฉพาะธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีตอ้งอาศยัความสวยงามของธรรมชาติ ดงันั้นการท่ีมีการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทก็จะอยูร่อดไดเ้ช่นกนั 

 
2.5  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของจงัหวดักระบี่ 

กระบ่ีเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลอนัดามนัมีหลกัฐานทางโบราณคดีท าใหเ้รา
รู้ว่าท่ีน่ีเคยเป็นแหล่งชุมชนท่ีเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของไทย   ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์มาจนถึง
ปัจจุบนัสภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปเป็นเทือกเขาทอดตวัยาวตามแนวเหนือใต ้ และเป็นภูเขาสูงต ่าสลบักบั
พ้ืนท่ีแบบลกูคล่ืน มาจนถึงท่ีราบป่าชายเลนมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 160 กม. และเกาะนอ้ยใหญ่
กว่า 130 เกาะ 

จงัหวดักระบ่ีไดรั้บการประกาศใ หเ้ป็นจงัหวดัท่องเท่ียวมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2528 มีแหล่ง
ท่องเท่ียวมากมาย โดยแบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ   แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม / หตัถกรรม   ในแต่ละปีมีนกัท่อง เท่ียวมาเยีย่มเยอืนเป็นจ านวน
มาก  ส่งผลส าคญัท าใหภ้าคบริการของจงัหวดัขยายตวัอยา่งรวดเร็วน ารายไดม้าสู่จงัหวดัเป็นจ านวน
มาก การท่องเท่ียว  จงัหวดักระบ่ีมีการขยายตวัดา้นการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2545 - 2547 ทั้งจ  านวนนกัท่องเท่ียว/รายได/้โรงแรม /หอ้งพกั /ระยะเวลาในการพ านกัและ
ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวใน จงัหวดักระบ่ี แบ่งออกไดด้งัน้ี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2554) 

2.5.1   แหล่งท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดักระบ่ี 
ทะเลแหวก   มีลกัษณะเป็นเกาะ 3 เกาะอยูใ่นทะเล ยามเม่ือน ้ าทะเลลดเป็นแนวยาว 2 

เกาะสามารถเดินไปเท่ียวชมไดซ่ึ้งดูเหมือนเดินอยูก่ลางทะเล จึงเรียกว่า ทะเลแหวก ทะเลแหวก
สามารถชมไดดี้ท่ีสุดในช่วงเวลาน ้ าลงต ่าสุดในแต่ละวนั โดยเฉพาะในวนัก่อน และหลงัวนัข้ึน 15 
ค ่า ราว 5 วนั ฤดูกาลท่องเท่ียวอยูร่ะหว่างเดือนธนัวาคมถึงตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

สระมรกต  ก าเนิดมาจากธารน ้ าอุ่นในผนืป่าท่ีราบต ่าภาคใต ้แหล่งสุดทา้ยท่ีพบ นก
แตว้แร้วทอ้งด า ซ่ึงเคยสูญพนัธไ์ปนานเกือบ 100 ปี ใจกลางป่าผนืน้ีมีทั้งสระน ้ าสวยใส และนกหา
ยากอยูร่วมกนั เป็นสระท่ีรับน ้ ามาจากน ้ าตกท่ีไหลจากเทือกเขาประ- บางคราม น ้ าท่ีตกมามีสีเขียว
คลา้ยมรกต เต็มไปทั้งสระ จึงเรียกสระน้ีว่า สระมรกต สระมรกต สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปีแต่
สภาพท่ีดีซ่ึงจะเห็นสระเป็นสีเขียวมรกตสดใส มกัจะเป็นช่วงเวลาเชา้ และเยน็ โดยเฉพาะในวนัฤดู
ร้อนท่ีทอ้งฟ้าสดใสปราศจากเมฆฝน 
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น ้าตกร้อน  อ่างอาบน ้ าธรรมชาติกลางป่าเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลกั ษณะเป็นธารน ้ าพุ
ร้อนผดุ ข้ึนมาจากใตดิ้นตามธรรมชาติ มีสารก ามะถนั เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะ
ตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน ้ าได ้เป็นสถานท่ี นกัท่องเท่ียวนิยมไปอาบน ้ าตกร้อน ธารน ้ าแร่เพ่ือ
สุขภาพ 

2.5.2   แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
กลุ่มท่ี 1 เกาะลนัตาและหมู่เกาะบริวาร โดยเกาะลนัตาเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวทาง

ทะเลชมปะการังสตัวส์วยงามใตง้าม และวฒันธรรมพ้ืนบา้นของชาวเลเป็นหลกั 
กลุ่มท่ี 2 อ่าวนาง  ไร่เล หาดนพรัตน์ธารา  คลองม่วง  อ าเภอเมือง มีความสวยงามของ

เกาะต่างๆ เช่นเกาะปอดะ เกาะไก่ ทะเลแหวก สุสานหอย 75 ลา้นปี ศนูยว์ิจยัประมงชายฝ่ัง ซ่ึง
เพาะเล้ียงปลาการ์ตูนได ้10 สายพนัธุท่ี์จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

กลุ่มท่ี 3 อ่าวท่าเลน  อ่าวลึก เป็นพ้ืนท่ีท่ีเช่ือมโยงความสวยงามไปยงัเกาะยาว จงัหวดั
พงังา ซ่ึงจะเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะ Home stay 

กลุ่มท่ี 4 น ้าพุร้อนเค็ม น ้าตกร้อน สระมรกต เป็นการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพเป็น  Spa ทาง
ธรรมชาติ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มเอเชียและชาวไทย 

กลุ่มท่ี 5 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ก าหนดใหศ้นูยบ์ริการวิชาการดา้นพืชและปัจจยัการ
ผลิตของจงัหวดักระบ่ี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์โดยมีแปลงสาธิตดอกหนา้ววั รองเทา้นารี 
และบอนสี รวมทั้งท่าปอมคลองสองน ้ าซ่ึงมีความสวยงามเป็นทางเลือกใหม่แก่นกัท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 

กลุ่มท่ี 6 หมู่เกาะ พีพี แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิอยา่งมาก แต่จงัหวดัได้
ร่วมกบัทุกภาคส่วนช่วยเหลือฟ้ืนฟเูกาะพีพี เช่น การก่อสร้างท่าเรือเกาะพีพี มลูค่า 128 ลา้นบาท การ
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใตน้ ้ า มลูค่า 620 ลา้นบาท การก่อสร้างระบบประปา มลูค่า 181 ลา้นบาท 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผ ลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ .) และการประปาสวนภูมิภาค  (กปภ .)  จะเป็นผู ้
ลงทุนเอง การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย มลูค่า 28 ลา้นบาท โดยรัฐบาลเดนมาร์กใหก้ารสนบัสนุน 
รวมถึงการก่อสร้างเสน้ทางหนีภยัจ  านวน 11 ลา้นบาท (ฝ่ายวางแผน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ,  
2553) 

จากการสรุปแหล่งท่องเท่ียวทั้งหมดของจงัหวดักระบ่ี โดยผูว้ิจยัตอ้งการแสดงใหเ้ห็นว่า
จงัหวดักระบ่ีมีศกัยภาพอยา่งมากในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียว  เพียงแค่เฉพาะแหล่ง
ท่องเท่ียวก็สามารถเป็นจุดขายใหก้บัจงัหวดักระบ่ีได ้แต่ในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั
กระบ่ี ผูว้ิจยัจะน าเน้ือหาบางส่ว นท่ีส าคญัมาเป็นกรอบแนวทาง ในการปรังปรุงแกไ้ขพฒันา ธุรกิจ
โรงแรม จงัหวดักระบ่ี  
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ดงันั้นการท่ีจะดึงนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมายงัจงัหวดักระบ่ีเพ่ิมข้ึนไดน้ั้ น  จะตอ้งมี
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เขา้มารองรับนกัท่องเท่ียวดว้ย  เน่ืองจากท่ีผา่นมามีการขายแต่แหล่งท่องเท่ียว
เดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพี เกาะลนัตา ทะเลแหวก เป็นตน้ ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาแลว้ไม่
อยากเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเดิมๆ ซ ้ากนัอีก จึงควรมีการเสาะหาแหล่งท่องเท่ียว
ใหม ่ๆ เพ่ือดึงมาเป็นจุดขายดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ีเพ่ิมเติม  เช่น  เขาพนมเบญจา  ซ่ึงมี
จุดขายก็คือ  ภูเขาลกูน้ีถือว่าเป็นภู เขาท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดักระบ่ี  ไม่ว่าจะอยูท่ี่อ  าเภอใดในจงัหวดั
กระบ่ีก็สามารถมองเห็นเขาลกูน้ีได ้(ส านกังานจงัหวดักระบ่ี, 2548) 

ถึงแมว้่าเขาพนมเบญจาจะไดป้ระสบกบัปัญหาอุทกภยัน ้ าป่าไหลหลาก  ท าใหเ้กิดความ
เสียหายและมีผูเ้สียชีวิต   แต่อยา่งไรก็ตาม ตอ้งมีการรีบพฒันาใหก้ลบัมาสวยงาม และมีป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์เหมือนเดิม  ดงันั้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ควรค านึงถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการรองรับและส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัดว้ย 

2.6  สรุป แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
กล่าวโดยสรุปหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยั  และแนวทางปฏิบติั

ท่ีดีของการจดัการความเส่ียง  และพฒันาของธุรกิจโรงแรมพบว่า  
1. แนวคิดเร่ืองความเส่ียงมีการพฒันาจากแนวคิดท่ีว่าความเส่ียงเป็นเร่ื องธรรมชาติท่ีมี

มาตั้งแต่เกิด มีความหมายทางดา้นไม่ดี หรือดา้นลบ และปัจจุบนัครอบคลุมทั้งดา้นไม่ดี และดา้นดีท่ี
เป็นโอกาส 

2. ประเภทของความเส่ียงมีการแบ่งตามแหล่งท่ีมาและตามความเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง
มากมาย  ท่ีส าคญัไดแ้ก่  ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  กบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยก์ระท า
ข้ึน  ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและภายใน  ความเส่ียงท่ีควบคุมไดแ้ละความเส่ียงท่ีควบ คุม
ไม่ได ้ ความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไดแ้ละความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไม่ได ้ความเส่ียงท่ีทราบว่าก  าลงัเผชิญอยู ่
ความเส่ี ยงท่ีจะเกิดเมื่อมีโอกาส และความเส่ี ยงท่ีไม่ทราบว่าก  าลงัเผชิญอยู ่ความเส่ียงท่ีปรากฏ
(Objective Risk)  และความเส่ียงตามความคิดตามความรู้สึก  (Subjective Risk) ความเส่ียงท่ีแทจ้ริง
(Pure  Risk) และความเส่ียงจากการเก็งก  าไร (Speculative Risk)  ความเส่ียงพ้ืนฐาน และความเส่ียง
เฉพาะ 

3. แนวคิดทฤษฎีการจดัการค วามเส่ียงมีพฒันาการจากการยอมรับ หรือแบบรับความ
เส่ียงไวเ้อง ไปสู่การโอนความเส่ียงใหก้บับริษทัประกนัภยั 

4. ปัจจยัท่ีท าใหก้ารน าการจดัการความเส่ียงมาใชป้ระสบความส าเร็จ มี 8 ปัจจยั คือ 1)  
การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง  2)  การใชภ้าษาหรือค าท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจแบบเดียวกนั  3)  
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การปฏิบติัหรือด าเนินการตามกระบวนการจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง  4)  กระบวนในการ
บริหารการเปล่ียนแปลง  5)  การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล  6)  การวดัผลการจดัการความเส่ียง  7)  
การฝึกอบรมและกลไกดา้นทรัพยากรบุคคลและ  8)  การติดตามกระบวนการจดัการความเส่ียง  
นอกเหนือจากน้ียงัมีการก าหนดนโยบาย  และวตัถุประสงคใ์นการจดัการความเส่ียงองคก์ารให้
ชดัเจน  การเช่ือมโยงกระบวนการจดัการความเส่ียงเขา้กบัการวางแผนทางกลยทุธ ์ การก า หนด
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมองผา่น “รูปแบบวงจรชีวิต ” (Life Cycle 
Model) เป็นการเปรียบเทียบองคก์ารเสมือนหน่ึงส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากองคก์ารประกอบดว้ยบุคลากรท่ี
มีจุดมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกนั และสามารถปรับเปล่ียน พฒันา เติบโต หรือลม้หายตายจากเมื่อเวลา
และสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป  โดยมีความสมัพนัธ์ ของวงจรชีวิตแหล่งท่องเท่ียวกบัลกัษณะ
จิตวิทยาการท่องเท่ียว มี 5 ประการดงัน้ี 

1.  นกัท่องเท่ียวประเภทเนน้ตวัเองเป็นศนูยก์ลาง 
2.  นกัท่องเท่ียวเนน้ตวัเองเป็นกลาง 
3.  นกัท่องเท่ียวประเภทเดินสายกลาง   
4.  นกัท่องเท่ียวท่ีชอบความหลากหลายพอควร 
5.  นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนหลากหลาย 
วงจรชีวิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นวงจรท่ีแสดงการเติบโตของยอดขาย และก าไรขอ งผลิตภณัฑ์

การท่องเท่ียวมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ขั้นแนะน าของการท่องเท่ียว 
2.  ขั้นเจริญเติบโตของการท่องเท่ียว 
3.  ขั้นตอนก าหนดของการท่องเท่ียว 
4.  ขั้นอ่ิมตวัของการท่องเท่ียว 

ส่วนยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดักระบ่ี 3 แบบดว้ยกนั คือ 
 1.  การพฒันาจงัหวดักระบ่ีใหเ้ป็นสถานพกัตากอากาศทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  
2.  การพฒันาจงัหวดักระบ่ีใหม้ีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
3.  การพฒันาจงัหวดักระบ่ีใหเ้ป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวแบบทางเลือก  

 
2.7  กรอบแนวคดิงานวจิยั 

ผูว้ิจยัไดท้ าการน าแบบสอบถามก่อนการท าวิจยัไปใหผู้บ้ริหาร ธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ทกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของธุรกิ จโรงแรมและรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี
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เป็นจ านวน 11 ชุด โดยสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  จงัหวดักระบ่ี  จ านวน 11 คน โดยผูว้ิจยัไดร้ะบุ
ค  าถามทั้งหมด 9 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่าน้ีได้
สร้างความเสียหายรุนแรงใหก้บัธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ทจงัหวดักระบ่ีอยา่งมหาศาล โดยผลท่ีได้
ตามตาราง ท่ี 2.1 ดงัน้ี 

 
 

 
หลงัจากผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม จ านวน 11 ชุด กลบัคืนมา  ผูว้ิจยัไดท้ าการ ลงรหสั

ของขอ้มลูแลว้กรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหสัทัว่ไป แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มลูใชว้ิธี ประมวลผล 
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for 
Windows: SPSS for Windows) เพื่อหาค่าเฉล่ียของลกัษณะความเส่ียง จากการใชแ้บบสอบถามถาม
ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี  โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
ดว้ยค าสัง่ Independent-Sample T-test ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามแบบประเมินค่า ตามมาตราวดัแบบลิ
เคิร์ท (Likert's Scale) ในการวดัระดบัความเส่ียง โดยในการวดัระดบัความเส่ียง มีเกณฑข์องระดบั
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณา 5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าคะแนน ระดบัความเส่ียง 
5 มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ลกัษณะความเส่ียง 
N 

จ านวน 
Mean 
ค่าเฉลีย่ 

Std. Deviation 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. Natural Disaster 11 3.55 1.508 
2. Disease ex.sars 11 2.55 1.036 
3. Financial Crisis 11 3.00 1.342 
4. Oil fluctuation 11 3.09 1.044 
5. Political unrest 11 4.00 1.949 
6. Southern unrest 11 3.18 2.316 
7. Middle East conflict 11 2.82 2.183 
8. Investment 11 3.00 2.098 
9. Management 11 3.09 2.119 

ตารางท่ี 2.1 ค่าเฉล่ีย ลกัษณะความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี 
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4 มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัมาก 
3 มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 มีความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 มีความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
และมีเกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉล่ียความเส่ียงเป็นดงัน้ี 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเส่ียงมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเส่ียงมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเส่ียงปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเส่ียงนอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในขา้งตน้นั้น  จงัหวดักระบ่ี มี

การเจริญเติบโตทางอุตสา หกรรมการท่องเท่ียวอ ยา่งรวดเร็ว แต่ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์สึ นามิ
ในช่วงปลายเดือนธนัวาคม พ .ศ. 2547 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัหลา ยแห่งในพ้ืนท่ี  ไดรั้บ
ความเสียหายและจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในก ารฟ้ืนฟเูพ่ือใหก้ลบัสู่สภาพเดิม  และต่อมาเมื่อ
ประมาณ วนัท่ี 29 มีนาคม พ .ศ. 2554 ภาคใตไ้ดป้ ระสบปัญหาจากภยัธรรมชาติอีกคร้ัง  โดย
เหตุการณ์น ้ าท่วมในคร้ังน้ี ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อภาคใต้  แต่จากเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองนั้นเป็นความเส่ียงท่ีสุด  เป็นสาเหตุท าใหน้กัท่องเท่ียวตอ้งยกเลิกการจองหอ้งพกั  และมี
การแจง้เตือนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประ เทศ  ใหเ้ล่ือนการเดินทางมายงัประเทศไทย  ดงันั้นท าให้
ธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรง และทางออ้ม  
อุตสาหกรรมการท่อง เท่ียวของจงัหวดักระบ่ีก็ซบเซาลง  เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวไดรั้บความ
เสียหายมาก และตอ้งการการฟ้ื นฟพ้ืูนท่ีท่ีประสบปัญหาอยา่งเร่งด่วน  ส าหรับการก าหนดกรอบ
แนวคิดวิจยันั้นจะช่วยใหผู้ว้ิจยัไดก้  าหนดกระบวนการวิจยัไดอ้ยา่งเป็นรูปแบบ  

ดงันั้นจากการทบทวน เอกสาร งานวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความเส่ียง
ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดดงักล่าวมาบูรณาการ  โดยไดจ้ดัล  าดบัลกัษณะความเส่ียง 5 อนัดบัแรกจากปัจจยั
ส าคญัของปรากฏการณ์ความเส่ียง ท่ีไดผ้ลสรุปจากวิธี การวิเคราะห์ผล ขอ้มลูสถิติเชิงอนุมาน ดว้ย
ค าสัง่ Independent-Sample T-test และไดก้  าหนดเป็นกรอบแ นวคิดการวิจยั การศึกษาการจดัการ
ความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี ดงัท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.11  แสดงกรอบแนวคิดวิจยั 
 

จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ท าใหผู้ว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบ
แนวคิดวิจยัไดว้่าผลลพัธข์องงานวิจยั คือ การไดป้ระยกุตใ์ชก้ลยทุธต่์างๆ ท่ีไดจ้ากผลการศึกษาไป
ใชก้บัสถานการณ์ความเส่ียงจริงท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ท  เพ่ือท่ีจะมีความคงอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนืของธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  โดยผา่นกระบวนการวิจยั จากแนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัปัจจยัความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท 
อีกทั้งแนวทางปฏิบติัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งหมดน้ีมาจาก
ปัจจยัหลกัของปัญหาความเส่ียง คือ สถานการณ์ทางเมือง  เช่น การปิดสนามบิน การประทว้ง การ
เผาตึกต่างๆในกรุงเทพ ภยัจากธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว น ้ าท่วม สึนามิ พาย ุไฟไหม ้ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ส าคญัท่ีผูว้ิจยัเลือกท าการศึกษางานวิจยั  อยา่งไรก็ตามส าหรับงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบั
การจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยยงัมีการศึกษางานวิจยัทางดา้นน้ีอยา่งจริงจงั
และเป็นรูปธรรมไม่มากนกั 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาเร่ืองการจดัการความเส่ียง  ของธุรกิจโ รงแรม และ         
รีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือแกไ้ขปัญหา ในกรณีท่ีเกิด เหตุการณ์ความเส่ียง   
เพื่อสามารถน ากระบวนการกลยทุธต่์างๆ  ไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม 
และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  หรือปรับใชก้บัองคก์ารอ่ืนในอุตสาหกรรมการท่ องเท่ียว  และ
อุตสาหกรรมอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัความเส่ียง  อีกทั้งเพ่ือน า
ผลการวิจยัมาใชเ้ป็นฐานส าหรับการวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองการจดัการความเส่ียงในอนาคตต่อไป 

ปัจจยัส าคญัปรากฏการณ์ 
ความเส่ียง

• 1.  ความไม่สงบทาง
การเมือง

• 2.  ภยัธรรมชาติ
• 3.  ความไม่สงบทาง 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้

• 4.  ราคาน ้ามนั
• 5.  การบริหารงานในองคก์ร

กระบวนการวจิยั

• แนวคิด ทฤษฎี  และ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งในการ
จดัการความเส่ียงของธุรกิจ
โรงแรม และรีสอร์ท

• ปัจจยัความส าเร็จในการ
จดัการความเส่ียงของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท

• แนวทางปฏิบติั

ผลลพัธ์

• ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท

• ความคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืของ
โรงแรมและรีสอร์ทDPU
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แมว้่าโดยรวมแลว้ธุรกิจโรงแรมจะมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและตามจ านวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ 
ไทย   แต่ก็จดัเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง ปัจจุบนัโรงแรมมิไดเ้ป็นเพียงสถานท่ีพกัแรมแต่
ยงัเป็นศนูยก์ลางการชุมนุมทางสงัคมการสงัสรรคพ์กัผอ่น ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมีหลากหลาย
มากข้ึน รูปแบบการบริหารจดัการไดก้ลายเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัความช านาญเฉพาะดา้น มีแบบ
แผนท างานและวิธีการเฉพาะตวัมีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรับใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน ในขณะท่ีอุตสาหกรรมโรงแรมยงัคงเติบโตและขยายตวัไดดี้ในภาพรวม 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

  
การด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัได้

ศึกษาถึงการจดัการความเส่ียงทางดา้นภยัธรรมชาติท่ีมีต่อธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  
โดยการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความเส่ียง  และการเก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณ์ 
โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (Structured interview) และน าขอ้มลูมาวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) โดยก าหนดวิธีด  าเนินงานวิจยัไดด้งัน้ี                                                                

3.1  ประเภทงานวิจยั 
3.2  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4  วิธีด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.6  การเขียนแผนด าเนินงานวิจยั 
3.7  การเขียนงบประมาณค่าใชจ่้าย 

 
3.1  ประเภทงานวจิยั 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและหนงัสือต่างนั้น  ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับงานวิจยั
เชิงคุณภาพนั้น  โดยทัว่ไปหวัขอ้ปัญหาหลกัหรือโจทยม์กัปรากฏออกมาหรือพฒันาข้ึนจากประเด็น
ปัญหาทางสงัคมและการเมือง  หวัขอ้ปัจจยัหลกัของการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีกล่าวถึงน้ีความจริงก็คือ
หวัขอ้เร่ืองการวิจยั  Research Topic) ท่ีนกัวิจยักล่าวแถลงหรือเขียนหรือเขียนขอ้ความบอกเล่า
ความส าคญั  รวมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการศึกษาวิจยัตามหวัขอ้ปัญหานั้นอยา่งเป็น
ทางการในตอนตน้ของการด าเนินงานวิ จยั (Problem Statement) เน่ืองจากหวัขอ้เร่ืองการวิจั ยซ่ึง
เปรียบเสมือนโจทยท่ี์เป็น “แกนกลาง ” ของปัญหาการวิจยัท่ีนกัวิจยัตอ้งสืบเสาะคน้หาค าตอบมี
ลกัษณะดงักล่าว  แต่เพียงกวา้งๆ ดงันั้น นกัวิจยัจะตอ้งแยกแยะหวัขอ้ปัญหาการวิจยัหลกัออกเป็น
หวัขอ้ปัญหาหรือค าถามประเด็นยอ่ย  ๆ ท่ีขอบเขตของเน้ือหาสาระในแต่ละ ประเด็น  มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงหรือจ ากดัขอบเจตมีขนาดแคบลง  นอกจากน้ียงัช้ีน าแนวทางในการสืบคน้หา
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ความรู้ความจริงเพื่อเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเป็นปัญหาดงั กล่าว  เช่น  ช้ีน าแนวทางในการก าหนด
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานในสนามการวิจยั (องอาจ  นยัพฒัน์ , 2551) 

การก าหนดประเด็นปัญหา  ค  าถามยอ่ยจากหวัขอ้ปัญหาการวิจยัเชิงคุณภาพ  หวัขอ้
ปัญหาค าถามท่ีก  าหนดข้ึนชัว่คราวเป็นประเด็นยอ่ยในระยะเร่ิมตน้  อาจไดรั้บการปรับเปล่ียน  หรือ
ก าหนดข้ึนใหม่เร่ือย ๆ  มกันิยมเขียนในรูปของขอ้ความ  วลี  หรือประโยคค าถามท่ีกล่าวแบบเกร่ิน
การณ์ประเด็นปัญหา  ในมิติ  หรือแง่มุมเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง  ในกระบวนการสืบคน้หาค าตอบ
ของประเด็นปัญหาดงักล่าว  ดงันั้นในทางปฏิบติั อาจพิจารณา หรือเรียกปัญหา  ค  าถา มการวิจยัท่ี
ก  าหนดเป็นประเด็นยอ่ยในระยะเร่ิมตน้ของกระบวนการวิจยัน้ีว่า  “ประเด็นปัญหา  ค  าถามชัว่คราว   
หรือการคาดหมายจากประสบการณ์ส่วนบุคคลบนรากฐานของขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษซ่ึ์ง
รวบรวมไดใ้นสนามการวิจยั  ท่ีอยูภ่ายใตก้ระบวนการคิดและใหเ้หตุผลแบบอุปนยัมากกว่า ใช้
การศึกษาทบทวนเอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ในขณะท่ีประเด็นปัญหา  ค  าถามการวิจยัท่ีมีนยั
มุ่งเนน้ใหน้กัวิจยัสืบคน้ค าตอบต่อค าถามว่า  “อยา่งไร ” และ  “ท าไม” มีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อ
ตอ้งการทราบกระบวนการเกิดข้ึนของพฤติกรรม  เหตุการณ์  หรือปรากฏการณ์ใดๆ (องอา จ  
นยัพฒัน์ , 2551)  การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยทัว่ไป  มกัใชนิ้ยมใชว้ิธีการท่ีมีลกัษณะ
ยดืหยุน่  ไม่ก  าหนดแบบแผน เชิงโครงสร้างท่ีแน่นอนตายตวัใดๆ  ไวล่้วงหนา้  รวมทั้งให้
ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูในภาคสนาม  หรือสถานท่ีศึกษาวิจยัจริงๆ โดยมีหน่วย
ตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูมีส่วนร่วมในกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูอยา่งแข็งขนั วิธีการเก็บขอ้มลูคือ  
การสมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามมีโครงสร้าง   

อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหง้านวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งอาศยัขอ้มลูจากผูท่ี้มีความช านาญ  และ
มีความรู้ในเร่ืองของการรับมือแกไ้ขปัญหา  โดย มีความเก่ียวขอ้งทางตรงและทางออ้ม  เพื่อได้
ค  าตอบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  ผูว้ิจยัจะไดต้ั้งประเด็นปัญหา  ค  าถามการวิจยัท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และ
ครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบในหลากหลายมุมเป็นผลท าใหส้ามารถเขา้ใจ  หรือ
มองเห็น  ภาพรวมของการกระท า  หรือปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งเต็มรูป   

 
3.2  การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

3.2.1   ประชากร  ท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี  มี  2  กลุ่ม  คือ  
1.  ผูป้ระกอบการ หรือ ผูบ้ริหารธุรกิจ โรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี โดยจ านวน

โรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดักระบ่ี มีทั้งหมด 104 แห่ง 
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2.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีไดแ้ก่  การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  และศนูยป์ระส านงานการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี   ส านกังานการ
ท่องเท่ียว 

3.2.2   กลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี  คือ   
โรงแรม และรีสอร์ททั้งหมดของ จงัหวดักระบ่ี มีจ  านวน 104 แห่ง (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ภาคใต:้ กระบ่ี, 2554) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกมา 52 แห่ง จาก 50% ของ 104 แห่ง ดงัน้ี 
104 x 50%  =  52  (จ านวนท่ีตอ้งการส ารวจ) 

 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามกลุ่มระดบัอนัดบัดาวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

ระดับดาว จ านวนโรงแรม จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวนที่ส ารวจ 
3 
4 
5 

41 
54 
9 

39.4 % 
51.9 % 
08.6 % 

21 
27 
4 

รวม 104 99.9 % 52 
 
กลุ่มท่ี 1 หมายถึง โรงแรม และรีสอร์ทท่ีมีระดบั 3 ดาว 
กลุ่มท่ี 2 หมายถึง โรงแรม และรีสอร์ทท่ีมีระดบั 4 ดาว 
กลุ่มท่ี 3 หมายถึง โรงแรม และรีสอร์ทท่ีมีระดบั 5 ดาว 
1) โรงแรมและรีสอร์ทท่ีมีระดบั 3 ดาวมี 41 แห่ง คิดเป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 39.4%  =  

จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 21 คน 
2) โรงแรม และรีสอร์ทท่ีมีระดบั 4 ดาวมี 54 แห่ง คิดเป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  51.9% =  

จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 27 คน 
3) โรงแรม และรีสอร์ทท่ีมีระดบั 5 ดาวมี 9 แห่ง คิดเป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  08.6%  =  

จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 4 คน 
จากนั้นผูว้ิจยัจะท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นสดัส่วนตามท่ีก  าหนดไว ้โดยใชว้ิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามกลุ่มระดบัอนัดบัดาว
ได ้52 แห่ง ผูว้ิจยัไดท้  าการโทรศพัทติ์ดต่อขอสมัภาษณ์ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยเร่ิมคดัเลือกจาก
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีน่าสนใจมากไปหานอ้ย จากนั้นก็ท าการนดัพบแบบสมัภาษณ์บุคคลตามความ
สะดวกของผูใ้หส้ั มภาษณ์   โดยขั้นตอนของการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมของช าร่วย คือ ซองใส่
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นามบตัร ส าหรับการสมัภาษณ์ มี 2 ลกัษณะ คือ สมัภาษณ์ตวับุคคล กบัสมัภาษณ์ทางโทรศพัทด์ว้ย
วิธีการบนัทึกเทปเสียง จากนั้นจึงน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียง ถอดเทปออกมาเป็นขอ้ความใน
เอกสาร แลว้น ามาเรียบเรียง วิเคราะห์ขอ้มลูใหต้รงกบัวตัถุประสงคง์านวิจยั จากนั้นน ามาเสนอใน
งานวิจยัเป็นเชิงพรรณนา ดงันั้นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ท าให้
ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดง่้ายข้ึน และไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตรงตามเป้าหมายไดอ้ยา่ง รวดเร็ว  มี
กฎเกณฑใ์นการก ากบัการเลือก ไม่เขม้งวด หรือยุง่ยาก ซบัซอ้นมากเกินไป  จึงเหมาะส าหรับมาใช้
ในงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

 
3.3  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

ก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจะมีการทดสอบความ
เท่ียงตรง (Validity)  ของแบบสอบถาม  โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อน  (Pre-test)  กบั
กลุ่มทดสอบซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี 

น าแบบสอบถามความเท่ียงตรง  (Validity)  โดยน าแบบสอบถามท่ีไดเ้รียบเรียงแลว้ไป
ใหผู้ท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแ้ก่  อาจารยท่ี์ปรึกษา  และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเ์ป็นผูต้รวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ื อหา (Content  Validity)  และความเหมาะสมของภาษา  (Wording)  เพื่อขอ
ค าแนะน าในการตรวจสอบแกไ้ขก่อนน าไปเก็บขอ้มลู หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า Pre-test 

เคร่ืองมือส าหรับการวิจยัการสมัภาษณ์  โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้าง   
(Structured  interview)  เป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีการวางแผนจดัเตรียมชุดค าถามและวิธีการสมัภาษณ์
อยา่งเป็นระบบ  ส าหรับเจา้ของธุรกิจโรงแรม  หรือผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ท  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่      
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามท่ีตอ้งการขอ้มลูทางดา้นชีวสงัคม ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ช่ือ  
ต  าแหน่ง ประสบการณ์การบริหารในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท มีค  าถาม 3 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าขอ้มลู
ดา้นชีวสงัคมไปใส่ในภาคผนวก 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงต่างท่ีเกิดข้ึน และกลยทุธใ์นการรับมือแกไ้ข
ปัญหา , อุปสรรคของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  ว่ามีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นถาม – ตอบ  มี 10 ขอ้ ซ่ึงในส่วนของท่ีมาในการตั้งค  าถามงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ศึกษา โดยการอิงจากแนวทางค าถามเร่ืองความเส่ียงของการท า Pre-Test และอิงจากการทบทวน 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ศึกษาและสงัเกตจากขอ้มลูข่าวสารทางส่ือต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี  
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3.4  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลู 

3.4.1   ขอ้มลูปฐมภูมิ  เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีท่ีไดศึ้กษา   โดยการ
สมัภาษณ์ เจา้ของหรือผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี ใชแ้บบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง  (Structured  interview)  

องอาจ  นยัพฒัน์ (2550) กล่าวไวว้่า การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูหลกัฐานโดยใชก้ารสนทนาหรือการเจรจาโตต้อบอยา่งมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ 
นกัวิจยัในฐานะผูส้มัภาษณ์และตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูหลกัฐานการวิจยัในฐานะผูถ้กูสมัภาษณ์
นอกจากน้ีในระหว่างท าการสมัภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานการวิจยั ตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลู
หลกัฐานการวิจยัมีโอกาสมีโอกาสร้องขอใหน้กัวิจยัอธิบายความหมายของค าถามท่ีใชส้มัภาษณ์เมื่อ
มีขอ้สงสยัเกิดข้ึน ในขณะท่ีนกัวิจยัก็สามารถซกัถามรายละเอียดบางอยา่งเพ่ิมเติมไดเ้ม่ือเห็นว่า
ขอ้มลูท่ีไดรั้บยงัขาดความชดัเจน การสมัภาษณ์สามารถจ าแนกตามลกัษณะโครงสร้างของการ
สมัภาษณ์ได ้3 ประเภท คือ 

1)  แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีการวางแผนจดัเตรียม
ชุดค าถามและวิธีการสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบและขั้นตอนล่วงหนา้ ซ่ึงการตั้งค  าถามในลกัษณะน้ี
ความจริงก็คือการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire – driven interview) เพราะค าถาม
ท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์มีทั้งค  าถามท่ี ตอ้งการค าตอบเฉพาะเจาะจง เช่น ค  าถามท่ีตอ้งการขอ้มลู
ทางดา้นชีวสงัคม อาทิ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษาและค าถามท่ีเปิดโอกาสใหต้อบได้
ตามความตอ้งการ เช่น ความคิดเห็น ทศันะ หรือขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อส่ิงใดๆ ลกัษณะค าถามในการ
สมัภาษณ์แบบน้ีเป็นไปในท านองเดียวกบัข้ อค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิดท่ีอยูใ่น
แบบสอบถาม 

2)  แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi – Structured interview) เป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีการวาง
แผนการสมัภาษณ์ไวก่้อนล่วงหนา้อยา่งเป็นขั้นตอนแบบเขม้งวดพอประมาณ ขอ้ค าถามในการ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอนตายตวั โดยนกัวิจยัท่ีท าการสมัภาษณ์ตอ้งถามในกรอบท่ีเตรียม
มา และมีแบบโครงสร้างยดืหยุน่โดยผูส้มัภาษณ์สามารถตั้งค  าถามข้ึนเองในขณะท่ีสมัภาษณ์ โดยยดึ
สาระส าคญัของขอ้ค าถามท่ีจดัเตรียมไวเ้ป็นแนวทาง เม่ือพิจารณาเห็นว่าการตั้งค  าถามดงักล่าวมี
ความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนั้นและท าใหไ้ดรั้บขอ้ มลูหลกัฐานท่ีมีความละเอียดถกูตอ้ง
และครอบคลุมครบถว้นในประเด็นท่ีตอ้งทราบ 

3)  แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบไม่เป็นทางการ (Unstructured / Informal interview) 
เป็นการสมัภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัค าถามและล าดบัขั้นตอนของการสมัภาษณ์ไว้
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ล่วงหนา้เพื่อส ารวจสภาวการณ์ ในทางปฏิบติัการเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานโดยใชก้ารสมัภาษณ์
ประเภทน้ีจะตอ้งอาศยันกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัภาคสนาม และมีทกัษะในการ
สมัภาษณ์เป็นอยา่งดี จึงจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติและไดข้อ้มลูหลกัฐานท่ีมี
คุณภาพ โดยไม่รบกวนความเป็นส่วน ตวัของตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูหลกัฐานและความเป็นปกติของ
บริบทในการวิจยัมากเกินไป 

อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัไดเ้ลือก วิธีการสมัภาษ ณ์โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
(Structured interview) เน่ืองจากมีความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองงานวิจยัมากท่ีสุด ดงันั้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยทัว่ไปมกันิยมใชว้ิธีการท่ีมีลกัษณะยดืหยุน่ ไม่ก  าหนดแบบ
แผนเชิงโครงสร้างแน่นอนตายตวัใดๆ ไวล่้วงหนา้ รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ในภาคสนาม หรือสถานท่ีศึกษาวิจยั จริงๆ โดยมีหน่วยตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูมี ส่วนร่วมใน
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูอยา่งแข็งขนั วิธีการเก็บขอ้มลูดงักล่าว ไดแ้ก่ การสงัเกตแบบมีส่วน
ร่วม การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเอกสารหลกัฐานร่องรอย เป็นตน้ 

3.4.2   ขอ้มลูทุติยภูมิ  เป็นขอ้มลูท่ีรวบรวมจากหนงัสือ วารสาร บทความ เอกสารง าน
วิชาการ วิทยานิพนธแ์ละงานวิจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการวิจยั 

 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยั  โดยน าแบบสอบถามก่อนการท าวิจยั (Pre-
Test) ไปสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี และผูบ้ริหาร
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บางท่านเพ่ือเป็นขอ้มลูในการก าหนดประเด็นเร่ืองความเส่ียง ส าหรับ ขอ้มลู
ภาคสนามท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มาตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้มลู แลว้จดัหมวดหมู่แยกแยะ
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีพบ โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีการวิเคราะห์ เน้ือหา (Content analysis) ตาม
ประเด็นท่ีคน้พบ (Topic inquiry) แลว้น ามาเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งท าการวิเคร าะห์ขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้ง  ความเช่ือถือได้
และความจริงแทข้องขอ้มลูไปดว้ยพร้อมกนั  อยา่งไรก็ตามหากกระท าไปพร้อมกนัไม่ได ้ ก็ไม่ควร
รอจนกระทัง่ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงเร่ิมด าเนินการ  เพราะจะท าให้
ขาดทิศทางในการเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานในสนามวิจยั  เป็นผลท าใหอ้าจไดรั้บขอ้มลูหลกัฐาน
ท่ีไม่ หนาแน่น  เพียงพอภายหลงัการวิเคราะห์เพื่อตอบประเด็นค าถามการวิจยั ไดอ้ยา่งครบคลุม
ครบถว้น หรือในทางกลบักนัอาจไดรั้บขอ้มลูหลกัฐานท่ีมีเน้ือหาสาระซ ้าซอ้นกนัจนเกินความ
จ าเป็น  ส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์และจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ภายใตข้อ้จ  ากดัของเวลาและ
งบประมาณใชจ่้ายในการวิจยัท่ีมีท่ีมีอยู ่
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3.6  การเขียนแผนด าเนินงานวจิยั 
 เป็นการเขียนแผนการด าเนินงานวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงเสร็จส้ินโครงการอยา่งเป็น

ขั้นตอน เพ่ือใหท้ราบว่าผูว้ิจยัจะท ากิจกรรมอะไรบา้งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการท าวิจยั  
และเป็นการก าหนดกระบวนการวางแผนในการท าวิจยั  เพื่อเป็นการประเมินเวลาท ากิจกรรม
ล่วงหนา้  ซ่ึงการแผนการด าเนินงานนั้นจะช่วยในเร่ืองของการตรงต่อเวลา  มีส่วนช่วยท าให้
งานวิจยัส าเร็จไดต้ามเวลา ตามเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งระบุช่วงเวลาท่ีใช้
ในการท ากิจกรรมการวิจยัแต่ละขั้นตอนว่ามากนอ้ยเพียงใดเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางงานวิจยัให้
สมบูรณ์และถกูตอ้งตามกระบวนการ  ส าหรับแผนด าเนินงานโครงการวิจยัมีตามตาราง 3.2 ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 3.2  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั ระยะเวลาท่ีท าการวิจยั 5 เดือน 

 
กิจกรรมการท าวิจัย  

ปี  2554  (ภาคที่  1) 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

บทท่ี 2 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

                    

บทท่ี 3 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง และเคร่ืองมือกบั
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยั ออก
แบบสอบถาม 

                    

บทท่ี 1 เขียนท่ีมา , ความส าคญัของปัญหา , 
วตัถุประสงค,์ สมมติฐาน, ประโยชน์ท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ 

                    

Pre-test น าแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
และคณะกรรมการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity)   

                    

ลงพ้ืนท่ีศึกษาภาคสนามเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ี
โรงแรมและรีสอร์ท จ.กระบ่ี 

                    

เก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยการ สัมภาษณ์ 
เจา้ของหรือผูบ้ริหารโรงแรมและรีสอร์ท       
จ.กระบ่ี 

                    

บทท่ี 4 ผลการศึกษา  วิเคราะห์ขอ้มูล                     
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา , อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ 

                    

ตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัพิมพร์ายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ 
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3.7  การเขียนงบประมาณค่าใช้จ่าย 
เป็นการเขียนแจกแจงรายละเอียดใหผู้อ่้านทราบว่างานวิจยัท่ีระบุไวใ้นขอ้เสนอ

โครงการท าวิจยัจ  าเป็นตอ้งใชท้รัพยากร หรืองบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น ส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดกระบวนการด าเนินงานการวิจยัอะไรบา้งและใชจ่้ายเป็นจ านวน
มากนอ้ยเพียงใด ส าหรับงบประมาณค่าใชจ่้ายตามตาราง 3.3 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3.3 แผนการประเมินค่าใชจ่้ายการท าวิจยั  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน / บาท 
1. ค่าน ้ามนัรถไปหาขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง            
    ไปหอสมุดแห่งชาติ     วนัที่  1 ก.ค. 2554 
    ไปหอ้งสมุด ม.เกษตร วนัที่  8 ก.ค. 2554 

 
500     บาท 
200     บาท 

2.  ค่าท าเอกสารงานวิจยั  ตั้งแต่ มิ.ย. – ต.ค. 2554  ถ่ายเอกสาร,  
     Print เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบเอกสารอื่นๆ  

 
2,000   บาท 

3.  ค่าเคร่ืองบินลงพื้นท่ีภาคสนามเดินทางไป จ.กระบี่                 
     สายการบินไทย ไป - กลบั 3 คร้ัง (2,500 บาท x 6 เที่ยว) 

 
15,000  บาท 

4.  ค่าน ้ามนัรถลงพื้นท่ีภาคสนาม ไปส ารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน้,      
     ติดต่อ สัมภาษณ์เจา้ของ หรือผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม       
     และตวัแทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน จ.กระบี่ 

 
3,000   บาท 

5.  ค่าของช าร่วย หรือของที่ระลึก มอบใหก้บัผูท้ี่ใหข้อ้มูล   
    งานวิจยั ไดแ้ก่ เจา้ของ หรือผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม จ.กระบี่  
     และตวัแทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 
2,000   บาท 

                                                                          
รวม 

 
22,700  บาท 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ผลข้อมูล 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ผลขอ้มลูมุมมองเร่ืองความเส่ียง แนวคิดการจดัการความเส่ียงของ

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  จงัหวดักระบ่ีในปัจจุบนั ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
ความเส่ียง แนวคิดทฤษฎี และการสมัภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้หข้อ้มลูท่ีส าคญัทั้งหมด 23 คนมี 2 
ประเภท กลุ่มตวัอยา่งแรกคือ  1) ผูป้ระกอบการ หรือ ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดั
กระบ่ี 2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  โดยใชว้ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัมีกฎเกณฑก์ารเลือกไม่เขม้งวดหรือยุง่ยากซบัซอ้นมาก
เกินไปเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอขั้นตอนของการเก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี                                                

ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกรายช่ือจากทะเบียนสมาชิก สมาคมโรงแรมจงัหวดักระบ่ี 
ขั้นตอนท่ี 2 โทรศพัทติ์ดต่อนดัสมัภาษณ์   
ขั้นตอนท่ี 3 ท าการสมัภาษณ์ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย โดยวิธีการบนัทึกเทปเสียง           

ทั้งการสมัภาษณ์บุคคล กบั การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์
ขั้นตอนท่ี 4 ท าการถ่ายรูป และ มอบของท่ีระลึกใหก้บัผูใ้หข้อ้มลู 
 

ตารางท่ี 4.1 ผูใ้หข้อ้มลูการสมัภาษณ์งานวิจยั 
 
ล าดับ เพศ ช่ือสถานประกอบการ ดาว ที่ตั้ง 
1 ชาย Ao Nang Princeville Resort & Spa 3 อ่าวนาง 
2 ชาย Royalnakara Ao Nang  3 อ่าวนาง 
3 ชาย Srisuksant Resort  3 หาดนพรัตน ์
4 ชาย Thai Hotel krabi 3 ตวัเมือง 
5 ชาย City Hotel, Riverside Hotel  3 ตวัเมือง 
6 ชาย Somkiet Buri Resort & Spa 3 อ่าวนาง 
7 ชาย Yaya Resort  3 อ่าวไร่เลย ์
8 หญิง Sripeat Hotel 3 ตวัเมือง 
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ล าดับ เพศ ช่ือสถานประกอบการ ดาว ที่ตั้ง 
9 หญิง Bann Mai Hotel 3 ตลาดเก่า 
10 ชาย Timber House Ao Nang 

Lanta Resort 
Krabi Resort 

3 
3 
5 

อ่าวนาง 
เกาะลนัตา 
อ่าวนาง 

11 ชาย Maritime Park & Spa Resort 4 เขาขนาบน ้ า 
12 ชาย Pavilion Quean Bay Hotel 4 อ่าวนาง 
13 หญิง Krabi Laplaya Resort  4 อ่าวนาง 
14 ชาย Peace Laguna Resort & Spa  

Krabi Aquamarine Resort & Spa 
The Verandah 
Phi Phi Island Cabana Hotel 

4 
4 
4 
4 

อ่าวนาง 
อ่าวนาง 
อ่าวนาง 
เกาะพีพี 

15 ชาย Holidayinn Resort Phi Phi 4 เกาะพีพี 
16 ชาย Mandawee Resort & Spa 4 อ่าวนาง 
17 ชาย Railay Bay Resort & Spa 4 ไร่เลย ์
18 

 
ชาย Dream Valley Resort 

Phu Pi Maan Resort & Spa 
4 
4 

อ่าวนาง 
อ่าวนาง 

19 ชาย Nakamanda Resort & Spa 5 หาดคลองม่วง 
20 ชาย Sheraton Krabi Beach Resort 5 หาดคลองม่วง 
21 ชาย Ao Nang Travel and Tour Co., Ltd. - บริษทัเรือทวัร์ 
22 ชาย Joenthaitravel (Thailand) Co.,Ltd - บริษทัทวัร์

ประเทศจีน 
23 ชาย ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย(ททท.) 
- ส านกังานกระบ่ี 

 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
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4.1  การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากท่ีวิเคราะห์ขอ้มลูการสมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้าง   

(Structured  interview) และน าขอ้มลูมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)โดยสามารถแยกหวัขอ้
ไดด้งัน้ี 

4.1.1 มุมมองต่อปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
4.1.2 มุมมองต่อวิธีการตั้งรับความเส่ียง                 
4.1.3 มุมมองต่อปัจจยัความเส่ียงท่ีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทท่ีควรค านึงกบัใหค้วามส าคญัท่ีสุด  
4.1.4 มุมมองต่อปัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือเป็นขอ้จ ากดัในการน าการจดัการความเส่ียงมาใชอ้งคก์ร 
4.1.5 มุมมองต่อความเส่ียงท่ีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทท่ีก  าลงัเผชิญ 
4.1.6 วิธีและกระบวนการในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
4.1.7 แนวทางในการจดัการความเส่ียง เพ่ือลดความสูญเสีย หรือ เพ่ิมมลูค่าใหก้บัธุรกิจโรงแรม

และรีสอร์ท 
4.1.8 วิธีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการป้องกนัดูแลทรัพยสิ์น ของธุรกิจโรงแรม 

และรีสอร์ท 
4.1.9 มุมมองต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการความเส่ียง 
4.1.10 มุมมองต่อการจดัการความเส่ียงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร  

ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 
23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลู จะมีมุมมองเร่ืองของปัจจยัความเส่ียงในดา้นภยัการเมือง การก่อการร้าย  ความ
เส่ียงดา้นความปลอดภยั และทางดา้นเศรษฐกิจโลกท่ี ประเด็นหลกัๆมี 3 อยา่งท่ีเป็นความเส่ียงของ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี โดยมีผลในดา้นความเส่ียงมากกว่าดา้นภยัธรรมชาติ และ
ความเส่ียงภายในองคก์ร โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี   

ปัจจยัหรือปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เช่นดา้นการเมือง กรณีเหตุการณ์ประทว้ง เหตุการณ์ 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่เลือกเดินทางมาประเทศไทย  ส่วน
หน่ึงมีเร่ืองของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกมีปัญหาท าใหค้นเดินทางนอ้ยลง ตอ้งประหยดัมากข้ึน 
ก็ขณะเดียวก็จะเดินทางในระยะสั้นมากข้ึน ส่วนใหญ่ความปลอดภยั หรือส่ิงส าคญัในการตดัสินใจ
ลกูคา้ ประเด็นแรกท่ีเลือกสถานท่ีในการเดินทาง คือ ความปลอดภยัอนัดบัแรก เพราะฉะนั้นทนัทีท่ี
ประเทศไทยมีข่าวเร่ืองภยัระเบิด รัฐบาลของแต่ละประเทศ ออกกฎหมายใหห้ลีกเล่ียงการเดินทาง 
จึงมีผลมากต่อการตดัสินใจของลกูคา้จะเปล่ียนเสน้ทางการเดินทางทนัที โดย ผูบ้ริหารโรงแรมแห่ง
หน่ึงไดใ้หป้ระเด็นสาระส าคญัดงัน้ี 
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“........พ่ีคิดว่าความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส่ิงท่ีส าคญัอนัดบัหน่ึงเลยนะ อยา่งตวัอยา่งท่ี 
1ประกนัของประเทศลกูคา้ไม่มีความคุม้ครอง ใหก้บัลกูคา้ท่ีเดินทาง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไร
ข้ึนในประเทศไทย ลกูคา้ก็ไม่เลือกเดินทางมาเพราะประกนัไม่คุม้ครอง  เร่ืองน้ีน่ีส าคญัมากท่ีสุดเลย
ค่ะ ตวัอยา่งท่ี 2  ถึงเป็นภยัธรรมชาติ แต่ปัจ จุบนัภยัสึนามิท่ีเคยเกิดข้ึนท่ี จงัหวดัก ระบ่ี ความเขา้ใจ
ของลกูคา้มีมากท าใหเ้คา้รู้ว่าสามารถรับมือไดย้งัไง ลกูคา้ต่างชาติกลบัมีค วามกลวันอ้ยกว่าคนไทย 
เพราะคนไทยไดรั้บความรู้ในเชิงรุกนอ้ยกว่า  แต่ในขณะเดียวกนั ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเคา้มี
การสอนวิธีการรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ  เหตุการณ์เตือนภยั วิธีการสงัเกตท าอยา่งไร วิธีการ
แกไ้ขท าอยา่งไร ท าใหช้าวต่างชาติไม่กลวัการเท่ียวทะเลเลย อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีพ่ีกลา้ยนืยนัไดเ้ลยค่ะ
........” 

ส าหรับ ผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง ........ ไดใ้หค้วามเห็นท่ี แตกต่างออกไปในดา้น
ภาพลกัษณ์ของ จงัหวดักระบ่ี ท่ีโรงแรมและรีสอร์ทตอ้งค านึงถึงไดใ้จความส าคญัดงัน้ี  “........ ใน
เร่ืองของโรงแรมเน่ีย เอ่อ ภาพลกัษณ์เป็นเร่ือง ท่ีส าคญัท่ีสุดครับ  ไม่ใช่แค่เร่ืองภาพ ลกัษณ์ของโรม
แรมเพียงอยา่งเดียว ในเร่ืองของ Destination ดว้ยครับ  ก็คือกระบ่ีนะครับ ภาพลกัษณ์การเป็นท่ี
รู้จกัเน่ีย เป็น เร่ืองส าคญัท่ีสุดนะครับ ในการท่ีจะ ท าเร่ืองของโรงแรมเน่ีย หวัใจ เร่ืองของการท า
โรงแรมเน่ียก็ คือเร่ืองของ  location นะครับ location เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด ผมพดูถึง locationของ
ประเทศเลยนะ ไล่ล  าดบัมาเน่ียว่าถา้ประเทศไทยเราไม่ไดอ้ยูใ่น road ของการท่องเท่ียวของโลก ท า
การท่องเท่ียวไม่ได ้เช่นเดียวกนักบัจงัหวดักระบ่ี location ของกระบ่ีถา้ไม่ไ ดอ้ยูใ่นแผนท่ีของการ
เดินทางของการท่องเท่ียวแลว้เน่ียยากเช่นเดียวกนั ถา้เป็นโรงแรมท่ีติดทะเลหรือใกลท้ะเลมากท่ีสุด
ก็จะไดเ้ปรียบเร่ืองส าคญัท่ีสุด ท่ีจะตอ้งบริหารจดัการอนัดบัแรกเลยเน่ีย ก็คือเร่ืองของ location ครับ 
ภยัการเมืองหรือภยัธรรมชาติ จะเป็นผลรองลงมา ดงันั้นแน่นอนมีผล ท่ีผมไดก้ล่าวเม่ือขา้งตน้ มนั
เก่ียวกบัเร่ืองของภาพลกัษณ์  ทางภยัธรรมชาติก็เช่นเดียวกนัไม่เก่ียว ผมพดูถึงท่ีกระบ่ีท่ีเคยเกิดสึนา
มิเน่ีย ปีหรือสองปีท่ีผา่นมาผม ไม่ไดก้ลวัภยัสึนามิเลย เพ ราะเป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติ แต่
ขณะเดียวกั น เกิดการระเบิดท่ีหาดใหญ่นะครับ และการปิดส นามบินท่ีสุวรรณภูมิตรงน้ีเน่ีย
นกัท่องเท่ียวกลวัมากกว่าภยัพิบติัทางธรรมชาติครับ........” 

ความเส่ียงดา้นการเมือง ดา้นภยัการก่อการร้ายนั้น มีความส าคญัมากท่ีสุดในการท าให้
นกัท่องเท่ียวไม่กลา้เดินทางเขา้มาในประเทศไทย เน่ื องจากความไม่มัน่ใจในความปลอดภยัส่วน
ใหญ่จะเปล่ียนแปลงไปประเทศอ่ืน ส่วนมากก็เปล่ียนไปมาเลเซีย ฟิลิ ปปินส์ อินโดนีเซีย ดงันั้นจะ
เห็นไดช้ดัว่านกัท่องเท่ียวกลวัภยัความเส่ียงดา้นการเมือง ดา้นการก่อการร้าย มากกว่าภยัความเส่ียง
ทางธรรมชาติ เร่ืองของปัจจยัเส่ียงสภา พแวดลอ้มภูมิอากาศ  หรือเรียกว่าภยัพิบติัต่างๆก็เป็นความ  
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนเช่นกนั แต่สามารถหาวิธีการแกไ้ขไดแ้ละอีก ส่วนท่ีส าคญัของความเส่ียงคือการ
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จดัการบริหารธุรกิจ คือการแข่งขนั ถา้ผูบ้ริหารไม่สามาร ถบริหารความเส่ียงได ้การแข่งขนั ก็จะสู้
คู่แข่งไม่ไดแ้ละ ในขณะเดียวกนัดา้นภาพลกัษณ์เองก็ตอ้งค านึงถึงดว้ยเช่นกนั ทั้งหมดผูว้ิจยัไดส้รุป
ประเด็นส าคญัท่ีเป็นสาระส าคญัของมุมมองของผูบ้ริ หารท่ีมีต่อปัจจยัความเส่ียงท่ี ส่งผลต่อการ
จดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  

4.1.2   มุมมองต่อวิธีการตั้งรับความเส่ียง    
ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 

23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลู มีวิธีการตั้งรับความเส่ียงแตกต่างกนัไม่มาก โดยมีการมีการวางแผนล่วงหนา้ มี
การก าหนดยทุธศาสตร์ของธุรกิจไวว้่า ตอ้งตั้งเป้าหมายลกัษณะไหน ในการลดความเส่ียงผูบ้ริหาร
สามารถวางแผนไวล่้วงหนา้  ส าหรับการรับมือกบัภยัพิบติัตอ้งอาศยัภาครัฐเขา้มาช่วยในเร่ืองระบบ
เตือนภยัต่าง ๆ และก็สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียว ถือเป็นการลดความเส่ียงไดอ้ยา่งหน่ึง แต่
ในขณะเดียวกนัในส่วนของความเส่ียงมีดา้นของตวั แปรในดา้นภาวะการตลาดต่างๆ เช่นในเร่ือง
ของเศรษฐ กิจ และการท าตลาดใหม่ๆเพ่ิมข้ึน อยา่งเช่น ตลาดยโุรปตอนน้ีก  าลงัมีปัญหาทางดา้น
เศรษฐกิจโลก เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการก็ตอ้งไปหาตลาดเอเชีย และตลาดจีนซ่ึงเป็น
ตลาดเอเชียท่ีเขา้มาทดแทนได ้ เป็นอีกช่องทางการตล าดท่ีสามารถลดความเส่ียงลดความเส่ียงได้
การตั้งรับความเส่ียงดงักล่าวจะตอ้งท าหลงัจากเกิดเหตุการณ์ข้ึนแลว้เท่านั้น  ปัจจยัท่ีกล่าวมาจะท า
ใหเ้กิดการชะลอตวัในการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นการตั้งรับความเส่ียงโดยส่วนมากก็จะเนน้
การตลาดเป็นหลกัทั้ง การลดราคา ประ ชาสมัพนัธ ์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้น ตอ้งค านึงถึงใน
ระดบัตน้ ๆ เก่ียวกบัความเส่ียงของการท าธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรม  มีดว้ยกนัหลายประการ  ประการ
ส าคญัท่ีสุดของธุรกิจโรงแรมก่อนท่ีจะท าธุรกิจโรงแรมตอ้งจดัล  าดบัความส าคญัของความเส่ียงใน
การลงทุนของโรงแรมนั้นเป็นขั้นตอน อยา่งเช่น การตั้งรับความเส่ียงนั้นส าคญัท่ีสุด คือเรียงล าดบั
ความเส่ียงจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถก็หาวิธีการตั้งรับเหตุการณ์ต่างๆ
น้ีได ้คือติดตามสถานการณ์ต่างๆดงักล่าวขา้งตน้อยา่งใกลชิ้ด พยายามท่ีมองความเช่ือเหล่านั้น ตี
โจทยใ์หแ้ตกว่าความเส่ียงเหล่านั้นจะเป็นอยา่งไร ถา้สามารถคาดการณ์ความเส่ียงเหล่าน้ีได ้แกไ้ข
ได ้การบริหารจดัการโรงแรมก็เป็นเร่ืองรองลงมา ล  าดบัต่อไปก็เป็นการตั้งรับความเส่ียงทัว่ๆไป 
อยา่งเช่น ปัจจยัแรงงาน ปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น ก็เป็นหวัใจท่ีส าคญัและเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการตั้งรับความเส่ียงในการท าธุรกิจโรงแรม 

โดยผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง........ไดใ้หค้วามคิดเห็นท่ีน่าสนใจว่า “……..ในเร่ืองของ
โรงแรมเน่ีย ธุรกิจการท่องเท่ียวตอ้งยอมรับมนัในการรองรับความเส่ียงเน่ีย อยา่งจงัหวดักระบ่ีเป็น
การท่องเท่ียวแบบ seasonal มี peak season, high season มี low season ครับการบริหารจดัการของ
เรา ณ ตอนน้ี ก็คือว่า เช่ือว่าเม่ือก่อนเราตอ้งพ่ึงเฉพาะอนันั้น แต่คราวน้ีเราก็เจาะจงประเทศใน กลุ่ม
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ต่างๆของเราท่ีเคา้จะมาในช่วง low season นัน่คือการก ระจายความเส่ียงของเราออกไปครับ กลุ่ม
นกัท่องเท่ียว low season ท่ีจะมากลุ่มท่ีเยอะท่ีสุดท่ีม านะ คือ กลุ่มมาเลเซีย สิงคโ์ปร อินโดนีเซี ย 
โซนเอเชียท่ีเราจะท าตลาดแบบ short haul ครับ แบบ short haul คือ บินในระยะสั้น  ๆครับ คือกลุ่ม
พวกน้ีเคา้จะมาในช่วงของ low season ครับ ก็คือช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคม นะครับ……..” 

ผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง ........ ไดเ้นน้ไปในการตั้งรับความเส่ียงดา้นการท าตลาดท่ี
แตกต่างออกไป ซ่ึงเป็นแนวทางการตลาดท่ีน่าสนใจมากในช่วง low seasonนั้นก็จะมีกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั  ถือเป็นอีกวิธีการตั้งรับหน่ึงท่ีควรน าไปใชใ้น
การบริหารจดัการความเส่ียง  และอีกวิธีการท่ีน่าสนใจคือ โดย ผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง ........ ได้
อธิบายแนวทางการตั้งรับความเส่ียงไวว้่า “……..ดา้นภยัการเมือง ภยัจลาจล อยา่งกรณีล่าสุด ปี2554 
มีการติดต่อทาง Agency ว่าจงัหวดักระบ่ีอยูห่่างจากจงัหวดักรุงเทพ 900 กว่ากิโล และสามารถบิน
ตรงเขา้สู่จงัหวดักระบ่ีไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผา่นจงัหวดักรุงเทพหลบพ้ืนท่ีไม่มัน่ใจไป โชคดีการ
เดินทางท่ีกระบ่ีมีเขา้ไดห้ลายทาง ฟ้าท่ี 1 ลงท่ีสมุย จากสมุยเขา้กระบ่ี  ลงท่ีสิงคโปรเขา้กระบ่ี หรือ
ลงท่ีโกลาลมัเปอร์บินเขา้กระบ่ีไดเ้ช่นกนั ภยัธรรมชาติ  1) ใหค้วามรู้ลกูคา้ว่าเรามีความพร้อม 2)  มี
ศนูยเ์ตือนภยั 24 ชม. 3)  ถ่ายรูปใหดู้ว่ามีอุปกรณ์เอ้ืออ  านวยพร้อม มีหอเตือนภยั ทางโรงแรมมีคู่มือ
ความปลอดภยั มีป้ายใหช้ดัเจน  ขั้นตอนท่ี 1-10 คุณตอ้งท าอยา่งไร  พยายามช้ีแจงว่ามีกระบวนการ
ตั้งรับอยา่งไร การ PR ทาง internet เร่ืองน้ีทาง ททท. ท างานอยู ่ทนัทีท่ีมีข่าวกบัเมืองไทย ททท.ก็จะ 
PR ออกไป……..” วิธีน้ีก็สามารถสร้างความเขา้ใจใหก้บัลกูคา้ใหก้บัลกูคา้ไดอี้กทางหน่ึงเช่นกนั  

และเพ่ิมเติมอีกประเด็นท่ีน่าสนใจคือ “…….. จริงๆ เราตอ้งต่ืนตวัตลอดเวลา เราคิดว่า
ไม่เกิดปัญหาเลยไม่ได ้เราไม่รู้ว่าขา้งหนา้จะเกิดอะไรข้ึน ก็มีหลายเร่ืองท่ีเราตอ้งเตรียมการจดัการ
จดัการคนอะไรยงัน้ี ในช่วงเวลาท่ีมีทวัร์ ถึงแมม้นัจะไม่ไดท้ั้งปี มนัก็มีหนา้ High, Low อยู ่แลว้ก็
พนกังานท่ีมีอยูเ่น่ีย ก็คุยกนัว่าในช่วงของหนา้ High season อาจจะงานหนกัหน่อย ตอ้งช่วยกนัเต็มท่ี 
เราอาจจะไม่เพ่ิมคน ถา้ Low season เราตอ้งเล้ียงดู ดูแลกนั แต่รายไดอ้าจจะลดลงไป ถา้เรามาดู
ระหว่างเวลา ของ High กบั Low เน่ีย มนัต่างกนัมาก อยา่งของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาถา้เราท าไม่
สมบูรณ์ 100% เราตอ้งเพ่ิมคนอีกเท่าตวั ดงันั้นHigh season เน่ียเราไม่เพ่ิมคน โดยใชค้นท่ีมีอยูแ่ลว้
เน่ีย เพ่ิมเวลาการท างานข้ึน รักษาบุคลากรไว.้.......” จะเห็นไดช้ดัเจนว่า ผูบ้ริหารโรงแรมไดค้  านึงถึง
บุคลากรเป็นส าคญัดว้ย โดยดูแลพนกังานเปรียบเสมือนญาติพี่นอ้ง เพื่อสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีใน
องคก์ร 

ส าหรับภยัธรรมชาติความเส่ียงตรงน้ีบริหารจดัการไดไ้ม่เป็นปัญหา กระบวนการตรงน้ี
ภาครัฐตอ้งเป็นฝ่ายแกไ้ข และควบคุมดูแล โดยทางโรงแรมและรีสอร์ทมีการซอ้มแผนจากภยั
ธรรมชาติอยูแ่ลว้ ความเส่ียงดา้นโครงสร้าง ประเด็นทางดา้นการตลาด ก่อนสร้างโรงแรม ควร
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ชดัเจนว่าใครมาพกั ดูความตอ้งการพกัของลกูคา้ การออกแบบตอ้งรองรับลกูคา้ได ้บางกลุ่มอาจพกั
เป็นเดือน บางกลุ่มพกั 2- 3 คืน หอ้งพกัตอ้งมีความสะดวกสบายดีต่อลกูคา้ท่ีพกั   ซ่ึงถือเป็นวิธีการ
ตั้งรับในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  

4.1.3   มุมมองต่อปัจจยัความเส่ียงท่ีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทท่ีควรค านึงกบัใหค้วามส าคญั
ท่ีสุด  

ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 
23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลูทั้งปัจจยัภายนอกและ ปัจจยัภายในเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง โดยในเร่ืองปัจจยัความ
เส่ียงภายนอก ท่ีตอ้งค านึงถึง ท่ีสุดมี 3 ปัจจยั คือ ดา้นภั ยก่อการร้ายและดา้นภยัการเมือง ดา้นภยั
ธรรมชาติ และดา้นเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากเป็นปัจจยัความเส่ียงภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้ลย
จึงตอ้งมีวิธีการตั้งรับและฟ้ืนฟ ูส าหรับปัจจยัความเส่ียงภายในท่ีตอ้งค านึง ถึง คือเร่ืองของ คุณภาพ
บุคลากร การทุจริต สภาพโรงแรมแต่ทุกอยา่งท่ีกล่าวสามารถแกไ้ขไดท้ั้งนั้น จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
รองลงท่ีตอ้งหาแนวทางการบริหารจดัการ 

มุมมองผูบ้ริหารผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่า ปัจจยัภายในส่วนใหญ่สามารถ
ควบคุมดูแลและบริหารจดัการความเส่ียงได ้ แต่ปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมดูแลและบริหาร
จดัการได ้ทั้งในเร่ืองของความเส่ียงดา้นภยัการเมือง เร่ืองของความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจโลก เร่ืองของ
ความเส่ียงดา้นภยัทางสงัคม และก็เร่ืองของความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติ  ไม่สามารถควบคุมได้  แต่
ในขณะเดียวกนั ทางผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทุกฝ่ายต่างหาวิธีการลดความ
เส่ียงของปัจจยัภายนอกทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  เหมือนการมีระบบ
เตือนภยัหรือใหค้วามรู้นกัท่องเท่ียว หรือการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียว โดยมีรัฐบาลช่วย
สนบัสนุน และเป็นตวัแทนการประชาสมัพนัธ ์ 

โดย 3 ปัจจยัความเส่ียงภายนอกหลกั  ๆ องคป์ระกอบต่าง  ๆ เหล่านั้น ก็ควรน ามา
วิเคราะห์ ในแต่ละประเด็นแต่ละความเส่ียงว่าเกิดความเป็นไปไดข้องความเส่ียงตรงนั้นมีมากนอ้ย
แค่ไหน ส่วนปัจจยัภายในองคก์รโรงแรมก็เก่ียวกบัการบริหารจดัการในการท างานของพนั กงาน 
บุคลากรมีหลายฝ่าย  เพราะฉะนั้นควรสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี มีการตรวจสอบท่ีดี  และส าคญั
ท่ีสุดคือบุคลากร ตั้งแต่หวัหนา้แผนกจนถึงพนกังานฝ่ายต่าง  ๆ ตอ้งร่วมมือกนั ถา้ภายในองคก์รมี
การบริหารจดัการตามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้นั้น การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ส ามารถท่ีจะ
ลดความเส่ียงได ้อยา่งเร่ืองภายในองคก์รก็ถือเป็นเร่ืองรองมาจากความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก ควร
มีการบริหารจดัการตามระบบท่ีถกูตอ้ง 

ซ่ึงผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง ........ ไดพ้ดูถึงความเส่ี ยงท่ีตอ้งค านึงถึงโดยกล่าวว่า  
“……..คือ ความเส่ียงภายนอกบริหารจดัการไม่ไดน้ะ แต่ภายในผมพดูถึงภายในจงัหวดักระบ่ีเอง 
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ภายในโรงแรม เร่ิมภายในจงัหวดัก่อนนะ ในจงัหวดักระบ่ี เป้าหมายของโรงแรม กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ของจงัหวดักระบ่ี จะเป็นกลุ่มระดบับน ระดบัท่ีเรียกว่า Bบวก ข้ึนไป จะเห็นว่าชายหาดของกระบ่ี
เน่ียจะไม่มีเจสกี หรือ banana boat หรือเกา้อ้ีพกัอาบแดด แบบการท่องเท่ียวแบบบางแสนอยา่งเน้ีย 
เราจะไม่เห็นในกระบ่ี ตวัน้ีเน่ียมนัเป็นการก าหนดร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชนเมื่อ 20 ปีท่ีแลว้ 
โดยภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครับเป็นคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน เอ่อก็ยดึมาจนถึงทุกวนัน้ี เน่ียเป็นส่วนของการสร้าง brand image ของเรา เราเนน้
ในเร่ืองของการท่องเท่ียวหาดทางธรรมชาตินะครับ เอ่อ กลุ่มของนกัท่องเท่ียวท่ีระดบั B บวก ข้ึน
ไปก็ชอบแบบน่ีนะครับ ชอบแบบชายหาดธรรมชาติมากกว่า คือกลุ่ม B กลุ่ม High end  ชอบแบบ
ยงัง้ีถา้เราคุมได ้ถา้ต่อไปในอนาคตเรายงัเป็นกระบ่ีอยู ่เราไม่ไดเ้ปล่ียนเป็นพทัยาหรือบางแสนคือไม่
เปล่ียนเป็น อยา่งอ่าวนางเปล่ียนเป็นป่าตองอยา่งเน้ีย กลุ่ม High end ก็จะอยูก่บัเรา น่ีพดูถึง 
Destination กระบ่ีนะครับ อยา่งในตวัโรงแรมเน่ีย โรงแร ม ณ ปัจจุบนั อยา่งโรงแรมบูติค หรือ
โรงแรมท่ีมีดีไซน์ อยา่งโรงแรมท่ีมีสไตล ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมากข้ึนเฉพาะท่ีกระบ่ี เนน้ในเร่ืองน้ี
ดว้ย อยา่งพทัยาท่ีมีโรงแรมหอ้งเป็นพนัๆหอ้งเน่ีย อยา่งนั้นต่อไปในอนาคตจะไม่ค่อยไดเ้ห็นกนั
มากข้ึนครับ จะเป็นโรงแรมสไตลส์วยงาม หอ้งไม่เกิน 70 กว่าหอ้งอะไรยงัง้ีครับ ........ ” จะเห็นได้
ชดัว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาจงัหวดักระบ่ี เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบั คนละกลุ่มกบันกัท่องเท่ียว
ท่ีชอบไปพทัยา บางแสน ซ่ึงจงัหวดักระบ่ีนั้นมีจุดเด่นในดา้นความสวยงามของชายหาด น ้ าทะเลท่ี
สีสวยใส และท่ีส าคญัเป็นเมืองท่ีสงบจึงเป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ส่วนผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทแห่งหน่ึง ........ ไดเ้ห็น
ว่าปัจจยัภายนอกเป็นความเส่ียงท่ีตอ้งค านึงถึงมากท่ี สุด โดยกล่าวว่า  “……..มาจากปัจจยัภายนอก
มากกว่า คือ 2 รายการท่ีผมเน่ีย ไดก้ล่าวในขอ้ 2 อีกปัจจยัท่ีมีผลกระทบคือภาวะเศรษฐกิจของเคา้
เอง ซ่ึงตลาดยโุรปท่ีมี ปัญหาทางดา้นสกุลเงิน หรือประเทศ กรีซ หรื อบางประเทศท่ีเศรษฐกิจไม่
แน่นอน มนัก็เป็นเหตุผลท่ีท าใหล้กูคา้ประหยดัและตดัการเดินทางออก เพราะมองว่าฟุ่มเฟือยทั้งน้ี
ทางแก ้คือ สามารถเบ่ียงเบนไปเลือกตลาดท่ีมีความ มัน่คงมากข้ึน เช่นตลาดจีน ตลาดเอเชีย หรือ
ตลาดของอินเดีย ท่ีมาแรง กลุ่มอินเดียท่ีเขา้มาประเทศไทย ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการแต่งงาน
ส่วนภายในโรงแรมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน คือ เ ร่ืองของ บุคลากร เพราะบุคลากรดา้นโรงแรมหาย าก
เน่ืองจากว่า จงัหวดักระบ่ีถา้เทียบกบัจงัหวดัภูเก็ต การจา้ง ค่าจา้ง ของจงัหวดัภูเก็ตจะสูงกว่า ท าให้
เกิดการไหลของแรงงานออกไป ทั้งน้ีทั้งนั้นปัญหาแรงงานในอนาคตอาจจะไม่เกิด เพราะเน่ืองจาก
มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปิด ACE จะมีแรงงานจากต่างประเทศเขา้มาสามารถทดแทน
ได ้เพราะกลุ่มท่ีท ารีสอร์ทตอ้งมีความสามารถใน การใชภ้าษาต่างประเทศไดดี้นะครับ ฝึกเพ่ิมใน
ดา้นการบริการปรับปรุงในดา้นคาแรกเตอร์ก็สามารถรับเขา้มาท างานแทนกนัไดเ้ลยครับ ........ ” ซ่ึง
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ในความเห็นของผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทแห่ งหน่ึง ........นั้นได้
เห็นถึงปัจจยัความเส่ียงภายใน ถึงเร่ืองค่าแรง และแรงงานท่ีขาด แคลน โดยในลกัษณะของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทนั้น บุคลากรเป็นส่วนท่ีส าคญัมากเพราะเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการบริการใหล้กูคา้
ประทบัใจ ดงันั้นการหาแรงงานใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการและสามารถท างานไดอ้ยา่งมีสิทธิภาพ
ตรงกบัความตอ้งการของโรงแรมและรีสอร์ท 

ซ่ึงมุมมองในเร่ืองปัจจยัความเส่ียงท่ีตอ้งค านึงถึง โดย ผูบ้ริหารแต่ละท่านก็มองใน
มุมมองเดียวกนันัน่คือปัจจยัความเส่ียงภายนอกนั้นไม่สามารควบคุมได ้แต่ถา้เก่ียวกบัภยัธรรมชาติ
มีแผนป้องกนัภยั มีการซอ้มแผนเป็นประจ าต่อเน่ือง ปัจจยัภายนอกแกไ้ขล าบากมาก ตอ้งหาแผนท่ี
รองรับ ตอ้งมีการฝึกซอ้มแผน จะมีอะไรบา้งไม่สามารถคาดเดาได ้ เพราะมนัเกิดไม่แน่นอนการ
ส่ือสารท่ี ถกูตอ้งแม่นย  าตอ้งมี การซอ้มแผนรองรับไว ้ตอ้งเอาความ ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั
ส าหรับ สถานท่ีโรงแรมท่ี จะสร้าง ตอ้งศึกษาภูมิศาสตร์ก่อน ดูสภาพท่ีแทจ้ริ งก่อน ตอ้งดูเร่ือง
โครงสร้างมีภยัธรรมชาติจะแกไขอยา่งไร  สร้างโครงสร้างอยา่งไรถึงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

4.1.4   มุมมองต่อปัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือเป็นขอ้จ ากดัในการน าการจดัการความเส่ียงมาใชใ้น
องคก์ร 

ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 
23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลู มีมุมมองในดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุน คือ การตอ้งดูแลเอาใจใส่ รู้ถึงปัญหาท่ี
แทจ้ริงและตอ้งการการสนบัสนุนจากรัฐบาล ปัจจยัท่ีสนบัสนุนหลกัๆ ก็มาจากรัฐบาล เช่น ในยาม
ท่ีเกิดสภาวะท่ีท าใหไ้ม่มีรายได ้ การลดค่าภาษีต่างๆ สามารถท าใหโ้รงแรมยงัคงอยูไ่ด ้หรือ การ
ช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายไปไดจ้  านวนมาก 

ส่วนขอ้จ ากดั อาจจะเป็นเร่ืองเงินทุนในการฟ้ืนฟ ูกรณีเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายจุนท า
ใหโ้รงแรมเกิดความเสียหาย ในกรณีท่ีเกิดสึนามินั้น โรงแรมและรีส อร์ทเสียหายกว่าจะไดรั้บการ
ดูแลหรือช่วยในเร่ืองการฟ้ืนฟ ูก็มีความล่าชา้มาก มีการเกิดพาย ุตอ้งใชเ้งินจ านวนมากในการ
ปรับปรุง  ซ่ึงเมื่อใชเ้งินท าใหข้าดงบประมาณหมุนเวียนในธุรกิจ ท าใหเ้กิดความเส่ียงเร่ืองการเงิน
ได ้ส่ิงท่ีสนบัสนุนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในองคก์รเป็นส่ิงท่ีไม่ยาก เหตุท่ีไม่ยากข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารโรงแรมควรมีเทคนิคต่างๆในการบริหารโรงแรม ซ่ึงจริงๆแลว้ไม่มีสูตรตายตวั โดย
สามารถท่ีจะออกแบบการบริหารภายในองคก์รใหเ้ขา้ในรูปแบบของโรงแรมและรีสอร์ทใหม้ี
เป้าหมายชดัเจน ถา้ท าไดต้ามแนวทางน้ี เร่ืองท่ีคิดว่าเป็นความเส่ียงขององคก์รก็สามารถลดปัญหา
ต่างๆลงไดม้ากและแกไ้ขได ้

โดยผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง ........ ไดแ้นะน าแนว ทางของขอ้น้ีไดอ้ยา่งน่าสนใจว่า
“……..ผมดูว่าปัจจยัความเส่ียงนั้น เส่ียงในเร่ืองอะไรบา้งนะครับ  เช่น ภายในองคก์รตอ้งท างาน
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เป็นทีมเวิร์ค การท่ีเราก  าหนดเป้าหมายไว ้เดินไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในองคก์รนั้น อยา่ง input เน่ียเขา้มาในเร่ืองของแรงงาน เร่ืองของทุนต่างๆ เร่ืองของคน
ต่าง ๆ ในเร่ืองของกระบวนกา รบริหารจดัการ  ในเร่ืองของบริหารคน การบริหารงานต่าง  ๆ ให้
ด  าเนินไปในแนวทางเดียวกนัไดน้ะครับ ปัจจยัสนบัสนุน คือ รัฐบาลท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็ว 
และทางส่ือตอ้งใหค้วามชดัเจน อีกดา้นคือเร่ืองของ  media ภาพท่ีเป็นความจริง เอ่อ เช่นน ้ าท่วมท่ี
กรุงเทพฯ แต่ใหดู้ภาพเก่า แค่แ วบเดียวส่งผลใหไ้ม่มีลกูคา้มาเลย ตรงนั้นน ้ าท่วม ท่ี สนามบินปิด  
ภาพออกมาซ ้าๆ ตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งมีภาพอพัเดตต่อสถานการณ์ดว้ยครับ........” 

ส าหรับผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง........ท่านได้ใหค้วามเห็นท่ีน่ าสนใจในเร่ืองของการ
เพ่ิมค่าแรง ของรัฐบาลปัจจุบนั ท่ีก  าลั งส่งผลกระทบโดยตรง ต่อผูบ้ริหาร  ผูป้ระกอบการ ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ในขณะน้ีรวมไปถึงธุรกิจอ่ืนดว้ยว่า “……..ขอ้จ ากดัส าคญัมากๆเลยตอนน้ีคือ 
ประเด็นท่ีส าคญัเลยก็คือ เร่ืองของค่าแรงขั้นต ่าท่ีรัฐบาลก าหนดไวก้็คือ หา้มต ่ากว่า 300 เน่ียนะครับ 
ท่ีทุกจงัหวดัจะตอ้งท าตาม ซ่ึงตวัเน่ียเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก อยา่งมองยอ้นกลบัไปกระบ่ีเป็นจงัหวดั
ท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมามาก  ๆ ดงันั้นเน่ียการบริการท่ีมาจากคน ทั้งน้ีเราก็ตอ้ง need คน เราจะเอา
เคร่ืองจกัรมาแทนไม่ได ้เร่ืองของการ  service นะครับ พอค่าแรงเร่ิมปรับเป็น 300 บาท 
ผูป้ระกอบการตอ้งปรับในเร่ืองของ cost ท่ีเพ่ิมข้ึน 63 % เฉพาะเร่ืองค่าแรง ไม่ นบัรวมเร่ืองของค่า
น ้ ามนันะครับ โดยท่ีรัฐบาลไม่มีปัจจยัสนบัสนุนหรือ support ภาคเอกชนสกัเท่าไหร่เลย น่ีก็เป็น
ปัญหาของผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดักระบ่ีขณะน้ี คือพนกังานท่ีใชแ้รงงานเน่ียพอปรับ ข้ึน 
300 จาก 100 กว่าบาท มนัปรับอยา่งมากเกินไป  แต่ว่าเคา้ยงัคงท างาน เรียกว่าผลของงานไม่ได้
เพ่ิมข้ึน แต่ตน้ทุนของผูป้ระกอบการไดเ้พ่ิมข้ึนไปแลว้ โดยท่ีผลของงานของเคา้ไม่ไดเ้พิ่มข้ึนอะไร 
ประเด็นก็คือว่า ผมว่าโรงแรมแบบ SME เน่ียจะอยูไ่ม่ได ้ในท่ีสุดแลว้จะอยูไ่ม่ไดแ้น่นอน น่ีคือ
ประเด็นความเส่ียงท่ีอ่อนไหวม าก การเมืองของเราเน่ียน่ีดีว่าก  าหนดแค่ 300 ไม่ก  าหนด 500 ถา้
ต่อไปมีพรรคการเมืองท่ีเห็นว่าค่าครองชีพต ่าเพ่ิมเป็น 500 แลว้ผูป้ระกอบการจะท ายงัไง ถา้มี พรรค
การเมืองท่ีหาเสียงแบบเน่ีย........” 

การท่ีตน้ทุนสูงข้ึนนั้นท าใหโ้รงแรมและรีสอร์ทบางท่ีอยูไ่ม่ได ้ อาจตอ้งปิ ดตวัลง 
หรือไม่ก็หานายทุนมาถือหุน้ใหม่  เพ่ือใหธุ้รกิจนั้นอยูร่อด  บางโรงแรมและรีสอร์ทก็ปลดพนกังาน
ออก ซ่ึงก็แลว้แต่ว่าโรงแรมและรีสอร์ทแต่ละท่ีจะ มีการบริหารจดัการอยา่งไรต่อไป โดยทั้งน้ีก็ตอ้ง
มีรัฐบาลมาช่วยดูแลสนบัสนุนในเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั 

4.1.5   มุมมองต่อความเส่ียงท่ีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทก าลงัเผชิญ 
ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 

23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลูมีมุมองว่า ทุกปีมีการก่อการร้าย ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาท าใหเ้กิดการชะลอตวัใน
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การเขา้พกัทั้งส้ิน ล่าสุดนโยบาย 300 บาท ของรัฐบาลกลบัท าใหโ้รงแรมตอ้งมีตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
อีก ทั้งๆท่ีรายไดล้ดนอ้ยลง ซ่ึงเป็นความเส่ียงขนาดใหญ่ทั้งส้ิน   

ในปี 2007      มีภยัการเมือง 
ในปี 2008      มีภยัเส้ือเหลือง-เส้ือแดง  ท่ีสนามบิน 
ในปี 2009      มีภยัการเมือง   เศรษฐกิจ 
ในปี 2010      มีภยัการเมือง 
ในปี 2011      มีอุทกภยัน ้ าท่วม 
ความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีท่ี พบอยูใ่นปัจจุบนัก็มีดว้ยกนั 3 

ประการ 
ประการท่ี 1 เก่ียวกบัความเส่ียงทางดา้นการเมือง ความไม่มัน่คงทางการเมือง น ามาซ่ึง

ความเส่ียงมหาศาลกบัการธุรกิจโรงแรม เพราะไม่สามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัชาวต่างชาติ
ไดอ้ยา่งคงเสน้คงวา ไม่สามารถท่ีจะคาดเดาได ้อยูท่ี่จะวิเคราะห์ ว่าความมัน่คงทางการเมืองมีมาก
นอ้ยแค่ไหน 

ประการท่ี 2 ภยัธรรมชาติอยา่งเช่น สึนามิ น ้ าท่วมฝนตกไม่เป็นฤดูซ่ึงเกิดจากภาวะโลก
ร้อนอนัน้ีเป็นปัจจยัความเส่ียงไม่สามารถคาดเดาได ้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้  ฉะนั้นโรง แรมใน
จงัหวดักระบ่ีก็ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารว่าจะคาดการหรือตั้งรับความเส่ียงจากภยัธรรมชาติอยา่งไร                                                                                                                                  

ประการท่ี 3 เป็นความเส่ียงเร่ืองเศรษฐกิจโลก ตวัอยา่งเช่น  อเมริกา ยโุรป ยโุรปซ่ึงมี
กลุ่มประเทศถึง 17 ประเทศ ก  าลงัเจอกบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งรุนแรงถึงกบัถดถอย ไม่เติบโต
เลย เท่าๆกับว่าภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยขณะน้ีส่งผลท าใหก้ารเดินทาง ของนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม
เศรษฐกิจเหล่าน้ีมีผลกระทบยาวนาน 

ผูว้ิจยัไดท้ราบมาว่า มีการเปิดสมาคมอาเซียน มีการเปิดเสรีดา้นการบริการ แรงงานเป็น
แค่ส่วนหน่ึง การลงทุนท่ีจะมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนดว้ยกนั มีการหลัง่ไหล ของทุน เม่ือก่อน
บริษทัต่างชาติมาถือหุน้ 49 % แต่ว่าของประเทศไทยก็ยงัเป็นผูถื้อหุน้มากกว่า 51 % แต่ว่าพอมาเป็น
ประชาคมอาเซียนบริษทัต่างชาติก็จะถือหุน้เป็น 70% เพราะฉะนั้นความคล่องตวัท่ีเคา้มาถือหุน้ของ
ประเทศไทยซ่ึงถือเป็นขอ้จ ากดัอยา่งหน่ึงในการท าธุรกิจโรงแรม 

ซ่ึงผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทแห่งหน่ึง ........ ไดใ้หค้  า
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ในขอ้น้ีว่า “........ ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยั ท่ีเราควบคุมไม่ได้ อีกส่วน
หน่ึงก็คือ ในเร่ืองของการแข่งขนัสูงข้ึน เช่ น กระบ่ีมีการเติ บโตอยา่งรวดเร็ว โรงแรมต่างๆก็เกิด
ข้ึนมามาก ในเร่ืองแรงงานก็มีการแยง่แรงงาน พนกังานต่างๆ แรงงานในภาคโรงแรมไม่พอ เม่ือ
จ านวน demand เพ่ิมข้ึน มนัเหมือนกบั over supply คือ ปริมาณต้ องการขายน่ีมากกว่าตอ้งการซ้ือ
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ส่วนหน่ึงท่ียงัเป็นปัญหาก็คือ คนท่ีมากระบ่ีน่ีรู้สึกคือ สินคา้แพง แพงประมาณ เกือบ 60% cost ของ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินซ่ึงมนัแพงมาก มี แค่ 2 บริษทั คือ สายการบินไทย และ แอร์เอเซีย ซ่ึงมนัผกูขาด 
ถา้เปรียบเทียบตน้ทุนเดียวกนั ในกลุ่มอนัดามนั เช่น จงัหวดัภูเก็ต ก็ยงัเป็นตน้ทุนท่ีสูงกว่าจงัหวดั
อ่ืนๆ ท่ีเคา้มี สายการบิน low cost เขา้มาครับ ........ ” น่ีถือเป็นปัญหาท่ีจงัหวดักระบ่ีก  าลงัเผชิญอยู ่ 
เพราะราคาสินคา้ หรืออาหารท่ีจงัหวดักระบ่ีนั้นค่อนขา้งสูง นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดักระบ่ี
นั้นตอ้งมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ท าใหไ้ม่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวอีกกลุ่มหน่ึง  ท่ีมีขอ้จ  ากดัใน
เร่ืองของค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 

และผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทแห่งหน่ึง........มีมุมมอง
ในเร่ืองของการเดินทางมาจงัหวดักระบ่ีว่า “……..ถา้เรามองในระยะใกลเ้น่ีย เหมือน อยา่งใน ปีน้ี
การเมืองก็เร่ิมน่ิง เหมือนกบัภยัธรรมชาติก็ไม่มาก อยา่งฝนฤดูกาลเปล่ียนเรามอง ว่าแร้งนอ้ยมีฝน
เยอะ แต่ถา้มองจริงๆไม่มีผล แต่เร่ืองของธรรมชาติ ไม่มีผลเลย แต่ว่าการเมืองน่ิงขนาดน้ีเน่ีย 
นกัท่องเท่ียวท่ีน่ีก็มากข้ึน ผมเช่ือนะถา้ไม่มีเหตุการณ์เร่ืองการเมือง เร่ืองอะไรเขา้มาเน่ีย ฤดู กาล
ต่อไปในระยะใกลเ้น่ียลกูคา้เพ่ิมข้ึน ปัจจยัรองรับของเราท่ีมีอยูย่งันอ้ย ถา้เปรียบเทียบกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนนะ เร่ืองสนามบิน เร่ืองท่ีเป็นปัญหา ยงันอ้ยอยูท่ี่จะเขา้มาในกระบ่ี บาง season เน่ีย 
เคร่ืองบินจะเต็ม จองล่วงหนา้ 1 สปัดาห์ เน่ียอยา่หวงัว่าจะมี เพ ราะเต็มแลว้ เร่ืองของช่องทางท่ี
นกัท่องเท่ียวจะเขา้มาตอ้งเพ่ิมข้ึน เท่ียวบินตอ้งเพ่ิมข้ึน ก็ยงัเปรียบเทียบจงัหวดัใกลเ้คียงไม่ไดท่ี้จริง 
เราเน่ียไดน้กัท่องเท่ียวจากจงัหวดัใกลเ้คียง บินภูเก็ตไม่ไดก้็ลงกระบ่ี บางทีก็มาทางรถ ทางเรือก็
หลายช่องทางท่ีเขา้มา แต่ว่าถา้ถามนกัท่องเท่ียวจริงๆเน่ีย ในเร่ืองการเดินทางทางรถท่ีใชเ้วลานาน 2 
ชม. คร่ึง จากภูเก็ต ไม่มีใครตอ้งการ แลว้ก็มีความเส่ียงในการเดินทางตรงนั้น........”  

เพราะฉะนั้น ทั้งในเร่ืองปัญหาของการเดินทางและ ในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีสูง เป็นตวั
แปรส าคญัท่ีท าให ้ จงัหวดักระบ่ีจากท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวมามากมาย อาจท าใหน้กัท่องเ ท่ียวเปล่ียน
เสน้ทางการเดินทางไปจงัหวดัอื่นๆใกลเ้คียงแทน  ดงันั้นทั้งผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการ กบั
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการท่องเท่ียวนั้น  ตอ้งหาแนวทางและร่วมมือกนัแกไ้ขต่อไป 

4.1.6   วิธีและกระบวนการในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 

23ท่าน ท่ีใหข้อ้มลูมีความคิดเห็นตรงกนัในเร่ืองของการท าประกนัภยั  โดยธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ทจงัหวดักระบ่ี มีการท าประกนัภยัทั้งในส่วนของส่ิงปลกูสร้าง และทรัพยสิ์นต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ตวันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีการท าประกนัภยัอยูแ่ลว้ และการด าเนินการในการ
บริหารจดัการความเส่ียงก็ด  าเนินการเชิงรุกทั้งหมด โดยเนน้ท่ีการท าการตลาดในช่องทางต่าง ๆ เขา้
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หาลกูคา้ มีการออกบูทตามงานท่องเท่ียวต่าง ๆ และมีการเปล่ียนตลาดจากโซนยโุรป ไปโซนเอเชีย 
โดยเฉพาะประเทศจีน  ท่ีนกัท่องเท่ียวในขณะน้ีเป็นท่ีตอ้งการ ของกลุ่มทวัร์ โรงแรมและรีสอร์ท  

ท่ีส าคญัด าเนินการควบคู่กนัไป 3 ระบบ ในเร่ืองของ ตวัอาคาร ตวัประกนัธุรกิจต่างๆ 
ประกนัภยั ในเร่ืองของการบริหารจดัการต่าง  ๆ เนน้ไปท าตลาดในเชิงรุกทั้งในต่างประเทศ และ
ภายในประเทศ เช่ือมโยงและหาตลาดใหม่  ๆ เขา้มาแทน การท าประกนั พวกตูเ้ซฟ การเก็บของตู ้
นิรภยั ทรัพยสิ์นของลกูคา้ตอ้งปลอดภยั  เป็นหวัใจส าคญัเลยในดา้นความปลอดภยั ตูนิ้รภยั ทุก
โรงแรมส่วนใหญ่ตอ้งมีส าคญัมาก เป็นการปกป้องทรัพยสิ์นของลกูคา้  ตอ้งเก็บขา้วของมีค่า น่ีคือ
ความปลอดภยัของโรงแรม มีเคร่ืองมือดบัเพลิง มีการป้องกนัอคัคีภยั  ดา้นผูบ้ริหารโรงแรมแห่ง
หน่ึง........ไดอ้ธิบายความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภยัในทรัพยสิ์นและชีวิตขอ งพนกังาน
และนกัท่องเท่ียวไวว้่า “……..จริงๆ ทุกอยา่งเน่ียมีประกนัหมดแลว้ อยา่งประกนัทรัพยสิ์น ส่วน
ของพนกังานก็เป็นประกนัสงัคมท่ีเราดูแลเร่ืองเจ็บไขไ้ดป่้วย เร่ืองรักษาพยาบาลแลว้ก็สินทรัพยท่ี์
เรามีทุกอยา่งก็ท าประกนัหมด ก็นกัท่องเท่ียวท่ีมาก็มีประกนัอยู ่ต่อหั วละ 1 ลา้น ถา้เป็น
นกัท่องเท่ียวนะ ถา้เกิดกรณีเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล 1 แสน กรณีมีอุบติัเหตุ ก็คุม้ครองอยู ่ดว้ย
ครับ อยา่งเหตุการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวเสียชีวิต ตอ้งช่วยดูแลนกัท่องเท่ียวท่ีประสบภยั อ  านวยความ
สะดวก โดยการจองสายการบินเพื่อมีน าศพของนกัท่องเท่ียวกลั บบา้นและใหข้อ้เท็จจริง กบัความ
ช่วยเหลือทุกอยา่ง ผูท่ี้อยูใ่นท่ีเกิดเหตุ  ช่วยประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตอ้งดูแลถึง
ความรู้สึกของนกัท่องเท่ียว มองภาพถึง 180 องศา ช่วยกนัและท าได้ ........ ” และไดข้ยายความ
เพ่ิมเติมในเร่ืองของ การท าการตลาดไวว้่า “……..คือเร่ืองของโรงแรมเน่ีย เทคนิคในเร่ืองโรงแรม
มนัไม่ไดย้ากซบัซอ้นมากนะครับ อยา่งท่ีผมเรียนใหท้ราบในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงเน่ีย
ของโรงแรม ดูว่ากลุ่มตลาดไหนเคา้จะมานะครับ ฉะนั้นการท่ีเรายดึตลาด วางตลาดไวม้ากเกินไป
โดยท่ีไม่ท าตลาดอ่ืนๆเพ่ิมเติม ไวเ้ลยเน่ียเป็นความเส่ียงนะครับ ของกระบ่ีเรา กลุ่มหลกัเลยเน่ีย กลุ่ม
สแกนดิเนเวีย แต่ถา้เรายดึกลุ่มสแกนไปตลอดเลยเน่ียเราคงไม่ได ้เพราะถา้เกิดอะไรกบัสแกนเน่ีย 
เอ่อ การท่องเท่ียวของกระบ่ีก็ Stop เลย ฉะนั้นการกระจายความเส่ียงของการตลาดเน่ียเราก็จะไปท า
ตลาดของประเทศท่ีอ่ืนๆ บา้ง แต่ก็จะเลือกวฒันธรรมท่ีใกลเ้คียงกนั ยกตวัอยา่งเช่น High กบั Low 
เน่ีย อยา่งช่วง Low เน่ียก็ท าการตลาดท่ีหนกัหน่อย ส่วนช่วง High น่ีกลุ่มไหนมาเสริมบา้ง ก็หา
ประเทศวฒันธรรมอ่ืนเขา้มาเสริมอะไรแบบน้ีครับ ท าตลาดแบบน้ี ส่วนการบริหารจดัการโรงแรม
เป็นเทคนิคเฉพาะตวัของแต่ละคน เร่ืองของโรงแรม ท่ีพกัเน่ียเร่ืองของ service ตอ้งมาอนัดบัหน่ึง 
แต่ตอนน้ีเน่ีย เวบ็ไซดต่์างๆนะครับ เอ่ออยา่งเวบ็ไซด ์Agoda ก็ดี จะมี review จะมีตวับอกว่าสมมุติ
เราไม่เคยไปพกัโรงแรมนั้นเลยอยากไปพกัท่ีกระบ่ี ผมอยูท่ี่ประเทศอะไรสกัประเทศหน่ึงน่ีแห ละ 
อยา่งเช่นเราดูว่าโรงแรมไหนน่าพกัเน่ีย ผมก็จะเขา้ไปเวบ็ไซตท่ี์คนมาพกัแลว้ก็เขียน  comment  
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ครับน่ีก็เป็นโรงแรมต่างๆ ท่ีท า service เอาไว ้โรงแรมไหนท่ี service ไม่ดี ก็เตรียมปิดตวัลงไดเ้ลย
นะครับ ส่ืออินเตอร์เน็ตก็มีผลมากพอสมควรครับ........” 

จะเห็นไดว้่าการท าประกนัภยัความเส่ียงของโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีส่วนมาก
จะมีการท าประกนัภยัครอบคลุมทุกดา้น ถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงส่วนหน่ึง ถา้มีเร่ืองเฉพาะ
ดา้นข้ึนมาสามารถท่ีจะลดความเส่ียงลงไปไดค่้อนขา้งสูง เหมือนกบักระบวนการบริหารจดัการท่ี
กล่าวขา้ง ตน้ก็สามารถลดความเส่ียงได ้ การจดัการทุกดา้น ด าเนินการเชิงรุก เขา้หาลกูคา้ท า
การตลาดเพ่ือเขา้หากลุ่มลกูคา้อ่ืนๆ  เพื่อเป็นการรองรับความ เส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
จงัหวดักระบ่ี 

4.1.7   แนวทางในการจดัการความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสีย หรื อ เพ่ิมมลูค่าใหก้บั ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท 

ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 
23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลู ว่าโดยส่วนมากโรงแรมในจงัหวดักระบ่ีก็เขา้ใจในเร่ืองเหล่าน้ีในการบริหาร
จดัการความเส่ียง อยา่งเช่น การประหยดัค่าใชจ่้าย ในการบริหารการโรงแรมมีค่าใชจ่้ายในโรงแรม
ค่อยขา้งสูง ฉะนั้นทุกส่วน ทุกแผนกในการบริหารจดัการนั้นท าอยา่งไรจึงจะลดตน้ทุนท่ีสามารถ 
ลดความเส่ียงไดด้ว้ย และในขณะเดียวกนัท าท าอยา่งไรเพ่ือเพิ่มรายได ้รายรับใหก้บัโรงแรม ซ่ึงตรง
น้ีปกติผูบ้ริหารโรงแรมตอ้งมีมุมมองในการบริหารจดัการอยู่ แลว้ในการท าการตลาดต่างๆ ไม่ว่า
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ถา้ขาดการเขา้ถึงลกูคา้ในกลุ่มต่างๆ ท่ีมีหลากหลายในขณะน้ีไม่ว่า
การใชส่ื้อการออกงานท่องเท่ียวต่างๆ การออกบูทขายหอ้งพกั ส่วนมากทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมใหโ้รงแรม ก็เป็นการลดความเส่ียงในเร่ืองตน้ทุนได ้ทั้งเร่ืองการประชาสมัพนัธ ์การ
โฆษณา ควรท าการตลาด วิธีการขายก็อาจผา่นช่องทางทางอินเตอร์เน็ต ทางโรงแรมควรสร้างกลุ่ม 
network ข้ึนมาท าใหท้างโรงแรมและรีสอร์ทสามารถลดค่าใชจ่้ายตรงน้ีได ้ควรมีเคร่ืองมือส่ือสารท่ี
ทนัสมยั เชิงรุกในส่วนตลาดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ลกูคา้กลุ่มไหนเป็นหลกั 

ส าหรับในขอ้น้ีผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง ........ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั เร่ืองน้ีว่า
“…….ก็คือ service ถา้พดูถึงในเร่ืองของโรงแรมนะ เป็นการ service ท่ีดีท่ีสุดก็คือความประทบัใจ
นะครับ เหมือนกบัการสร้ างความสมัพนัธท่ี์ดีใหก้บัลกูคา้ ในดว้ยวิธีการใดก็แลว้แต่ อยา่งแขก 
return มาเน่ีย ท่ีกลบัมาโรงแรม ถา้โรงแรมไหนแขกไม่ return กลบัมาเน่ียเตรียมตวัปิดลงไดเ้ลยครับ 
คือว่าคุณท าโรงแรมไม่ได ้ท่ีส าคญัคือความพึงพอใจ เพื่อรักษาความพอใจของลกูคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด
นะครับ การจดัการความเส่ียงผู ้ บริหารโรงแรมตอ้งมองภาพรวมก่อนว่ามีก่ีประเภท มีก่ีล  าดบัตอ้ง
จดัการตามล าดบั ทุกคน บุคลากรตอ้งมีส่วนร่วมช่วยกนั ลกูคา้ท่ีมาตอ้งใหรั้บทราบดว้ย ส่ิงแวดลอ้ม
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ควรช่วยกนัรักษา เช่น ถา้ใชแ้ลว้ไม่สกปรกควรใชอี้ก ควรบอกนกัท่องเท่ียว และสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ท่ีมาพกั........” 

ดงันั้นสรุปไดว้่า คนในองคก์ารตอ้งมีความรู้ทุกดา้ น “……..อยา่งในเร่ืองของภยั
ธรรมชาติถา้มีเหตุการณ์เกิดข้ึน ตอ้งมีวิธีคิดท่ีว่าตอ้งเตรียมอยา่งไร อยา่งเร่ืองของการเมืองตอ้งตอบ
ค าถามนกัท่องเท่ียวอยา่งไร ตอ้งดูแลนกัท่องเท่ียวอยา่งไร  ในกรณีท่ีเคยปิดสนามบินสุวรรณภูมิ 
สนามบินกระบ่ีปิด แต่ทุกคนในองคก์รตอ้งรู้ว่าช่องทางท่ีใหน้กัท่องเท่ียวหาทางเขา้มาได ้ตอ้ง
เดินทางมาไดย้งัไง หรือหาทางออก ทุกคนตอ้งรู้เร่ืองการเดินทางการเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือการหนีภยั
ทางฉุกเฉินทุกคนตอ้งเตือนภยัตอ้งทราบ แลว้ก็พนั กงานในบริษทัตอ้งรู้ ตอ้งประชุม เหมือน
เหตุการณ์ท่ีปิดสนามบินตอ้งส่งนกัท่องเท่ียวออกนอกประเทศ โดยการท่องเท่ียวของมาเลเซีย 
เพราะเราท าการท่องเท่ียวตอ้งมี connection รอบดา้น ตอ้งช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวไดใ้หเ้คา้ปลอดภยั  
และเคา้จะมีความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการเราอีกคร้ังการ การ fix cost ต่างๆท่ีบริหารจดัการ 
คือ ท่ีใหธุ้รกิจอยูไ่ด ้คือหารายไดเ้พ่ิม และลดค่ าใชจ่้าย เช่น ค่าไฟ ค่าน ้ าประปา ค่าบริหารจดัการ
ต่างๆ ตรงน้ีเราสามารถลดได ้ถา้ลดไดม้ากจะช่วยในส่วนของเร่ืองค่าใชจ่้าย ขณะเดียวกนัในการท า
ตลาดเพ่ิมก็จะเป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รได ้เช่น การขายแพกเกต ทวัร์ หอ้งพกัครับ........”
ผูบ้ริหารโรงแรมท่านน้ีไดก้ล่าวเสริม 

และการเพ่ิมมลูค่าใหก้บัโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีนั้นผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง
........ไดแ้นะน าแนวคิดดีๆในการสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ว่า “……..อนัดบัแรกการตลาด
ส าคญั  การท าโปรโมชัน่โรงแรม ว่าเรามีอะไรท่ีเรา service เคา้  เช่น พกัก่ีคืน แถมก่ีคืน อาหารเชา้มี
ใหอ้ะไรบา้ง อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว เช่น นอน 10 คืน แถม 1 คืน ลดเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ 
แจง้ใหล้กูคา้ทราบ ตวัอยา่งเช่น ราคาหอ้ง 1,100 บาท หรือ 1,500 บาท ถา้คุณนอน 10 คืน ลดเหลือ 
1,300 หรือ ลด 200 อะไรแบบน้ีค่ะ เป็นนโยบายเชิงการตลาด ลกูคา้จะชอบมาก อยา่งท่ีน่ีเคา้ก็จะท า
กนั เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง อีกอยา่งหน่ึงการ happy birth day ลกูคา้ในวนัท่ีตรงกบัวนัเกิดเคา้ น่ี
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหล้กูคา้กลบัมาพกักบัเราอีกคร้ัง เคา้ประทบัใจมาก  ๆ เราดูใน Passport เคา้ได ้ถา้
เคา้มาอยูต่รงกบัช่วงนั้นกบัเรา เราใหอ้ะไรเคา้บา้ง บางทีเป็น card อวยพร 1 ใบ หรือ เล้ียงอาหารเคา้ 
1 ม้ือ น่ีเป็นส่ิงท่ีเราท าเป็นประจ า  ถา้มีแขกท่ีเขา้มาพกัแลว้ตรงกบัวนัเกิด และท่ีส าคญัท าใหเ้คา้
กลบัมาพกักลบัเราอีก  น่ีเป็นท่ีเราภูมิใจมาก และตวัแขกเองก็ประทบัใจเช่นกนันะ........” 

ดงันั้นทางโรงแรมและรีสอร์ท  ตอ้งสร้างความมัน่ใจและความ เช่ือมัน่ใหก้บั
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการ อีกอยา่งควรเพ่ิมการจดังานภายในโรงแรม หรือรับจดังานภายนอก
เพื่อท่ีจะเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างมลูค่าใหก้บัโรงแรมเช่นกนั หรือมีการแลกเปล่ียน
นกัท่องเท่ียวต่างภาค เช่น อีสาน มาเท่ียวทะเล สลบักนั และการตลาดนั้นถือว่าส าคญัท่ีสุด  เป็นตวั
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แปรหลกั และอีกเร่ืองก็คือ ดา้นไฟแนนซ ์แจง้ใหธ้นาคารลดดอกเบ้ีย ช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ความ
เส่ียงต่างๆ 

4.1.8   วิธีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการป้องกนัดูแลทรัพยสิ์น ของธุรกิจโรงแรม 
และรีสอร์ท 

ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 
23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลู มีความเห็นในเร่ืองน้ีนัน่ก็คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการช่วยดูแลรักษาความปลอดภยั 
ส่วนใหญ่ทุกโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดักระบ่ีนั้น  มีการใช ้CCTV ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มลูไป
ยงัสถานีต ารวจไดเ้ลย  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผดิปกติข้ึน หรือการติดกลอ้งวงจรปิดไวใ้นทุกส่วน
ของโรงแรม เวน้แต่ส่วนท่ีเป็น ส่วนตวั เช่น บริเวณ สระว่ายน ้ า  หอ้งพกั และหอ้งสปา เป็นตน้ ท่ี
ส าคญัตอ้งมี ยามรักษาความปลอดภยั ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นมีอยูแ่ลว้ทุกโรงแรมและรีสอร์ท เพ่ือ ให้
นกัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยั ในส่วนระบบความปลอดภยัในดา้นภยัธรรมชาติ ทางโรงแรมรีสอร์ทก็
ไดมี้การรับมือ โดยการตั้งศนูยรั์กษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว รวมไปถึงป้ายเตือนเขต
อนัตรายต่าง  ๆ และ หอเตือนภั ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหว ซ่ึงในเร่ืองน้ีนั้นมีผูบ้ริหา รและ
ผูป้ระกอบการ ใหค้วามเห็นท่ีตรงกนัในเร่ืองน้ี 

โดยผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทแห่งหน่ึง ........ ไดใ้ห้
ความคิดเห็นว่า “........ก็ในส่วนของโรงแรมเน่ีย travel agency ท่ีเคา้ส่งมาฝร่ังส่วนใหญ่เคา้จะมีการ
ท า  insurance อยูแ่ลว้ insurance ในเร่ืองของสุขภาพอะไรต่าง  ๆโรงแรมต่างๆเน่ียเคา้มีเร่ืองของ
ความปลอดภยัอะไรต่างๆอยูแ่ลว้ เป็นเร่ืองปกติอยูแ่ลว้ครับ ส่วนในดา้นของการ train คนเน่ีย ใน
เร่ืองของการ train พนกังานต่างๆเน่ีย เป็นเร่ืองท่ีโรงแรมตอ้ง concern ใหม้าก คือในส่วนของ
โรงแรมดูแลป้องกนัความเส่ียงของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมไม่ว่ากลอ้งวงจรปิด CCTV เอ่อหรือยามดูแล
รักษาความเรียบร้อยในเร่ืองทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวเป็นส่วนส าคญั กรณีท่ีของหาย เราตอ้งดูแล
รับผดิชอบตามกระบวนการ พาเคา้ไปแจง้ต ารวจ ปกตินกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาก็มีการประกนัทรัพยสิ์น
อยูแ่ลว้ ไม่ว่าเป็นกลอ้งถ่ายรูป นกัท่องเท่ียวจะท าประกนัไวก่้อนการเดินทางส่วนมากถา้เราไดแ้จง้
ความหรือว่าเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเน่ีย ก็แบ่งเบาภาระตรงน้ีได.้....... ” 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาประเทศไทยนั้นหรือไปประเทศอ่ืนๆ  ทุกคนมีการ
ท าประกนัไวอ้ยูแ่ลว้ในเร่ืองน้ีจึงไม่ค่อยมีปัญหา  แต่ถา้มีกรณีท่ีมีเหตุร้ายจริงๆ ทางโรงแรมและรี
สอร์ท รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น ททท. ก็จะช่วยประสานงานใหน้กัท่องเท่ียวอยา่ง
เต็มท่ี 

และผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง........ไดเ้นน้ย  ้าในเร่ือง ของการควบคุมดูแลทรัพยสิ์นว่า  
“........ใครท าวิชัน่ก่อน เร่ืองของ CCTV  ตอ้งมีตอ้งเห็นว่าเป็นใคร เวลาไหน ตอ้งสืบใหไ้ดด้ว้ย และ
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ทุกโรงแรมควรมีตูนิ้รภยัหรือตูเ้ซฟ ของผมก็มี บางคร้ังนกัท่องเท่ียวเช็คอินเขา้มาเคา้ก็จะถามเราว่า 
มีตูเ้ซฟรึเปล่าและอีกเร่ืองท่ีส าคญั ก็ คือ ตั้งแต่ประวติัของพนกังาน ความซ่ือสตัยส์ าคญัมาก 
พนกังานตอ้งมีน ้ าใจเป็นหลกั สามารถพฒันาอยา่งอ่ืนไปไดด้ว้ยดี ตอ้งดูแลใหพ้นกังานใหอ้ยูดี่มีสุข 
ตามรายได ้ตอ้งใหพ้นกังานรักองคก์ร ตอ้งใหม้ีหุน้ส่วนร่วม คือหุน้ส่วนการช่วยกนั ช่วยดูแล ตอ้ง
ท าใหล้กูคา้มัน่ใจ มัน่คง ป้องกนัตวัเองดว้ยวิจารณญาณ........” เพราะฉะนั้นขอ้น้ีถือเป็นส่วนส าคญั
ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียว โดยทางโรงแรมและรีสอร์ทนั้นไดเ้ห็นถึงความส าคญั ของ
ความปลอดภยัเป็นหลกั  ซ่ึงส่วนใหญ่โรงแรมและรีสอร์ทตอ้งมีอยูแ่ลว้ ไม่เช่นนั้นก็ถือว่าไม่มี
มาตรฐา น ตอ้งใหค้วามส า คญัในเร่ืองน้ีเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทางผูบ้ริหารและ
ผูป้ระกอบการตอ้งดูแลบริหารจดัการในส่วนน้ี 

4.1.9   มุมมองต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการความเส่ียง 
ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทั้ง 

23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลู ในเร่ืองมุมมองของปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงนั้น ถา้มอง
ภาพรวมแลว้ ทุกโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดักระบ่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนตอ้งร่วมมือ
กนั เพ่ือน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายและ พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกั น ไม่เห็ นถึง
ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจุบนัความส าเร็จ ถา้เป็นปัจจยัภายนอก รัฐบาล
เป็นถือปัจจยัหลกั เพราะมีศกัยภาพมากพอในการแกไ้ข เช่น ถา้เกิดเหตุการณ์ข้ึนมาท าใหข้าดรายได ้
รัฐบาลอาจท าไดโ้ดยการช่วยลดภาษี จดัการท าใหเ้กิดสภาวะปกติโดยเร็ว ช่วย โฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ส่วนปัจจยัภายในท่ีควบคุมไดก้็อยูท่ี่การเตรียมพร้อมซ่ึงเป็นการด าเนินการเชิงรุ ก 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้  อยา่งท่ีผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง ........ ไดก้ล่าวว่า “……..ปัจจยั
ความส าเร็จหรอครับ ปัจจยัความส าเร็จก็คือ เอ่อโรงแรมจะอยูเ่ฉพาะโรงแรมไม่ได ้โรงแรมจะช่วย
ประชาสมัพนัธ ์เป้าหมายท่ีตวัเองอยูด่ว้ยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ปัจจยัความส าเร็จเน่ียก็คือกลุ่ม
สถานผูป้ระกอบตอ้งร่วมมือกนัครับ แชร์ความคิดกนั แบ่งปันส่ิงดีๆใหก้นั หรือถา้โรงแรมไหนมี
นกัท่องเท่ียวไม่มากพอ  แต่อีกโรงแรมกลบัมีนกัท่องเท่ียวมาพกัมากมายจนไม่สามารถท่ีจะรองรับ
ไดเ้พียงพอเน่ีย ถา้เป็นแบบน้ีก็แบ่งนกัท่องเท่ียวใหเ้คา้ไป อาจกินหวัคิวเลก็นอ้ยแต่ไม่ตอ้งมาก
หรือไม่คิดเลยไดย้ิง่ดี  อนัน้ีนั้นก็แลว้แต่การบริหารงานของแต่ละคนนะครับ ไม่มีโรงแรมไหนใน
โลกท่ีอยูโ่ดยท่ี เอ่อ ขายโรงแรมอยา่งเดียวโดยไมข่ายความสมัพนัธอ์นัดีนะครับ  ไม่เช่นนั้นก็คงตอ้ง
ปิดตวัลง เพราะคุณโดดเด่ียว ........ ” และไดเ้พ่ิมเติมในเร่ืองของความละเอียดของการบริหารงาน
ภายในโรงแรมและรีสอร์ทอีกดว้ยว่า “……..โหคุณรู้มั้ยว่า การบริหารงานโรงแรมเน่ียมนัเป็นเร่ือง
ท่ีละเอียดอ่อนจริงๆ เราตอ้งใส่ใจว่าน่ีคือบา้นของเราเลยนะ น่ีคือหวัใจหลกัของการงานโรงแรมเลย
ล่ะ ตอ้งมีองคป์ระกอบทุกอยา่งเลย ตั้งแต่การตลาด และ บุคลากรส าคญั ส าคญัมากท่ีสุดคือบุคลากร
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ส าคญัมากๆเลย แลว้ก็ความปลอดภยัต่าง  ๆ ทั้งหมดเลยเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ แต่ว่าการมี
บุคลากรท่ีดีนั้นส าคญัท่ีสุด เพราะท าใหโ้รงแรมอยูไ่ด ้บุคลากรตอ้งมีความจริงใจ ในการบริหาร
โรงแรม  ดา้นบุคลากรตอ้งมีการอบรมหวัหนา้แผนก ท าใหอ้ยูร่อด โดยตอ้งช่วยเหลือกนั ถา้กรณีท่ี
ลกูคา้มีปัญหาตอ้งรีบแกไ้ขช่วยเหลือลกูคา้ก่อน พนกังานถึงลกูคา้จะโมโหยงัไง ก็ตอ้ง say yes ไว้
ก่อน แลว้มาคุยในภายหลงั ว่าตอ้งแกไ้ขอยา่งไร มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง ลกูคา้โมโหอยา่งไรเราก็ตอ้งฟัง
ไวก่้อน ก็ตอ้งบริการ service ครับ ถา้การบริการ service ไม่ดีเน่ีย ลกูคา้ติเน่ีย มนัก็ท างานล าบาก แต่
ถา้ service ดี บริการลกูคา้ดีๆ ลกูคา้ก็จะกลบัมาพกัต่อ มาพกัผอ่นอีกคร้ัง กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 
ท่ีน่ีส่วนใหญ่จะมีนกัท่องเท่ียวจากเยอรมนั, รัสเซีย ท่ีน่ีเราเนน้ความสะอาดเป็นอนัดบัแรก น่ีก็เป็น
ส่ิงท่ีเคา้ประทบัใจ เพราะของเราไม่ไดเ้ป็นโรงแรม ระดบั 5 ดาว  เราไม่ไดเ้ป็นนกัทฤษฏี  แต่เราเป็น
นกัปฏิบติั........” 

จะเห็นไดว้่าปัจจยัแห่งความส าเร็จ ไม่ไดม้าจากการร่วมมือของโรงแรมและรีสอร์ท
เพียงอยา่งเดียว  แทจ้ริงแลว้อยูท่ี่ตวับุคลากรเป็นส าคญั เพราะถา้โรงแรมและรีสอร์ท  มีบุคลากรท่ีดี 
เคารพต่อกฎกติกา  และท างานดว้ยความเต็มใจนั้น โรม แรมและรีสอร์ทนั้นๆ ก็จะ ประสบ
ความส าเร็จไปดว้ย ส่วนผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง........ไดส้รุปปัจจยัแห่งความส าเร็จของโรงแรม
และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า “……..เพราะว่าถา้ผูบ้ริหารโรงแรมมองไม่เห็นความ
เส่ียงของธุรกิจโรงแรมเคา้ก็ไม่สามารถท่ีจะน าพาองคก์รไปไดอ้ยา่งมัน่คงได ้คือผูบ้ริหารตอ้งใส่ใจ
การบริหารโรงแรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนของโรงแรม องคก์รหรือพนกังานท่ีเขา้มาท างาน
หรือว่านกัท่องเท่ียวมี่เขา้มาใชบ้ริการ และ ทุกดา้น หรือว่าการคาดการณ์ในเร่ืองความเส่ียงหนกัๆ
เช่น เร่ิมจากความเส่ียงท่ีหนกัๆ เช่น คว ามเส่ียงภยัการเมือง ความเส่ียงทางดา้นภยัธรรมชาติ และ
เศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่า เมื่อเอามารวมๆกนัแลว้เน่ีย ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถท่ีจะคาดการณ์และก็
หาวิธีหรือมีเตรียมการป้องกนัไวล่้วงหนา้ เผือ่ว่าเหตุการณ์ความเส่ียงเหล่านั้นจะเกิดข้ึนได.้.......” 

เพราะฉะนั้นจึงส รุปไดว้่าปัจจยัแห่งความส าเร็จนั้นตอ้งอ าศยัความสามคัคี เช่น การ 
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และท่ีขาดไม่ไดเ้ลยก็คือ บุคลากรท่ี ตอ้งท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ใหผ้ลของงานเกิดข้ึนและ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการท่ีดี มีฝึกอบรม ใหท้ างานไดอ้ยา่งตรง
ตามเป้าหมาย  โดยเนน้ถึงการบริการเป็นส าคญัทุกอยา่งท่ีกล่าวมานั้นในขา้งตน้ต่างอยูท่ี่จิตใตส้ านึก
ของแต่ละบุคคลดว้ยเช่นกนั 

4.1.10  มุมมองต่อการจดัการความเส่ียงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร 
 ผูว้ิจยัพบว่าเจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททั้ง 

23 ท่าน ท่ีใหข้อ้มลู  การจดัการความเส่ียงเป็นผลความส าเร็จขององคก์รในการด าเนินกลยทุธถื์อ
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เป็นหวัใจส าคญัขององคก์ร ในการน าองคก์รไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริ ง โดยตอ้งเรี ยงล าดบั
ความส าคญัของความเส่ียง พิจารณาดูว่าความเส่ียงเร่ืองใดเส่ียงท่ีสุดจดัล  าดบัมาจากมากไปหานอ้ย
แลว้บริหารจดัการแก้ ไขความเส่ียงท่ีเส่ียงมากท่ีสุด มานอ้ยท่ีสุด ถา้ความเส่ียงในเร่ืองใดท่ีไม่
สามารถแกไ้ขไม่ได ้ ตอ้งอาศยัรัฐบาล เป็นตวัแปรส าคญัในการแกไ้ขสถานการณ์  การจดัการความ
เส่ียงถือเป็นปัจจยัหลกัในการต่อยอดความส าเร็จ  

โดยผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง........ไดส้รุปปัจจยัความเส่ียงแบบสั้นๆ แต่ไดใ้จความว่า
“……..การจดัการความเส่ียงเป็นหวัใจส าคญัของทุกธุรกิจอยูแ่ลว้ครับ เอ่อการจดัการความเส่ียงของ
ธุรกิจโรงแรมก็อยา่งท่ีว่านะครับ ว่าเราจะท าอยา่งไรใหธุ้รกิจโรงแรมของเราอยูไ่ดน้านท่ีสุดนะครับ 
ในส่วนของโรงแรมเราจะท าอยา่งไรใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเป็นหวัใจไดดี้ท่ีสุดนะครับ การ
ท าตลาดตอ้งท าตลาดอยา่งหลากหลาย นะครับ โดยแบ่ง time sharing ท่ีดีนะครับ........”  

และผูบ้ริหารโรงแรมแห่งหน่ึง........ ไดใ้หป้ระเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งมากของการจดัการ
ความเส่ียงสามารถเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รได้  “……..แน่นอน ปัญหาจากความ
เส่ียงถือเป็นความทา้ทายในปัจจุบนัการท่ีมนัเกิดความเส่ียงข้ึนมา ก็จะการเกิดแนวความคิดข้ึนมา 
แนวทางใหม่ๆข้ึนมา เช่นการพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส สมยัก่อนใน มีเร่ือง blue ocean กบั red 
ocean  คือ red ocean การแข่งขนัท่ีรุนแรง มีอะไรก็เอามาแข่งขนักนั อยา่งเช่นการลดราคา ลด
กระหน ่าเลย ทุกคนก็ตายหมด ตอนหลงัก็มีนกัวิจารณ์มาท า blue ocean ทุกคนเป็นพนัธมิตรกนัได ้ 
มีการเช่ือมโยงธุรกิจ อยา่งเช่น ธุรกิจเหมือนกนั จบัมือกนั ร่วมกนั อยูบ่ริเวณเดียวกนั ท าการตลาด
ร่วมกนั สามารถท าให ้ลด cost ได ้1) ปริมาณหอ้งพกัเพ่ิมมากข้ึน 2) สามารถเปิดการต ลาดไดก้วา้ง
ข้ึน เป็นการเช่ือมโยงพนัธมิตรในกลุ่มเดียวกนั อยา่งพนัธมิตรในกลุ่มสินคา้ต่างประเภท ยกตวัอยา่ง
เช่น บริษทั อ่าวนางทราเวล ท าเก่ียวกบัเรือ เราท ากลุ่มโรงแรมเราก็จบัมาเช่ือมโยงกนั เอาเรือกบั
โรงแรมมาเช่ือโยงกนั เราก็สามารถท าแพกเกตร่วมกนัได ้เราก็จะเกิดธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกนัได.้.......” 

และส าหรับในมุมมองของผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  
แห่งหน่ึง........ไดก้ล่าวว่า “……..ตอบตรงๆก็คงใช่เพราะ เป็นกลยทุธท่ี์ตอ้งท าใหส้ าเร็จ อยา่งเคร่ือง
ไมเ้คร่ืองมือตอ้งพร้อม แลว้ก็มาใชบ้ริการแลว้ อาหารดี ภาพลกัษณ์ดี การท่องเท่ียวมีความสุข ไม่
เจอส่ิงท่ีเคา้ไม่ตอ้งการ เคา้ก็ Happy นะในส่วนนั้น ถา้มาเท่ียวแลว้เจอขยะ เจอน ้ าเสีย และเจอคนท่ี
พดูจาไม่ดี ดูแลไม่ไดต้ามขอ้ตกลง บอก 3 ดาว พอพกัท่ีนัน่หอ้งพกักลบัไม่มีอะไรเลยสกัอยา่ง หน่ึง
โรงแรมบอกอาหารแบบน้ี แบบน้ี พอไปอา้ว มีแต่อาหารท่ีไม่ตรงตามท่ีบอก เร่ืองน้ีก็มีผลเยอะ ถา้
ถามเร่ืองท่องเท่ียว ผมว่าตอ้งดูเร่ืองคน เป็นหลกัอ่ะ บา้นเรา คนตอ้งเคารพ กฎกติกา ตอ้งเคารพ
ขอ้ตกลง แลว้บา้นเรายงัโดนหลอกขายเลยท่ีกรุงเทพ นกัท่องเท่ียวซ้ือแลว้ไม่รู้ไปพกัท่ีไหน รัฐบาล
ตอ้งมีมาตรการท่ีเคา้เขา้มาดูแลเร่ืองน้ีใหจ้ริงจงันะผมว่า........” 
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ดงันั้นในเร่ืองของความเส่ียงของโรงแรมและรีสอร์ทหรือว่าธุรกิจอยา่งอ่ื นก็แลว้แต่ถา้
ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ บุคลากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือธุรกิจอ่ืนๆเหล่านั้นลืมท่ีจะคิดถึง
ความเส่ียงเหล่านั้น ไม่ไดนึ้กถึงองคก์ร มนัหมายถึงธุรกิจเหล่านั้นเส่ียงท่ีจะไม่ปะสบความส าเร็จ ใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงแ รมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งดูแลตลอดเวลา
เป็นธุรกิจท่ีมีคว ามละเอียดอ่อน มีราย ละเอียดเยอะมาก ฉะนั้น ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ  บุคลากร 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความรอบคอบ รัดกุมในเร่ืองการป้องกนัความเส่ียง และมีการ
บริหารจดัการท่ีดีอยา่งเป็นระบบ องคก์รถึงจะอยูร่อดได ้ 

เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดข องการจดัการความเ ส่ียงสรุปไดว้่า  ความเส่ียงคือการ
คาดการณ์ คือวตัถุประสงค ์ถา้ไม่ประสบผลส าเร็จ ถา้ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีมีการ
เตรียมแผนป้องกนั และเป็นสามารถก าหนดกลยทุธต่์างๆในการบริหารจดัการความเส่ียงได ้ก็
สามารถท่ีมีแนวทางป้องกนั แกไ้ขปัญหาได ้ดงันั้นกลยทุธท่ี์จะตามมาคือกลยทุธส์ร้างใหพ้นกังานมี
จิตส านึก การร่วมมือกนั ความสามคัคี  และท่ีส าคญัการสร้างบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัมาก มีการฝึกอบรม ใหใ้ส่ใจดูแลลกูคา้ ดูแลทรัพยสิ์น  ในเร่ืองของค่าแรงท่ีปรับข้ึน 40% มี
ผลใหต้น้ทุนสูงข้ึน ดงันั้นท าอยา่งไรถึง ใหผ้ลของงานมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัค่าแรงดว้ย ซ่ึง
บุคลากรถือเป็นตวัแปรส าคญัขององคก์ร และผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายก็ตอ้งทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง ถึงแกไ้ขความเส่ียงได ้เน่ืองจากความเส่ียงมีหลายดา้น โดย
ด าเนินการเชิงรุก ท าการตลาดหลากหลายช่องทางเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัซ่ึงส าคญั
มาก ทั้งน้ีช่วยกนัก  าหนดกลยทุธต่์างๆ และแบ่งปันความคิดแลว้จดัล  าดบัความเส่ียงจากมากมานอ้ย 
เพราะจะไดบ้ริหารจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งถกูขั้นตอน ทั้งหมดในท่ีกล่าวมานั้นเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี โดยสามารถน าพาองคก์รไปสู่
ความย ัง่ยนืและประสบความส าเร็จ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการท่ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษา เร่ืองการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

จงัหวดักระบ่ี โดยไดศ้ึกษาความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษางานวิจยั โดยได้
ค  านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัในคร้ังน้ี ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ รวบรวมแนวคิดทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ การด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง  (Structured  interview) ใชว้ิธีการสมัภาษณ์ ใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (Dept Interview )  
และน าขอ้มลูมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis ) ผูว้ิจยัด  าเนินการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผูป้ระกอบการ หรือ ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี จ  านวนทั้งหมด  23 คน จาก
จ านวนโรงแรมและรีสอร์ทในจงัหวดักระบ่ี ท่ีมีระดบั 3-4 ดาว ทั้งหมด 52 แห่ง ผูว้ิจยั เก็บรวบรวม
ขอ้มลูในช่ วงระหว่างเดือน  สิงหาคม  – กนัยายน  2554 ส าหรับในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
จงัหวดักระบ่ีปัจจุบนัการท่องเท่ียวนบัว่ามีความส าคญัและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเป็นอยา่งมากรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยถือเป็น
แหล่งรายไดท่ี้ส าคญัมากของประเทศ  รวมทั้งเป็นแหล่งก่อใหเ้กิดการจา้งงาน  การผลิตสินคา้  การ
กระจายรายได ้และเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้นการแข่งขนัของประเทศ 

การประกอบธุรกิจโรงแรมมีความสมัพนัธก์บัจ า นวนของนกัท่องเท่ียวทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจาก ปัจจยัความเส่ียงจากภายนอกท่ีทาใหเ้กิดความผนัผวนของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ปัญหาทางดา้นการเมืองในประเทศ 
เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหน้กัท่องเ ท่ียวไม่เลือกเดินทางมาประเทศไทย  ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท าใหภ้าคการท่องเท่ียวของไทยตอ้งชะลอตวัในบางช่วงเวลา การก่อการ
ร้าย เหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สงบภายในประเทศ ภยัธรรมชาติ และความผนัผวนของปัจจัยใน
ตลาดโลก  อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และความเคล่ือนไหวทางการเมืองในต่างประเทศ ส่งผล
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กระทบต่อความผนัแปรของตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส่วนภยัธรรมชาติ เช่น  สึนามิท่ีเคยเกิดข้ึน
ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวมีมากข้ึน สามารถรู้และรับมือได ้ อีกทั้งทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ จงัหวดัและเจา้ของธุรกิจโรมแรมมีแผนการรองรับความเส่ียงโดยมีการเตรียมการ
ป้องกนั  (Prevention) การบรรเทาผลกระทบ  (Mitigation) การเตรียมพร้อม  (Preparedness) การ
รับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) การปฏิบติัอยา่งทนัทีทนัใดเม่ือภยัพิบติัเกิดข้ึน 
การฟ้ืนฟบููรณะ (Recovery) การฟ้ืนฟบููรณะ เม่ือเหตุการณ์ภยัพิบติัผา่นพน้ไปแลว้ เพ่ือใหพ้ื้นท่ีหรือ
ชุมชนท่ีไดรั้บภยัพิบติักลบัคืนสู่สภาพท่ีดีข้ึน ตลอดจน การพฒันา (Development) 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  ส่งผลกระทบเป็น
วงกวา้งไม่เพียงเฉพาะธุรกิจการท่องเท่ียวและโรมแรมเท่านั้น  ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางดา้นกลยทุธท์างการตลาดและการควบคุมค่าใชจ่้ายในการด า เนินงาน  โดยหน่วยงานทุกหน่วย
จะตอ้งร่วมมือกนัระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและร่วมกนัหาแนวทางหรือมาตรการในการ
ป้องกนั หรือลดความเสียหายจากความเส่ียงดงักล่าว  อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบจะร่วมกนัติดตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นดา้นกลยทุธใ์นการจดัการธุรกิจระหว่างผูบ้ริหาร
โรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี 

ปัจจุบนัพบว่าผูป้ระกอบการโรงแรมใหค้วามสนใจกบัการขยายธุรกิจในประเทศไทย
เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท่ีส าคญั  ใหเ้กิดการแข่งขนัท่ี
สูงในธุรกิจน้ี และท าใหธุ้รกิจโรงแรมตอ้งมีการพฒันากลยทุธท์างการตลาดเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ซ่ึงจะส่งผลท าใหย้อดขายเพ่ิมข้ึน  โดยเนน้ความส า คญัและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ให้
ลกูคา้เกิดความพึงพอใจและมีทศันคติท่ีดีต่อการบริการของโรงแรมมากข้ึน  ท าใหเ้กิดการบอกต่อ  
ส่งผลใหธุ้รกิจเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไปในวงท่ีกวา้งข้ึน  ธุรกิจมีลกูคา้ หลากหลายและม ากข้ึน  มี
ก  าไรเพ่ิมข้ึนในระยะยาว ท าใหธุ้รกิจสามารถอยูร่อดได ้

การด าเนินงานในการวางแผนกา รก าหนดกลยทุธก์ารตลาดการท่องเท่ียว  โดยเร่ิมตน้
จากการส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย น าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการวาง
แผนการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่ องเท่ียวมากท่ีสุด  วิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ และได้
รู้ว่าองคก์รมีจุดแข็งและจุดอ่อนอยา่งไร และไดม้ีการวิเคราะห์  SWOT เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบคู่แข่ง
ขนัในดา้นต่าง ๆ เช่น การท่ีรัฐบาลออกกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการด า เนินธุรกิจก็จะส่งผลดีต่อโอกาสใน
การด า เนินงานของธุรกิจโรงแรม เพื่อดึงดูดนกัท่องเทียวใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยให้
มากท่ีสุด ดว้ยการมุ่งน า เสนอศกัยภาพของประเทศไทย   เนน้ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นจุดแข็ง  ภายใตก้าร
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โฆษณาประชาสมัพนัธ์  ใหเ้ป็นท่ีประทบัใจและน่าจดจ า มุ่งเนน้สร้างความแตกต่าง  ใหเ้กิดความ
โดดเด่น ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจโรงแรม ใหส้ามารถอยูร่อดไดท่้ามกลางการแข่งขนัท่ี
รุนแรง และเป็นการเพื่อสร้างจุดสนใจของนกัท่องเท่ียว 

รวมทั้งการอาศยัความช่วยเหลือจากทางภาครัฐในการเขา้มาช่วยช่วยเหลือการท่องเท่ียว
โดยกระตุน้การท่องเท่ียว และลดความเส่ียง อาทิ โครงการฟ้ืนฟคูวามเช่ือมมัน่ประเทศไทย โดยการ
จดักิจกรรมเผยแพร่ภาพลกัษณ์เพื่อชกัชวนนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนใหเ้ดินทางมายงัประเทศไทย
โครงการสนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐา น ปรับภูมิทศัน์และระบบรักษา
ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีส าคญั รวมถึงการยกเวน้ค่าธรรมเนียม  วีซ่า  3 เดือน  ลด
ค่าธรรมเนียม Landing Fee ยกเวน้ค่าเขา้ชมอุทยานฯ และกระตุน้ การท่องเท่ียวภายในประเทศ โดย
ค่าใชจ่้ายจากการอบรมสมัมนาสามารถน าไปหกัภาษีได ้2 เท่า 

3. เพื่อพฒันาทางในการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้หมาะสมส าหรับธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ท่ีส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากการวางแผนด าเนินธุรกิจในขั้นพ้ืนฐานแลว้  ผู้
ประกอบโรงแรมยงัควรพฒันากลยทุธก์ารตลาด ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  เพื่อเสริม ศกัยภาพของ
ธุรกิจใหแ้ข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้เพ่ิม
สูง ข้ึนในอนาคต  มีการน ากลยทุธ์มาใชแ้ละพฒันา  โดยการมุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใจ
ของลกูคา้เป็นส าคญั ดงัน้ีเร่งท าการตลาดเชิงรุกอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจหลายแห่งหนัมาตดังบประมาณ
ทางดา้นการ โฆษณาและประชาสมัพนัธล์ง ซ่ึงหากมองในดา้นความเป็นจริงแลว้  ช่วงวิกฤติท่ีผนั
ผวนเช่นน้ี การตลาดถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  เพราะในช่วงท่ีลกูคา้ก  าลงัอยูร่ะหว่างเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  การซ้ือสินคา้และบริการ  ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามจูงใจใหล้กูคา้ตดัสินใจเลือกใช้
สินคา้และบริการของตน ใหไ้ด ้โดยน าเสนอความคุม้ค่าแก่ลกูคา้ ซ่ึงคงเป็นการดีกว่าท่ีจะปล่อยให้
ลกูคา้ตดัสินใจเลือกดว้ยตนเอง 

ตอ้งมีการเรียนรู้คู่แข่ง  อาจมีก่อคู่แข่งใหม่ๆจากในอาเซียน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปร์  ซ่ึงก  าลงั  หนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาภาคการท่องเท่ียว  โดยต่างเปิดตวัสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหม่ๆ ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน ผูป้ระกอบการโรงแรมของไทยจะตอ้ง
ศึกษาความเคล่ือนไหวของคู่แข่งอยูต่ลอด เวลาว่ามีการพฒันาบริการดา้นไหนบา้ง โดยไปทดลอง
ใชบ้ริการ หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไทยกลบัมาคิดและพฒันาธุรกิจของ
ตนเอง 
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รักษาคุณภาพและระดบัมาตรฐานในการใหบ้ริการของธุรกิจใหส้ม  ่าเสมอ  ในดา้น
บริการตอ้งมีการ ก าหนดมาตรฐานดา้นการใหบ้ริการระดบัสูง โรงแรมตอ้งคอยตรวจสอบการ
ท างานดา้นบริการทั้งของโรงแรมเองและโรงแรมคู่แข่งเพ่ือวดัผลการท า งาน  แกไ้ขปัญหา
ขอ้เสนอแนะของลกูคา้ เพ่ือน าค  าติชมจากลกูคา้น าไปแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการใหดี้ข้ึน
และมีการตอบสนองความพึงพอใจทั้งของพ นกังานและลกูคา้  โรงแรมท่ีใหบ้ริการยอดเยีย่มตอ้ง
เช่ือมัน่ว่าความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพนกังานจะสะทอ้นถึงความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้  เพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ และ กลบัมาใชบ้ริการซ ้าอีกในอนาคต  รวมทั้งเกิดการบอกต่อ ซ่ึงเป็นอีก
ช่องทางการตลาดท่ีทรงประสิทธิภาพสูง 

 
5.1  สรุปผลการวจิยั 

ผลจากการ สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโรงแรม และรีสอร์ททั้งหมดของ จงัหวดักระบ่ี มี
จ  านวน 52 แห่ง จากโรงแรมและรีสอร์ท 3-5 ดาว ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเลือก
กลุ่มตวัอยา่งมาได ้23 คนทั้งหมดของ จงัหวดักระบ่ี จ  านวน 104 แห่ง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย ภาคใต:้ กระบ่ี, 2554) มีรายละเอียดของผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. มุมมองต่อปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรม และรี
สอร์ท เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าปัจจยัความเส่ียงดา้นภยัทางการเมืองนั้น ส่งผลกระทบต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทมากท่ีสุด เพื่อเป็นปัจจยัภายน อกท่ีไม่สามารถควบคุมจดัการได ้ เป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่เลือกเดินทางมาประเทศไทย ท าใหก้ารท่องเท่ียว อยูใ่นช่วงขาลง
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเกิดความหวาดกลวั เน่ืองจากไม่มัน่ใจในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
แลว้ ยงัส่งผล กระทบเป็นลกูโซ่ไปยงัภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวดว้ย ภาพรวมการคา้ 
และการลงทุนในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งมาก  ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยูใ่นสภ าวะซบเซา ปัจจยั
ดงักล่าวเป็นตวัแปรหลกัท่ีท าใหก้ารท่องเท่ียวของไทยเกิดภาวะชะลอตวัลง  ส่วนปัจจยัดา้นภยั
ธรรมชาติ เช่น สึนามิท่ีเคยเกิดข้ึนนั้น  สามารถ เรียนรู้และรับมือได้  ความเขา้ใจของนกัท่อ งเท่ียวมี
มากข้ึน อีกทั้งทางหน่ว ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ จงัห วดัและเจา้ของธุรกิจโรมแรมมี
แผนการรองรับความเส่ียงโดยมีการเตรียมการป้องกนั  (Prevention) การบรรเทาผลกระทบ  
(Mitigation) การเตรียมพร้อม  (Preparedness) การรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน  (Emergency 
Response) การปฏิบติัอยา่งทนัทีทนัใดเม่ือภยัพิบติัเกิดข้ึน 
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2. มุมมองต่อวิธีการตั้งรับความเส่ียง 
เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่มี

วิธีการตั้งรับความเส่ียง เน่ือง จากตลาดจากการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบการ 
ส่งผลใหก้ารแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึน  มีการใชก้ลยทุธท์างดา้นการ ตลาด โดยมีการวางแผน แ ละ
ตั้งเป้าหมายในการลดความเส่ียง ถา้ไม่มีกลยทุธด์า้นการตลาดในการแกไ้ขสถานการณ์ความเส่ียงก็
อาจท าใหถึ้งกบัตอ้งปิดกิจการ เน่ืองจากขาดรายได ้และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้    ส่วน
ดา้นของความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติ ท าใหก้ารท่องเท่ียวอนัดามนัอยู่ ในช่วงขาลง  เน่ืองจา ก
นกัท่องเท่ียวเกิดความหวาดกลวั  การรับมือกบัภยัพิบติัตอ้งอาศยัภาครัฐเขา้มาช่วยในเร่ืองระบบ
เตือนภยัต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัใหแ้กนกัท่องเท่ียว 

3. มุมมองต่อปัจจยัความเส่ียงท่ีธุรกิจโ รงแรมและรีสอร์ทท่ีควรค านึงและให้
ความส าคญัท่ีสุด 

เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าความเส่ียงท่ีตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุด นัน่คือความเส่ียงดา้น ภยัทางการเมือง เน่ืองจากเป็น
ความเส่ียงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการ ณ์ล่วงหนา้ได ้ส่งผล
กระทบอยา่งรุนแรงต่อการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี เป็นปัจจยัท่ีไม่สามา รถควบคุมดูแลและบริหาร
จดัการได ้

4. มุมมองต่อปัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือเป็นขอ้จ ากดัในการน าการจดัการความเส่ียงมาใช้
ในองคก์ร 

เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการน าการจดัการความเส่ียงมาใชใ้นองคก์ร  คือการตอ้งการการ
สนบัสนุนจากรัฐบาล ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนหลกั เพื่อใหธุ้รกิจอยูร่อดไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนุน
ดา้นการลดค่าภาษีต่างๆ พฒันาบูรณะและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียว ผลกัดนัความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพือ่ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ รวมทั้งพฒันามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ี ยวใหเ้พียงพอกบัควา มตอ้งการ ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบียบท่ี เก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวของเพื่ออ  านวยความสะดวก  ดูแล
ความปลอดภยั และป้องกนัการเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว ส่งเสริม สนบัสนุนตลาดนกัท่องเท่ี ยว โดย
ใชก้ลยทุธก์ารตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง  ๆทั้ งระดบัภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก รวมถึงการพิจารณาปรับอตัราค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ซ่ึง 
ณ ปัจจุบนัน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ ธุรกิจโรงแรมและ  รีสอร์ท  เน่ืองจาก
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การท่ีมีตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึ นทั้ง  ๆ ท่ีรายไดล้ดลง ท าใหโ้รงแรมและรีสอร์ทบางท่ี ไม่สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได ้

ส่วนขอ้จ ากดัคือ เงินทุนในการสนบัสนุน ฟ้ืนฟ ูกรณีเกิดภยัธรรมชาติ จนท าใหโ้รงแรม
เกิดความเสียหาย เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินจ านวนมากในการปรับปรุง ซ่ึงท่ีผา่นมาราคาวสัดุก่อสร้างได้
เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลใหต้น้ทุนสูงข้ึนท าใหเ้กิดความเส่ียงในเร่ืองผลตอบแทนจากการ
ลงทุนท าใหข้าดงบประมาณหมุนเวียนในธุรกิจ ท าใหเ้กิดความเส่ียงเร่ืองการเงินได  ้

5. มุมมองหรื อแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง ท่ีธุรกิ จโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดั
กระบ่ีก  าลงัเผชิญ 

เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีท่ีก  าลงัเผชิญอยูแ่ละไดรั้บ
ผลกระทบต่างก็เป็นความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั แต่ในดา้นของความเส่ียงดา้น ภยัทางการเมือง ส่งผล
ทบอยา่งมากต่อการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีมากกว่าความเส่ียงในดา้นภยัธรรมชาติและภยัเศรษฐกิจ
จากความเส่ียงทั้งหมดท่ีกล่าวมา ส่งผลใหธุ้รกิจการโรงแรมและธุรกิจต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ดงันั้นทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งผู ้
ไม่ว่าจะเป็นบริหารผูป้ระกอบก าร หน่วยงานต่างๆ จะตอ้งร่วมมือกนัเพื่อเร่งประชาสมัพนัธแ์ละ
ส่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้นบวกเพื่อดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียวในประเทศไทย 

6. วิธีและกระบวนการในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทส่วน โดยใหญ่มี

ความคิดว่าวิธีในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคือ การท าประกนัภยั มีการท า
ประกนัภยัครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในส่วนของส่ิงปลกูสร้าง ตวัอาคาร และทรัพยสิ์นต่างๆ เน่ืองจาก
ทางโรงแรมและรีสอร์ทต้ องสร้างความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยัใหก้บั
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ตรงกนั และการด าเนินการเชิงรุก โดยเนน้ท่ีการท า
การตลาดในช่องทางต่าง ๆ เขา้หากลุ่มลกูคา้อ่ืนๆ การลดราคา ประชาสมัพนัธ ์ เพื่อเป็นการรองรับ
ความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

7. แนวทางในการจดัการความเส่ียงเพื่อลดความสูญเสีย หรือ เพ่ิมมลูค่าใหก้บัธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท 

เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่มี
วิธีการในการจดัการความเส่ียง เน่ืองจากการขยายตวัเ พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของโรงแรม  และการ
ปรับตวัและพฒันาการของผูป้ระกอบการรายเดิม  รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของธุ รกิจโรงแรมเครือข่าย
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ต่างประเทศ (International Chain) ท่ีเขา้มาร่วมลงทุนหรือรับจา้งบริหาร ส่งผลใหก้ารแข่งขนัเพ่ิม
สูงข้ึน  เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและช่วยเพ่ิมมลูค่าใหก้บัธุรกิจโรงแรม โดยการใชก้ลยทุธ์
ทางดา้นการตลาดในเชิงรุก เม่ือมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริหารตอ้งมีมุมมองในการบริหารจดัการ 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงลกูคา้ในกลุ่มต่างๆ ท่ีมีหล ากหลาย เนน้ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ
นกัท่องเท่ียวมากกว่าจ  านวนของนกัท่องเท่ียว  เป็นการเพ่ิมมลูค่าใหก้บัโรงแรมและรีสอร์ท ไม่ว่าจะ
เป็นการบริการ การสร้างความประทบัใจและการสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีใหก้บันกัท่องเท่ียว 

8. วิธีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการป้องกั นดูแลทรัพยสิ์น ของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท 

เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่มี
มีความคิดเห็นตรงกนัในเร่ืองของการใช ้CCTV กลอ้งวงจรปิด และยามรักษาความปลอดภยั มาเป็น
เคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการป้องกนัดูแลทรัพยสิ์น  เน่ืองจากทางโรงแรมและรีสอร์ทตอ้ง
สร้างความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยัใหก้บันั กท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึง
การท่ีโรงแรมและรีสอร์ทนั้นไดเ้ห็นถึงความส าคญั ของความปลอดภยัเป็นหลกันี ้เป็นส่วนส าคัญท่ี
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียว 

9. มุมมองต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการความเส่ียง 
เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่

คิดว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีตอ้ง
มีการตอ้งร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีกระบวนการบริหารจดัการ ในดา้นการบริหารงานต่างๆ ตอ้งมีการวางแผน ก าหนด
ยทุธศาสตร์ของธุรกิจ ตั้งเป้าหมาย  และมีการบริหารจดัการทรัพยากรบุ คคล  เพื่อใหผ้ลของงาน
เกิดข้ึนและเป็นประโยชน์ น าพาไปสู่เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

10. มุมมองต่อการจดัการความเส่ียงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร 
เจา้ของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  โดยส่วนใหญ่

คิดว่าการจดัการความเส่ียงเป็นผลความส าเร็จขององคก์รในการน าองค์ กรไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง  การระบุความเส่ียงและประเมินความเส่ียง พิจารณาโอกาสในการเกิดความเส่ียง
(Likelihood) และผลกระทบและจดัการความเส่ียงใหล้ดลงดว้ยแผนบริหารความเส่ียง ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถเลือกทิศทางหรือการ
เคล่ือนไหวทางกลยทุธท่ี์สอดคลอ้ งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  ท าใหส้ามารถตดัสินใจ เพื่อ
ตอบสนองความเส่ียงไดดี้ข้ึน เม่ือความเส่ียงนั้นเกิดข้ึนจริงๆ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย สามา รถ
น าพาองคก์รไปสู่ความย ัง่ยนืและประสบความส าเร็จ 
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5.2  อภิปรายผลการวจิยั 
อุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศโดธุรกิจ

การท่องเท่ียวนบัเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีส าคญัอีกธุรกิจหน่ึง เน่ืองจากท ารายไดใ้หก้บัประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมากและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยตลอด  การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมท่ีมีความสมัพนัธก์บัจ านวนของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ  การบริหารความ
เส่ียงกลายเป็นกลไกท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงส าหรับองคก์ารท่ีไดรั้บการปรับเ ปล่ียน (นฤมล สะอาดโฉม , 
2550) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารความเส่ียงของผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีตอ้งใชก้ล
ยทุธต่์างๆ มาปรับใชก้บัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ท่ี อาจจะไดรั้บผลกระทบจาก  ปัจจยัความเส่ียง  โดย
ปัจจยัความเส่ียงท่ีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทไดรั้บผลกระทบ โดยส่วนใหญ่นั้นแบ่งปัจจยัเส่ียงเป็น
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากกระท าของมนุษย ์(Man-Made Hazard)  

โดย เจริญ เจษฎาวลัย ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงความเส่ียงท่ีมีความไม่แน่นอน (Uncertainty 
Risk) ว่ามี 2 ประเภท คือ ภยัท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงกบัภยัท่ีเกิดจากน ้ ามือมนุษย์
นอกเหนือจากความเส่ียงท่ีมีความไม่แ น่นอน (Uncertainty Risk)  แลว้ยงักล่ าวถึงความเส่ียงท่ีมี
ความแน่นอน (Certainty Risk) ว่าจะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน และผูบ้ริหารจะตอ้งหาทาวางแผนป้องกนั
หาทางก าจดัหรือลดความสูญเสียท่ีเกิดจากความเส่ียงใหน้อ้ยลงปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัภายนอกท่ี
บริษทัไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ การก่อการร้ าย 
สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต ้ตลอดจนถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ มี
ผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเท่ียว  ส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรุนแรง
ของความเส่ียงนั้นมีผลกระทบ (Severity of Impact) อยา่งไร ซ่ึงไดแ้ก่ระดบัของความสูญเสีย และ
ความต่อเน่ืองของความรุนแรง (Merna & Al-Thani, 2005) โดยพิจารณาในดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายและ
ระยะเวลา ตามท่ีผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการหลายท่านไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองของการลดตน้ทุน 

ส าหรับปัจจยัเส่ียงอีกดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท คือความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Disaster) เช่น สึนามิ  น ้าท่วม  ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้กิด
ความเสียหายรุนแรงเป็นบริเวณกวา้งและกระทบต่อบุคคลและสาธารณะ ซ่ึงปัจจัยเส่ียงในดา้นน้ีถา้
ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการรับมือภยัธรรมชาติน้ีได ้ก็สามารถลดความเส่ียงในดา้นน้ีไปได ้เน่ืองจาก
ถา้ช่วงไหนภยัพิบติัมามากข้ึนหรือมาในรูปแบบอ่ืนๆ  จะสามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากมีแผนรองรับ  ดงันั้นในการจดัการภยัพิบติั หรือการจดัการความเส่ียงต่างๆ  จะตอ้งคิดถึง
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหค้รอบคลุมทุกเร่ือง เพื่อจะไดห้าวิธีการเตรียมพร้ อมรับมือกบัภยัท่ีจะ
เกิดข้ึน  ซ่ึงความเส่ียงทั้งสองประเภทน้ีลว้นแต่ก่อใหเ้กิดผลกระ ทบในแง่ลบต่อภาพรวมของ
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อุตสาหกร รมการท่องเท่ียวทั้งสิน ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียง (Risk) ในดา้นต่างๆ ตามมาและท าให้
ขาดทุน (Loss )ถา้ไม่มีการบริหารจดัการ ความเส่ียงท่ีดี โดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีอ  านาจในการ
บริหารจดัการตอ้งมีความสามารถในการพ าองคก์รไปสู่ความส าเร็จได้  ดงัท่ีไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ (2547) กล่าวว่าการปฏิบติัตามกรอบการจดัการความเส่ียงขององคก์าร จะประสบความส าเร็จ
เพียงใดข้ึนอยูก่บัเจตนารมณ์ การสนบัสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผูน้  าของผูบ้ริหารระดบัสูง
ในองคก์าร โดยค านึงวตัถุประสงคข์องการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผลนั้นเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้ริหาร
ไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงอยา่งถกูตอ้งและทนัเวลา ผูบ้ริหารสามารถจดัการกบัความเส่ียง
ตามล าดบัความส าคญั หรือตามการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีการติดตามแผนการ
จดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน ามาใชป้รับปรุงการจดัการองคก์ารและการจดัการความเส่ียง
ต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ารมีโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงคไ์ดม้ากท่ีสุด เหมือนกบัท่ีผูบ้ริห ารระดบัสูง
ท่านหน่ึงไดก้ล่าวว่า “…….ความเส่ียงใดก็แลว้แต่ ถา้เราสามารถบริหารจดัการความเส่ียงไดด้ว้ยการ
เรียงล าดบัความส าคญั แลว้แกไ้ขตามล าดบัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เราก็จะสามารถบริหารจดัการความเส่ียง
เหล่านั้นได ้และกลายเป็นแนวทางการบริหารในคร้ังต่อไป........” 

อีกประการท่ีส าคญัและขาดไม่ไดเ้ลยนัน่ก็คือ  การท าประกนัภยัท รัพยสิ์นของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลงานวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า ทุกโรงแรมและรีสอร์ทไดม้ีการท า
ประกนัภยัไวซ่ึ้งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก  โดย Henningsgard (2000) รองประธานอาวุโสของบริษทั  
Aon  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงของโลกไดเ้ขียนบทความเร่ือง “……ท่านไดป้้องกนัโรงแรมของท่าน
เพียงพอหรือไม.่.....” (Have You Adequately Protected You Hotel?) โดยแนะน าว่าทุกโรงแรมควร
จะมีการพิจารณาความเพียงพอในการท าประกนัภยั โดยอา้งรายงานของกรมแรงงานสหรัฐอเมริกา
ว่า 40% ของบริษทัท่ีพบกบัภยัพิบติัจ ะไม่สามา รถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้และ  25% ของบริษทัท่ียงั
สามารถเปิดด าเนินการอยูจ่ะปิดตวัลงภายใน 2 ปี เหตุผลก็คือ ไม่ไดท้ าประกนัภยัทรัพยสิ์นให้
เพียงพอ เพราะฉะนั้นทฤษฏีน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการจดัการความเส่ียง เน่ืองจากเม่ือเกิด
เหตุภยัพิบติัหรือภยัก่อการร้าย ถา้ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทไดม้ีการท าประกนัภยัก็จะสามารถช่วย
บรรเทาในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากความเสียหายได ้

จากบทเรียนภยัพิบติัในรอบหลายปีท่ีผา่นมา รวมถึงปัญหาดา้นการเมือง การก่อการร้าย 
ท าใหต้อ้งมีการเตรียมพร้อมรับมือและจดัการกบัความเส่ียง  โดยหลกัการจดัการความเส่ียง
โดยทัว่ไปจะมีการประเมินค่าความเส่ียง จดัล  าความส าคญัของดบัความเส่ียง และการบริหารจดัการ
มาตรการความเส่ียง ซ่ึง ภาครัฐและผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งเร่งทบทวนบทบาทในการบริหาร
ประเทศและการจดัการกบัธุรกิจของตนเองเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ไม่คาดฝั นท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา  โดยการรับมือ การรับมือภยัพิบติั ถือเป็นการลดความเส่ียงไดอ้ยา่งหน่ึง แต่ใน
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ขณะเดียวกนัในส่วนของความเส่ียงมีดา้นของตวัแปรในดา้นภาวะการตลาดต่างๆ เช่นในเร่ืองของ
เศรษฐกิจ และการท าตลาดใหม่ๆเพ่ิมข้ึน เป็นอีกช่องทางการตลาดท่ีสามารถลดความเส่ี ยงลดความ
เส่ียงได ้ การตั้งรับความเส่ียงดงักล่าวจะตอ้งท าหลงัจากเกิดเหตุการณ์ข้ึนแลว้เท่านั้น  ปัจจยัท่ีกล่าว
มาจะท าใหเ้กิดการชะลอตวัในการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นการตั้งรับความเส่ียงโดยส่วนมาก
ก็จะเนน้การตลาดเป็นหลกัทั้ง การลดราคา ประชาสมัพนั ธ ์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้น ตอ้ง
ค านึงถึงในระดบัตน้ๆ เก่ียวกบัความเส่ียงของการท าธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรม มีดว้ยกนัหลายประการ
ประการส าคญัท่ีสุดของธุรกิจโรงแรม ก่อนท่ีจะท าธุรกิจโรงแรมตอ้งจดัล  าดบัความส าคญัของความ
เส่ียงในการลงทุนของโรงแรมนั้นเป็นขั้นตอน อยา่งเช่น กา รตั้งรับความเส่ียงนั้นส าคญัท่ีสุด คือ
เรียงล าดบัความเส่ียงจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 

ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถก็หาวิธีการตั้งรับเหตุการณ์ต่างๆน้ีได ้คือติดตาม
สถานการณ์ต่างๆดงักล่าวขา้งตน้อยา่งใกลชิ้ด พยายามท่ีมองความเช่ือเหล่านั้น การติ ดตาม
กระบวนการจดัการความ เส่ียง มีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการความเส่ียง
เพื่อใหเ้ช่ือมโยงกระบวนการจดัการความเส่ียงเขา้กบัการวางแผนทางกลยทุธ์  มีการวางแผน
ล่วงหนา้ ก  าหนดยทุธศาสตร์ของธุรกิจไวว้่า ตอ้งตั้งเป้าหมายลกัษณะไหน ในการลดความเส่ียง
ผูบ้ริหารสามารถวางแผนไวล่้วงหนา้ 

จากขอ้สรุปทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี สอดคลอ้งกบั แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จากท่ีกล่าวมาในส่วนบทท่ี 2 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการรับมือแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อใหส้ามารถน าปัจจยั วิธีการ กระบวนการกลยทุธต่์าง ๆ ไป
ประยกุตใ์ชก้บัการ จดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี  หรือปรับใชก้บั
องคก์ารอ่ืนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  และอุตสาหกรรมอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีได้ ประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัความเส่ียง ท่ีส าคญัน าแนวคิดต่าง ๆ ของผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ท ท่ีไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงไดป้ระสบความส าเร็จ น าแนวทาง หรือวิธีการนั้น 
มาเป็นตน้แบบของผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทรุ่นใหม่ๆไดบ้ริหารจดัการ
ความเส่ียงขององคก์ร โดยตอ้งน าวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง อีกทั้งเพ่ือน า
ผลการวิจยัมาใชเ้ป็นฐานส าหรับการวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองการจดัการความเส่ียงในอนาคตต่อไป 

การจดัการความเส่ียงโดยการน ากระบวนการท่ีใชใ้นการบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรม
การการด าเนินงานต่าง ๆ ลดโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายเพื่อใหร้ะดบัของความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ประเมินได ้ควบคุมและตรวจสอบไดอ้ยา่งมี
ระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายเป็นส าคญั โดยการน ากระบวนการบริหาร จดัการความเส่ียง 
มาบริหารจดัการความเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  มีกระบวนการและขั้นตอนดงัน้ี 
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ภาพท่ี 5.1  กระบวนการบริหาร จดัการความเส่ียง 
 

การบริหารความเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อใหผู้บ้ริหารหรือผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมสามารถน ากระบวนการจดัการความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการจดัการความ
เส่ียงจากภยัธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ  อนัจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั  ความเจริญเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนื และสามารถน ากระบวนการ กลยทุธต่์างๆ ไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการความเส่ียงหรื อน าไป
ปรับใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ โดยการใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมและ         
รีสอร์ท ในภาพรวมมีการใชก้ารตลาดในเชิงรุกในระดบัค่อนขา้งสูง โดยการประชาสมัพนัธ์  การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การใหส่้วนลด และมีการคดัเลือกใหร้างวลัพนกังานท่ีใหก้ารบริการ
นกัท่องเท่ียว  เพื่อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังาน เพื่อใหเ้กิดผลผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารใน
ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท  

จากการศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ก าหนดวตัถุประสงคข์อบเขตการ
วิจยัและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถรับรู้ และเขา้ใจเป้าหมายและแนวทางวิธีใน
การท าการวิจยั เพื่อจดัสรรกระบวนการใหเ้ป็นไปตามแนวทางเป้ าหมายของวตัถุประสงคท่ี์วาง ไว้
โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวิจยั และครอบคลุมขอบเขตงานวิจยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
 

1 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

2 

ระบุความเส่ียง 

5 

ติดตาม ประเมินผล 
 

3 

ประเมินความเส่ียง 
4 

จัดการความเส่ียง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในดา้นการผูป้ระกอบการและส าหรับการวิจยั

ในคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 
5.3.1 ดา้นผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. จากการท่ีไดว้ิเคราะห์ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ ท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงปัญหาในการ
จดัการความเส่ียงนัน่ก็คือ รัฐบาลควรใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดว้ย
การใชน้โยบายและเพ่ิมงบประมาณเพื่อกระตุน้นกัท่องเท่ียว  และท่ีส าคญัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นภยัการเมือง ดา้นภยัธร รมชาติ หรือ ดา้นการบริหารองคก์ร
โดยเฉพาะดา้นภยัการเมืองท่ีรัฐบาลเองควรเป็นตวัแทนในการใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง โดยค านึงถึง
ช่ือเสียงของประเทศเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือ มัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียว โดยมี การเร่ง
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรม และค่าแรงท่ีสูงข้ึน ท าใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน ดงันั้น
ผูบ้ริหารแต่ละท่านตอ้งมีวิธีในการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีเกิดความเส่ียงต่างๆ  มีความพร้อมในการ
ตั้งรับความเส่ียงเหล่านั้น เพ่ือการบริหารจดัการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทท่ีดี เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ปัญหาตามมาภายหลงั  

2. ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ควรมีการพฒันากลยทุธ์ทางดา้น
การตลาดสร้างกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ ปรับเปล่ียนตามช่วงฤดูกาลต่างๆ ว่ากลุ่มลกูคา้กลุ่มไหนเหมาะกบั
ช่วงเวลาใด  เนน้ท าการตลาดเชิงรุก เพื่อเสริมศกัยภาพของธุรกิจใหแ้ข็งแกร่ง  ท่ามกลางสภาวะการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมการโรงแรมท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต โดยผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ
ไดม้ีมุมมองต่อปัจจยัความเส่ียงภายนอกว่าไม่สามารถควบคุมได ้รัฐบาลท่ีตอ้งเป็นตวัแทนส าคญัใน
การควบคุมปัจจยัความเส่ียงใหค้งท่ีและดีข้ึน โดยเฉพา ะภยัการเมือง การก่อการร้ายนั้น ผูบ้ริหาร 
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมไดเ้ลย แต่ภยัธรรมชาตินั้นยงัพอมีวิธีในการป้องกนัได ้ ดงันั้นการ
ท าประกนัภยัโครงสร้างอาคาร จึงเป็นส่ิงท่ีทุกโรงแรมและรีสอร์ทตอ้งท าไว ้ ส่วนตวันกัท่ องเท่ียว
นั้นส่วนใหญ่ก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทยจะมีการท าประภยัไวอ้ยูแ่ลว้  ในส่วนของทรัพย์ สินของ
นกัท่องเท่ียวทางผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี ไดม้ีการท า 
CCTV ถือเป็นระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เน่ืองจากได ้ link สญัญาณไปท่ีสถานีต า รวจเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน  เพราะความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ส าหรับปัจจยั ความเส่ียง
ภายในองคก์ร ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการมีความเห็นท่ีตรงกนัว่าสามารถบริหารจดัการได ้

3. ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ควรมีการรักษา ภาพลกัษณ์ท่ีดี มี
คุณภาพและระดบัมาตรฐานในการใหบ้ริการใหค้งท่ี ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ถือเป็นองคก์รท่ีเนน้
การบริการเป็นส าคญั ดงันั้นบุคลากรเป็นตวัแปรส าคญัท่ีช่วยใหอ้งคก์รอยูร่อดไดเ้ช่นกนั การสร้าง
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บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพมีการอบรมพนกังานใหดู้แลลกูคา้ไดดี้ท่ีสุด เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บั
ลกูคา้ แล ะกลบัมาใชบ้ริการซ ้าอีกในอนาคต  จากทั้งหมดท่ีกล่ าวมานั้นทุกคน ตั้งแต่ผูบ้ริหาร  
ผูป้ระกอบการ พนกังาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ททท. และรัฐบาล ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัในการ
น าพาองคก์รใหอ้ยูร่อดอยา่งย ัง่ยนืน่ีคือส่ิงส าคญัมากท่ีสุด ของเร่ืองการศึกษาการจดัการความเส่ียงท่ี
เป็นหวัใจหลกัของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ีตั้งแต่อดีต จนถึงอนาคตต่อไปขา้งหนา้ 

5.3.2 ดา้นการวิจยัในคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัในอนาคตควรศึกษาโครงสร้างของตวัแปรอ่ืนๆ  นอกจากตวัแปรทางดา้น

ความเส่ียง โดยใชก้ารวิจยัเชิ งคุณภาพ  โดยครอบคลุมทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม บุคลากร 
พนกังาน และนกัท่องเท่ียว เพื่อหาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  
หรือศึกษาวิจยัในจงัหวดัอื่น ๆ ในภาคใตท่ี้มีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อมาเปรียบเทียบกนั หรือ
ควรศึกษาเก่ียวกบัพ ฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเก่ียวกบัดา้น
ภูมิศาสตร์ทางทะเลของภาคใต ้

2. ควรศึกษาประเด็นความเส่ียงและปัจจยัอ่ืน  ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมและรีส อร์ทเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาหาแนวทาง  และเป็นการวา งพ้ืนฐานการพฒันาการ
จดัการธุรกิจโรงแรม  และรีสอร์ท  หรือศึกษาเก่ียวกบัองคก์รการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เช่น สปา บริษทัทวัร์ สายการบินต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบในเร่ืองของความเส่ียงว่ามีผลกระทบ หรือมีความแตกต่างมากนอ้ยอยา่งไร 

3. ควรศึกษาการส่ งเสริมการตลาดในดา้นอ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม  ท่ีนอกเหนือจากงานวิจยัน้ี 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย  โดยสามารถสร้างศกัยภาพของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดั
กระบ่ีใหมี้ความแข็งแรง และมัน่คงต่อสถานการณ์ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การรับมือแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง อีกทั้ง เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทางธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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         แบบสอบถามก่อนการท าวจิยั เร่ืองการศึกษาการจดัการความเส่ียงของธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ท              
         จงัหวดักระบี่ช่ือ/นามสกุล  ผู้ให้สัมภาษณ์...............................................ต าแหน่ง......................... 
 

 
ลกัษณะความเส่ียง 

 

เป็นความเส่ียง 
หรือไม่ 

ระดับความเส่ียง 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

 
1. ภัยธรรมชาติ เช่น น า้ท่วม แผ่นดินไหว พายุ ภูเขาไฟระเบิด  
    ภัยพิบัติ สึนามิ  

      

 
2. โรคระบาด เช่น โรคซาร์ ไข้หวัดนก  

      

 
3. การเกดิวิกฤตการณ์ด้านการเงินในประเทศไทยปี 1997 

      

 
4. ระดับราคาน า้มัน และอตัราดอกเบีย้กบัอตัราแลกเปลีย่นที ่      
    ผันผวน 

      

 
5. เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง พ.ศ. 2553  

      

 
6. เหตุการณ์ความไม่สงบทางเขต 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

      

 
7. ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เหตุการณ์ 11 กนัยายน  
    (9/11)  เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอรัิก 

      

 
8. การลงทนุของธุรกจิโรงแรม และรีสอร์ท เช่น งบประมาณ          
    โครงการ งบก าไรขาดทนุขององค์กร 

      

 
9. การบริหารงานภายในองค์กรของธุรกจิโรงแรม และ               
    รีสอร์ท   

      

 
        ผู้สัมภาษณ์  นางสาว  วรรษพร  ผวิดี                                                                                                                   
        นักศึกษาปริญญาโท ภาควชิาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยว   
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งานวจิยัเร่ือง การศึกษาการจดัการความเส่ียงของธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ท จงัหวดักระบี ่
ค าถามการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ  

 

1. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม  ท่านคิดว่าปัจจยัความเส่ียงใดท่ี
ส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมากท่ีสุด  

 2.  ท่านมีวิธีการตั้งรับกบัความเส่ียงนั้นอยา่งไร 

3.  ท่านคิดว่า ปัจจยัความเส่ียงใดบา้งท่ีธุรกิจโรง แรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี ควรจ ะ
ค านึงถึงหรือใหค้วามส าคญั เช่น ความเส่ียงจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน
องคก์ารโรงแรม 

4.  ท่านคิดว่า มีปัจจยัใดท่ีสนบัสนุนหรือเป็นขอ้จ ากดัในการน าการจดัการความเส่ียงมาใช้
ภายในองคก์ารของท่าน และท่านมีแนวทางแกไ้ขปัญหาและขอ้จ ากดัดงักล่าวอยา่งไร.... 

5.  ท่านมีมุมมองหรือแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง ท่ีธุรกิ จโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดั
กระบ่ีก  าลงัเผชิญอยูอ่ยา่งไร 

6.  ท่านมีวิธีหรือกระบวนการ ในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
ลกัษณะอยา่งไร เช่นการท าประกนัภยัเฉพาะดา้น หรือเป็นกระบวนการจดัการอยา่งเป็น
ระบบ และด าเนินการเชิงรุกหรือเชิงรับ 

7.  ท่านมีแนวทางในการจดัการความเส่ียงอยา่งไร มีวิธีการใดในการจดัการความเส่ียง เพื่อ
ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือช่วยเพ่ิมมลูค่าใหก้บัองคก์ารโรงแรม 

8.  ท่านมีวิธีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการป้องกนัดูแลทรัพย์ สิน หรือ
ควบคุมดูแลความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์น ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทอยา่งไร 

9.  ท่านคิดว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
จงัหวดักระบ่ี  ควรมีอะไรบา้ง เพราะอะไร 

10. ท่านคิดว่าการจดัการความเส่ียงจะสามารถเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร
ในการด าเนินกลยทุธต่์างๆ ดว้ยหรือไม่ และจะน ามาใชผ้สมผสานกนัอยา่งไร 
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เร่ือง การศึกษาการจดัการความเส่ียงของธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ท จงัหวดักระบี่ 
ค าถามการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
1.  ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  จงัหวดั
กระบ่ี ท่านคิดว่าปัจจยัความเส่ียงใดท่ีส่งผลต่อการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทมากท่ีสุด  

 2.  ท่านมีวิธีการตั้งรับกบัความเส่ียงนั้นอยา่งไร 

3.  ท่านคิดว่า ปัจจยัความเส่ียงใดบา้งท่ีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี ควรจะ
ค านึงถึงหรือใหค้วามส าคญั เช่น ความเส่ียงจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน
องคก์ารโรงแรม 

4.  ท่านคิดว่า มีปัจจยัใดท่ีสนบัสนุนหรือเป็นขอ้จ ากดัในการน าการจดัการความเส่ียงมาใช้
ภายในองคก์าร โรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดักระบ่ี และท่านมีแนวทางแกไ้ขปัญหาและ
ขอ้จ ากดัดงักล่าวอยา่งไร 

5.  ท่านมีมุมมองหรือแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง ท่ีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจงัหวดั
กระบ่ี ก  าลงัเผชิญอยูอ่ยา่งไร 

6.  ท่านมีวิธีหรือกระบวนการ ในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
ลกัษณะอยา่งไร เช่นการท าประกนัภยัเฉพาะดา้น หรือเป็นกระบว นการจดัการอยา่งเป็น
ระบบ และด าเนินการเชิงรุกหรือเชิงรับ 

7.   ท่านมีแนวทางในการจดัการความเส่ียงอยา่งไร มีวิธีการใดในการจดัการความเส่ียง เพื่อ
ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือช่วยเพ่ิมมลูค่าใหก้บัองคก์ารโรงแรม 

8.  ท่านมีวิธีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความเส่ียง ในการป้องกนัดูแลทรัพยสิ์น หรือ
ควบคุมดูแลความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร 

9.   ท่านคิดว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจดัการความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
จงัหวดักระบ่ี  ควรมีอะไรบา้ง เพราะอะไร 

10.  ท่านคิดว่าการจดัการความเส่ียงจะสามารถเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร
ในการด าเนินกลยทุธต่์างๆ ดว้ยหรือไม่ และจะน ามาใชผ้สมผสานกนัอยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 

ผู้ให้ข้อมูลส าคญั  
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คุณ อิทธิฤทธ์ิ  ก่ิงเล็ก 

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดกระบ่ี (4 สมัย)                                 

ผู้ประกอบการ Ao Nang Princeville Resort & Spa 

สัมภาษณ์วันที่ 19/02/2555 

 

 

 
MR. Xu Hui Chao   
ผู้บริหาร Joenthaitravel (Thailand) Co.,Ltd  
สัมภาษณ์วันที่ 19/02/2555 

 

 

 
คุณ อภิชัย  อรัญญิก  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ส านักงานกระบ่ี 
สัมภาษณ์วันที่ 20/02/2555 

 
 

 

 
คุณ สมเกียรติ  สืบเหตุ  
กรรมการผู้จัดการ Ao nang Travel and Tour Co., Ltd, 
สัมภาษณ์วันที่ 20/02/2555 

 

 19/02/2555 

 19/02/2555 

 20/02/2555 

 20/02/2555 
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คุณ ชัชวาล แพนกดุเรือ 
General Manager Sheraton krabi Resort  
สัมภาษณ์วันที่ 06/04/2555 

 
 
 
 

 

 
คุณ รอง  ภูเก้าล้วน 
ผู้ประกอบการ Krabi Resort 
Timber House Ao Nang 
Lanta Resort 
สัมภาษณ์วันที่ 2/03/2555 
 

 

 
คุณ เอกวิทย์  ภิญโญธรรมโนทัย  
นายกสมาคมการโรงแรม จังหวัดกระบ่ี 
ผู้ประกอบการ Peace Laguna Resort & Spa  
Krabi Aquamarine Resort & Spa 
The Verandah 
Phi Island Cabana Hotel  
สัมภาษณ์วันที่ 2/03/2555 

 06/04/2555 
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คุณ กสุุมา  ก่ิง  
ผู้ประกอบการ ศรีเพชร Hotel 
G.M. Ao Nang Princeville  Resort & Spa 
สัมภาษณ์วันที่ 19/02/2555 
 
 

 

 
คุณ ตรีเพ็ชร กลุเถกิง  
กรรมการผู้จัดการ Srisuksant Resort 
สัมภาษณ์วันที่ 24/02/2555 

 

 

คุณ ธีระศักดิ์ ขนานใต้    

ผู้ประกอบการ Dream Valley Resort 

Phu Pi Maan Resort & Spa  

สัมภาษณ์วันที่ 19/02/2555 

 

 19/02/2555 

 20/02/2555 
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ผู้ให้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 

ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือสถานประกอบการ สัมภาษณ์วนัที ่
คุณกรกนก วิเศษโกสินทร์ ผูจ้ดัการทัว่ไป Bann Mai Hotel 15/03/2555 

คุณภูวดิท ปรีชานนท์ กรรมการผูจ้ดัการ Royalnakara Ao Nang  25/03/2555 

คุณสมเกียรติ ขยนัการ กรรมการผูจ้ดัการ Somkiet Buri Resort & Spa 16/02/2555 

คุณปณิธาน ศุภวงศ ์ General Manager Maritime Park & Spa Resort 03/04/2555 

คุณนิยม ผิวดี ประธานกรรมการ Yaya Resort & Spa,                             
Ao nang Travel and Tour Co., Ltd, 

15/03/2555 

คุณสมบูรณ์ หงา้ฝา กรรมการผูจ้ดัการ Railay Bay Resort & Spa 16/02/2555 

 
ผู้ให้การสัมภาษณ์แบบไม่ประสงค์ออกนาม 

 
ช่ือสถานประกอบการ สัมภาษณ์วนัที ่
Krabi Laplaya Resort  03/04/2555 
Holidayinn Resort Phi Phi 27/03/2555 
Mandawee Resort & Spa 05/03/2555 
Pavilion Quean Bay Hotel 11/03/2555 
Nakamanda Resort & Spa 05/03/2555 
Grand Mansion Hotel 05/03/2555 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์แบบส่งค าถาม – ค าตอบผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  
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ประวตัผิู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาววรรษพร  ผวิดี 
ประวตักิารศึกษา   พ.ศ.2551 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
     คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ 
      เอกอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน ฝ่ายการเงิน  

บริษทั รวมซีเมนตไ์ทย (1989) จ ากดั 
 สาขา นวมินทร์ 
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