
Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

  
 

ผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อการอยู่รอดขององค์กร 
ของธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย 

 
EFFECTS OF RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS ON ORGANIZATION 

SURVIVAL OF TOURISM BUSINESSES IN THAILAND 
 

ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา1  และประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ2 
Supapong  Pinveha1  and Prapaporn  Chubsuwan2 

 
1,2 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

1,2 Mahasarakham Business School, Mahasarakham University , Maha Sarakham Province  
E-mail: supapong.p@acc.msu.ac.th 

 
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ความอยู่รอดของ

องค์กร และทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อความอยู่รอดขององค์กร
ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
จ านวน 351 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือ สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า  ธุ รกิจน า เที่ ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ ยงโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท างาน และด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทั นการ และ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความอยู่รอดขององค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านความสามารถในการท าก าไร ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ด้านผลิตภาพ  และ  
จากการศึกษาผลกระทบ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์  ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน และด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน มีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม โดยสรุป 
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารควร
ให้ความส าคัญกับ การบริหารความเสี่ยง ด้านบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ด้านการลดโอกาสที่
จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงานและด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
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ค าส าคญั 
  ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง  การอยู่รอดขององค์กร  ธุรกิจน าเที่ยว 
 

ABSTRACT 
        The research was conducted a study of risk management effectiveness, 
organizational survival and effects of risk management effectiveness on organizational 
survival of tourism businesses in Thailand. This research employed a questionnaire as 
an instrument for collecting data from 351 of tourism businesses executives in Thailand 
by using stratified random sampling method. The statistics used for analyzing the 
collected data were mean, standard deviation and multiple regression analysis. 
       The findings indicated that the tourism businesses executives agreed with the 
risk management effectiveness as a whole at high level. In each of the following 
aspects were at high level: achieving goals and objectives aspect, decreasing chances 
of operational loss aspect, increasing working efficiency aspect and helping internal 
planning aspect and the aspects at a medium level: building stability and fluctuate 
revenue reduction aspect and solving problems in timelines aspect. The opinions on 
the organizational survival as a whole. In each of the following aspects were also at 
high level: profitability aspect, competitive advantage aspect and productivity aspect, 
and the analysis of the effects, the following were found that: achieving goals and 
objectives, decreasing chances of operational loss and increasing working efficiency 
had positive effects on the organizational survival as a whole of profitability competitive 
advantage and productivity. In conclusion, the risk management effectiveness has 
positively effects on the overall of organizational survival. Thus, it should be aware 
that risk management in the aspect of achieving goals and objectives, decreasing 
chances of operational loss and increasing working efficiency. 
 
Keywords 
  Risk management effectiveness, Organizational survival, Tourism business 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  ในโลกธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในองค์กรก็ตาม โดยหากปัจจัยเหล่านั้น  
ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร  ผู้บริหารก็ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เพื่อให้องค์กร
ด าเนินต่อไป หากไม่สามารถจัดการกับประเด็นเหล่านั้นได้องค์กรอาจจะประสบกับปัญหาจาก 
การด าเนินงานได้  (Phanthudm et al., 2011) ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการปรับตัว ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวก็เพื่อเป็นการ
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ควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยป้องกันความผิดพลาดในการท างานที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง (Alijarde, 1997) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งและอยู่รอดต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ท้าท้ายความสามารถของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจและให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันลดความสูญเสียแล้วยังท าเพื่อความอยู่รอดขององค์กรอีกด้วย 
(Saartchom, 2007) 
  ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจการบริการหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความเติบโต  
มีผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นจ านวนมาก และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผู้ด าเนินธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องพยายามน ากระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงและ 
ความเสี่ยง โดยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับกระบวนการและการวางแผน รวมถึงการเพิ่มจ านวน
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การมีนโยบายที่ตอบสนองความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง  
ที่ ดี จะช่วยเสริมสร้ างศักยภาพของธุ รกิจได้  (Department of Trade Negotiations, Ministry of 
Commerce,  2013) ตลอดจนช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ประสิทธิผล 
การบริหารความเสี่ยง(Risk Management Effectiveness) จึงเป็นความสามารถการด าเนินการ 
ที่ช่วยลดโอกาส หรือขนาดของความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยการก าหนดกลยุทธ์และการวาง
แผนการด าเนินงานขององค์กรในทุกระดับ เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ผลกระทบและตอบสนอง
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้ (Athayaphan, 2007) เนื่องจากการน ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมี
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่าง
มีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทางานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า
แต่หากเกิดความเสียหาย ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าประสิทธิภาพ 
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ (Saartchom, 2007) ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง 
ให้ความสนใจไม่ว่าจะองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก อยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าองค์กรนั้น  
อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดก็ตาม ผู้บริหารย่อมมุ่งหวังที่จะให้การด าเนินกิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Saakhaakon et al., 2005) และเพื่อ
ความอยู่รอดขององค์กร โดยความอยู่รอดขององค์กร (Organizational Survival) เป็นความมั่นคง
หรือความเชื่อมั่นได้ในด้านของความเข้มแข็ง และความสามารถในการเจริญเติบโตก้าวหน้าของ
องค์กรว่าเป็นไปได้แม้องค์กรต้องเผชิญกับเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นความ
อยู่รอดขององค์กรจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดตั้งองค์กร เพื่อสร้างแผนการด าเนินงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความส าเร็จต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงในระยะยาวได้  
โดยความสามารถในการอยู่รอดบนเวทีทางการค้าได้อย่างต่อเนื่องนั้นองค์กรต้องมีความสามารถ  
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร ที่องค์กรต้องมีความสามารถในการสร้างก าไร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งองค์กรต้องสามารถสร้างกลยุทธ์
ทางการค้าเพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งในตลาดเดียวกัน และด้าน
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ผลิตภาพ ที่องค์กรต้องสามารถผลิตและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพทั้งในด้านปริมาณ  
และเวลา (Pearce & Robinson, 2005)  
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผล 
การบริหารความเสี่ยงกับการอยู่รอดขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทดสอบว่าประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการอยู่รอดขององค์กรหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยสามารถอยู่รอดและด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการอยู่รอดขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบรหิารความเสี่ยงของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความอยู่รอดขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
3. เพื่อทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อความอยู่รอด 

ขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงกับการอยู่รอดของ
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยจ านวน  
3,940 คน (Tourism Authority of Thailand, 2014) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย  จ านวน  
351 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan (Sisaart, 2011) และใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง 
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ของผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยจ าแนกตามภูมิภาค 
 

ภูมิภาค จ านวนประชากร  (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

1,338 
199 
780 
416 

1,207 

119 
18 
69 
37 
108 

รวม 3,940 351 
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  3. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้  
    ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาประสบการณ์ท างาน และ รายได้สุทธิต่อเดือน  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถาม 
เป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย รูปแบบธุรกิจ ทุนในการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน จ านวนพนักงาน และรายได้เฉลี่ยต่อปี  
  ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย  ด้านการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้  ด้านการลด
โอกาสที่ จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  ด้านการช่วย
ในด้านวางแผนภายใน  และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ 
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดขององค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ประกอบด้วย  ด้านความสามารถในการท าก าไร   
ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ด้านผลิตภาพ 
 4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้
  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  
  4.2 น าผลของการศึกษามาสร้างแบบสอบถามโดยพิจารณา เนื้อหาให้สอดคล้องกับ 
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานในการวิจัย  
  4.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    4.3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว
ในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
    4.3.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item-total Correlation ซึ่ง ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.621 – 0.842 และความอยู่รอดขององค์กร มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.598-0.825 สอดคล้อง
กับ Nunally (1978) ได้ น าเสนอว่า การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่า
เครื่องมือมีความเที่ยง 
    4.3.3 การหาค่ าความ เชื่ อมั่ น ของ เครื่ อ งมื อ  ( Reliability) โดย ใช้ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นเป็นรายด้าน ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง  0.812 – 
0.874 และความอยู่รอดขององค์กร มีสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง  0.807-0.846 สอดคล้องกับ 
Lovett (2002) ได้น าเสนอว่า การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกินกว่า 0.70 เป็นค่าที่ยอมรับ
ได้ว่าเครื่องมือมีความเช่ือมั่น 
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
  5.1 ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างพร้อม
ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสารเตรียมน าส่งทางไปรษณีย์ 
  5.2 ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ 
ท าการศึกษา โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถามซึ่งก าหนดให้ส่ง แบบสอบถาม
กลับทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม  
  5.3 เมื่อครบตามระยะเวลา 30 วัน ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวน 172 ฉบับ 
และหลังจากนั้นอีก 15 วัน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาอีก จ านวน 82 ฉบับ จึงได้ท าการโทรศัพท์
ติดตามและส่งแบบสอบถามไปใหม่ หลังจากนั้นอีก 30 วัน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาอีก จ านวน 
97 ฉบับ รวมได้รับแบบสอบถามมาทั้งสิ้น 351 ฉบับ รวมระยะเวลาในการจัดเก็บ 75 วัน  
  5.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามที่ได้รับการ
ตอบกลับคืนซึ่งมีความครบถ้วนทุกฉบับ  
  5.5 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดย 
แบ่งได้ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้
วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ          
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ วิธีการ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และรอ้ยละ  
  ตอนที่ 3 และ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารความ
เสี่ยง และความอยู่รอดขององค์กร ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ใช้วิธีการ ประมวลผลทางหลัก
สถิติเชิงพรรณนา น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่า ทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ การบรรยายและสรุปผลการ
ด าเนินการวิจัย ได้ก าหนดให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังน้ี (Sisaart, 2002)  
  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด                ก าหนดให้   5 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นมาก                     ก าหนดให้   4 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง               ก าหนดให้   3 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นน้อย                      ก าหนดให้   2 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด                ก าหนดให้   1 คะแนน  
 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 
(Sisaart, 2002)  
   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 การทดสอบผลกระทบระหว่าง ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง และความอยู่รอดของ
องค์กร ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ  
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  7.1 สถิติพื้นฐานได้แก่  
   7.1.1 ร้อยละ  
   7.1.2 ค่าเฉลี่ย  
   7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  7.2  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
   7.2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item total Correlations 
  7.2.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
  7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-50 ปี ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า ประสบการณ์ในการท างาน  5-10 ปี และต าแหน่งงาน 
ในปัจจุบัน ต าแหน่งงานอื่น ๆ เช่น เจ้าของ ผู้จัดการ หัวหน้างาน  ส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจเป็นบริษัท
จ ากัด ทุนในการด าเนินงาน 3-6 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงานของธุรกิจ 3-6 ปี จ านวนพนักงาน 
20-40 คน และรายได้เฉลี่ยต่อปี 5-10 ล้านบาท ธุรกิจน าเที่ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.72, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากได้แก่  
ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (x̅ =3.70, S.D. = 0.62)  ด้านการลดโอกาสที่จะเกิด 
การสูญเสียจากการด าเนินงาน (x̅ =3.87, S.D. = 0.48)  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 (x̅ =3.80, S.D. = 0.56) และด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน (x̅ =4.10, S.D. = 0.56) และ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้  
(x̅ =3.47, S.D. = 0.46) และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ (x̅ =3.40, S.D. = 0.48) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พบว่า ธุรกิจสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและแผนการปฏิบัติงานประจ าปีได้ ธุรกิจมีผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทุกครั้ง และธุรกิจสามารถน าการบริหารความเสี่ยงมาช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ พบว่า ธุรกิจ
สามารถประมาณรายรับรวมทั้งจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินโดยไม่ต้องปรับแผน อยู่ในระดับมาก ธุรกิจ
สามารถรักษาระดับของรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในระยะยาวได้ และธุรกิจสามารถน าเอา
การบริหารความเสี่ยงมาช่วยให้องค์กรมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน พบว่า ธุรกิจสามารถลดเหตุการณ์หรือปัจจัยที่จะท า
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ให้สูญเสียทั้งที่เป็นรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่นรายได้ ชื่อเสียง ลูกค้า ผลการด าเนิน ธุรกิจมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และธุรกิจสามารถน าเอาการบริหารความเสี่ยงมาช่วยให้
องค์กรลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน พบว่า ธุรกิจสามารถบริหารงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ า 
ธุรกิจมีการค านวณต้นทุนของแต่ละกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญและเปรียบเทียบต้นทุนการด าเนินงาน
กับผลผลิต และธุรกิจสามารถน าเอาการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร 
อยู่ในระดับมาก ด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน พบว่า ธุรกิจสามารถน าข้อมูลทั้งในอดีตปัจจุบันและ
แนวโน้มมาคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อการด าเนินการส าหรับอนาคต ธุรกิจมีการ
วางแผนโดยการพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทรัพยากรที่พอมีรวมทั้งปัญหาที่มีหรือที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการวางแผนภายใน อยู่ในระดับมาก 
และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ พบว่า ธุรกิจสามารถน าเอาการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ทันการ ธุรกิจมีตัวชี้วัดที่สามารถระบุถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงรวมทั้ง
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี และธุรกิจมีความสามารถใน
การลดโอกาสหรือปริมาณของความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ธุรกิจน าเที่ยว มีความอยู่รอดขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.64, S.D. = 0.52) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร (x̅ =3.71, 
S.D. = 0.43) ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน ( x̅ =3.67, S.D. = 0.48) และด้านผลิตภาพ  
(x̅ =3.56, S.D. = 0.54) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร  พบว่า ธุรกิจมีก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากการด าเนินงานให้ สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ธุรกิจมั่นใจว่ามีอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ
น าเที่ยวโดยรวม และธุรกิจมั่นใจว่าแนวโน้มผลประกอบการจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ต้อง 
เผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง อยู่ในระดับมาก ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ธุรกิจ 
มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจมีสินค้าหรือบริการมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด  
และธุรกิจสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านของคุณภาพสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง อยู่
ในระดับมาก และด้านผลิตภาพ พบว่า ธุรกิจมีโครงสร้าง กระบวนการท างานที่  สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการท างานที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจมั่นใจว่าการด าเนินงานที่ผ่านมา บรรลุผล
ส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดทุกด้าน ธุรกิจได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้าน
ของระบบการท างานที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน และธุรกิจสามารถวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือ
บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก   
 3. ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (GO)  
ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ (OL) ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสีย
จากการด าเนินงาน (DO) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน (WF) ด้านการช่วยในด้านวางแผน
ภายใน (IP) และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ (SP) มีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดของ 
องค์กรโดยรวม (OS) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงกับการอยู่รอด
โดยรวมของธุรกิจน าเที่ยว 

 
ประสิทธิผลการบริหาร 

ความเสี่ยง 
ความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม    

t 
 

p-value สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงที ่ 0.216 0.144 1.500 0.106 
ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์   0.321 0.084 3.821 0.001* 

ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวน
ของรายได้ 

0.286 0.124 2.306 0.062 

ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการ
ด าเนินงาน   

0.240 0.078 3.077 0.008* 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   0.384 0.110 3.490 0.004* 

ด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน   0.116 0.102 1.137 0.128 
ด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ 0.218 0.108 2.019 0.083 
F  =  24.362     p  =  0.000      R2  =  0.542 

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี ้
OS  =  0.216  +  0.321GO  +  0.286OL  +  0.240DO  +  0.384WF  +  

0.116IP  +  0.218SP 
จากสมการที่ได้ สามารถพยากรณ์ความอยู่รอดขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีนัยส าคัญ  

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า F = 24.362 และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2= 0.542  
โดยผลการทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่มีต่อความอยู่รอด
ขององค์กรโดยรวม พบว่า ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนนิงาน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานมีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ส่วนด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ และด้านการช่วยในด้านวางแผน 
ภายในไม่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม 
 
อภิปรายผล 
 1. ธุรกิจน าเที่ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การท างาน และด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรนั้นสามารถช่วยให้ฝ่ายบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนและลดโอกาสที่จะเกิดความ
ล้มเหลว หรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนภายในองค์กรโดยใช้ข้อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม
มาคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการที่ดี และเหมาะสมที่สุด เพื่อการด าเนินการส าหรับอนาคตส่งผลให้
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องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Stock Exchange of 
Thailand (2004) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะช่วยให้ฝ่ายบริหารบรรลุเป้าหมาย 
ในการด าเนินการและ มีความสามารถในการท าก าไรและป้องกันการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรได้
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการจัดท ารายงานมีประสิทธิภาพ  
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียง
ขององค์กรและเหตุการณ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการและ
หลีกเลี่ยงกับดักหลุมพรางและเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Suwansan 
(2009) กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล สามารถช่วยบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงใน
ทุกระดับขององค์กร และช่วยให้การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีคุณค่าของ
องค์กรมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผู้มีผลประโยชน์ร่วม รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสให้กับองค์กรและช่วยจัดการกับ
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้สามารถก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muehlbach (2008) พบว่า
แนวทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ วางแผนให้ดี ซึ่งจะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้ 
อย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับความจริงว่า ความเสี่ยงมักจะเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นจึงมีข้อสังเกตจากการ
วิจัยอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกและเป็นประเด็นที่เด่นที่สุด คือ จ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับความ
เสี่ยง ประเด็นที่สอง การสร้างหรือพิสูจน์เทคนิคการจัดการความเสี่ยง ควรสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ให้เกิด
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  
 ธุรกิจน าเที่ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความ
ผันผวนของรายได้ และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบางธุรกิจ
อาจจะยังไม่เห็นความส าคัญมากนักหรืออาจจะมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารความความเสี่ยงยังไม่
เพียงพอจึงไม่ได้ด าเนินการอย่างเต็มที่ ท าให้องค์กรไม่สามารถรักษาระดับของรายได้และสร้างความ
มั่นคงให้กับองค์กรในระยะยาวได้ อีกทั้งอาจไม่สามารถประมาณรายรับขององค์กรได้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริง นอกจากนี้องค์กรอาจจะไม่สามารถลดหรือแก้ไขสิ่งผิดปกติ หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิด 
อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ The Institute 
of Internal Auditors of Thailand (2008) กล่าวว่าแม้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะให้
ประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดจากความจริงที่ว่า ในการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจของ
มนุษย์นั้นอาจผิดพลาดได้ การตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ความล้มเหลวจึงอาจเกิดขึ้นได้จากความ
ผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ข้อจ ากัดเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถมั่นใจได้
อย่างเต็มที่ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความรวดเร็ว  
ในการแก้ปัญหาและความมั่นคงของรายได ้
 2. ธุรกิจน าเที่ยว มีความอยู่รอดขององค์กร โดยรวม ด้านความสามารถในการท าก าไร  
ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และด้านผลิตภาพอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ธุรกิจทุกธุรกิจมีความ
ต้องการให้ธุรกิจของตนมีความเจริญเติบโตและสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการพัฒนาองค์กรให้มี
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ประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Laksana (2000) กล่าวว่า 
ความอยู่รอดขององค์กรขึ้นอยู่กับการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรจะต้อง
สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงก าลังคน
อย่างคุ้มค่า มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด ลักษณะของการด าเนินงานนั้น จะต้องไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างดีโดยประหยัดเวลาทรัพยากรและก าลังคน การที่องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อ
การผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย มีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ  
และเทคโนโลยีอย่างฉลาด จะท าให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Klomp & Leeuwen (2001) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยการพัฒนาองค์กรในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งสิ่งที่สะท้อนหรือเป็นตัวช้ีวัด
ให้เห็นว่าองค์กรนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความอยู่รอดได้ ด้วยการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตหรือผลิตภาพ พัฒนาคุณภาพของสินค้า เพื่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตขององค์กร 
 3. ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านการลด
โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
มีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม เนื่องจากประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 
และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน  
และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลว หรือการไม่บรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย 
มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ สามารถผลิตสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการและ
ทันเวลา สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ และอยู่
รอดต่อไปในระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Athayaphan (2007) พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารธุรกิจ 
นอกจากต้องวางแผนในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังต้องคอยดูแล ประเมิน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อป้องกัน
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลการด าเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ และสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Allegrini & D’Onza (2003) พบว่า  
การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงมาใช้กับบริษัท ซึ่งการพิจารณาทางเลือกในการลดความเสี่ยงบาง
ทางเลือกอาจไม่ส่งผลให้ความเสี่ยงลดลง ซึ่งจะต้องพิจาณาร่วมกันในหลาย ๆ มิติก่อนที่ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ สาหรับการประเมินความเสี่ยง ความส าเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงมีผลต่อระบบควบคุมภายในและเป็นแนวทางในการวางแผน การรายงานประจ าปี ซึ่งจะมีผลต่อ
การประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรในอนาคตสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rannan 
(2007) พบว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของธุรกิจ  โดยการบริหาร
ความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ แต่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ าจะทาให้
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ธุรกิจประสบความส าเร็จเสมอไป เนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้นั้นยังไม่มีตัวพิสูจน์
ได้แน่นอนว่าจะส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอก เช่นลูกค้า
บางรายไม่เห็นด้วยหรือไม่สนใจกับนโยบายหรือโปรโมชั่นที่ทางธุรกิจออกมาใหม่ หรือปัจจัยภายใน 
คือ การก าหนดวัตถุประสงค์หรือนโยบายที่ต้องการโดยขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคน  
ในองค์กร ซึ่งอาจท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่ท าให้ นโยบายหรือวัตถุประสงค์นั้นไม่
ประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว ควรให้ความส าคัญกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ในทุก
ด้าน โดยเฉพาะในด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสีย
จากการด าเนินงาน  และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยการก าหนดกลยุทธ์และการวาง
แผนการด าเนินงานขององค์กรในทุกระดับ เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ผลกระทบและตอบสนอง
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้  นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถใน ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานแต่ละด้านที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมาย  ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และ  
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร และช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ  
 2. ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว ควรให้ความส าคัญกับความอยู่รอดขององค์กร ด้านความสามารถ
ในการท าก าไร ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และด้านผลิตภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร เพื่อความมั่นคงและความสามารถในการเจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์กร โดยการวาง
แผนการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างรายได้
จากการด าเนินงานให้สูงขึ้น มีอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมแม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ศึกษาคู่แข่ง และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบที่มีเหนือคู่แข่ง สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านของคุณภาพสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถลดต้นทุนในการท างานแต่สามารถท าให้ผลผลิตและ
การบริการมีคุณภาพ ตลอดจนมีปริมาณหรือมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลและ
เกิดความส าเร็จต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงในระยะยาวได้ สามารถอยู่รอดบนเวทีทาง
การค้าแม้องค์กรต้องเผชิญกับเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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