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การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม ่

Risk Management of Construction Businesses in Chiang Mai Province 

 พรรณี  สุอาราม* ดุรยา  สุขถมยา* *  

บทคัดย่อ  

  การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม ่ 

โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO ERM ซ่ึงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กร การกําหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเส่ียง กิจกรรมควบคุม 

สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามผล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด ชุดแรกสอบถามผู้บริหาร

หรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 308 ราย ซ่ึงสามารถเก็บข้อมูลได้ 286 

ราย และชุดที่สอง สอบถามฝ่ายบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จํานวน 308 ราย สามารถเก็บข้อมูลได้ 286 ราย  

ซ่ึงท้ัง 2 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.86 แล้วนํามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าความถ่ี   

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้บริหาร ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ป ี 

เป็นผู้บริหารกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการ การศึกษาระดับปริญญาตรี มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  

ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่  มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  โดยองค์ประกอบการบริหารความเส่ียง

ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับการปฏิบัติสูงท่ีสุด อยู่ ในช่วงกําหนดและช่วงวางแผนโครงการ ในประเด็นที่ว่า มีการตรวจสอบแบบ

ก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ ตลอดจนเอกสารท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา รวมถึงข้อกฎหมายท่ีผูกพันในสัญญาก่อสร้าง   

สําหรับการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก โดยองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับการปฏิบัติสูงท่ีสุด อยู่ช่วงปฏิบัติและช่วงปิดโครงการ  

ในประเด็นเสี่ยงท่ีว่า ได้มีการบริหารงานก่อสร้างโดยให้ความสําคัญในการลดต้นทุนและให้ได้คุณภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นฝ่ายบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ป ี

การศึกษาระดับปริญญาตรี กิจการมีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด มีขนาดของพนักงานประจําไม่เกิน 50 คน  

มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีมูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท มียอดขายรวมต่อปี 6 – 10 ล้านบาท 

และมียอดขายรวมต่อปีเกิน 30 ล้านบาท มีผลกําไรสุทธิหลังภาษีในปีท่ีผ่านมา 1 – 5 ล้านบาท และได้เริ่มดําเนินกิจการ

มาแล้ว ไมเ่กนิ 5 ป ี  

การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 8 องค์ประกอบ ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม ่

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดับการปฏิบัติสูงท่ีสุด คือ การประเมินความเสี่ยง ในประเด็นท่ีว่า มีประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง หรือความเสี่ยงตาม

                                                            
*  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
**  อาจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ลักษณะของงานก่อน แล้วจึงพิจารณาความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ รองลงมา คือ กิจกรรมการควบคุม ในประเด็นท่ีว่า  

มีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีสนับสนุนการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้และองค์ประกอบการกําหนดวัตถุประสงค ์

ในประเด็นท่ีว่า ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการท่ีชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายท้ังทางด้านคุณภาพ  

เวลาและต้นทุน ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับการปฏิบัติตํ่าที่สุด คือ การตอบสนองความเส่ียง ในประเด็นท่ีว่า 

ให้มีการป้องกันความเสี่ยงโดยลดผลกระทบ หรือโอนความเส่ียงให้บุคคลอ่ืน เชน่ การทําประกันภัย การโอนกรรมสิทธิ์ 

ABSTRACT  

 This independent study aimed to investigate the risk management of construction businesses in Chiang Mai 

Province through the framework of COSO’s enterprise risk management (ERM). The eight components consisted of 

internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, 

information and communication, and monitoring.  Data collections were undertaken through two sets of 

questionnaires: the first set for 308 executives or authorities person respondent in construction businesses in Chiang 

Mai but with only 286 returned responses; the second set for 308 accounting sections of construction businesses but 

with only 286 returned responses. Both responses amounted to 92.86 percent. Data processing and analysis were 

conducted through the descriptive statistics, such as percent, arithmetic mean, and frequency.  

 The study results revealed that most respondents of management were male, aged between 41-50 years, 

regarded as the business owners with a bachelor degree.  Risk management of performance for construction 

businesses in Chiang Mai Province was found at a medium level.  The component of risk management with the 

highest mean of performance was at the stage of defining the project and planning associated with verification of 

construction drawings, specifications, and documents as a part of contract, including legal aspects binding the 

construction.  For the financial risk management of construction businesses in Chiang Mai, it was found that the 

performance was at a high level whereby its component with the highest mean of performance was at the stage of 

project implementing and project closing. This risk included the construction administration focusing on cost reductions 

and quality.  

 According to the study results, most respondents of accounting section were female, aged between 31-40 

years, with a bachelor degree. The business was considered a limited partnership, with not more than 50 full-time 

employees, the registered capital not exceeding 5 million baht, and a total value of fixed assets not exceeding 5 

million baht. The total annual sales volume was around 6-10 million baht more than 30 million baht, with the net 

profit after taxes in the previous year amounted to 1-5 million baht. The limited partnership had been operated for 

not more than 5 years. 

 In respect of the risk management under the concept of COSO’ s enterprise risk management ( ERM) 

regarding the eight components of construction businesses in Chiang Mai Province, it was found that most 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   174

 

respondents had a high level of performance.  The component of risk management with the highest mean of 

performance was a risk assessment.  In this regard, inherent risk or risk of work type was first taken into 

consideration before other remaining risks, followed by a control activity regarding the policy and performance 

methods which supported the implementation required in the plan. In terms of objective setting, it dealt with clear 

objectives of each project in compliance with the quality, time, and cost. The component with the lowest mean of 

performance was a risk response requiring the risk prevention through effect minimization or risk transfer to other 

people, such as the insurance or ownership transfer.  

บทนํา  

 การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีความสําคัญต่อการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ดังนั้นการขยายตัวของการก่อสร้างจึงเป็นเคร่ืองสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจ (สถาบันการก่อสร้างแห่ง

ประเทศไทย, 2555: ออนไลน์) ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะต้องเผชิญกับปัญหาเร่ืองต้นทุน

ทางธุรกิจท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน สําหรับปัจจัยท่ีทําให้ต้นทุนธุรกิจก่อสร้างปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่ การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน  

ราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจะมีผลทําให้ราคาวัสดุก่อสร้างและการขนส่งปรับตัวขึ้น  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560: 

ออนไลน์) และจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับ จํานวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกกิจการ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจค้าสลาก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยสาเหตุหลักเกิดจาก ผลประกอบการขาดทุนและ 

ขาดสภาพคล่องในองค์กร (กระทรวงพาณิชย์, 2560: ออนไลน์)  ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงจําเป็นต้อง

มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว 

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Tread way 

Commission (COSO)  การบรหิารความเส่ียงช่วยสร้างให้องค์กรเกิดมุมมองกว้างขึ้น ด้วยการให้ความสําคัญกับความเส่ียง 

มีการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร การบริหารความเส่ียง

เป็นกระบวนการที่มีระบบเพื่อบ่งชี้เหตุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง จัดลําดับความสําคัญและจัดการความเส่ียง โดยการ

บริหารความเสี่ยงจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ หรือต้องการท่ีจะยอมรับ

เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 

จากการวิเคราะห์ของส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ได้กล่าวว่า สถานการณ์

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง ผลจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการดําเนิน

โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ปริมาณงานเพิ่มข้ึน ท้ังงานปรับปรุงและ

ซ่อมเส้นทางคมนาคม รวมท้ังงานก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ, 2559: ออนไลน์)  นอกจากนั้น ปัจจุบันยังพบอีกว่ามีนักลงทุนชาวจีนเดินทางเข้ามาทําธุรกิจในพ้ืนท่ีเชียงใหม่

มากขึ้น แน่นอนว่ามีความต้องการท่ีอยู่อาศัยตามมา โดยพบว่าทุนจีนเข้ามาซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในประเทศ

ไทย ส่งผลให้ราคาท่ีดินในเชียงใหม่ปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวมากขึ้น 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2560: ออนไลน์) และในสถานการณ์เดียวกันนี้ ผู้ประกอบการก็ต้องเผชิญกับปัจจัยเส่ียงในด้านประกอบ
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ธุรกิจหลายด้าน เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนท้ังที่เป็นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าและค่าวัสดุก่อสร้าง 

ซ่ึงปัจจัยเส่ียงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ดังน้ันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกลา่ว ผู้ประกอบการ

ต้องอาศัยการวางแผนและบริหารการเงินท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ การวางแผนและควบคุมการใช้วัสดุท่ีดี การวางแผนเร่ือง

การใช้บุคลากรและการจัดอัตรากําลัง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556: ออนไลน์)  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดเชียงใหม่ ใน      

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน และความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง  

ท่ีต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนและลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม 

หรือผูท่ี้ต้องการประกอบธุรกจิรับเหมาก่อสร้างต่อไป   

แนวคิดและทฤษฎี  

แนวคิดและทฤษฎีของการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม ่

ประกอบด้วย 

1. แนวคิดการบริหารความเส่ียงโดยใช้ COSO ERM (The committee of Sponsoring Organizations of The Tread 

way Commission: Enterprise Risk Management) (จันทนา  สาขากร, 2550)  

 จากแนวความคิดโครงสร้างการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้พัฒนาและ

ปรับปรุงและขยายแนวความคิดของการควบคุมภายในโดยนําองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบเดิมมาขยาย

ขอบเขตให้กว้างขวางมากขึ้นและปรับใหม่ให้เหมาะสมและได้เน้นแนวคิดเร่ือง กรอบการจัดการความส่ียงขององค์กร  

ซ่ึงมีโครงสร้างหรือองค์ประกอบของการจัดการความเส่ียง 8 องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย ดังนี้  

1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment: IE)  2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting: OS) 3) การระบุ

เหตุการณ์  (Event Identification: EI) 4) การประเมินความเส่ียง 5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Responses: RR)   

6) กิจกรรมควบคุม  (Control Activities: CA) 7) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication: IC)  

8) การติดตามผล (Monitoring: M)  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

จิรพร  สุเมธีประสิทธ์ิ และคณะ (2556) ได้กล่าวว่า ความเส่ียงตามแนวคิดการบริหารความเส่ียงขององค์กร

ธุรกิจท่ัวไป จําแนกประเภทความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน         

การปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย  

จากลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงปัจจุบันมีปัจจัยความเส่ียงในด้านต้นทุนราคาวัสดุ 

ค่าแรง และการแข่งขันท่ีรุนแรง จึงต้องอาศัยการวางแผนและบริหารการเงินท่ีดี  การวางแผนและควบคุมการใช้วัสดุท่ีด ี

การวางแผนเร่ืองการใช้บุคลากรและจัดอัตรากําลัง เพราะการวางแผนความเส่ียงในเร่ืองเหล่าน้ีมีความสําคัญ   

เพื่อสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในการศึกษาคร้ังนี้ จึงเน้นศึกษาในความเสี่ยงด้าน    

การปฏิบัติการ และความเส่ียงด้านการเงิน เพราะถือเป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดผลสําเร็จในธุรกิจ 
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 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง 

 วิสูตร  จิระดําเกิง (2554) กล่าวว่า การบริหารงานก่อสร้าง จะบริหารในรูปแบบโครงการ ซึ่งจําเป็นต้องกําหนด

เป้าหมายในการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางและใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดําเนินงาน เป้าหมายในการปฏิบัติงาน

ได้แก่  งบประมาณ/ต้นทุน  เวลา  คุณภาพงานท่ีต้องการ    ดังน้ัน ผู้บริหารควรเข้าใจลักษณะต่างๆ ของโครงการที่        

จะทําการบริหารโดยละเอียด ต้องเข้าใจถึงวงจรอายุของโครงการ ซึ่งได้แก่ 1) ช่วงกําหนดโครงการ (Defining the Project)  

2) ช่วงการวางแผน (Planning) 3) ช่วงการปฏิบัติโครงการ (Implementing) 4) ช่วงปิดโครงการ (Project Close Out)  

 4. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ (2547)  ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ  

โดยทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ท่ีมีทุนจดทะเบียนต้ังแต่ 25,000,000 บาท รวมจํานวน 24 แห่ง จากผลการศึกษา

พบว่า ปัญหาความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานท่ีพบ คือ ราคาวัสดุก่อสร้างสูงข้ึน ปัญหาความเสี่ยงด้านการตลาด ที่พบมาก 

คือ คู่แข่งขนาดใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้น และคู่แข่งขนาดใหญ่กว่าเพิ่มมากขึ้น ปัญหาความเสี่ยงด้านการเงิน ท่ีพบคือ  

อัตราดอกเบ้ียสูงเกินไป และปริมาณหนี้สูญมากเกินไป ปัญหาความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ ท่ีพบคือ ค่าแรง/ค่าตอบแทน

แพงขึ้น 

พัชรมณฑ์  เฟื่องเดช (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารความเส่ียงด้านการจัดซ้ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  

อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จํานวน 289 

ราย ผลการศึกษาพบว่า  ระดับการปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวคิดของ COSO นั้น  พบว่า ผู้บริหารเห็นด้วยว่าการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรน้ัน จําเป็นต้องกําหนดให้

ชัดเจนเพ่ือสร้างความม่ันใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกิจการ และยังเห็นด้วยกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้

ม่ันใจว่าได้มีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

กมลชนก อนุกูล (2557) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการสอบถามผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ จํานวน 140 ราย ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ ่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเน้นการบริหารความเส่ียงคือ 

ระบุเหตุการณ์ ได้แก่ การกําหนดนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพของโรงแรมให้แข่งขันกับ

คู่แข่งขันได้ และรองลงมาคือ การกําหนดวัตถุประสงค์ ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกในโรงแรมที่ชัดเจน 

และองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายใน มีการกําหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลในเร่ืองความซ่ือสัตย์และ

จริยธรรมมากท่ีสุด ส่วนองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ การตอบสนองความเสี่ยง  

ซ่ึงดําเนินการจัดการให้มีนโยบายในการว่าจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมในระดับนานาชาติมีนอ้ยท่ีสุด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยการศึกษาการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม ่ 

โดยจะศึกษาการบริหารความเสี่ยง 2 ด้าน คือ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการเงิน ในแต่ละช่วงของ

โครงการก่อสร้าง ตามแนวทางของ COSO ERM ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ประชากรที่ศึกษาคือ ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1,348 ราย ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  308  ราย จากสูตรของทาโรยามาเน่  (Yamane, 

1973 อ้างใน  ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551) เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึน จํานวน 2 ชุด ชุดแรก

สอบถามผู้บริหารของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเส่ียงด้านการเงิน ในแต่ละ

ช่วงของโครงการก่อสร้าง และชุดท่ีสอง สอบถามฝ่ายบัญชี ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 

8 องค์ประกอบ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาเร่ือง  การบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผล

การศึกษาได ้ดังน้ี 

 จาการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า การบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กรอบ   

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่น้ัน มีการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับมาก โดยหลักการบริหารความเส่ียงตามแนวคิด COSO ERM ท่ีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่องค์ประกอบ  

การประเมินความเสี่ยง และรองลงมาคือกิจกรรมการควบคุม ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรมณฑ์  เฟื่องเดช 

(2553) ท่ีได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อําเภอเมืองเชียงใหม่ การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร  

มีการบริหารจัดการมากที่สุด และรองลงมาเป็นกิจกรรมควบคุม ตามลําดับ สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่สอดคล้องกันน้ัน 

เน่ืองมาจากการศกึษาของพัชรมณฑ์  เฟื่องเดช (2553) เป็นการเน้นการศึกษาด้านการจัดซ้ือโดยเฉพาะ องค์ประกอบด้าน

การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงให้ความสําคัญกับเร่ือง นโยบายการจัดซ้ือ คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง  

ด้านคุณลักษณะของวัสดุก่อสร้าง ด้านราคาของวัสดุก่อสร้าง และด้านผู้ขายวัสดุก่อสร้าง 

 จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ มีการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงทาง    

ด้านการเงิน ระดับมากตลอดทั้งโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นช่วงกําหนดและวางแผนโครงการก่อสร้าง และช่วงปฏิบัติ

และปิดโครงการก่อสร้าง แต่เร่ืองท่ีมีการบริหารจัดการความเส่ียงตํ่าท่ีสุด ในประเด็นเสี่ยง การวิเคราะห์ความผันผวน

ราคานํ้ามันและภาวะราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มสูงข้ึน และเร่ืองการรวบรวมคําส่ังซื้อจากหลายโครงการ เพื่อเพ่ิม

อํานาจต่อรองและได้ต้นทุนต่อหน่วยตํ่าสุด ซ่ึงพบวา่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ (2547) ที่ได้ศึกษา      

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาความเส่ียงด้าน           

การปฏิบัติงาน คือ ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น 
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  จากการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ       

การบริหารความเส่ียงขององค์กร ด้านประเมินความเส่ียง มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกมลชนก  อนุกุล 

(2557) ท่ีได้ศึกษาการบริหารความเส่ียงธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีการนํากรอบการบริหารความเส่ียงตาม

แนวคิด COSO ERM มาใช้ในการบริหารโรงแรม พบว่า การบริหารความเสี่ยงในองค์ประกอบ การระบุเหตุการณ ์ 

มีการปฏิบัติมากท่ีสุด แต่ในการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประกอบการระบุ

เหตุการณ์ มีการปฏิบัติอยู่อันดับ 6 จากองค์ประกอบทั้ง 8 เน่ืองมาจาก การศึกษาเป็นการศึกษาคนละกลุ่มธุรกิจ  

ผลการศึกษาที่ได้จึงไม่สอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม ่ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

 1.  การบริหารความเส่ียงตามองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ERM มีการบริหาร

ความเส่ียง ในเร่ือง การตอบสนองความเส่ียง น้อยท่ีสุด จึงควรมีการกําหนดกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับความเส่ียง 

เช่น โอนความเส่ียงท่ีอาจจะจากการเกิดนํ้าท่วม แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ โดยให้มีการทําประกันภัยไว้ในแต่ละโครงการ  

ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดความเส่ียงด้านภัยธรรมชาติ    

 ส่วนของการตอบสนองความเส่ียงโดยการลดผลกระทบในความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการล่าช้าในการรับเงินค่า

งวดงาน เช่น กรณีงานท่ีมีการทําสัญญาจ้างกับภาครัฐ การเบิกจ่ายเงินน้ันจะมีลําดับข้ันตอนหลายข้ันตอนกว่าจะได้รับเงิน

ในแต่ละงวดงาน อาจจะทําให้กิจการขาดสภาพคล่องซ่ึงเกิดปัญหาตามมาท้ังด้านการทํางานให้เป็นไปตามสัญญา  

ความล่าช้าของงาน  ดังน้ัน จึงควรมีการวางแผนทางการเงินเรื่องการโอนสิทธิ์การรับเงิน ไว้กับ บริษัทท่ีทําสินเช่ือด้าน

การเงิน โอนสิทธ์ิการรับเงิน หรือตดิต่อธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีนโยบายในการรับการโอนสิทธ์ิ  

 2.  การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ กิจการที่มีผู้บริหารกิจการเป็นเจ้าของ (เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน)  

มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ในเร่ือง การมีนโยบายหรือแผนงานความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง  

มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด งานด้านความปลอดภัยมักถูกมองข้ามหรือไม่เน้นให้ถือปฏิบัติในนโยบายองค์กรบางท่ี ท้ังทางด้าน

มนุษยธรรมและกฎหมายข้อบังคับ การมีแผนหรือนโยบายความปลอดภัยจะช่วยให้คนงานลดความทุกข์ท้ังด้านร่างกาย 

และสภาพจิตใจ และชว่ยลดความสูญเสียเน่ืองจากการหยุดงาน ท่ีมาจากอุบัติเหตุในงานและความเจ็บป่วย 

 3. การบริหารความเส่ียงทางด้านการเงิน  กิจการที่ มี ผู้บริหารท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตร ี  

มีการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน ในเร่ือง การประเมินและติดตามข้อมูลต้นทุนจริงเทียบกับงบประมาณ น้อยท่ีสุด  

ควรมีการควบคุมและกําหนดเวลาและต้นทุนของโครงการก่อสร้างโดยมีการติดตามงานเป็นช่วงๆในความถ่ีท่ีเหมาะสม 

เพราะจะช่วยให้เห็นผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมว่ากิจกรรมใดใช้เงิน หรือทรัพยากรเกินกว่างบประมาณที่ได้

วางแผนไว้ จะสามารถช่วยควบคุมคุณภาพงาน เวลา และต้นทุนในการดําเนินโครงการก่อสร้างได้ เช่น ทําไม่ได้คุณภาพ

ต้องรือ้ทําใหม่ ทําให้เสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
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