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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ และ 2) เพื่อ
สังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมระดับ
4 ดาว และ 5 ดาว ในประเทศไทย จ�ำนวน 10 โรงแรม ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิอื่น ๆ ผลการวิจัย พบว่า
1) องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การด�ำเนินงานเชิงนโยบาย มุ่งเน้นเป้าหมายใน
ระยะยาว โดยมีการเชือ่ มโยงกันระหว่างกระบวนการทางธุรกิจกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่าง ๆ 2) รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และด้านการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ และต่อการวิจัยต่อยอดในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจโรงแรม
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559

p69-78 ������� ������.indd 69

69
1/10/2560 BE 12:03

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�ำ

ปัจจุบันโลกก�ำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่นับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ อาทิ ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหา
การใช้แรงงานเด็ก ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางรายได้ เป็นต้น
ท�ำให้องค์กรต่างๆ ต้องหันกลับมาทบทวนบทบาทของตน
ที่มีส่วนท�ำให้เกิดปัญหาดังกล่าว (Elving, 2013) เนื่องจาก
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร (NGOs) ต่างออกมาเรียกร้องให้องค์กรต่าง ๆ ต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโดยการด�ำเนินงานที่ไม่หวังเพียง
แค่ผลทางการเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่
ยังต้องให้ความส�ำคัญ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุม่ ต่าง ๆ อีกด้วย (Coombs and Gilley, 2005; Collison
et al., 2008; Choi and Wang, 2009; Doh et al.,
2010)
ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกลายเป็นประเด็น
ส� ำ คั ญ ที่ ทั่ ว โลกให้ ค วามสนใจ โดยเฉพาะองค์ ก รธุ ร กิ จ
เนือ่ งจากการด�ำเนินกิจการขององค์กรธุรกิจล้วนส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีก
เลีย่ งไม่ได้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกลายเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
ที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความส�ำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อหวังสร้าง
ผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับ

70

การยอมรับจากสังคมเท่านั้น แต่ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก�ำลังทวีความส�ำคัญและกลายเป็นแนวคิดและวิธกี ารบริหาร
จัดการธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ (Luo and Bhattacharya, 2006; Adeyemo,
Oyebamiji and Alimi, 2013; สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม,
2556) ธุรกิจโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ
อย่างมาก ข้อมูลจาก UNWTO (2013) ระบุว่า มียอดนัก
ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ จาก 528 ล้านคน
ในปี ค.ศ. 1995 เป็น 1,035 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2012 และ
คาดว่าจะมีสูงถึง 1,800 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2030 สามารถ
สร้ า งรายได้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ประชาชาติ (GDP) ส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย (2558) ระบุวา่ ใน
ปี พ.ศ. 2558 มีเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจโรงแรมสูงถึงประมาณ
513,000-527,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.1-10.0 จากปี
พ.ศ. 2557 โดยเป็นเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจโรงแรมจากนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 344,000-353,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9-7.6 จากปี พ.ศ. 2557 และเป็นเม็ดเงิน
สะพัดสู่ธุรกิจโรงแรมจากนักท่องเที่ยวคนไทยประมาณ
169,000-174,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.9-15.2 จาก

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับรายงานแนวโน้มธุรกิจประจ�ำเดือน
เมษายน 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) ทีร่ ะบุ
ว่าธุรกิจท่องเทีย่ วและธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยจะมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งดังกล่าวของ
ธุรกิจโรงแรมส่งผลให้ธรุ กิจโรงแรมมีการเพิม่ จ�ำนวนขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ
การปล่อยน�ำ้ เสีย อากาศเสีย การสร้างมลภาวะทางเสียง การ
ท�ำลายความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น รวมทัง้ มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจ�ำนวนมากในกระบวนการด�ำเนินงาน
โดยเฉพาะทรัพยากรน�้ำ และพลังงานไฟฟ้า (Kirk, 1995;
Aschehoug, Bocks and Støren, 2012; Kasimu, Zaiton
and Hassan, 2012) ส�ำหรับประเทศไทยธุรกิจโรงแรมถือ
เป็นธุรกิจที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก
ห้างสรรพสินค้า โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในธุรกิจโรงแรมประมาณ 3,500 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง (ส�ำนัก
งานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ผนวกกับในปัจจุบัน
มีการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของธุรกิจโรงแรม รวมทั้ง
การก�ำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
ให้องค์กรธุรกิจโรงแรมต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงท�ำให้ธุรกิจ
โรงแรมหันมาให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึน้ (Jackson, 2010; Grosbois, 2012; Cvelbar
and Dwyer, 2013) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษา
ถึงองค์ประกอบ และสังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยเลือก
ศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว เนื่องจากเป็น
โรงแรมขนาดใหญ่ ซึ่งกระบวนการด�ำเนินงานอาจส่งผล
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าโรงแรมขนาดเล็ก
นอกจากนั้น โรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ยังต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้มข้นกว่าโรงแรมขนาดเล็ก
(กรมการท่องเที่ยว, 2557) ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย และการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อ
สังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์
วิทยา (Phenomenological Research) เป็นวิธีการ
แสวงหาความรู ้ ความจริ ง จากการศึ ก ษาปรากฏการณ์
และประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งท�ำความเข้าใจ
ความหมาย ประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก
(ชาย โพธิสิตา, 2552: 87)

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลหลัก

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาในครั้ง คือ ธุรกิจ
โรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั เลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จากธุรกิจโรงแรมทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาจากโรงแรมที่เคย
ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม หรือโรงแรมที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
10 โรงแรม ประกอบด้วย 1) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
2) โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส ศรีนครินทร์ 3) โรงแรมอัสสรา วิลล่า
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

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
(Key Informants) คือ ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ
(Secondary Sources) อื่น ๆ ประกอบ อาทิ เวบไซต์
คู่มือพนักงาน รายงานประจ�ำปี รายงานความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม เป็ น ต้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ ต รวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Credibility) ของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูล (Data Triangulation)
เพือ่ พิสจู น์วา่ ข้อมูลนัน้ ได้มาถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบ
แหล่งของข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งเวลา แหล่งสถานที่
และแหล่งบุคคล
ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก ารพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เป็นการบรรยายความ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
ทุติยภูมิ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556: 131) ประกอบด้วยขั้น
ตอนทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction)
คื อ การเลื อ กหาจุ ด ที่ น ่ า สนใจ อั น จะท� ำ ให้ เข้ า ใจง่ า ย
มีการสรุปย่อ ปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการวิเคราะห์
การเลือกเฟ้นข้อมูลตัวอย่าง หรือสารสนเทศทีไ่ ด้จากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อแสดงตัวอย่างให้เห็น ก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันจะโยงไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป โดยการแสดง
ข้อมูลกระท�ำในรูปของการเขียนเล่าเรื่อง (Narrative Text)
และ 3) การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion
and Verification) เป็นการสังเคราะห์ ข้อความย่อย ๆ
ในช่วงแรกเข้าด้วยกันเป็นบทสรุป และตรวจสอบยืนยันเป็น
ผลสรุปการวิจัยขั้นสุดท้าย (นิศา ชูโต, 2551: 222-225)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 2
ประเด็นหลัก ดังนี้ 			
1. องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล
ยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จากการศึกษา พบว่า
องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่			
1.1 การก�ำหนดเป็นนโยบาย จากการศึกษา พบว่า
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี ก ารก� ำ หนดเป็ น
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นโยบาย หรือแผนงานที่ชัดเจน โดยนโยบาย หรือแผนงาน
ดังกล่าวมักจะถูกก�ำหนดโดยบริษทั แม่ เพือ่ ให้โรงแรมต่าง ๆ
น�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม บางโรงแรมมีการก�ำหนดประเด็นด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไว้ในวิสยั ทัศน์ (Vision) ค่านิยมหลัก (Core Value)
หรือก�ำหนดเป็นพันธะสัญญา (Commitment) ขององค์กร
นอกจากนั้น พบว่า แต่ละโรงแรมก็ยังมีการก�ำหนดนโยบาย
หรือแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรมเองที่
สอดคล้องกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แต่ละโรงแรม
(Property) ด�ำเนินธุรกิจอยู่
ตัวอย่างนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจโรงแรม อาทิ โรงแรมในเครือ Accor จะมีการก�ำหนด
เป็น Planet 21 โดยจะเกีย่ วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโรงแรม แบ่งออกเป็น 7 ด้านหลัก
ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ (Health) 2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(Nature) 3) ด้านการลดปริมาณก๊าซคาร์บอน (Carbon)
4) ด้านนวัตกรรม (Innovation) 5) ด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น (Local) 6) ด้านการจ้างงาน (Employment) และ
7) ด้านการสือ่ สาร (Dialogue) (Accor Hotels, 2016) กรณี
ของโรงแรมในเครือ Starwood มีการก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่
เรียกว่า Global Citizenship โดยจะเน้นให้ความส�ำคัญกับ
2 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านความยัง่ ยืน (Sustainability) อาทิ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้พลังงาน
ทางเลือก การใช้น�้ำอย่างประหยัด การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม เป็นต้น 2) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) อาทิ การพัฒนาแรงงาน
การค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ เป็นต้น
(Starwood Hotel and Resorts, 2014) ส่วนกรณีธุรกิจ
โรงแรมที่มีเจ้าของเป็นคนไทย อย่างเช่น โรงแรมในเครือ
ดุสิตธานี มีการก�ำหนดเป็นค�ำมั่นสัญญาด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (Environmental and Social Commitments)
โดยมีสาระส�ำคัญ คือ “มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะช่วยให้สงั คมมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ในโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือดุสติ ธานีทวั่ โลก ดุสติ จะมีการแจ้งข้อมูล
ของโครงการต่าง ๆ ให้ได้ทราบ เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงาน ได้มสี ว่ นร่วมในการเป็นส่วนหนึง่ ของการช่วยเหลือ
สังคม” (Dusit Hotel and Resort, 2016)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
1.2 การมุง่ เน้นเป้าหมายระยะยาว จากการศึกษา
พบว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะต้ อ งมุ ่ ง
เน้ น เป้ า หมายในระยะยาว หรื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
(Sustainability) ไม่ใช่เป็นเพียงการด�ำเนินกิจกรรมเป็น
ครั้งคราวที่ขาดความต่อเนื่อง โดยมีการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการที่แสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องกับการมุง่ เน้นเป้าหมายในระยะยาว มีความ
ต่อเนือ่ ง และเกิดความยัง่ ยืน อาทิ การด�ำเนินโครงการผ่าตัด
เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ภายใต้ชื่อ โครงการ Dusit Smile
ของโรงแรมในเครือดุสติ ธานีทสี่ นับสนุนเงินทุนเพือ่ ช่วยเหลือ
การผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โดยโครงการดังกล่าว
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
(Dusit Hotel and Resort, 2016) หรือกรณีโครงการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และทรัพยากรน�้ำลงให้ได้ 30%
และ 20% ของโรงแรมในเครือ Starwood ซึ่งโครงดังกล่าว
การเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 และมีการก�ำหนด
ที่จะให้บรรลุผลภายในปี ค.ศ. 2020 (Starwood Hotel
and Resorts, 2014)
1.3 การเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจจาก
การศึกษา พบว่า การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเชิงกลยุทธ์จะมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ หรือทีเ่ รียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
(CSR-in process) สามารถสรุปความเชื่อมโยงได้ ดังนี้
		 1.3.1 การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นกระบวนการด�ำเนินธุรกิจที่มีส่วนในการช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์ให้ลูกค้า และ
พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรน�้ำ และ
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน�ำทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ การผลิตน�้ำประปาใช้เอง
เป็นต้น ซึง่ บางโครงการสามารถน�ำไปสูก่ ารลดต้นทุนในการ
ด�ำเนินงานให้กับองค์กร ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรได้อีกด้วย
		 1.3.2 การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้ า นการพั ฒ นา

สังคม เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างกระบวนการด�ำเนิน
ธุรกิจกับการมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่งบาง
โครงการยังมีส่วนช่วยในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีก
ด้วย อาทิ การน�ำอาหารที่เหลือจากจ�ำหน่ายให้กับลูกค้า
แต่ยังมีคุณภาพดีบริจาคให้กับเด็กยากจน หรือการบริจาค
สิง่ ของทีเ่ หลือจากกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ เช่น สบู่ รองเท้า
Slipper โดยไปมอบให้กับกลุ่มอาชีพ หรือองค์กรเพื่อน�ำไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป การรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านมาผลิต
อาหารจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าของโรงแรม เป็นต้น
1.4 การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการ
ศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ต้องเกิด
จากความร่วมมือกันของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders)
กลุม่ ต่าง ๆ ทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในองค์กร อาทิ เจ้าของ
ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร จะต้องให้ความส�ำคัญ สร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
พนักงานต้องมีความเข้าใจ เห็นถึงความส�ำคัญ และมีรว่ มกัน
ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร อาทิ ลูกค้าต้อง
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หาด้ า นสั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมกับทางโรงแรมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือร่วมสมทบทุนเพื่อด�ำเนิน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทางโรงแรม
ชุมชน และสังคม ต้องเข้ามามีสว่ นร่วมกับทางโรงแรมในการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยงานภายรัฐ
องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ มีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้
มีส่วนกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจโรงแรมหันมารับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึน้ ส่วนธุรกิจในเครือ รวมทัง้ คูแ่ ข่งขัน มีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้
ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น		
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปองค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย ได้ดังภาพประกอบที่ 1

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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การก�ำหนด
เป็นนโยบาย
การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การมุ่งเน้น
เป้าหมาย
ระยะยาว
การเชื่อมโยง
กับกระบวน
การทางธุรกิจ

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

จากภาพประกอบที่ 1 สามารถสรุปองค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยทีป่ ระกอบด้วย เป็นการด�ำเนินงานเชิงนโยบาย
มุง่ เน้นเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการเชือ่ มโยงกันระหว่าง
กระบวนการทางธุรกิจกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม และเน้นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กลุ่มต่าง ๆ
2. รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จากการศึ ก ษารู ป แบบความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถ
สังเคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก
ดังนี้
2.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร พบว่า
เป็นการด�ำเนินงานที่มุ่งให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และมีจริยธรรม
ถือเป็นความรับผิดชอบต่อเจ้าของ และผูถ้ อื หุน้ อาทิ การมุง่
เน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด�ำเนินงาน การด�ำเนิน
งานตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ หลักความโปร่งใส และการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
2.2 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม
จากการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม แบ่งออกเป็น

74

2 ด้านหลัก ได้แก่
		 2.2.1 การใส่ใจคุณภาพชีวติ ของพนักงาน คือ
การให้ความส�ำคัญกับพนักงานของโรงแรม โดยแบ่งออกเป็น
2 ด้าน ได้แก่
			 1) การให้สวัสดิการพนักงานเหนือกว่า
ที่กฎหมายก�ำหนด พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่จะมีแนวทาง
ในการให้ ส วั ส ดิ ก ารพนั ก งานเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่
กฎหมายก�ำหนดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน ซึง่ บางโรงแรมจะมีการดูแลครอบคลุมไปถึงบุคคล
ในครอบครัวของพนักงานด้วย ตัวอย่างการให้สวัสดิการ
พนักงานเหนือกว่าที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ การให้สิทธิ
พนักงาน และครอบครัวจองห้องพักโรงแรมในเครือใน
ราคาพนักงาน (Staff Rate) ของโรงแรมในเครือดุสิตธานี
การจัดกิจกรรมวันเกิดให้กบั พนักงานของโรงแรม Novotel
Bangkok Ploenchit การจัดกิจกรรม Sport Day และ
Staff Party ของโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ครีนครินทร์ การท�ำ
ประกันชีวิตกลุ่ม และมีกองทุนช่วยเหลือพนักงาน (Relief
Fund) กรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ของโรงแรมในเครือ
Starwood การมอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรหลานพนักงาน
ของโรงแรมอัสสรา วิลล่า แอนด์ สวีท หัวหิน การให้วันหยุด
ในวันเกิดของพนักงานเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อให้ไปเฉลิมฉลอง
กับครอบครัว การมีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานที่ประสบ
ปัญหาทางด้านการเงิน ของโรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา
เป็นต้น
			 2) การสร้างความตระหนักเพื่อพัฒนา
ขวัญก�ำลังใจพนักงาน (Employee Recognition) พบว่า
โรงแรมส่วนใหญ่จะมีโครงการสร้างความตระหนั ก เพื่ อ
พัฒนาขวัญก�ำลังใจของพนักงาน โดยจะมีรปู แบบและวิธกี าร
ทีแ่ ตกต่างกันไป แต่มวี ตั ถุประสงค์ทสี่ อดคล้องกัน คือ เพือ่ ให้
พนักงานทีม่ คี วามตัง้ ใจ มีความทุม่ เทในการปฏิบตั งิ าน หรือ
เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ที่โรงแรมก�ำหนด
ขึน้ ให้ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ อาทิ โครงการดุสติ ขอบคุณ
ของโรงแรมในเครือดุสติ ธานี โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น
ประจ�ำเดือน และประจ�ำปีของโรงแรม AETAS Bangkok
เป็นต้น
		 2.2.2 การพัฒนาชุมชน และสังคม คือ การมี
ส่วนช่วยพัฒนาชุมชนทีอ่ ยูร่ อบ ๆ บริเวณทีต่ งั้ ของโรงแรม และ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
สังคมทีอ่ ยูห่ า่ งไกลออกไป ทัง้ ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ
รวมไปถึงระดับโลกในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างการพัฒนาชุมชน
และสังคมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย อาทิ การรับซื้อ
วัตถุดิบจากท้องถิ่น ของโรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา
โครงการ Dusit Smile เป็นการระดมทุนเพือ่ น�ำไปใช้ในการ
ผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ของโรงแรมในเครือดุสติ ธานี
โครงการแข่งขันกีฬาเพือ่ ระดมทุนบริจาคให้กบั มูลนิธิ Unicef
โครงการสร้างสนามเด็กเล่น ทาสีโรงเรียน และโครงการ
ให้ความรู้ด้านการโรงแรมกับโรงเรียน และวิทยาลัยต่าง ๆ
ในจังหวัดเชียงรายของโรงแรม Le Meridien Chiang Rai
โครงการบริจาคฝาขวดอะลูมิเนียม ไส้แมค เพื่อน�ำไปผลิต
เป็นขาเทียมของโรงแรม AETAS Bangkok โครงการจัด
กิจกรรมให้กบั โรงเรียน เช่น ปลูกผักสวนครัว การท�ำปุย๋ หมัก
หรือการพานักเรียนไปท�ำกิจกรรม Walk Rally ศึกษา
ธรรมชาติของโรงแรม Ritz-Carton Krabi โครงการบริจาค
อาหารให้กบั เด็กยากจน 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�ำเนินงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
คือ การด�ำเนินงานทีค่ ำ� นึงถึงการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อาทิ ทรัพยากรน�้ำ พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ ตัวอย่างการด�ำเนินงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และทรัพยากรน�้ำให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ของ
โรงแรมในเครือ Starwood การรณรงค์ให้ลกู ค้าร่วมประหยัด
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องโรงแรม Novotel Bangkok
Ploenchit และโรงแรมอื่น ๆ การผลิตน�้ำประปาใช้เองของ
โรงแรม Le Meridien Chiang Rai การน�ำอุปกรณ์สำ� นักงาน
ที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น การน�ำถังน�้ำพลาสติก
ทีเ่ หลือ หรือทิง้ มาประดิษฐ์เป็นทีต่ กั ผง หรือเป็นทีป่ ลูกต้นไม้
ของโรงแรม AETAS Bangkok เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังพบว่า การด�ำเนินงานที่เป็นมิตรกับ

สิง่ แวดล้อม คือ การน�ำมาตรฐานด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
มาเป็ น แนวทางการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงแรม ทั้ ง
มาตรฐานในระดับประเทศ และระดับสากล อาทิ การปฏิบตั ิ
มาตรฐาน Earth Check และมาตรฐานใบไม้เขียว (Green
Leaf) ของโรงแรมในเครือดุสติ ธานี และโรงแรมอืน่ ๆ เป็นต้น
		 2.3.2 การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมภายนอกองค์กร
จากการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากการด�ำเนินงานที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมแล้ว โรงแรมส่วนใหญ่ยงั มีสว่ นในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอีกด้วย ผ่านการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นจัด
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง ของโรงแรม W
Retreat Koh Samui โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด ของ
โรงแรมโรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา โครงการปลูกป่า
ของโรงแรม Ritz-Carton Krabi โครงการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ
ทีด่ ำ� เนินงานด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของโรงแรมในเครือ
ดุสิตธานี เป็นต้น
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมได้
ดังภาพประกอบที่ 2

ภาพที่ 2 รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย

อภิปรายผล

จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปองค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทยได้ ดังนี้ การด�ำเนินงานเชิงนโยบาย มุ่งเน้น
เป้ า หมายในระยะยาว โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า ง
กระบวนการทางธุรกิจกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม และเน้นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ที่จะต้องมีเป้าหมาย และทิศทางในการด�ำเนินงานที่
ชัดเจน มุง่ เน้นความเชือ่ มโยงกันในมิตติ า่ ง ๆ อย่างบูรณาการ
เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
และประสบความส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ
ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดลักษณะของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เอาไว้ อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร (Bruch, 2005; Du, Bhattacharya and Sen,
2007;) ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ต้องค�ำนึงถึง
เป้าหมายระยะยาว และเกิดความยัง่ ยืน (Waddock, 2004;
McWilliams and Siegel, 2011) ส่วน เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์
(2557) อธิบายว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นปรัชญา
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Philosophy) เป็นแนวทางในการ
วางแผนการด�ำเนินงาน (Action Plan) ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายด้านความมัง่ คัง่ ร่วมกันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
(2556) ทีไ่ ด้อธิบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล
ยุทธ์ โดยเสนอว่าผู้บริหารควรวางกลยุทธ์ด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียว หรือเข้าไปอยู่ใน
กลยุทธ์ของกิจกรรม คือ การจัดโครงสร้างกิจการให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดผลตอบแทนอย่างชัดเจน
แต่ควรเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนในหลาย ๆ ด้าน
(Multi Benefit Programing Asset) และไม่ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อกิจการในด้านลบ โดยกระบวนการทางธุรกิจหรือ
กิจกรรมทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ภายใต้กลยุทธ์ของกิจการต้องมีลกั ษณะ
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปในทิศทางของการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Value Creation) เพราะจะเป็น
ประโยชน์ทงั้ ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไปพร้อม ๆ กัน
ส่วนการสังเคราะห์รปู แบบความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ได้แบ่งออก
เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และด้านการเป็น
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มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ดงั กล่าวครอบคลุมถึงกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก
(Key Stakeholders) ทัง้ มิตภิ ายในและภายนอกองค์กร ท�ำให้
องค์กรเกิดการพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน ถือเป็นความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมในปัจจุบันที่
องค์กรธุรกิจจะต้องเติบโตไปพร้อมกับการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง อาทิ
การปล่อยน�้ำเสีย และอากาศเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ด�ำเนินงานออกสู่ธรรมชาติ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรน�้ำ และ
พลังงานไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนมากในกระบวนการด�ำเนินงาน
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการแบ่งรูปแบบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบนั ทีอ่ ธิบาย
ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องครอบคลุมใน 3 มิติหลัก
เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social)
และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) (Elkington, 1997;
พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ, 2555; สถาบันธุรกิจเพือ่ สังคม,2556)

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1) ประโยชน์เชิงทฤษฎี

จากวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
องค์ประกอบ และรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล
ยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นความรู้
พื้นฐานในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้หรือองค์ประกอบ
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะใน
บริบทของธุรกิจโรงแรมให้มีความสมบูรณ์และหลากหลาย
มากยิ่งขึ้นในอนาคต

2) ประโยชน์เชิงการจัดการ

ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีอ้ งค์กรธุรกิจโรงแรมตลอด
จนองค์กรในธุรกิจอื่น ๆ สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดนโยบาย และการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความส�ำเร็จได้
อย่างยั่งยืน
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วารสารวิชาการ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในอนาคต

เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาองค์
ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จึงเลือกใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนัน้ ในอนาคตนักวิจยั

จึงควรน�ำผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาต่อ
ยอดโดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิง
คุณภาพที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนั้น นักวิจัยควร
จะศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ (Cause) และผลลัพธ์ (Effect)
ของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้
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