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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ และ 2) เพื่อ

สังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมระดับ 

4 ดาว และ 5 ดาว ในประเทศไทย จ�านวน 10 โรงแรม ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิอื่น ๆ ผลการวิจัย พบว่า  

1) องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การด�าเนินงานเชิงนโยบาย มุ่งเน้นเป้าหมายใน 

ระยะยาว โดยมกีารเชือ่มโยงกนัระหว่างกระบวนการทางธรุกิจกบัการด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม และเน้นการมี

ส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกลุม่ต่าง ๆ  2) รปูแบบความรบัผดิชอบต่อสงัคมเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิโรงแรมในประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิขององค์กร ด้านการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางสงัคม และด้านการเป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เชิงกลยุทธ์ และต่อการวิจัยต่อยอดในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจโรงแรม
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ABSTRACT
This research aims 1) to study the component of strategic social responsibility and 2) to synthesize  

the strategic corporate social responsibility models of hotel businesses in Thailand. This study is a  

qualitative research wherein data were collected by in-depth interviews from managers who are  

responsible for corporate social responsibility of 4 and 5 star rated hotels, from a total of 10 hotels, 

as well as including data collected from secondary sources. The results show that; 1) the component 

of strategic corporate social responsibility consist of the operating policies that focus on the long-term 

goals, there is a link between business processes and the corporate social responsibility implementation  

and that focus on the involvement of stakeholders groups 2) the pattern of strategic corporate social 

responsibility of hotel businesses in Thailand can be divided into three areas as follow; economic  

development perspective, social strengthening perspective and environmental friendly perspective. The 

results of this research will be useful for apply in the field of strategic corporate social responsibility and 

for further research in the future. 

KEYWORDS: Strategic Corporate Social Responsibility, Hotel Business

บทน�า
ปัจจุบันโลกก�าลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่นับวันจะ

ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ อาท ิปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหา

การใช้แรงงานเดก็ ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ เป็นต้น 

ท�าให้องค์กรต่างๆ ต้องหันกลับมาทบทวนบทบาทของตน

ที่มีส่วนท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (Elving, 2013) เนื่องจาก

องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหา

ผลก�าไร (NGOs) ต่างออกมาเรียกร้องให้องค์กรต่าง ๆ ต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโดยการด�าเนินงานท่ีไม่หวังเพียง

แค่ผลทางการเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่

ยังต้องให้ความส�าคัญ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุม่ต่าง ๆ  อกีด้วย (Coombs and Gilley, 2005; Collison  

et al., 2008; Choi and Wang, 2009; Doh et al., 

2010)  

ดงันัน้ ความรับผดิชอบต่อสงัคมจึงกลายเป็นประเดน็

ส�าคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ 

เน่ืองจากการด�าเนนิกจิการขององค์กรธรุกจิล้วนส่งผลกระทบ 

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างหลกี 

เลีย่งไม่ได้ ความรบัผิดชอบต่อสงัคมจึงกลายเป็นเรือ่งจ�าเป็น

ที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความส�าคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อหวังสร้าง

ผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับ

การยอมรับจากสังคมเท่านั้น แต่ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก�าลงัทวคีวามส�าคญัและกลายเป็นแนวคิดและวิธกีารบรหิาร 

จัดการธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มต่าง ๆ (Luo and Bhattacharya, 2006; Adeyemo,  

Oyebamiji and Alimi, 2013; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 

2556) ธุรกิจโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่เติบโต

อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ

อย่างมาก ข้อมูลจาก UNWTO (2013) ระบุว่า มียอดนัก 

ท่องเท่ียวท่ีเดนิทางท่องเท่ียวท่ัวโลกเพิม่ข้ึนจาก 528 ล้านคน  

ในปี ค.ศ. 1995 เป็น 1,035 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2012 และ

คาดว่าจะมีสูงถึง 1,800 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2030 สามารถ

สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) ส�าหรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรมใน

ประเทศไทยข้อมลูจากศูนย์วจิยักสกิรไทย (2558) ระบุว่าใน

ปี พ.ศ. 2558 มเีมด็เงนิสะพดัในธรุกจิโรงแรมสงูถึงประมาณ 

513,000-527,000 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.1-10.0 จากปี  

พ.ศ. 2557 โดยเป็นเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจโรงแรมจากนัก 

ท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 344,000-353,000 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9-7.6 จากปี พ.ศ. 2557 และเป็นเม็ดเงิน 

สะพัดสู ่ธุรกิจโรงแรมจากนักท่องเท่ียวคนไทยประมาณ 

169,000-174,000 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 11.9-15.2 จาก 
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ปี พ.ศ. 2557 สอดคล้องกบัรายงานแนวโน้มธรุกจิประจ�าเดอืน 

เมษายน 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) ทีร่ะบุ

ว่าธรุกจิท่องเทีย่วและธรุกจิโรงแรมของประเทศไทยจะมกีาร

ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง การเติบโตอย่างต่อเนือ่งดงักล่าวของ

ธรุกจิโรงแรมส่งผลให้ธรุกจิโรงแรมมกีารเพิม่จ�านวนขึน้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ 

การปล่อยน�า้เสยี อากาศเสยี การสร้างมลภาวะทางเสยีง การ

ท�าลายความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นต้น รวมท้ังมกีารใช้

ทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมากในกระบวนการด�าเนินงาน 

โดยเฉพาะทรัพยากรน�้า และพลังงานไฟฟ้า (Kirk, 1995; 

Aschehoug, Bocks and Støren, 2012; Kasimu, Zaiton  

and Hassan, 2012) ส�าหรับประเทศไทยธุรกิจโรงแรมถือ

เป็นธุรกิจที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก 

ห้างสรรพสนิค้า โดยในป ีพ.ศ. 2556 มกีารใช้พลังงานไฟฟา้ 

ในธุรกิจโรงแรมประมาณ 3,500 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง (ส�านัก 

งานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ผนวกกับในปัจจุบัน

มีการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการให้ความ

ส�าคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มต่าง ๆ  มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคที่

มีต่อผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของธุรกิจโรงแรม รวมทั้ง 

การก�าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ

สังคมในด้านต่าง ๆ ท้ังในระดับประเทศ และระดับสากล

ให้องค์กรธุรกิจโรงแรมต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงท�าให้ธุรกิจ

โรงแรมหนัมาให้ความส�าคัญกบัเรือ่งของความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมมากขึน้ (Jackson, 2010; Grosbois, 2012; Cvelbar 

and Dwyer, 2013) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษา

ถึงองค์ประกอบ และสังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อ

สังคมเชิงกลยุทธ์ของธรุกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยเลือก

ศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว เนื่องจากเป็น

โรงแรมขนาดใหญ่ ซึ่งกระบวนการด�าเนินงานอาจส่งผล 

กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าโรงแรมขนาดเล็ก 

นอกจากนั้น โรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ยังต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้มข้นกว่าโรงแรมขนาดเล็ก 

(กรมการท่องเที่ยว, 2557) ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้

สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย และการ

ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อ

สังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม

เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualita-

tive Research) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์

วิทยา (Phenomenological Research) เป็นวิธีการ

แสวงหาความรู ้ ความจริงจากการศึกษาปรากฏการณ์  

และประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งท�าความเข้าใจ 

ความหมาย ประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก 

(ชาย โพธิสิตา, 2552: 87)   

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลหลัก 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาในครั้ง คือ ธุรกิจ

โรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ในประเทศไทย ผูว้จิยัเลอืก

ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

จากธรุกจิโรงแรมทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาจากโรงแรมที่เคย

ได้รับรางวัลท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคม หรือโรงแรมท่ีเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน

ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ�านวนทั้งสิ้น  

10 โรงแรม ประกอบด้วย 1) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ  

2) โรงแรมดสุติ ปริน๊เซส ศรนีครนิทร์ 3) โรงแรมอสัสรา วลิล่า 

แอนด์ สวีท หัวหิน 4) โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา 

5) โรงแรม Novotel Bangkok Ploenchit 6) โรงแรม VIE  

Hotel Bangkok 7) โรงแรม W Retreat Koh Samui  

8) โรงแรม Ritz-Carton Krabi 9) โรงแรม AETAS Bangkok 

และ 10) โรงแรม Le Meridien Chiang Rai  

กำรเก็บรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
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สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ข้อมลูหลกั  

(Key Informants) คอื ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบงานด้านความรบั

ผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ  

(Secondary Sources) อื่น ๆ ประกอบ อาทิ เวบไซต์  

คู่มือพนักงาน รายงานประจ�าปี รายงานความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม เป็นต้น ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ  

(Credibility) ของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบ 

สามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมลู (Data Triangulation) 

เพือ่พสิจูน์ว่าข้อมลูน้ันได้มาถกูต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบ 

แหล่งของข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ 

และแหล่งบุคคล  

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยใช้การพรรณนา

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เป็นการบรรยายความ

ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ และการศกึษาข้อมูลจากแหล่ง

ทุติยภูมิ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556: 131) ประกอบด้วยขั้น

ตอนทีส่�าคญั ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมลู (Data Reduction)  

คือ การเลือกหาจุดที่น ่าสนใจ อันจะท�าให้เข้าใจง่าย  

มีการสรุปย่อ ปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2) การแสดงข้อมลู (Data Display) คือ กระบวนการวเิคราะห์  

การเลอืกเฟ้นข้อมลูตวัอย่าง  หรอืสารสนเทศทีไ่ด้จากแหล่ง

ต่าง ๆ เพื่อแสดงตัวอย่างให้เห็น ก่อให้เกิดความเข้าใจ  

อันจะโยงไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป โดยการแสดง

ข้อมูลกระท�าในรูปของการเขียนเล่าเรื่อง (Narrative Text) 

และ 3) การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion 

and Verification) เป็นการสังเคราะห์ ข้อความย่อย ๆ  

ในช่วงแรกเข้าด้วยกนัเป็นบทสรปุ และตรวจสอบยนืยนัเป็น

ผลสรุปการวิจัยขั้นสุดท้าย (นิศา ชูโต, 2551: 222-225)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 

ประเด็นหลัก ดังนี้    

1.  องค์ประกอบของความรบัผดิชอบต่อสงัคมเชิงกล

ยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  จากการศึกษา พบว่า 

องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์แบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่   

 1.1 การก�าหนดเป็นนโยบาย จากการศกึษา พบว่า  

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์มีการก�าหนดเป็น

นโยบาย หรือแผนงานที่ชัดเจน โดยนโยบาย หรือแผนงาน

ดงักล่าวมักจะถกูก�าหนดโดยบรษิทัแม่ เพือ่ให้โรงแรมต่าง ๆ  

น�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม บางโรงแรมมกีารก�าหนดประเดน็ด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมไว้ในวสิยัทศัน์ (Vision) ค่านยิมหลกั (Core Value) 

หรือก�าหนดเป็นพันธะสัญญา (Commitment) ขององค์กร  

นอกจากนั้น พบว่า แต่ละโรงแรมก็ยังมีการก�าหนดนโยบาย

หรอืแผนงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงแรมเองที่

สอดคล้องกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แต่ละโรงแรม 

(Property) ด�าเนินธุรกิจอยู่ 

ตัวอย่างนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธุรกิจโรงแรม อาทิ โรงแรมในเครือ Accor จะมีการก�าหนด

เป็น Planet 21 โดยจะเกีย่วข้องกบัความรบัผดิชอบต่อสังคม  

และการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโรงแรม แบ่งออกเป็น 7 ด้านหลกั  

ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ (Health) 2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

(Nature) 3) ด้านการลดปริมาณก๊าซคาร์บอน (Carbon)  

4) ด้านนวัตกรรม (Innovation) 5) ด้านการพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่น (Local) 6) ด้านการจ้างงาน (Employment) และ  

7) ด้านการสือ่สาร (Dialogue) (Accor Hotels, 2016) กรณี

ของโรงแรมในเครือ Starwood มีการก�าหนดเป็นกลยุทธ์ที่

เรียกว่า Global Citizenship โดยจะเน้นให้ความส�าคัญกับ 

2 ด้านหลกั ได้แก่ 1) ด้านความยัง่ยนื (Sustainability) อาทิ 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้พลังงาน

ทางเลือก การใช้น�้าอย่างประหยัด การจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม เป็นต้น 2) ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม (Social Responsibility) อาทิ การพฒันาแรงงาน 

การค�านงึถึงสทิธมินษุยชน การพฒันาชมุชนท้องถิน่ เป็นต้น 

(Starwood Hotel and Resorts, 2014) ส่วนกรณีธุรกิจ

โรงแรมท่ีมีเจ้าของเป็นคนไทย อย่างเช่น โรงแรมในเครือ

ดุสิตธานี มีการก�าหนดเป็นค�ามั่นสัญญาด้านสังคมและ 

สิง่แวดล้อม (Environmental and Social Commitments)  

โดยมสีาระส�าคญั คอื “มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะช่วยให้สงัคมมคีวาม 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ในโรงแรม

และรสีอร์ทในเครอืดสุติธานทีัว่โลก ดสุติจะมกีารแจ้งข้อมลู 

ของโครงการต่าง ๆ ให้ได้ทราบ เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และ 

พนกังาน ได้มส่ีวนร่วมในการเป็นส่วนหนึง่ของการช่วยเหลอื

สังคม” (Dusit Hotel and Resort, 2016)    
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 1.2 การมุง่เน้นเป้าหมายระยะยาว จากการศกึษา  

พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์จะต้องมุ ่ง 

เน้นเป้าหมายในระยะยาว หรือเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

(Sustainability) ไม่ใช่เป็นเพียงการด�าเนินกิจกรรมเป็น

คร้ังคราวที่ขาดความต่อเนื่อง โดยมีการด�าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการที่แสดงให้เห็นถึง

ความสอดคล้องกบัการมุง่เน้นเป้าหมายในระยะยาว มคีวาม 

ต่อเน่ือง และเกดิความยัง่ยนื อาท ิการด�าเนนิโครงการผ่าตดั

เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ภายใต้ชื่อ โครงการ Dusit Smile 

ของโรงแรมในเครือดุสติธานีทีส่นับสนุนเงินทนุเพือ่ช่วยเหลอื

การผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โดยโครงการดังกล่าว

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

(Dusit Hotel and  Resort, 2016) หรือกรณีโครงการ 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และทรัพยากรน�้าลงให้ได้ 30%  

และ 20% ของโรงแรมในเครือ Starwood ซึ่งโครงดังกล่าว

การเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 และมีการก�าหนด

ที่จะให้บรรลุผลภายในปี ค.ศ. 2020 (Starwood Hotel 

and Resorts, 2014)

 1.3 การเช่ือมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจจาก

การศึกษา พบว่า การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ 

สังคมเชิงกลยุทธ์จะมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทาง 

ธรุกจิ หรอืทีเ่รยีกว่าความรบัผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการ 

(CSR-in process) สามารถสรุปความเชื่อมโยงได้ ดังนี้   

  1.3.1 การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ 

ทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม  

เป็นกระบวนการด�าเนินธุรกิจที่มีส่วนในการช่วยอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 

องค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์ให้ลูกค้า และ 

พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรน�้า และ 

วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ  การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน และ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน�าทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  กลับมาใช้ใหม่ การผลิตน�้าประปาใช้เอง 

เป็นต้น ซึง่บางโครงการสามารถน�าไปสูก่ารลดต้นทนุในการ

ด�าเนินงานให้กับองค์กร ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรได้อีกด้วย 

  1.3.2 การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ

ทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนา

สังคม เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างกระบวนการด�าเนิน

ธุรกิจกับการมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่งบาง

โครงการยังมีส่วนช่วยในเรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้อีก

ด้วย อาทิ การน�าอาหารที่เหลือจากจ�าหน่ายให้กับลูกค้า

แต่ยังมีคุณภาพดีบริจาคให้กับเด็กยากจน หรือการบริจาค

สิง่ของทีเ่หลอืจากกระบวนการด�าเนนิธุรกจิ เช่น สบู ่รองเท้า 

Slipper โดยไปมอบให้กับกลุ่มอาชีพ หรือองค์กรเพื่อน�าไป

ใช้ประโยชน์ต่อไป การรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านมาผลิต

อาหารจ�าหน่ายให้กับลูกค้าของโรงแรม เป็นต้น 

 1.4 การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียจากการ

ศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ต้องเกิด

จากความร่วมมอืกนัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholders)  

กลุม่ต่าง ๆ  ท้ังผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในองค์กร อาท ิเจ้าของ  

ผูถื้อหุน้ ผูบ้รหิาร จะต้องให้ความส�าคัญ สร้างความตระหนกั 

ให้เกิดข้ึนกับพนักงาน รวมท้ังสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ  

ส�าหรับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

พนกังานต้องมคีวามเข้าใจ เหน็ถึงความส�าคญั และมร่ีวมกัน 

ในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  

ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร อาทิ ลูกค้าต้อง 

ตระหนักถึงความส�าคัญของป ัญหาด ้านสังคม และ 

สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมกับทางโรงแรมในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือร่วมสมทบทุนเพ่ือด�าเนิน

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทางโรงแรม 

ชมุชน และสงัคม ต้องเข้ามามส่ีวนร่วมกบัทางโรงแรมในการ

ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยงานภายรัฐ 

องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ  มีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนทรัพยากร

ต่าง ๆ  ในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้ 

มีส่วนกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจโรงแรมหันมารับผิดชอบต่อ

สงัคมมากขึน้ ส่วนธรุกจิในเครอื รวมทัง้ คูแ่ข่งขนั มส่ีวนร่วม 

ในการด�าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้

ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปองค์ประกอบของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมใน

ประเทศไทย ได้ดังภาพประกอบที่ 1

p69-78 ������� ������.indd   73 1/10/2560 BE   12:03



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี74

จากภาพประกอบที ่1 สามารถสรปุองค์ประกอบของ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมใน 

ประเทศไทยทีป่ระกอบด้วย เป็นการด�าเนินงานเชิงนโยบาย  

มุง่เน้นเป้าหมายในระยะยาว โดยมกีารเชือ่มโยงกนัระหว่าง 

กระบวนการทางธุรกิจกับการด�าเนินงานด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคม และเน้นการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

กลุ่มต่าง ๆ

2. รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของ

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

จากการศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม

เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถ

สังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของ

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก  

ดังนี้

 2.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร พบว่า  

เป็นการด�าเนินงานที่มุ ่งให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และมีจริยธรรม 

ถอืเป็นความรบัผดิชอบต่อเจ้าของ และผูถ้อืหุน้ อาท ิการมุง่

เน้นให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการด�าเนนิงาน การด�าเนนิ

งานตามหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิ หลกัความโปร่งใส และการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

 2.2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม  

จากการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ 

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม แบ่งออกเป็น  

2 ด้านหลัก ได้แก่

  2.2.1 การใส่ใจคณุภาพชวีติของพนกังาน คอื 

การให้ความส�าคญักบัพนกังานของโรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 

2 ด้าน ได้แก่ 

   1) การให้สวสัดกิารพนกังานเหนอืกว่า 

ท่ีกฎหมายก�าหนด พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่จะมีแนวทาง

ในการให้สวัสดิการพนักงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ี

กฎหมายก�าหนดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

พนกังาน ซึง่บางโรงแรมจะมกีารดแูลครอบคลมุไปถงึบคุคล

ในครอบครัวของพนักงานด้วย ตัวอย่างการให้สวัสดิการ

พนักงานเหนือกว่าที่กฎหมายก�าหนด อาทิ การให้สิทธิ

พนักงาน และครอบครัวจองห้องพักโรงแรมในเครือใน

ราคาพนักงาน (Staff Rate) ของโรงแรมในเครือดุสิตธานี  

การจดักจิกรรมวนัเกดิให้กบัพนกังานของโรงแรม Novotel  

Bangkok Ploenchit การจัดกิจกรรม Sport Day และ 

Staff Party ของโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ครีนครินทร์ การท�า 

ประกันชีวิตกลุ่ม และมีกองทุนช่วยเหลือพนักงาน (Relief  

Fund) กรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ของโรงแรมในเครือ  

Starwood การมอบทนุการศกึษาให้กบับุตรหลานพนกังาน  

ของโรงแรมอัสสรา วิลล่า แอนด์ สวีท หัวหิน การให้วันหยุด

ในวันเกิดของพนักงานเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อให้ไปเฉลิมฉลอง

กับครอบครัว การมีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานที่ประสบ

ปัญหาทางด้านการเงนิ ของโรงแรมด ีวาร ีจอมเทียน บชี พทัยา  

เป็นต้น

   2) การสร้างความตระหนักเพื่อพัฒนา

ขวัญก�าลังใจพนักงาน (Employee Recognition) พบว่า  

โรงแรมส่วนใหญ่จะมีโครงการสร้างความตระหนักเพื่อ

พฒันาขวญัก�าลงัใจของพนกังาน โดยจะมรีปูแบบและวธิกีาร

ท่ีแตกต่างกนัไป แต่มวีตัถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกัน คอื เพือ่ให้ 

พนกังานทีม่คีวามตัง้ใจ มคีวามทุม่เทในการปฏบิตังิาน หรอื 

เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  ที่โรงแรมก�าหนด

ขึน้ ให้ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกยีรต ิอาทิ โครงการดสุติขอบคณุ  

ของโรงแรมในเครอืดสุติธาน ีโครงการคัดเลอืกพนักงานดีเด่น 

ประจ�าเดือน และประจ�าปีของโรงแรม AETAS Bangkok 

เป็นต้น

  2.2.2 การพัฒนาชุมชน และสังคม คือ การมี

ส่วนช่วยพัฒนาชมุชนทีอ่ยูร่อบ ๆ  บรเิวณทีต่ัง้ของโรงแรม และ

ภำพท่ี 1 องค์ประกอบของควำมรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

การก�าหนด

เป็นนโยบาย

การเชื่อมโยง
กับกระบวน
การทางธุรกิจ

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การมุ่งเน้น
เป้าหมาย
ระยะยาว
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วารสารวิชาการ

สงัคมทีอ่ยูห่่างไกลออกไป ทัง้ในระดับจงัหวดั ระดบัประเทศ  

รวมไปถงึระดบัโลกในด้านต่าง ๆ   ตวัอย่างการพฒันาชมุชน 

และสังคมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย อาทิ การรับซื้อ

วัตถุดิบจากท้องถิ่น ของโรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา 

โครงการ Dusit Smile เป็นการระดมทนุเพือ่น�าไปใช้ในการ

ผ่าตดัเดก็ปากแหว่งเพดานโหว่ของโรงแรมในเครอืดสุติธานี  

โครงการแข่งขนักฬีาเพือ่ระดมทนุบรจิาคให้กบัมลูนธิ ิUnicef  

โครงการสร้างสนามเด็กเล่น ทาสีโรงเรียน และโครงการ

ให้ความรู้ด้านการโรงแรมกับโรงเรียน และวิทยาลัยต่าง ๆ 

ในจังหวัดเชียงรายของโรงแรม Le Meridien Chiang Rai 

โครงการบริจาคฝาขวดอะลูมิเนียม ไส้แมค เพื่อน�าไปผลิต

เป็นขาเทียมของโรงแรม AETAS Bangkok โครงการจัด

กิจกรรมให้กบัโรงเรยีน เช่น ปลกูผกัสวนครวั การท�าปุย๋หมกั  

หรือการพานักเรียนไปท�ากิจกรรม Walk Rally ศึกษา

ธรรมชาติของโรงแรม Ritz-Carton Krabi โครงการบริจาค

อาหารให้กับเด็กยากจน และการบริจาครองเท้า Slipper ให้

กับโรงพยาบาล การจัดหาที่พักให้ญาติผู้ป่วยที่มารักษาตัว 

ในกรุงเทพฯ แต่ไร้ที่พักของโรงแรม VIE Hotel Bangkok 

เป็นต้น

 2.3 ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการ

ศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ด้านการ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

  2.3.1 การด�าเนนิงานทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

คอื การด�าเนนิงานทีค่�านงึถงึการลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ  

อาทิ ทรัพยากรน�้า พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการลดผลกระทบ

ที่เกิดจากการด�าเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมในกระบวนการ ตัวอย่างการด�าเนนิงานท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า และทรัพยากรน�้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ของ

โรงแรมในเครือ Starwood การรณรงค์ให้ลกูค้าร่วมประหยดั

ทรัพยากรธรรมชาติของโรงแรม Novotel Bangkok  

Ploenchit และโรงแรมอื่น ๆ การผลิตน�้าประปาใช้เองของ 

โรงแรม Le Meridien Chiang Rai การน�าอปุกรณ์ส�านกังาน

ที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น การน�าถังน�้าพลาสติก

ทีเ่หลือ หรือทิง้มาประดิษฐ์เป็นทีตั่กผง หรอืเป็นท่ีปลกูต้นไม้ 

ของโรงแรม AETAS Bangkok เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังพบว่า การด�าเนินงานที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม คอื การน�ามาตรฐานด้านการจดัการสิง่แวดล้อม

มาเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ท้ัง

มาตรฐานในระดบัประเทศ และระดบัสากล อาท ิการปฏบิตัิ

มาตรฐาน Earth Check และมาตรฐานใบไม้เขียว (Green 

Leaf) ของโรงแรมในเครือดสุติธาน ีและโรงแรมอืน่ ๆ  เป็นต้น

  2.3.2 การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมภายนอกองค์กร 

จากการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากการด�าเนินงานที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมแล้ว โรงแรมส่วนใหญ่ยงัมส่ีวนในการ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอีกด้วย ผ่านการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นจัด

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง ของโรงแรม W 

Retreat Koh Samui โครงการเกบ็ขยะบรเิวณชายหาด ของ

โรงแรมโรงแรมด ีวาร ีจอมเทยีน บชี พทัยา โครงการปลูกป่า  

ของโรงแรม Ritz-Carton Krabi โครงการบรจิาคเงนิเข้ามลูนธิิ 

ทีด่�าเนนิงานด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของโรงแรมในเครอื

ดุสิตธานี เป็นต้น  

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปรูปแบบ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมได้ 

ดังภาพประกอบที่ 2

อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปองค์ประกอบของ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมใน

ประเทศไทยได้ ดังนี้ การด�าเนินงานเชิงนโยบาย มุ่งเน้น 

เป้าหมายในระยะยาว โดยมีการเช่ือมโยงกันระหว่าง

กระบวนการทางธุรกิจกับการด�าเนินงานด้านความรับผิด

ชอบต่อสงัคม และเน้นการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

ภำพที่ 2 รูปแบบควำมรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย
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กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม

เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ที่จะต้องมีเป้าหมาย และทิศทางในการด�าเนินงานที่

ชดัเจน มุง่เน้นความเชือ่มโยงกนัในมติิต่าง ๆ  อย่างบรูณาการ 

เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 

และประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนัน้ ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของนกัวชิาการ 

ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ  ทีไ่ด้ก�าหนดลกัษณะของความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เอาไว้ อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เชิงกลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ขององค์กร (Bruch, 2005; Du, Bhattacharya and Sen, 

2007;) ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ต้องค�านึงถึง 

เป้าหมายระยะยาว และเกดิความยัง่ยนื (Waddock, 2004; 

McWilliams and Siegel, 2011) ส่วน เสกศกัดิ ์จ�าเรญิวงศ์ 

(2557) อธิบายว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นปรัชญา

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Philosophy) เป็นแนวทางในการ

วางแผนการด�าเนินงาน (Action Plan) ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายด้านความมัง่คัง่ร่วมกนัของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 

(2556) ทีไ่ด้อธบิายเกีย่วกับความรับผดิชอบต่อสงัคมเชงิกล

ยุทธ์ โดยเสนอว่าผู้บริหารควรวางกลยุทธ์ด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคมให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียว หรือเข้าไปอยู่ใน

กลยุทธ์ของกิจกรรม คือ การจัดโครงสร้างกิจการให้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ต้องไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดผลตอบแทนอย่างชัดเจน 

แต่ควรเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนในหลาย ๆ ด้าน 

(Multi Benefit Programing Asset) และไม่ก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อกจิการในด้านลบ โดยกระบวนการทางธรุกิจหรอื

กจิกรรมทีจ่ดัท�าขึน้ภายใต้กลยทุธ์ของกจิการต้องมลีกัษณะ

เป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม และเป็นไปในทศิทางของการ 

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Value Creation) เพราะจะเป็น

ประโยชน์ทัง้ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไปพร้อม ๆ กัน

ส่วนการสงัเคราะห์รปูแบบความรบัผดิชอบต่อสงัคม

เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ได้แบ่งออก 

เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร 

ด้านการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางสงัคม และด้านการเป็น 

มิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม

เชิงกลยทุธ์ดงักล่าวครอบคลมุถึงกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกั  

(Key Stakeholders) ทัง้มติภิายในและภายนอกองค์กร ท�าให้ 

องค์กรเกดิการพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยนื ถอืเป็นความรบัผดิ 

ชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมในปัจจุบันท่ี

องค์กรธรุกจิจะต้องเตบิโตไปพร้อมกบัการมส่ีวนร่วมในการ 

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญ

กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการด�าเนินงานของ

ธุรกิจโรงแรมได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง อาทิ 

การปล่อยน�้าเสีย และอากาศเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ

ด�าเนินงานออกสู่ธรรมชาติ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรน�้า และ

พลังงานไฟฟ้าเป็นจ�านวนมากในกระบวนการด�าเนินงาน 

นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการแบ่งรูปแบบของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่มุ ่งสู ่การพัฒนาท่ี

ยัง่ยนืของนกัวชิาการและองค์กรต่าง ๆ  ในปัจจบุนั ทีอ่ธิบาย 

ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องครอบคลุมใน 3 มิติหลัก  

เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 

ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกจิ (Economic) ด้านสงัคม (Social)  

และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) (Elkington, 1997; 

พพิฒัน์ ยอดพฤตกิาร, 2555; สถาบันธรุกิจเพือ่สงัคม,2556)

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1) ประโยชน์เชิงทฤษฎี
จากวิจัยครั้งนี้  ท�าให ้เกิดองค์ความรู ้ เกี่ยวกับ 

องค์ประกอบ และรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล

ยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นความรู ้

พื้นฐานในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้หรือองค์ประกอบ

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะใน

บริบทของธุรกิจโรงแรมให้มีความสมบูรณ์และหลากหลาย

มากยิ่งขึ้นในอนาคต

2) ประโยชน์เชิงกำรจัดกำร
ผลทีไ่ด้จากการวจิยัครัง้นีอ้งค์กรธรุกจิโรงแรมตลอด

จนองค์กรในธุรกิจอื่น ๆ สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบาย และการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความส�าเร็จได้

อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต 
เน่ืองจากการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยมุ ่งที่จะศึกษาองค์

ประกอบของความรบัผดิชอบต่อสงัคมเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิ

โรงแรมในประเทศไทย และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบความรับ

ผิดชอบต่อสงัคมเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิโรงแรมในประเทศไทย 

จงึเลือกใช้วิธกีารศกึษาเชงิคณุภาพ ดังนัน้ ในอนาคตนกัวจิยั

จึงควรน�าผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ไปศึกษาต่อ 

ยอดโดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิง

คุณภาพที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนั้น นักวิจัยควร

จะศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ (Cause) และผลลัพธ์ (Effect) 

ของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบท่ีได้

จากการศึกษาครั้งนี้
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