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 This research aimed to 1) study the components and approaches of strategic 
corporate social responsibility of hotel businesses in Thailand 2) develop a model of strategic 
corporate social responsibility (strategic CSR) for sustainable performance of hotel businesses in 
Thailand 3) check the consistency of the model of strategic CSR for sustainable performance of 
hotel businesses in Thailand and 4) determine the influence of the model of strategic CSR for 
sustainable performance of hotel businesses in Thailand. The data were collected from 4 and         
5 star rated hotels nationwide, a total 238 hotels, as well as including data were collected by 
in-depth interviews. The confirmatory factor analysis and path analysis were used to analyze the 
data.  
 The results show that; the components of strategic corporate social responsibility 
consist of the operating policies that focus on the long-term goals. There is a link between the 
business processes and the corporate social responsibility implementation as well as the 
involvement of different groups of stakeholder. The approaches 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 the model analysis showed that the model based on assumptions were 

in harmony with the empirical data by χ2 = 115.01, the p-value of χ2 = 0.93, χ2/df = 1.17, CFI = 
1.00, GFI = 0.96, AGFI = 0.95 and RMSEA = 0.00. The results of hypothesis testing showed that         
1) transformational leadership, market orientation, stakeholder engagement and organizational 
resources readiness have a direct effect on strategic CSR, 2) strategic CSR has a direct effect on 
corporate reputation, 3) strategic CSR has an indirect effect on sustainable performance through 
corporate reputation and 4) corporate reputation has a direct effect on sustainable performance.  

The results of this research will be useful as a guide for policy making and applying in 
the field of strategic corporate social responsibility for sustainable performance. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ป�จจุบันโลกกําลังเผชิญกับป�ญหาต�าง ๆ ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เช�น ป�ญหา
ภาวะโลกร'อน ป�ญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ป�ญหาการใช'แรงงานเด็ก ป�ญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ป�ญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได' เป2นต'น ทําให'องค3กรต�าง ๆ ต'องกลับมาทบทวน
บทบาทของตนที่มีส�วนทําให'เกิดป�ญหาดังกล�าว (Elving, 2013) เนื่องจาก องค3กรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนองค3กรไม�แสวงหาผลกําไร (NGOs) ต�างออกมาเรียกร'องให'องค3กรต�าง ๆ ต'อง
ร�วมกันรับผิดชอบต�อสังคมโดยการดําเนินงานท่ีไม�หวังเพียงแค�ผลทางด'านการเงิน หรือการปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนดเท�านั้น แต�ยังต'องให'ความสําคัญ และต'องรับผิดชอบต�อผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
อีกด'วย (Coombs and Gilley, 2005; Collison et al., 2008; Choi and Wang, 2009; Doh et al., 
2010; Virakul, 2015)  
 ดังนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมจึงกลายเป2นประเด็นสําคัญที่ ทั่ว โลกให'ความสนใจ 
โดยเฉพาะในองค3กรธุรกิจ เนื่องจาก การดําเนินกิจการขององค3กรธุรกิจล'วนส�งผลกระทบต�อสังคม
และสิ่งแวดล'อมทั้งทางตรงและทางอ'อมอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได' ความรับผิดชอบต�อสังคมจึงกลายเป2น
เรื่องจําเป2นท่ีทุกฝ_ายต'องหันมาให'ความสําคัญ ไม�ใช�หวังเพียงเพ่ือสร'างผลทางการตลาด หรือเพ่ือใช'
แก'ไขป�ญหาทางธุรกิจให'ได'รับการยอมรับจากสังคมเท�านั ้น แต�ความรับผิดชอบต�อสังคมกําลัง   
ทวีความสําคัญและกลายเป2นแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการทางธุรกิจท่ีส�งผลกระทบเชิงบวกต�อ
ผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ (Luo and Bhattacharya, 2006; Adeyemo, Oyebamiji and 
Alimi, 2013; สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2556; สานิตย3 หนูนิล, 2556) สอดคล'องกับ Porter and 
Kramer (2006) กล�าวว�าเปiาหมายด'านเศรษฐกิจขององค3กรสามารถท่ีจะดําเนินการควบคู�กับเปiาหมาย
ด'านความรับผิดชอบต�อสังคมได' โดยองค3กรสามารถมุ�งเน'นการสร'างความเติบโตทางด'านเศรษฐกิจ
ขององค3กรไปพร'อมกับการให'ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงแท'ท่ีจริงแล'วความรับผิดชอบ
ต�อสังคมไม�ได'เป2นเพียงแค�ต'นทุนขององค3กร แต�ยังเป2นแหล�งในการสร'างโอกาสให'กับองค3กร ทําให'เกิด
นวัตกรรม และนําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืนขององค3กร  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว�า มีป�จจัยต�าง ๆ ที่มีผลกระทบต�อการดําเนินงาน
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ท้ังป�จจัยภายนอกองค3กร เช�น กระแสโลกท่ีต่ืนตัวต�อภาวะวิกฤติ
เนื่องจากการขาดธรรมาภิบาลจนส�งผลกระทบในด'านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล'อม การเรียกร'อง
ของภาคประชาสังคม การกําหนดกฎหมายเพ่ือคุ'มครองและรักษาความเป2นธรรมให'กับผู'บริโภคของ
ภาครัฐ การกดดันจากสังคมในเรื่องการใช'ทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจท่ีสร'างผลกระทบต�อสิ่งแวดล'อม 
เป2นต'น (สุวัฒน3 ทองธนากุล และสมิทธิ์ ตุงคะสมิต, 2556) ส�วนป�จจัยภายในองค3กร พบว�า มีหลาย
ป�จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคม ได'แก� ป�จจัยด'านผู'นํา พบว�า 
ผู'นําองค3กรมีบทความสําคัญต�อการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคม (Virakul, Koonmee, 
McLean, 2009) โดยเฉพาะผู'นําการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู'นําประเภทนี้มุ�งเน'นให'เกิดการเปลี่ยนแปลงใน



2 

เชิงบวกในด'านต�าง ๆ ให'ความสําคัญกับความเป2นมนุษย3 มีวิสัยทัศน3 ซ่ึงสอดคล'องกับเปiาหมายของ
ความรับผิดชอบต�อสังคมที่เน'นให'เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต�อผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ  
ป�จจัยด'านมุ�งเน'นตลาด เป2นแนวคิดด'านการจัดการท่ีมุ�งตอบสนองความการสูงสุดของลูกค'าเพ่ือสร'าง
ความได'เปรียบทางการแข�งขัน โดยป�จจุบันลูกค'าหันมาให'ความสําคัญกับประเด็นด'านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมกันมากข้ึน องค3กรจึงใช'การดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นกลยุทธ3หนึ่งในการ
ตอบสนองความต'องการของลูกค'า ดังนั้น การบริหารงานตามแนวคิดการมุ�งเน'นตลาดขององค3กรใน
ป�จจุบันจะผลักดันให'องค3กรต'องรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึนด'วย ป�จจัยด'านการสร'างความสัมพันธ3กับ
ผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย เนื่องจากแนวคิดการบริการจัดการในยุคใหม�ให'ความสําคัญกับผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ (Foster and Jonker, 2005; Hawkins, 2006; Jamali, 2008) โดยอาศัยการกระบวนการ
การสร'างความสัมพันธ3 โดยความสัมพันธ3ที่ดีระหว�างองค3กรกับผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
เช�น เจ'าของและผู'ถือหุ'น พนักงาน ลูกค'า ชุมชนและสังคม จะส�งเสริมให'การดําเนินงานด'าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมประสบความสําเร็จได'อย�างมีประสิทธิภาพ และป�จจัยด'านความพร'อม
ของทรัพยากรองค3กร ถือเป2นป�จจัยสนับสนุนในการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมของ
องค3กรให'ประสบความสําเร็จ ประกอบด'วย ทรัพยากรท่ีจับต'องได' ได'แก� เงินทุน สถานท่ี วัสดุอุปกรณ3 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ และทรัพยากรท่ีจับต'องไม�ได' ได'แก� ความรู' ความสามารถของ
บุคลากรในด'านความรับผิดชอบต�อสังคม เวลา และข'อมูลข�าวสาร (Waddock and Graves, 1997; 
Law, 2010; สุดารัตน3 แผลวมัจฉะ และจําลอง โพธิ์บุญ, 2553)  
 นอกจากนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลลัพธ3ที่เกิดจากการดําเนินงานด'าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อองค3กรในด'านต�าง ๆ 
รวมท้ัง ต�อด'านชื่อเสียงขององค3กร โดยความรับผิดชอบต�อสังคมจะสร'างให'เกิดการรับรู'ต�อคุณค�าของ
องค3กรในด'านต�าง ๆ ในมุมมองของผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย เช�น ผู'ถือหุ'นและเจ'าของมีความเชื่อถือต�อ
องค3กรในด'านความมีเสถียรภาพทางการเงิน พนักงานมีความเชื่อม่ันในด'านการบริหารงาน ลูกค'ามี
ความไว'วางใจด'านการดําเนินงานท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล'อมขององค3กร ชุมชนและสังคมมีความเชื่อถือ
ในด'านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร เป2นต'น  (Fombrun, 1996; Fombrun and van Riel, 
1997; Dowling, 2001; Meffert and Bierwirth, 2002; Argenti and Druckernmiller, 2004; 
Barnett, Jermier and Laffery, 2006; พรทิพย3 พิมลสินธุ3, 2552) โดยชื่อเสียงขององค3กรดังกล�าว
จะผลักดันให'องค3กรมีผลการดําเนินท่ียั่งยืน โดยเป2นผลลัพธ3เชิงบูรณาการท่ีจะทําให'องค3กรมีการเติบโต
อย�างสมดุล โดยพิจาณาใน 3 มิติ ได'แก� ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสังคม และผลทางสิ่งแวดล'อม 
(Elkington, 1998; Newport, Chesnes and Lidner, 2003; Gray and Milne, 2007; Elkington, 
2007; Carleton, 2009; GRI, 2009; Goel, 2010; Cvelbar and Dwyer, 2013; Pluemworasawat 
and Chotiyaputta, 2015; สุณิสา จรัสวิศรุต, 2557)  
 สําหรับประเทศไทยแนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมหรือ CSR เริ่มเป2นท่ีรู'จักในป| พ.ศ. 
2542 โดยอิทธิพลขององค3กรจากประเทศตะวันตก และมีความแพร�หลายมาเรื่อย ๆ โดยพัฒนาการ
ในช�วงประมาณ 20 ป|ท่ีมาผ�าน พบว�า การขับเคลื่อนงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรใน
ประเทศมีความเข'มแข็งมากข้ึน เห็นได'จากจํานวนสถาบัน หน�วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ัง
องค3กรพัฒนาเอกชนต�าง ๆ มีการส�งเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบต�อสังคมในรูปแบบต�าง ๆ เช�น 
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การจัดอบรมสัมมนาด'านความรับผิดชอบต�อสังคม การมอบรางวัลให'กับองค3กรท่ีประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคม เป2นต'น อย�างไรก็ตาม ยังพบว�า การดําเนินงานด'าน
ความรับผิดต�อสังคมขององค3กรในประเทศไทยส�วนใหญ�ยังทําในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัคร หรือการ
บริจาค ยกเว'นบรรษัทข'ามชาติขนาดใหญ�ท่ีดําเนินธุรกิจในประเทศไทยท่ีมีการกําหนดเรื่องของความ
รับผิดชอบต�อสังคมไว'เป2นนโยบายขององค3กรตามบริษัทแม� (เครือข�ายความร�วมมือระหว�างภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน, 2552) 
 สําหรับธุรกิจโรงแรมเป2นธุรกิจท่ีให'บริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด
อันมีมูลค�าถือเป2นการให'บริการถ'าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นให'บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพถือเป2น
ผู'ประกอบการตามประมวลรัษฎากร  ธุรกิจท่ีเข'าลักษณะดังกล�าว ประกอบด'วย 1) โรงแรม (Hotel, 
Inn, Villa, Club) 2) สถานท่ีพักตากอากาศ (Resort) 3) สถานท่ีพัก และบริการสุขภาพ (Resort & 
Health Service) 4) บ'านพักชั่วคราว (Guest House) หรือบังกะโล (Bungalow) 5) แพพักตากอากาศ 
(Jungle Raft) 6) โฮมสเตย3 (Home Stay)  และ 7) กิจการท่ีให'บริการทํานองเดียวกันกับกิจการ
โรงแรม เช�น เซอร3วิสอพาร3ทเมนต3 (Service Apartment) เป2นต'น (กรมสรรพากร, 2555) 
 เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป2นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีการเติบโตอย�างรวดเร็ว จึงส�งผลต�อการ
พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจอย�างมาก ข'อมูลจาก UNWTO (2013) ระบุว�า มียอดนักท�องเท่ียวท่ี
เดินทางท�องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 528 ล'านคน ในป| ค.ศ. 1995 เป2น 1,035 ล'านคน ในป| 
ค.ศ. 2012 และคาดว�าจะมีสูงถึง 1,800 ล'านคน ในป| ค.ศ. 2030 สามารถสร'างรายได'คิดเป2นร'อยละ 5 
ของผลิตภัณฑ3มวลรวมประชาชาติ (GDP) สําหรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยข'อมูล
จากศูนย3วิจัยกสิกรไทย (2558) ระบุว�า ในป| พ.ศ. 2558 มีจํานวนเงินสะพัดในธุรกิจโรงแรมสูงถึง
ประมาณ 513,000-527,000 ล'านบาท เพ่ิมข้ึนร'อยละ 7.1-10.0 จากป| 2557 โดยเป2นจํานวนเงิน
สะพัดสู�ธุรกิจโรงแรมจากนักท�องเท่ียวต�างชาติประมาณ 344,000-353,000 ล'านบาท เพ่ิมข้ึนร'อยละ 
4.9-7.6 จากป| 2557 และเป2นจํานวนเงินสะพัดสู�ธุรกิจโรงแรมจากนักท�องเท่ียวคนไทยประมาณ 
169,000-174,000 ล'านบาท เพ่ิมข้ึนร'อยละ 11.9-15.2 จากป| 2557 สอดคล'องกับรายงานแนวโน'ม
ธุรกิจประจําเดือนเมษายน 2558 ของธนาคารแห�งประเทศไทย (2558) ท่ีระบุว�าธุรกิจท�องเท่ียวและ
ธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยจะมีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง  
 ดังนั้น การเติบโตอย�างต�อเนื่องดังกล�าวของธุรกิจโรงแรมส�งผลให'ธุรกิจโรงแรมมีการเพ่ิม
จํานวนข้ึนอย�างรวดเร็ว ซ่ึงได'ส�งผลกระทบต�อสังคมและสิ่งแวดล'อม เช�น การปล�อยน้ําเสีย อากาศเสีย 
การสร'างมลภาวะทางเสียง การทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ เป2นต'น รวมทั้งมีการใช'
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากในกระบวนการดําเนินงาน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ํา และพลังงานไฟฟiา 
(Kirk, 1995; Aschehoug, Bocks and Støren, 2012; Kasimu, Zaiton and Hassan, 2012) 
สําหรับประเทศไทยธุรกิจโรงแรมถือเป2นธุรกิจที่มีการใช'พลังงานไฟฟiาสูงเป2นอันดับ 2 รองจาก
ห'างสรรพสินค'า โดยในป| พ.ศ. 2556 มีการใช'พลังงานไฟฟiาในธุรกิจโรงแรมประมาณ 3,500 กิกะวัตต3
ต�อชั่วโมง (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ผนวกกับในป�จจุบันมีการตระหนักถึงป�ญหา
ด'านสิ่งแวดล'อม และการให'ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืนของผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�างๆ 
มากข้ึน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู'บริโภคท่ีมีต�อผลิตภัณฑ3 และการให'บริการของธุรกิจโรงแรม 
รวมท้ัง การกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข'องกับความรับผิดชอบต�อสังคมในด'านต�าง ๆ ท้ังในระดับประเทศ 
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และระดับสากลให'องค3กรธุรกิจโรงแรมต'องปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงทําให'ธุรกิจโรงแรมหันมาให'ความสําคัญ
กับเรื่องของความรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน (Jackson, 2010; Grosbois, 2012; Cvelbar and 
Dwyer, 2013) จากการศึกษาของ Holcomb, Upchurch and Okumus (2007) พบว�า ร'อยละ 80 
ของธุรกิจโรงแรมชั้นนําหันมาดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น กลุ�ม Accor มีโรงแรมใน
เครือกว�า 3,500 แห�งท่ัวโลก ดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยกําหนดเป2นแผนการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมที่เรียกว�า Accor’s Planet 21 
แบ�งออกเป2น 7 ประเด็นหลัก เช�น ด'านสุขภาพ ด'านทรัพยากรธรรมชาติ ด'านชุมชนท'องถ่ินท่ีต้ังของ
กิจการ เป2นต'น (Accor, 2015) กลุ�ม Hilton มีโรงแรมในเครือกว�า 3,900 แห�งท่ัวโลก กําหนดเป2น
ระบบการประเมินผลด'านการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค3กรท่ีเรียกว�า Hilton’s Stay ซ่ึงระบบดังกล�าว
ช�วยพัฒนาผลการดําเนินงานขององค3กรในด'านต�าง ๆ และยังช�วยลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล'อมท่ีเกิด
จากกระบวนการดําเนินงานขององค3กรอีกด'วย (Hilton International, 2015) ส�วน กลุ�ม IHG มี
โรงแรมในเครือกว�า 4,500 แห�งทั่วโลก มีการกําหนดแผนงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคม 
(Corporate Responsibility Program) โดยมุ�งเน'นไปท่ีประเด็นด'านสิ่งแวดล'อม และการพัฒนา     
ท่ียั่งยืน (InterContinental Hotels Group, 2013)  
 สําหรับการวิจัยนี้ผู'วิจัยเลือกศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว เนื่องจากเป2น
โรงแรมขนาดใหญ� ซ่ึงกระบวนการดําเนินงานอาจส�งผลกระทบต�อสังคมและสิ่งแวดล'อมมากกว�า
โรงแรมขนาดเล็ก นอกจากนั้น โรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ยังมีเปiาหมายการดําเนินงานในด'านต�างๆ 
ท่ีสอดคล'องกัน รวมท้ัง มีเปiาหมายในการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข'องกับความรับผิดชอบต�อสังคม
ร�วมกัน เช�น มาตรฐานด'านสิ่งแวดล'อม ทรัพยากรและพลังงาน โดยโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว 
ต'องมีการจัดทําแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ3สิ่งแวดล'อม การปiองกันภาวะโลกร'อน และ
การประหยัดพลังงาน มีการจัดการกับน้ําเสียอย�างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ มีการนําน้ําเสียท่ี
ผ�านการบําบัดแล'วกลับมาใช'อย�างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ ใช'ผลิตภัณฑ3ท่ีเป2นมิตรกับ
สิ่งแวดล'อม ไม�สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการท่ีเป2นการรบกวน และทําลายสิ่งแวดล'อม มีการรณรงค3
ให'พนักงาน และผู'เข'าพักใช'ทรัพยากร และพลังงานอย�างประหยัด และคุ'มค�า เป2นต'น ส�วนมาตรฐาน
ด'านชุมชน สังคมและสิทธิมนุษยชน โรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ต'องส�งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม สนับสนุนและมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชน เคารพในความแตกต�างทางเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม และให'การปฏิบัติอย�างเท�าทียมแก�ทุกเพศทุกวัยและทุกสถานภาพ เป2นต'น  
(กรมการท�องเท่ียว, 2557) 
 อย�างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข'องกับความรับผิดชอบต�อสังคมของ
ธุรกิจโรงแรมท้ังในบริบทของประเทศไทย และต�างประเทศ พบว�า ยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับ
องค3ประกอบ และรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 ตลอดจนขาดการศึกษาถึงป�จจัย
เชิงสาเหตุ และผลลัพธ3จากการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 ดังนั้น การวิจัยนี้
ผู'วิจัยจึงมุ�งที่จะศึกษาองค3ประกอบ และรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 รวมท้ัง 
ศึกษาป�จจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ3ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 เพ่ือพัฒนาเป2นโมเดล
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน โดยผลท่ีได'จากการศึกษานี้องค3กร
ธุรกิจโรงแรม รวมท้ัง องค3กรในธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถนําไปเป2นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และ
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การดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือให'เกิดผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ตลอดจน
เพ่ือใช'เป2นฐานข'อมูลสําหรับผู'วิจัยท่ีสนใจศึกษาในประเด็นด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ในมิติ 
และบริบทอ่ืน ๆ ต�อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค3 ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาองค3ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

2. เพ่ือพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล'องของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือ 
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

4. เพ่ือตรวจสอบค�าอิทธิพลของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 
คําถามการวิจัย  
 เพ่ือให'สอดคล'องกับวัตถุประสงค3การวิจัย และเป2นแนวทางสําหรับการหาคําตอบของ
งานวิจัย ผู'วิจัยจึงกําหนดคําถามสําหรับการวิจัยนี้ ดังนี้ 

1. องค3ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ในธุรกิจโรงแรม       
มีลักษณะอย�างไร 

2. โมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนท่ีพัฒนาข้ึน        
มีความสอดคล'องกับข'อมูลเชิงประจักษ3หรือไม� 

3. องค3ประกอบของตัวแปรในโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืนท่ีพัฒนาข้ึนมีผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ'อม และผลกระทบโดยรวมของ      
ตัวแปรอย�างไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ได'กําหนดสมมติฐานการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 โมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล'องกับข'อมูลเชิงประจักษ3 
 สมมติฐานท่ี 1: ภาวะผู'นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 
 สมมติฐานท่ี 2: การมุ�งเน'นตลาดส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ3 
 สมมติฐานท่ี 3: การสร'างความสัมพันธ3กับผู'มีส�วนได'ส�วนเสียส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวก
ต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 
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 สมมติฐานท่ี 4: ความพร'อมของทรัพยากรองค3กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 
 สมมติฐานท่ี 5: ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ชื่อเสียงขององค3กร 
 สมมติฐานท่ี 6: ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ส�งผลกระทบทางอ'อมเชิงบวกต�อ
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนโดยมีชื่อเสียงขององค3กรทําหน'าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�าน 
 สมมติฐานท่ี 7: ชื่อเสียงขององค3กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อผลการดําเนินงานท่ี
ยั่งยืน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้แบ�งขอบเขตของการวิจัยออกเป2น 4 ด'านหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบเขตด(านเนื้อหา  
  การวิจัยนี้ผู'วิจัยได'สังเคราะห3ตวัแปรจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 

รวมท้ัง จากการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด'วย 6 ตัวแปร ได'แก�  

1.1.1 ภาวะผู'นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบด'วย 4 ด'าน ได'แก� 1) การมีอิทธิพลทาง
ความคิด 2) การสร'างแรงจูงใจ 3) การกระตุ'นให'เกิดป�ญญา และ 4) การให'ความสําคัญกับความเป2น
ป�จเจก 

1.1.2 การมุ�งเน'นตลาด ประกอบด'วย 3 ด'าน ได'แก� 1) การมุ�งเน'นลูกค'า 2) การมุ�งเน'น
การแข�งขัน และ 3) การประสานงานภายในองค3กร 

1.1.3 การสร'างความสัมพันธ3กับผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย ประกอบด'วย 3 ด'าน ได'แก� 
1) การวิเคราะห3และจําแนก 2) การดําเนินการสร'างความสัมพันธ3กับผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย และ 
3) การประเมินผลการดําเนินการสร'างความสัมพันธ3 

1.1.4 ความพร'อมของทรัพยากรองค3กร ประกอบด'วย 2 ด'าน ได'แก� 1) ทรัพยากร
ท่ีจับต'องได' และ 2) ทรัพยากรท่ีจับต'องไม�ได' 

1.1.5 ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 ประกอบด'วย 3 ด'าน 1) การพัฒนา
เศรษฐกิจขององค3กร 2) การเสริมสร'างความเข'มแข็งทางสังคม และ 3) การเป2นมิตรกับสิ่งแวดล'อม 

1.1.6 ชื่อเสียงขององค3กร ประกอบด'วย 4 ด'าน ได'แก� 1) ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ'าของ
และผู'ถือหุ'น 2) ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน 3) ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค'า และ 4) ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและ
สังคม  

1.2 ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร ได'แก� ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ประกอบด'วย 3 ด'าน 
ได'แก� 1) ผลทางเศรษฐกิจ 2) ผลทางสังคม และ 3) ผลทางสิ่งแวดล'อม 

2. ขอบเขตด(านประชากร  
  ประชากรในการศึกษานี้ ได'แก� ธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ประเภทโรงแรม

จดทะเบียน มีจํานวนท้ังสิ้น 420 โรงแรม (ข'อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559) (การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, 2559)  
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3. ขอบเขตด(านพ้ืนท่ี  
  การวิจัยนี้ผู'วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ท่ีดําเนินธุรกิจใน

ประเทศไทย  
4. ขอบเขตด(านระยะเวลา 

  การวิจัยนี้ใช'ระยะเวลาในการดําเนินประมาณ 14 เดือน โดยแบ�งออกเป2น 5 ช�วงหลัก คือ  
4.1 การศึกษาเอกสาร เพ่ือสังเคราะห3องค3ประกอบของตัวแปรในโมเดลความรับผิดชอบ

ต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพื่อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ใช'ระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน คือ ในช�วงเดือนท่ี 1-6  

4.2 การเก็บรวบรวมข'อมูลและการวิเคราะห3ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ รอบท่ี 1 ใช'
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน คือ ในช�วงเดือนท่ี 7 

4.3 การเก็บรวบรวมข'อมูลและการวิเคราะห3ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ใช'ระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน คือ ในช�วงเดือนท่ี 8-10 

4.4 การเก็บรวบรวมข'อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ รอบท่ี 2 ใช'ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
คือ ในช�วงเดือนท่ี 11 

4.5 การวิเคราะห3ข'อมูล สรุปผล และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ3 ใช'ระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน คือ ในช�วงเดือนท่ี 12-14 

 
นิยามศัพท�เฉพาะ 

1. ภาวะผู(นําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership: TL) หมายถึง ผู'นํา
ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกต�อผู'ตามเพ่ือให'เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง เพ่ือให'
การดําเนินงานบรรลุเปiาหมายสูงสุดขององค3กร ประกอบด'วยคุณลักษณะท่ีสําคัญ 4 ด'าน ได'แก� การมี
อิทธิพลทางความคิด การสร'างแรงจูงใจ การกระตุ'นให'เกิดป�ญญา และให'ความสําคัญกับความเป2น
ป�จเจกบุคคล (Bass, 1985; Bennis and Nanus, 1985; Bass and Avolio, 1990; Iszatt-White 
and Sauanders, 2014; วิทยา ด�านธํารงกูล, 2546) 

1.1 การมีอิทธิพลทางความคิด (Idealized Influence: II) หมายถึง ผู'นําท่ีปฏิบัติตน
เป2นแบบอย�างท่ีดีในด'านต�าง ๆ เป2นท่ีเคารพศรัทธาของผู'ตาม มุ�งเน'นการสร'างให'เกิดความภาคภูมิใจ
ในตัวผู'นํา เป2นผู'ท่ีมีวิสัยทัศน3 รวมท้ัง ปฏิบัติตนตามมาตรฐานด'านจริยธรรมอย�างเคร�งครัด (Bass, 1985; 
Bennis and Nanus, 1985; Bass and Avolio, 1990; วิทยา ด�านธํารงกูล, 2546) 

1.2 การสร(างแรงจูงใจ (Motivation Inspiration: MI) หมายถึง ผู'นําเน'นกระตุ'นให'
ผู'ตามเกิดแรงจูงใจ สร'างให'เกิดการมองเห็นเปiาหมายร�วมกันขององค3กร รวมท้ัง ต้ังเปiาหมายท่ีท'าทาย
ให'กับผู'ตามอยู�เสมอ (Bass, 1985; Bennis and Nanus, 1985; Bass and Avolio, 1990) 

1.3 การกระตุ(นให(เกิดป�ญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง ผู'นําท่ี
ส�งเสริมให'ผู'ตามเกิดการเรียนรู'และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง กระตุ'นให'ผู'ตามมีการแสดงความคิดเห็น 
รวมท้ัง ส�งเสริมให'ผู'ตามเกิดความคิดสร'างสรรค3ในการปฏิบัติงาน (Bass, 1985; Bennis and Nanus, 
1985; Bass and Avolio, 1990) 
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1.4 การให(ความสําคัญกับความเป�นป�จเจก (Individualized Consideration: IC) 
หมายถึง ผู'นําท่ีให'ความสําคัญกับความแตกต�างระหว�างบุคคล บริหารงานโดยการพิจารณาเป2นรายบุคคล 
รวมท้ัง เน'นการสร'างให'ผู'ตามมองเห็นคุณค�าในตนเอง (Bass, 1985; Bennis and Nanus, 1985; 
Bass and Avolio, 1990) 

2. การมุQงเน(นตลาด (Market Orientation: MO) หมายถึง การดําเนินงานท่ีมุ�งเน'น
การสร'างคุณค�าในด'านต�าง ๆ ให'เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต�อลูกค'าขององค3กร 
ประกอบด'วย 3 ด'าน ได'แก� การมุ�งเน'นลูกค'า การมุ�งเน'นการแข�งขัน และการประสานงานภายใน 
(Kohli and Jaworski, 1990; Narver and Slater, 1990) 

2.1 การมุQงเน(นลูกค(า (Customer Orientation: CO) หมายถึง การมุ�งตอบสนอง
ความต'องการสูงสุดของลูกค'า การคํานึงถึงคุณภาพในการให'บริการ ให'ความสําคัญกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ3และการบริการท่ีมีต�อลูกค'า (Kohli and Jaworski, 1990; Kohli and Jaworski, 
1993; Donavan et al., 2004; Theoharakis and Hooley, 2008; Lioa and Subramony, 
2008)  

2.2 การมุQงเน(นการแขQงขัน (Competitive Orientation: COO) หมายถึง การให'
ความสําคัญกับกลยุทธ3ด'านการสร'างความได'เปรียบเหนือคู�แข�งขัน มีการติดตามความเคลื่อนไหวของ
คู�แข�งขันในด'านต�าง ๆ อยู�เสมอ รวมท้ัง มุ�งเน'นสร'างความแตกต�างจากคู�แข�งขันในด'านต�าง ๆ เพ่ือ
รักษาความได'เปรียบเหนือคู�แข�งขันเอาไว' (Kohli and Jaworski, 1990; Kohli and Jaworski, 1993) 

2.3 การประสานงานภายใน (Inter-functional Coordination: IFC) หมายถึง 
การให'ความสําคัญกับการประสานงานภายในองค3กร โดยมุ�งเน'นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
มีการแลกเปลี่ยนข'อมูลข�าวสาร ตลอดจนการเป�ดเผยข'อมูลท่ีจําเป2นให'กับหน�ายงานต�าง ๆ ภายใน
องค3กรได'รับทราบอย�างต�อเนื่อง (Kohli and Jaworski, 1990;  Narver and Slater, 1990; Kohli 
and Jaworski, 1993; Im and Workman, 2004) 

3. การสร(างความสัมพันธ�กับผู(มีสQวนได(สQวนเสีย (Stakeholder Engagement: SE) 
หมายถึง การสร'างการมีส�วนร�วมเพ่ือให'เกิดความสัมพันธ3ท่ีดีระหว�างองค3กรกับผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ประกอบด'วย 3 ขั้นตอน ได'แก� การวิเคราะห3และจําแนกผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย การดําเนินการสร'าง
ความสัมพันธ3 และการประเมินผลการดําเนินการสร'างความสัมพันธ3 (Amaeshi and Crane, 2006; 
AccountAbility, 2011; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556; บริษัทปูนซิเมนต3ไทย จํากัด (มหาชน), 2557) 

3.1 การวิเคราะห�และจําแนกผู(มีสQวนได(สQวนเสีย (Analyze and Identification 
Stage: AIS) หมายถึง การวิเคราะห3ความต'องการและความคาดหวัง การจําแนกประเภท รวมท้ัง 
การจัดลําดับความสําคัญของผู'มีส�วนได'ส�วนเสียแต�ละกลุ�ม (Amaeshi and Crane, 2006; AccountAbility, 
2011; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556; บริษัทปูนซิเมนต3ไทย จํากัด (มหาชน), 2557) 

3.2 การดําเนินการสร(างความสัมพันธ� (Execution Stage: EXS) หมายถึง การสื่อสาร
กับผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ อย�างสมํ่าเสมอและหลากหลายช�องทาง การเป�ดเผยข'อมูลท่ีจําเป2น 
รวมท้ัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ อย�างสมํ่าเสมอ (Amaeshi and 
Crane, 2006; AccountAbility, 2011; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556; บริษัทปูนซิเมนต3ไทย จํากัด 
(มหาชน), 2557)  
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3.3 การประเมินผลการดําเนินการสร(างความสัมพันธ� (Evaluation Stage: EVS) 
หมายถึง การติดตาม ประเมินผล รวมทั้ง ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการสร'างความสัมพันธ3
กับผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เพ่ือให'เกิดประสิทธิภาพอยู�เสมอ (Amaeshi and Crane, 2006; 
AccountAbility, 2011; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556; บริษัทปูนซิเมนต3ไทย จํากัด (มหาชน), 2557) 

4. ความพร(อมของทรัพยากรองค�กร (Organizational Resources Readiness: ORR) 
หมายถึง ความพร'อมของทรัพยากรภายในองค3กรสําหรับการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคม 
ประกอบด'วย ทรัพยากรท่ีจับต'องได' และทรัพยากรท่ีจับต'องไม�ได' (Waddock and Graves, 1997; 
Law, 2010; สุดารัตน3 แผลวมัจฉะ และจําลอง โพธิ์บุญ, 2553) 

4.1 ทรัพยากรท่ีจับต(องได( (Tangible Resources: TR) หมายถึง ความพร'อมทางด'าน
เงินทุน สถานท่ี วัสดุอุปกรณ3 รวมท้ัง สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ สําหรับการดําเนินงานด'านความ
รับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร (Waddock and Graves, 1997; Shah, 2011; Santos, 2011; สุดารัตน3 
แผลวมัจฉะ และจําลอง โพธิ์บุญ, 2553) 

4.2 ทรัพยากรท่ีจับต(องไมQได( (Intangible Resources: IR) หมายถึง ความพร'อม
ด'านความรู' ความสามารถ ความร�วมมือร�วมใจ และความกระตือรือร'นของบุคลากร เวลา และข'อมูล
ข�าวสาร สําหรับการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร (Waddock and Graves, 
1997; Law, 2010; Santos, 2011; สุดารัตน3 แผลวมัจฉะ และจําลอง โพธิ์บุญ, 2553) 

5. ความรับผิดชอบตQอสังคมเชิงกลยุทธ� (Strategic Corporate Social Responsibility: 
SCSR) หมายถึง การดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงนโยบาย มุ�งเน'นเปiาหมายในระยะยาว 
มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ เน'นการมีส�วนร�วมของผู'มีส�วนได'ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ โดย
ดําเนินการครอบคลุมท้ัง 3 ด'าน ได'แก� การพัฒนาเศรษฐกิจขององค3กร การเสริมสร'างความเข'มแข็งทาง
สังคม และการเป2นมิตรกับสิ่งแวดล'อม (Osborn and Hagedoorn, 1997; Boatright, 2000; Waddock, 
2004; Bruch, 2005; Du, Bhattacharya and Sen, 2007; Bhattacharyya, 2010; McWilliams 
and Siegel, 2011; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556: 59; เสกศักด์ิ จําเริญวงศ3, 2557; สานิตย3 หนูนิล, 
วิโรจน3 เจษฎาลักษณ3 และจันทนา แสนสุข, 2559) 

5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจขององค�กร (Economic Development: ED) หมายถึง 
การดําเนินกลยุทธ3เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจขององค3กร มุ�งเน'นให'เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่อง 
โดยการคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน มุ�งเน'นความโปร�งใส ตรวจสอบได' 
และการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดมาตรการในการปiองกันการทุจริตคอร3รัปชัน 
(Friedman, 1962; Carroll, 1979; Elkington, 1997; Placet, Anderson and Fowler, 2005; 
สานิตย3 หนูนิล วิโรจน3, เจษฎาลักษณ3 และจันทนา แสนสุข, 2559) 

5.2 การเสริมสร(างความเข(มแข็งทางสังคม (Social Strengthening: SS) หมายถึง 
การดําเนินกลยุทธ3เพ่ือสร'างให'เกิดความเข'มแข็งทางสังคม ท้ังสังคมภายใน คือ พนักงาน โดยการปฏิบัติ
ต�อพนักงานอย�างเป2นธรรม มีการจ�ายค�าตอบแทนหรือสวัสดิการให'กับพนักงานเหนือกว�าท่ีกฎหมาย
กําหนด รวมท้ัง มีการจัดกิจกรรมยกย�องเชิดชูพนักงานท่ีปฏิบัติงานด'วยความมุ�งม่ัน ทุ�มเทอย�างต�อเนื่อง 
ส�วนสังคมภายนอก คือ ชุมชนบริเวณท่ีตั้งขององค3กร และสังคมโดยรวม โดยการมีส�วนร�วมในการ
ส�งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมในด'านต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง (Simon, 1945; Elkington, 1997; 
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Placet, Anderson and Fowler, 2005; Goel, 2010; Gallardo-Vazquez, Sanchez-Hernandez, 
and Martinez-Azua, 2013; International Organization for Standard, 2010; สานิตย3 หนูนิล, 
วิโรจน3 เจษฎาลักษณ3 และจันทนา แสนสุข, 2559) 

5.3 การเป�นมิตรกับสิ่งแวดล(อม (Environmental Friendly: EF) หมายถึง 
การดําเนินกลยุทธ3เพ่ืออนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยคํานึงถึงความคุ'มค�าในการใช'
ทรัพยากรธรรมชาติ การลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล'อมที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงาน การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด'านการจัดการสิ่งแวดล'อม การรณรงค3ในด'านการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมให'กับลูกค'าและพนักงาน รวมทั้ง การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมภายนอกองค3กร (Elkington, 1997; Placet, Anderson and Fowler, 2005; Goel, 
2010; International Organization for Standard, 2010; สานิตย3 หนูนิล วิโรจน3 เจษฎาลักษณ3 
และจันทนา แสนสุข, 2559) 

6. ช่ือเสียงขององค�กร (Corporate Reputation: CR) หมายถึง ผลรวมของการรับรู'
ต�อคุณค�าขององค3กรที่เกิดจากการสั่งสมมาเป2นระยะเวลานานตามมุมมองของผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย
กลุ�มต�างๆ ประกอบด'วย ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ'าของและผู'ถือหุ'น ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน ชื่อเสียงท่ีมีต�อ
ลูกค'า และชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม (Fombrun, 1996; Fombrun and van Riel, 1997; Dowling, 
2001; Meffert and Bierwirth, 2002; Argenti and Druckernmiller, 2004; Barnett, Jermier 
and Laffery, 2006; พรทิพย3 พิมลสินธุ3, 2552) 

6.1 ช่ือเสียงท่ีมีตQอเจ(าของและผู(ถือหุ(น (Reputation for Owner and Shareholder: 
ROS) หมายถึง การได'รับความเชื่อถือจากเจ'าของและผู'ถือหุ'นในด'านความมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ด'านผลการดําเนินงาน และด'านการใช'สินทรัพย3ขององค3กรให'เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Fombrun, 
1996; Fombrun and van Riel, 1997; Meffert and Bierwirth, 2002; Martín de Castro, 
Navas López and Sáez, 2006; พรทิพย3 พิมลสินธุ3, 2552)  

6.2 ช่ือเสียงท่ีมีตQอพนักงาน (Reputation for Employee: RE) หมายถึง การได'รับ
ความเชื่อม่ันจากพนักงานในด'านการบริหารงาน ด'านความม่ันคงขององค3กร ด'านการดูแล และการปฏิบัติ
ท่ีเป2นธรรมขององค3กรต�อพนักงาน (Fombrun, 1996; Fombrun and van Riel, 1997; Meffert 
and Bierwirth, 2002; Martín de Castro, Navas López and Sáez, 2006; พรทิพย3 พิมลสินธุ3, 
2552) 

6.3 ช่ือเสียงท่ีมีตQอลูกค(า (Reputation for Customer: RC) หมายถึง การได'รับ
ความไว'วางใจจากลูกค'าในด'านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ3และการบริการ ด'านมาตรฐานใน
การดําเนินงาน และด'านการดําเนินงานท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล'อม (Fombrun, 1996; Fombrun and 
van Riel, 1997; Meffert and Bierwirth, 2002; Martín de Castro, Navas López and Sáez, 
2006; พรทิพย3 พิมลสินธุ3, 2552) 

6.4 ช่ือเสียงท่ีมีตQอชุมชนและสังคม (Reputation for Community and Social: 
RCS) หมายถึง การได'รับความเชื่อถือจากชุมชนและสังคมในด'านความรับผิดชอบต�อสังคม ด'าน
การดําเนินงานท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล'อม และด'านการเป2นธุรกิจท่ีดี (Fombrun, 1996; Fombrun 
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and van Riel, 1997; Meffert and Bierwirth, 2002; Martín de Castro, Navas López and 
Sáez, 2006; พรทิพย3 พิมลสินธุ3, 2552) 

7. ผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน (Sustainable Performance: SP) หมายถึง ผลลัพธ3เชิง
บูรณาการที่เกิดจากการดําเนินงานในด'านต�าง ๆ ขององค3กรอันจะนําไปสู�การเติบโตอย�างต�อเนื่อง 
สมดุล และยั่งยืน ประกอบด'วย 3 ด'าน ได'แก� ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสังคม และผลทางสิ่งแวดล'อม 
(Elkington, 1998; Newport, Chesnes and Lidner 2003; Gray and Milne, 2007; Elkington, 
2007; Carleton, 2009; GRI, 2009; Goel, 2010; Cvelbar and Dwyer, 2013; Pluemworasawat 
and Chotiyaputta, 2015) 

7.1 ผลทางเศรษฐกิจ (Economic Performance: EP) หมายถึง ผลลัพธ3ในเชิง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดําเนินงานขององค3กร โดยพิจาณาจากการเพิ่มขึ้นของส�วนแบ�งการตลาด 
ยอดขาย รายได' และกําไร (GRI, 2009; Goel, 2010; Cvelbar and Dwyer, 2013; Pluemworasawat 
and Chotiyaputta, 2015) 

7.2 ผลทางสังคม (Social Performance: SOP) หมายถึง ผลลัพธ3ในเชิงสังคม
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานขององค3กร โดยพิจารณาจากความผูกพันของพนักงานต�อองค3กร และ
ความสัมพันธ3ท่ีดีระหว�างองค3กรกับชุมชนและสังคม (GRI, 2009; Goel, 2010; Cvelbar and Dwyer, 
2013; Pluemworasawat and Chotiyaputta, 2015) 

7.3 ผลทางส่ิงแวดล(อม (Environment Performance: ENP) หมายถึง ผลลัพธ3ในเชิง
สิ่งแวดล'อมท่ีเกิดจากการดําเนินงานขององค3กร โดยพิจารณาจากความคุ'มค�าในการใช'ทรัพยากรธรรมชาติใน
การดําเนินงาน การลดผลกระทบจากกระบวนการดําเนินงานท่ีมีต�อสิ่งแวดล'อม รวมท้ัง การได'รับรอง
มาตรฐานหรือได'รับรางวัลท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการสิ่งแวดล'อม (GRI, 2009; Goel, 2010; Cvelbar 
and Dwyer, 2013; Pluemworasawat and Chotiyaputta, 2015) 
 
ประโยชน�ท่ีคาดวQาจะได(รับ 

1. ประโยชน�เชิงทฤษฎี 
1.1 เกิดองค3ความรู'เก่ียวกับองค3ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคม

เชิงกลยุทธ3ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
1.2 เกิดการบูรณาการความรู'ในชิงทฤษฎี ได'แก� ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค3กร 

(Resource-based View of the Firm) เป2นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความสามารถ และทรัพยากรท่ีมี
คุณค�าขององค3กร ซ่ึงความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ถือเป2นความสามารถ และทรัพยากรท่ีมีค�า
ขององค3กร ทฤษฎีผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย (Stakeholder Theory) เป2นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงผู'ท่ีมีส�วนเก่ียวข'อง
และได'รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจขององค3กรท่ีองค3กรจะต'องรับผิดชอบต�อผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ เหล�านั้น และทฤษฎีเชิงสถานการณ3 (Contingency Theory) เป2นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง
การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการขององค3กรท่ีต'องสอดคล'องกับสภาพแวดล'อมทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะป�จจุบันในธุรกิจโรงแรมท่ีสภาพแวดล'อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงค�อนข'างมาก รวมท้ัง 
มีความเข'มข'นของการแข�งขันสูงกับการพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืน 
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1.3 เกิดโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด'วย 1) ป�จจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 
คือ ป�จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ขององค3กร 
ประกอบด'วย (1) ภาวะผู'นําการ (2) การมุ�งเน'นตลาด (3) การสร'างความสัมพันธ3กับผู'มีส�วนได'ส�วนเสีย 
และ (4) ความพร'อมของทรัพยากรองค3กร 2) ผลลัพธ3ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 ท้ัง
ผลลัพธ3ทางตรง ได'แก� ชื่อเสียงขององค3กร และผลลัพธ3ทางอ'อม ได'แก� ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
รวมท้ัง ยังอธิบายผลกระทบของชื่อเสียงขององค3กรท่ีมีผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนอีกด'วย 

1.4 เป2นข'อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาต�อยอดด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3
ในมิติ และบริบทอ่ืน ๆ ต�อไป 

2. ประโยชน�เชิงการจัดการ 
2.1 ผู'บริหารในธุรกิจโรงแรมได'รับทราบข'อมูลเก่ียวกับองค3ประกอบและรูปแบบของ

ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3 ตลอดจนเข'าใจสถานการณ3ด'านความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ3ขององค3กรธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  

2.2 ผู'บริหารองค3กรในธุรกิจโรงแรม รวมท้ัง องค3กรในธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถนําโมเดล
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนท่ีได'จากการศึกษานี้ ไปเป2นแนวทาง
ในการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานด'านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ3ขององค3กรให'
ประสบความสําเร็จได'อย�างยั่งยืน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู-วิจัยได-ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องเพ่ือใช-
เป2นแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช-ในการวิจัย 
2. การพัฒนาโมเดลการวิจัย 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับป8จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม

เชิงกลยุทธ" 
5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับผลลัพธ"ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 

 
ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผู-วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือใช-เป2นกรอบในการอธิบายความสัมพันธ"เชิง
สาเหตุและผลลัพธ"ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ประกอบด-วย ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค"กร (Resource-based View of the Firm) เป2นทฤษฎีท่ี
อธิบายถึงความสามารถ และทรัพยากรท่ีมีคุณค�าขององค"กร ซ่ึงความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"
ถือเป2นความสามารถ และทรัพยากรที่มีค�าขององค"กร ทฤษฎีผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (Stakeholder 
Theory) เป2นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงผู-ที่มีส�วนเกี่ยวข-องและได-รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ
องค"กรท่ีองค"กรจะต-องรับผิดชอบต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เหล�านั้น และทฤษฎีเชิงสถานการณ" 
(Contingency Theory) เป2นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการขององค"กร 
ท่ีต-องสอดคล-องกับสภาพแวดล-อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะป8จจุบันในธุรกิจโรงแรมท่ีสภาพแวดล-อมทาง
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงค�อนข-างมาก รวมทั้ง มีความเข-มข-นของการแข�งขันสูง ดังนั้น องค"กรจึงใช-
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เป2นแนวทางหนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว เพ่ือ
ตอบสอบสนองความต-องการของลูกค-า และผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ และนําไปสู�การสร-างชื่อเสียง
ขององค"กร และผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค#กร (Resource-based View Theory of the Firm) 
  ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-based Theory) เกิดขึ้นในป^ ค.ศ. 1991 ใน 
Journal of Management โดย Barney มีพัฒนาการของแนวคิดมาอย�างต�อเนื่องจนถึงป8จจุบัน
เปลี่ยนเป2นทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค"กร ถือเป2นทฤษฎีท่ีมีความสําคัญในการทําความเข-าใจองค"กร
ในมิติต�าง ๆ  (Barney, Ketchen and Wrght, 2011) ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค"กรอธิบายถึง
บทบาทสําคัญของทรัพยากรที่มีต�อการดําเนินธุรกิจในตลาดของการแข�งขัน หากองค"กรใดใช-
ความสามารถ (Capacity) และทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู �ได-อย�างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดย�อมสร-างความสามารถที่เหนือกว�าองค"กรอ่ืน ๆ ในตลาด ลักษณะสําคัญของ
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ความสามารถ และทรัพยากรดังกล�าว ได-แก� ก�อให-เกิดมูลค�าเพ่ิม (Valued) เป2นทรัพยากรท่ีหาได-ยาก 
(Rarity) ลอกเลียนแบบยาก (Imitability) และไม�สามารถทดแทนได- (Non-substitutable) 
(Barney, 1991; Young et al., 2000)  
  ความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นการสร-างความสัมพันธ"เชิงบวกระหว�างองค"กรกับผู-มีส�วน
ได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ มีการศึกษาเป2นจํานวนมากท่ีแสดงให-เห็นว�าความสัมพันธ"ท่ีดีระหว�างองค"กรกับ
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เป2นความสามารถที่สําคัญขององค"กรอันจะนําไปสู�การสร-างผลการ
ดําเนินงานขององค"กร (Choi and Wang, 2009; Melo and Garrido-Morgado, 2011) ดังนั้น 
องค"กรต�าง ๆ จึงพยายามสร-างความสัมพันธ"ท่ีดีกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น การสร-าง
ความสัมพันธ"ท่ีดีกับพนักงานเพ่ือรักษาพนักงานดังกล�าวให-อยู�กับองค"กร เกิดความผูกพันต�อองค"กร 
มีการพัฒนาศักยภาพอยู�ตลอดเวลา อันจะนําไปสู�ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(Rettab, Brik and Mellahi, 2008; Galbreath, 2010; Ali et al., 2010; Musau, 2015; 
Paithankar and Singh, 2015) การสร-างความสัมพันธ"ท่ีดีกับลูกค-า เพ่ือรักษาฐานลูกค-า รวมท้ัง 
สร-างมูลค�าเพิ่มให-กับตราสินค-า (Brown and Dacin, 1997; Galbreath, 2010) การสร-าง
ความสัมพันธ"ท่ีดีกับชุมชน เนื่องจากความสัมพันธ"ในเชิงบวกกับชุมชนจะนําไปสู�ความเจริญก-าวหน-า
ขององค"กร (Fombrun et al., 2000; Epsein and Widen, 2011) 
  ดังนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมจึงถือเป2นความสามารถ และทรัพยากรท่ีมีค�าของ
องค"กรตามแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค"กร สอดคล-องกับการศึกษาในอดีตท่ี พบว�า 
ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อองค"กรในด-านต�าง ๆ โดยเฉพาะการรักษาชื่อเสียง
ขององค"กรต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ (McWilliams and Siegel, 2001; Sen and 
Bhattacharya, 2004; Rettab, Brik and Mellahi, 2008; Galbreath, 2010; Melo and 
Garrido-Morgado, 2011; Michelon, 2011) ซ่ึงชื่อเสียงขององค"กรถือเป2นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ
และยากต�อการลอกเลียนแบบจากคู�แข�งขัน (Alniacik, Alniacik and Gene, 2011) โดยชื่อเสียงของ
องค"กรดังกล�าวจะส�งผลกระทบเชิงบวกต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนต�อไป 

2. ทฤษฎีผู�มีส>วนได�ส>วนเสีย (Stakeholder Theory) 
  ผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ�มหรือป8จเจกบุคคลท่ีส�งผลกระทบ
หรือได-รับผลกระทบจากการดําเนินงานเพื่อการบรรลุเปvาหมายขององค"กร (Freeman, 1984; 
Ramchander, Schwebach and Staking, 2012) ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแบ�งออกเป2น 2 ระดับ ได-แก� 
ระดับปฐมภูมิ เป2นกลุ�มท่ีมีส�วนเก่ียวข-องโดยตรงกับการดําเนินงานขององค"กรในการแลกเปลี่ยนเชิง
เศรษฐกิจ ได-แก� พนักงาน ผู-ถือหุ-น เจ-าหนี้ คู�ค-า ลูกค-า ผู-แทนจําหน�าย ส�วนระดับทุติยภูมิ เป2นกลุ�มท่ี
ไม�ได-เกี่ยวข-องโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ แต�ได-รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
องค"กรธุรกิจ ได-แก� ชุมชน รัฐบาล กลุ�มกิจกรรม สื่อมวลชน กลุ�มสนับสนุนธุรกิจ และกลุ�มสาธารณชน
ท่ัวไป (Lawrence and Weber, 2008: 8-10)  
  แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีผู- มีส�วนได-ส�วนเสียอธิบายว�าองค"กรธุรกิจจะประสบ
ความสําเร็จในระยะยาวได-นั้น องค"กรต-องมีการบริหารโดยให-ความสําคัญกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ไม�ว�าจะเป2นผู-ถือหุ-น พนักงาน ลูกค-า ผู-ส�งมอบวัตถุดิบ ชุมชน รัฐบาล สิ่งแวดล-อม รวมท้ัง กลุ�มอิสระอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจได-รับผลกระทบจากการดําเนินงานขององค"กร (Freeman, 2010) นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้ยังมี
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ความเชื่อมโยงกับเรื่องของความชอบธรรม โดยมุมมองของแนวคิดนี้มุ�งไปยังนโยบายขององค"กรท่ี
จะสร-างผลกระทบให-เกิดแก�ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ดังนั้น องค"กรธุรกิจจึงมีภาระรับผิดชอบท่ี
จะต-องตอบสนองความต-องการให-กับกลุ�มผู-มีส�วนได-ส�วนเสียของตนเอง และการท่ีองค"กรจะสามารถ
ดํารงอยู� เจริญก-าวหน-า หรือล�มสลายถือเป2นความชอบธรรมของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกับองค"กรเป2น  
ผู-กําหนด (อนันตชัย ยูรประถม, 2550) 
  ดังนั้น ทฤษฎีผู-มีส�วนได-ส�วนเสียจึงเป2นทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต�อสังคม เนื่องจากความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรเป2นการแสดงความรับผิดชอบกับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะด-านสิ่งแวดล-อมและสังคมต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจ (สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี, 2550) โดยผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�มมีความคาดหวังต�อ
องค"กรธุรกิจท่ีแตกต�างกันไป เช�น พนักงาน คาดหวังการจ-างงานท่ีม่ันคง ได-รับค�าจ-างท่ีเป2นธรรม มี
สภาพแวดล-อมในการทํางานท่ีปลอดภัยและสะดวก เจ-าของหรือผู-ถือหุ-น คาดหวังท่ีจะได-รับผลตอบแทน
จากการลงทุนท่ีน�าพอใจ ได-รับรู-การประเมินมูลค�าหุ-นท่ีอยู�ในระดับท่ีน�าพึงพอใจ ลูกค-า คาดหวังได-รับ
การแลกเปลี่ยนที่เป2นธรรมท้ังด-านราคาและคุณภาพ ได-รับความปลอดภัยและความน�าเชื่อถือของ
สินค-า ชุมชน คาดหวังให-มีการจ-างแรงงานในท-องถ่ินท่ีกิจการต้ังอยู� การรักษาสภาพแวดล-อมในชุมชน 
การพัฒนาท-องถ่ินท่ีธุรกิจดําเนินกิจการอยู� รัฐบาล คาดหวังให-องค"กรธุรกิจมีการส�งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ กระตุ-นให-มีการปรับปรุงสังคม และรายได-จากการจัดเก็บภาษี เป2นต-น (Lawrence an Weber, 
2008: 14-15) ดังนั้น องค"กรธุรกิจจะต-องรับผิดชอบต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียให-สอดคล-องกับความคาดหวัง
ของแต�ละกลุ�มดังกล�าว  

3. ทฤษฎีเชิงสถานการณ# (Contingency Theory) 
  ทฤษฎีเชิงสถานการณ"ถูกพัฒนาขึ้นในช�วงปลายป̂ ค.ศ. 1960 เป2นทฤษฎีท่ีอธิบายว�า 
องค"กรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด คือ องค"กรท่ีมีโครงสร-างและระบบท่ีสามารถปรับตามสภาพแวดล-อม 
และสภาพความเป2นจริงขององค"กร (Robbin and Coulter, 2009; Schermerhorn, Hunt and 
Osborn, 2011) โดย Fiedler (1967) เป2นนักวิชาการยุคแรกท่ีได-ศึกษาและกําหนดแนวคิดเก่ียวกับ
ทฤษฎีเชิงสถานการณ" ว�าเป2นทฤษฎีการบริหารท่ีข้ึนอยู�กับข-อเท็จจริง และการเลือกทางออกท่ีจะไปสู�
การแก-ป8ญหาทางการบริหารถือว�าไม�มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด ข้ึนอยู�กับสถานการณ"เป2นตัวกําหนดว�าควรจะใช-
การบริหารรูปแบบใดในสภาวการณ"นั้น ๆ  
  ดังนั้น ทฤษฎีเชิงสถานการณ"จึงสอดคล-องกับสภาพแวดล-อมขององค"กรธุรกิจในป8จจุบัน 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมท่ีสภาพแวดล-อมทางธุรกิจมี
การเปลี่ยนแปลงค�อนข-างสูง (Enz, 2010) เช�น การเปลี่ยนแปลงด-านทัศนคติ และพฤติกรรมของผู-โภค 
โดยป8จจุบันลูกค-าหันมาให-ความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อมมากข้ึน หรือแนวคิด
โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) รวมท้ัง การให-ความสําคัญกับประเด็นด-านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ" 
และการบริการ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต-องการดังกล�าวของลูกค-าตามแนวคิด
การมุ�งเน-นตลาด (Market Orientation) องค"กรจึงหันมาให-ความสําคัญกับการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน (Mohr, Webb and Harriss, 2001; Jauhari and  Manaktola, 2007)  
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การพัฒนาโมเดลการวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานท้ัง 3 ทฤษฎี การทวนทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-อง รวมท้ัง 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู-วิจัยจึงได-พัฒนาเป2นโมเดลการวิจัย โดยแสดงให-เห็นถึงความสัมพันธ"ระหว�าง 
ตัวแปรท่ีใช-ในการศึกษา ประกอบด-วย ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" (Strategic Corporate 
Social Responsibility) ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) การมุ�งเน-น
ตลาด (Market Orientation) การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (Stakeholders Engagement) 
ความพร-อมของทรัพยากรองค"กร (Organizational Resources Readiness) ชื่อเสียงขององค"กร 
(Corporate Reputation) และผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน (Sustainable Performance) สามารถ
นําเสนอรายละเอียดได-ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลการวิจัย 

ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational 

Leadership) 

การมุ�งเน-นตลาด 
(Market Orientation) 

การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-
ส�วนเสีย 

(Stakeholders Engagement) 

ความพร-อมของทรัพยากรองค"กร 
(Organizational Resources 

Readiness) 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"  

(Strategic CSR) 

ชื่อเสียงขององค"กร  
(Corporate Reputation) 

ผลการดําเนินงานที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Performance) 

การสร-างแรงจูงใจ 

การกระตุ-นให-เกิดป8ญญา 

การให-ความสําคัญกับ
ความเป2นป8จเจก 

การมุ�งเน-นลูกค-า 

การมุ�งเน-นการแข�งขัน 

การประสานงานภายใน
องค"กร 

การวิเคราะห"และจําแนกผู-มสี�วน
ได- 

ส�วนเสีย 

ทรัพยากรที่จับต-องได- 

ทรัพยากรที่จับต-องไม�ได- 

การดําเนินการสร-างความสัมพันธ" 

การประเมินผลการดําเนินการ
สร-างความสัมพันธ" 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ขององค"กร 

การ
เสริมสร-าง

ความเข-มแขง็
ทางสังคม 

การเป2น
มิตรกับ

สิ่งแวดล-อม 

ชื่อเสียงที่มีต�อ
เจ-าของและ    

ผู-ถือหุ-น 

ชื่อเสียงที่มีต�อ
พนักงาน 

ชื่อเสียงที่มี
ต�อลูกค-า 

ชื่อเสียงที่มี
ต�อชุมชนและ

สังคม 

ผลทางเศรษฐกิจ 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

การมีอิทธิพลทางความคิด 

ผลทางสังคม ผลทางสิ่งแวดล-อม 

H7 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความรับผิดชอบต>อสังคมเชิงกลยุทธ#  
1. ความรับผิดชอบต>อสังคม 

  ความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility) เกิดข้ึนในช�วงของการ
เจริญเติบโตทางด-านเศรษฐกิจ แต�ละเลยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม (Iszatt-White and Sauanders, 
2014: 239) ดังนั้น แนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมจึงเป2นการต�อต-านการดําเนินธุรกิจท่ีหวังเพียงแค�
ผลทางด-านการเงิน โดยไม�สนใจผลกระทบด-านลบที่เกิดขึ้นกับสังคม และสิ่งแวดล-อมในวงกว-าง 
(Mostovicz, Kakabadse and Kakabadse, 2009) ความรับผิดชอบต�อสังคมมีวิวัฒนาการมาอย�าง
ยาวนานและไม�สามารถท่ีจะกําหนดความหมายท่ีแน�ชัดได- (Carroll, 1991; Jones, 1995; McWilliams 
and Siegel, 2001; Baron, 2001) เนื่องจากความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดท่ีเป2นจุดเน-นใน
แต�ละช�วงเวลาอันเกิดจากสภาพแวดล-อมทางธุรกิจ และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา 
(L’ Etang, 1995) สรุปความหมายท่ีสําคัญของความรับผิดชอบต�อสังคมตามทัศนะของนักวิชาการ 
และตามท่ีองค"กรต�าง ๆ กําหนดไว-ได-ว�า หมายถึง วิธีการท่ีองค"กรใช-ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือผลทาง
เศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มีส�วนได-พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล-อม เพ่ือให-เกิดการพัฒนาอย�างสมดุล 
และยั่งยืน (Bowen, 1953; Frederick,1960; Friedman, 1962, Baker, 2015World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), 2015;  Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), 2015; สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย"และ
ตลาดหลักทรัพย", 2558)  

2. มิติของความรับผิดชอบต>อสังคม 
  การแบ�งมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมนั้น พบว�า มีการแบ�งท่ีค�อนข-างหลากหลาย 
ท้ังนี้ขึ้นอยู�กับเกณฑ"ที่นํามาใช-ในการจัดแบ�ง นักวิชาการ ตลอดจนองค"กรต�าง ๆ ได-แบ�งมิติของ
ความรับผิดชอบต�อสังคมไว- เช�น Carroll (1991) แบ�งมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมออกเป2น 4 ด-าน 
หรือท่ีรู-จักกันในชื่อพีระมิดความรับผิดชอบต�อสังคม (The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility) ได-แก� 1) ความรับผิดชอบต�อสังคมด-านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) คือ 
ความรับผิดชอบในการสร-างผลกําไรให-กับองค"กรถือเป2นความรับผิดชอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 2) ความ
รับผิดชอบต�อสังคมด-านกฎหมาย (Legal Responsibility) คือ การปฏิบัติตามกฎหมายต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข-องอย�างเคร�งครัด 3) ความรับผิดชอบต�อสังคมด-านจริยธรรม (Ethical Responsibility) คือ 
การปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต-องทางด-านจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคม 
และ 4) ความรับผิดชอบต�อสังคมด-านการกุศล (Philanthropic Responsibility) คือ การปฏิบัติตน
เป2นพลเมืองดีขององค"กรโดยการพัฒนาชุมชน และคุณภาพของคนในสังคม  
  Kotler and Lee (2005) แบ�งมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมออกเป2น 7 ด-าน ได-แก�  

1. การส�งเสริมการรับรู-ประเด็นป8ญหาสังคม (Cause Promotion) คือ การจัดหา
เงินทุน วัสดุอุปกรณ" หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ขององค"กร เพ่ือเพ่ิมการรับรู-และสร-างความตระหนักต�อ
ประเด็นป8ญหาทางสังคมนั้น รวมท้ัง การสนับสนุนในการระดมทุน การมีส�วนร�วมในการเฟvนหา
อาสาสมัครเพ่ือดําเนินการดังกล�าว ซ่ึงองค"กรธุรกิจอาจจะริเริ่มและบริหารงานส�งเสริมนั้นด-วยองค"กร
เอง หรืออาจจะร�วมมือกับองค"กรอ่ืน ๆ  
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2. การตลาดที่เชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-related Marketing) คือ 
การอุดหนุนหรือการบริจาครายได-ส�วนหนึ่งขององค"กรจากการจําหน�ายผลิตภัณฑ"เพ่ือช�วยเหลือ หรือ
ร�วมในการแก-ไขป8ญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่ง ๆ ซ่ึงมักจะมีช�วงเวลาท่ีจํากัดแน�นอน หรือดําเนินการ
แบบจําเพาะผลิตภัณฑ" หรือให-แก�การกุศลท่ีระบุไว-เท�านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมรูปแบบนี้ 
องค"กรธุรกิจมักจะร�วมมือกับองค"กรท่ีไม�ได-มีวัตถุประสงค"หากําไรเพ่ือสร-างสัมพันธภาพร�วมกัน ด-วย
วิธีการเพ่ิมยอดขาดผลิตภัณฑ" เพื่อนําเงินรายได-ไปสนับสนุนกิจกรมการกุศลนั้น ๆ ในขณะเดียวกัน 
ก็เป2นการเป�ดโอกาสให-แก�ผู-บริโภคได-มีส�วนร�วมในการช�วยเหลือการกุศลผ�านช�องทางการซ้ือผลิตภัณฑ"
โดยไม�ต-องเสียค�าใช-จ�ายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

3. การตลาดเพ่ือมุ�งแก-ไขป8ญหาสังคม (Corporate Social Marketing) คือ การสนับสนุน
การพัฒนาหรือการทําให-เกิดผลจากการรณรงค"เพ่ือให-เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด-าน
สาธารณสุข ด-านความปลอดภัย ด-านสิ่งแวดล-อม หรือด-านสุขภาวะ ซ่ึงความแตกต�างสําคัญระหว�าง
การตลาดเพ่ือมุ�งแก-ป8ญหาสังคมกับการส�งเสริมการรับรู-ป8ญหาทางสังคม คือ การตลาดเพ่ือมุ�งแก-ป8ญหา
สังคมจะเน-นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป2นหลัก ส�วนการส�งเสริมการรับรู-ประเด็นป8ญหาสังคมเน-น
การสร-างความตระหนัก ตลอดจนการสนับสนุนด-านทุนและอาสาสมัครเพ่ือให-รับรู-ถึงประเด็นป8ญหา
ดังกล�าว 

4. องค"กรสาธารณะประโยชน" (Corporate Philanthropy) คือ การช�วยเหลือใน
ประเด็นป8ญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือสิ่งของ เป2นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต�อสังคมท่ีพบเห็นได-บ�อยในองค"กรธุรกิจ ส�วนมากมักจะเป2นไปตามกระแสความต-องการจากภายนอก
องค"กร หรือมีผู-เสนอให-ทํา มากกว�าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมภายในองค"กรเอง 
จึงทําให-ขาดความเชื่อมโยงกับเปvาหมายหรือพันธะกิจขององค"กร  

5. การอาสาช�วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) คือ การสนับสนุนหรือจูง
ใจให-พนักงาน คู�ค-า สละเวลาและแรงงานในการทํางานให-กับแก�ชุมชนท่ีองค"กรดําเนินธุรกิจอยู�และ
เพื่อสอบสนองต�อประเด็นป8ญหาทางสังคมท่ีองค"กรให-ความสนใจหรือห�วงใย ซ่ึงองค"กรธุรกิจอาจ
ดําเนินการโดยลําพัง หรือร�วมมือกับองค"กรใดองค"กรหนึ่ง โดยอาจเป2นผู-กําหนดกิจกรรมอาสาดังกล�าว
เอง หรือให-พนักงานเป2นผู-คัดเลือกกิจกรรมแล-วนําเสนอต�อองค"กรเพ่ือพิจารณาให-การสนับสนุน โดย
พนักงานสามารถได-รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพ่ิมเติม 

6. การดําเนินธุรกิจอย�างรับผิดชอบต�อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
คือ การดําเนินการทางธุรกิจอย�างพินิจพิเคราะห"ท้ังในเชิงการปvองกันด-วยการหลีกเลี่ยงการก�อให-เกิด
ป8ญหาทางสังคม หรือในเชิงร�วมกันแก-ไขด-วยการช�วยเหลือเยียวยาป8ญหาทางสังคมนั้น ๆ ด-วย
กระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการอนุรักษ"สิ่งแวดล-อม โดยองค"กรธุรกิจ
สามารถท่ีจะดําเนินการได-เอง หรืออาจเลือกท่ีจะร�วมมือกับพันธมิตรภายนอก 

7. การพัฒนาและส�งมอบผลิตภัณฑ"และบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 
(Developing and Delivering Affordable Products and Services) คือ การใช-กระบวนการทาง
ธุรกิจในการผลิตและจําหน�ายสินค-าและบริการสู�ตลาดท่ีเรียกว�า The Bottom of Pyramid (BoP) 
ในราคาท่ีไม�แพง เหมาะสมกับกําลังซ้ือของผู-บริโภคในระดับฐานราก ให-สามารถเข-าถึงสินค-าและ
บริการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พร-อมกันกับเป2นโอกาสทางธุรกิจในการเข-าถึงตลาดขนาดใหญ�  
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  ส�วน Dahlsrud (2008) ได-ศึกษาถึงการแบ�งมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมโดยการ
วิเคราะห"แนวทางการแบ�งมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมจากแหล�งต�าง ๆ สามารถสรุปการแบ�งมิติ
ของความรับผิดชอบต�อสังคมออกเป2น 5 ด-านท่ีสําคัญ ได-แก� 1) ด-านสิ่งแวดล-อม (The Environment 
Dimension) คือ การคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล-อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) ด-านสังคม (The 
Social Dimension) เป2นการสร-างความสัมพันธ"กับระหว�างการดําเนินธุรกิจควบคู�กับการพัฒนา
สังคม 3) ด-านเศรษฐกิจ (The Economic Dimension) เป2นมุมมองท่ีเก่ียวข-องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขององค"กร 4) ด-านผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (The Stakeholder Dimension) คือ การดําเนินงานท่ีมุ�งเน-น
การมีส�วนร�วมกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ  และ 5) ด-านความสมัครใจ (The Voluntariness 
Dimension) เป2นความรับผิดชอบนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดไว- แต�เก่ียวข-องกับประเด็นด-าน
ความถูกต-องทางจริยธรรม 

3. ความรับผิดชอบต>อสังคมเชิงกลยุทธ# 
  ในอดีต พบว�า การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมมีลักษณะท่ีไม�เชื่อมโยงกับ
กลยุทธ"ขององค"กรทําให-เกิดความไม�ชัดเจนเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบ
ต�อสังคม นอกจากนั้น พบว�า เป2นการดําเนินงานท่ีเน-นเปvาหมายในระยะสั้น หรือทําตามหน-าท่ีเท�านั้น 
ซ่ึงไม�ส�งผลดีต�อองค"กรท้ังในด-านผลการดําเนินงาน และด-านการพัฒนาท่ียั่งยืน (Jones, 1980; Carroll, 
1999) 
  โดยกลยุทธ" (Strategy) ถือเป2นพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานขององค"กร เป2นเหมือน
แผนแม�บทท่ีครอบคลุมการดําเนินงานท้ังหมด เพ่ือให-องค"กรบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค"ท่ีต-องการ 
(Galbreath, 2009; Wheelen and Hunger, 2010) ส�วนการจัดการเชิงกลยุทธ" (Strategic 
Management) เป2นชุดของการตัดสินใจเชิงการบริหารที่ไม�ได-ให-ความสําคัญเฉพาะกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ แต�ให-ความสําคัญในทุกกิจกรรมของการดําเนินงานขององค"กร โดยคํานึงถึง
การวิเคราะห"สภาพแวดล-อมโดยรวมขององค"กร  นอกจากนั้น ยังต-องคํานึงถึงผลการดําเนินงานใน
ระยะยาว (Dee, Lumpkin and Taylor, 2005; Coulter, 2008; ณัฏฐพันธ" เขจรนันทน"; 2552: 17; 
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556: 15)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับความเชื่อมโยงระหว�างการจัดการเชิงกลยุทธ"
กับความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า รูปแบบการปฏิบัติด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยยังมุ�งเน-นการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือสนับสนุน
และพัฒนาชุมชน หรือสังคมภายนอกองค"กรมากกว�าบูรณาการเป2นส�วนหนึ่งของกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจขององค"กร หรือยังไม�มีการนําประเด็นด-านความรับผิดชอบต�อสังคมมาพัฒนาเป2นแผนกลยุทธ" 
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมองค"กรจึงควรเริ่มต-นด-วยการนําองค"กร โดยมี
วิสัยทัศน"ท่ีให-ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคม กําหนดกลยุทธ"บริหารจัดการด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมท่ีชัดเจน (เครือข�ายความร�วมมือระหว�างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน, 2552: 29; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556: 4) ดังท่ี สุดารัตน" แผลวมัจฉะ และจําลอง 
โพธิ์บุญ (2553) ศึกษาป8จจัยท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมของผู-ประกอบการ
อุตสาหกรรมต�อสังคม: กรณีศึกษา กลุ�มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) พบว�า การบริหารจัดการด-าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมของกลุ�มบริษัทฯ มีการวางวิสัยทัศน" พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค"กร 
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ซ่ึงส�งผลต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม โดยวิสัยทัศน"ส�งผลให-สมาชิกขององค"กร
มองเห็นภาพอนาคตร�วมกันได-อย�างชัดเจน และได-นําไปสู�พันธกิจซ่ึงเป2นแนวทางในการดําเนินงาน
เพ่ือให-บรรลุเปvาหมายท่ีได-วางไว- นอกจากนั้น กลุ�มบริษัทฯ ยังได-มีการกําหนดกลยุทธ"การดําเนินงาน
ด-านความรับผิดชอบต�อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค"กร ซ่ึงส�งผลต�อการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคม โดยทําให-คนในองค"กรมีแนวความคิดเดียวกันและร�วมมือร�วมใจในการดําเนินงาน
ด-านความรับผิดชอบต�อสังคม  ดังนั้น องค"กรจึงควรกําหนดให-ความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นหนึ่งใน 
กลยุทธ"ขององค"กร (Fombrun and Shanley, 1990) 
  ป8จจุบันองค"กรเริ่มกําหนดประเด็นด-านความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นกลยุทธ"ควบคู�กับ
กลยุทธ"การดําเนินธุรกิจขององค"กร (Werbel and Wortman, 2000; Porter and Kramer, 2006) 
ความรับผิดชอบต�อสังคมถือเป2นปรัชญาเชิงกลยุทธ" (Strategic Philosophy) เป2นแนวทางในการ
วางแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให-บรรลุเปvาหมายด-านความ
ม่ังค่ังร�วมกันของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข-องกับธุรกิจ  (เสกศักด์ิ จําเริญวงศ", 
2557)  ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" เป2นความรับผิดชอบในทุกด-านขององค"กรท่ีมุ�งให-เกิด
ความยั่งยืน (McWilliams and Siegel, 2011)  โดยองค"กรสามารถดึงประเด็นด-านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล-อม เข-ามารวมอยู�ในกลยุทธ"ทางธุรกิจเพื่อสร-างคุณค�าให-กับองค"กรพร-อมสร-างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกให-กับสังคมและสิ่งแวดล-อม ด-วยการบูรณาการเป2นส�วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ
โดยปกติและหลอมรวมจนกลายเป2นส�วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค"กร (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2556: 
59) โดยความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"นั้นต-องมีลักษณะแตกต�างจากการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต�อสังคมท่ัว ๆ ไป จากการศึกษาเก่ียวกับประเด็นด-านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"
สรุปได-ว�าความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ต-องสอดคล-องกับกลยุทธ" วิสัยทัศน"และพันธกิจของ
องค"กร (Bruch, 2005; Du, Bhattacharya and Sen, 2007; Bhattacharyya, 2010) นอกจากนั้น
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ยังต-องคํานึงถึงเปvาหมายระยะยาว (Osborn and Hagedoorn; 
Boatright, 2000; Waddock, 2004; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556: 14) ทําให-เปvาหมายทางธุรกิจ
กับความคาดหวังของสังคม และผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันได- และทําให-
องค"กรมีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด�นและยั่งยืน (Baron, 2001; Husted and Salazar, 2005; 
Virakul , 2015)  
  สอดคล-องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีศึกษาถึงองค"ประกอบของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
ประกอบด-วย การดําเนินงานเชิงนโยบาย มุ�งเน-นเปvาหมายในระยะยาว โดยมีการสร-างความสัมพันธ"
กับกันระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม และเน-นการมี
ส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
  ดังนั้น การวิจัยนี้สามารถอธิบายความหมายของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
ว�าหมายถึง การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงนโยบาย มุ�งเน-นเปvาหมายในระยะยาว มี
ความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ เน-นการมีส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ (Osborn 
and Hagedoorn, 1997; Boatright, 2000; Waddock, 2004; Bruch, 2005; Du, Bhattacharya 
and Sen, 2007; Bhattacharyya, 2010; McWilliams and Siegel, 2011; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 



22 

 

2556: 59; เสกศักด์ิ จําเริญวงศ", 2557; สานิตย" หนูนิล วิโรจน" เจษฎาลักษณ" และจันทนา แสนสุข, 
2559) 
  โดยมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ตามกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนแบ�ง
ออกเป2น 3 ด-าน ได-แก� ด-านเศรษฐกิจ ด-านสังคม และด-านสิ่งแวดล-อม โดยมุ�งเน-นให-เกิดผลลัพธ"ท่ี
ยั่งยืน ซ่ึงสอดคล-องกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) คือ การพัฒนาท่ี
ตอบสนองกับความต-องการของคนในรุ�นป8จจุบัน และไม�ให-กระทบกับความสามารถของคนในรุ�น
อนาคต (World Commission on Environment and Development, 1987) เป2นการบูรณาการ
จัดการท่ีสร-างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู�กับการรักษาสิ่งแวดล-อม และการพัฒนาสังคม หรือ           
ไตรกําไรสุทธิ (Triple Bottom Line) (Elkington, 1997, Figge and Hahn, 2004; Placet, 
Anderson and Fowler, 2005; Lindfelt and Törnroos, 2006; มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา, 
2550; พิพัฒน" นนทนาธรณ", 2555: 62; พิพัฒน" ยอดพฤติการ, 2555; มัทนชัย สุทธิพันธ", 2556) มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด�านเศรษฐกิจ  
   เนื่องจากบทบาทขององค"กรธุรกิจ คือ การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมผลกําไรให-กับองค"กร 
(Friedman ,1962) ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กรจึงถือเป2นความรับผิดชอบประการแรกของ
องค"กรธุรกิจ สอดคล-องกับพีระมิดความรับผิดชอบต�อสังคม (The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility) ของ Carroll ท่ีกําหนดให-ความรับผิดชอบด-านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กรเป2น
หน-าที่พื้นฐานขององค"กรธุรกิจในการรักษาความม่ันคงทางด-านเศรษฐกิจ (Carroll, 1979) มุ�งเน-น
สร-างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให-กับองค"กร และผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ (Placet, Anderson 
and Fowler, 2005) ซ่ึงความสามารถในการดําเนินการเพ่ือสร-างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจขององค"กร
ดังกล�าวถือเป2นระบบย�อยหนึ่งของความยั่งยืนที่จะทําให-องค"กรสามารถอยู�รอดได- และสามารถ
ตอบสนองคนในรุ�นอนาคตได-อีกด-วย (Sprangenberg, 2005; Alhaddi, 2015)    

2. ด�านสังคม 
   บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งขององค"กรธุรกิจ คือ การสร-างคุณค�าให-เกิดข้ึนกับ
ชุมชน และสังคม (Simon, 1945) โดยการสร-างความเข-มแข็งทางสังคม ท้ังสังคมภายในองค"กร โดย
เน-นสร-างคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การจ�ายค�าจ-างท่ีเป2นธรรม 
การคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทุนมนุษย" และการสร-างความเข-มแข็งให-กับสังคมภายนอก
ในวงกว-าง โดยการปฏิบัติต�อลูกค-าด-วยความเป2นธรรม การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน สังคม 
(Elkington, 1997; Placet, Anderson and Fowler, 2005; Goel, 2010; Gallardo-Vazquez, 
Sanchez-Hernandez, and Martinez-Azua, 2013) สอดคล-องกับมาตรฐานสากลว�าด-วยความ
รับผิดชอบต�อสังคม (ISO 26000) ท่ีกําหนดมาตรฐานด-านความรับผิดชอบออกเป2น 7 ด-านหลัก โดยมี
ประเด็นท่ีเก่ียวข-องกับการเสริมสร-างความเข-มแข็งทางสังคมอยู�หลายมิติ เช�น ด-านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) คือ การดําเนินงานโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ด-านการปฏิบัติต�อแรงงาน            
(Labor Practices) คือ มุ�งเน-นการปฏิบัติต�อแรงงานตามมาตรฐานแรงงานอย�างเคร�งครัด ด-านการ
ปฏิบัติท่ีเป2นธรรม (Fair Operating Practices) คือ การปฏิบัติที่เป2นธรรมกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ ด-านผู-บริโภค (Consumer Issues) คือ การปฏิบัติโดยการให-ความสําคัญกับผู-บริโภค คํานึง
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ความปลอดภัยในด-านสินค-า และการบริการ ด-านการมีส�วนร�วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม 
(Community Involvement and Development)  คือ การมีส�วนในการพัฒนาชุมชน และสังคม 
รวมท้ัง การเป�ดโอกาสให-ชุมชนเข-ามีส�วนในการดําเนินงานขององค"กร (International Organization 
for Standard,  2010) 

3. ด�านส่ิงแวดล�อม  
   ป8จจุบันองค"กรธุรกิจท่ัวโลกถูกกดดันจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสียให-หันมารับผิดชอบต�อ

สังคมโดยเฉพาะด-านการดําเนินงานที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อมมากข้ึน เนื่องจากรายงานเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลก (The Stern Review on the Economics of Climate Change) 
ท่ีแสดงให-เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด-านสิ่งแวดล-อม (Stern, 2006) โดยการดําเนินงานขององค"กร
ธุรกิจจะต-องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช-ทรัพยากรธรรมชาติ การลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล-อม การ
ลดภาวะเรือนกระจก มลพิษทางน้ํา และอากาศ เป2นต-น (Elkington, 1997; Placet, Anderson 
and Fowler, 2005; Goel, 2010) โดย International Organization for Standard (2010) ได-
กําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อมให-องค"กรใช-เป2นแนวในการปฏิบัติ เช�น การมี
กลยุทธ"ด-านการอนุรักษ"สิ่งแวดล-อม การมีมาตรการด-านการใช-ทรัพยากรธรรมชาติให-เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การจัดกิจกรรรมรักษาสิ่งแวดล-อม การมีมาตรการลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล-อมท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงาน เป2นต-น สําหรับในธุรกิจโรงแรมองค"กรต�าง ๆ ได-กําหนดแนวทางสําหรับการดําเนินธุรกิจท่ี
เป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม เช�น Aseans Tourism (2016) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานท่ีเป2นมิตร
กับสิ่งแวดล-อมของธุรกิจโรงแรม (ASEAN Green Hotel Standard) ได-แก� การกําหนดนโยบายด-าน
สิ่งแวดล-อม การใช-ผลิตภัณฑ"ท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม การร�วมมือกับชุมชนท่ีต้ังกิจการดําเนินการ
ด-านสิ่งแวดล-อม การพัฒนาบุคลากรด-านการจัดการสิ่งแวดล-อม การจัดการขยะ การอนุรักษ"น้ํา และ
พลังงานไฟฟvา เป2นต-น 
  สอดคล-องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ�งศึกษารูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว�า รูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยแบ�งออกเป2น 3 ด-านหลัก ได-แก� 1) ด-านการพัฒนาเศรษฐกิจของ
องค"กร 2) ด-านการเสริมสร-างความเข-มแข็งทางสังคม และ 3) ด-านการเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม 
  ดังนั้น การวิจัยนี้ ผู-วิจัยจึงแบ�งมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ออกเป2น 
3 ด-าน ได-แก�  

1. การพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร (Economic Development) หมายถึง การดําเนิน
กลยุทธ"เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร มุ�งเน-นให-เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่อง โดยการ
คํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน มุ�งเน-นความโปร�งใส ตรวจสอบได- และ
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดมาตรการในการปvองกันการทุจริตคอร"รัปชัน 
(Friedman, 1962; Carroll, 1979; Elkington, 1997; Placet, Anderson and Fowler, 2005; 
สานิตย" หนูนิล วิโรจน" เจษฎาลักษณ" และจันทนา แสนสุข, 2559) 

2. การเสริมสร-างความเข-มแข็งทางสังคม (Social Strengthening) หมายถึง การดําเนิน
กลยุทธ"เพ่ือสร-างให-เกิดความเข-มแข็งทางสังคม ท้ังสังคมภายใน คือ พนักงาน โดยการปฏิบัติต�อ
พนักงานอย�างเป2นธรรม มีการจ�ายค�าตอบแทนหรือสวัสดิการให-กับพนักงานเหนือกว�าท่ีกฎหมายกําหนด 
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รวมท้ัง มีการจัดกิจกรรมยกย�องเชิดชูพนักงานท่ีปฏิบัติงานด-วยความมุ�งม่ัน ทุ�มเทอย�างต�อเนื่อง ส�วน
สังคมภายนอก คือ ชุมชนบริเวณท่ีตั้งขององค"กร และสังคมโดยรวม โดยการมีส�วนร�วมในการส�งเสริม
และพัฒนาชุมชนและสังคมในด-านต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง (Simon, 1945; Elkington, 1997; Placet, 
Anderson and Fowler, 2005; Goel, 2010; Gallardo-Vazquez, Sanchez-Hernandez, and 
Martinez-Azua, 2013; International Organization for Standard, 2010; สานิตย" หนูนิล 
วิโรจน" เจษฎาลักษณ" และจันทนา แสนสุข, 2559) 

3. การเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Environmental Friendly) หมายถึง การดําเนินกลยุทธ"
เพ่ืออนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม โดยคํานึงถึงความคุ-มค�าในการใช-ทรัพยากรธรรมชาติ 
การลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล-อมท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานด-านการ
จัดการสิ่งแวดล-อม การรณรงค"ในด-านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมให-กับลูกค-าและ
พนักงาน  รวมท้ัง การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมภายนอกองค"กร 
(Elkington, 1997; Placet, Anderson and Fowler, 2005; Goel, 2010; International 
Organization for Standard, 2010; สานิตย" หนูนิล วิโรจน" เจษฎาลักษณ" และจันทนา แสนสุข, 
2559) 

  นอกจากนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับความ
รับผิดชอบต�อสังคมได-ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคม 
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ethical responsibility: 
reputation and 
performance impacts  

Supply Chain 
Management: 
An 
International 
Journal 

มุ�งเน-นศึกษา
เฉพาะความ
รับผิดชอบต�อ
สังคมด-าน
จริยธรรม 

ความรับผิดชอบต�อสังคมด-าน
จริยธรรมในการจัดการห�วงโซ�
อุปทานมีความสัมพันธ"เชิงบวก
ทางอ-อมกับผลการดําเนินงาน
ขององค"กร โดยผ�านการรับรู-
ชื่อเสียงขององค"กร 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ) 
 

ผู�แต>ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา 
การแบ>งมิติของ 
ความรับผิดชอบ

ต>อสังคม 
ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Galbreath (2010): 
How does corporate 
social responsibility 
benefit firms? 
Evidence from 
Australia 

European 
Business 
Review 

แบ�งมิติของ
ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม
ออกเป2น 4 ด-าน 
ได-แก� ด-าน
เศรษฐกิจ ด-าน
กฎหมาย ด-าน
จริยธรรม และ
ด-านการกุศล 

การส�งเสริมความรับผิดชอบต�อ
สังคมจะสร-างให-เกิดผลต�อ
องค"กรในด-านต�าง ๆ  กล�าวคือ 
หากธุรกิจปฏิบัติอย�างเป2นธรรม 
และรับผิดชอบต�อสังคมจะ
สามารถรักษาพนักงานให-อยู�กับ
องค"กร ทําให-ลูกค-าเกิดความ 
พึงพอใจต�อองค"กร สร-างให-เกิด
ภาพลักษณ"ท่ีดีในสายตาของผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
นอกจากนั้น ยังสามารถสร-าง
ชื่อเสียงให-กับองค"กรอีกด-วย 

Lai et al. (2010): The 
effects of corporate 
social  
responsibility on 
brand performance: 
The mediating effect 
of industrial brand 
equity and corporate 
reputation  

Journal of 
Business 
Ethics 

แบ�งมิติของ
ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม
ออกเป2น 6 ด-าน 
ได-แก� ด-านชุมชน
ท่ีตั้งกิจการ ด-าน
ลูกค-า ด-าน
สิ่งแวดล-อม ด-าน
ผู-จัดส�งวัตถุดิบ 
ด-านพนักงาน 
และด-านสังคม
โดยรวม 

ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผล
กระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงของ
องค"กรท้ังในด-านคุณค�าของ 
ตราสินค-า และผลท่ีเกิดจาก 
ตราสินค-า นอกจากนั้น ชื่อเสียง
ขององค"กร และ คุณค�าของ 
ตราสินค-าของอุตสาหกรรมยัง
ทําหน-าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�านของ
ความสัมพันธ"ระหว�างความ
รับผิดชอบต�อสังคมกับผลท่ีเกิด
จากตราสินค-า 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ) 
 

ผู�แต>ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา 
การแบ>งมิติของ 
ความรับผิดชอบ 

ต>อสังคม 
ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Fernández-Kranz and 
Santaló (2010): When 
Necessity Becomes          
a Virtue: The Effect of 
Product Market 
Competition on 
Corporate Social 
Responsibility  

Journal of 
Economics & 
Management  
 

แบ�งมิติของความ
รับผิดชอบต�อสังคม
ออกเป2น 7 ด-าน 
ได-แก� ด-าน
ความสัมพันธ"ชุมชน 
ด-านบรรษัทภิบาล 
ด-านแรงงานสัมพันธ" 
ด-านความหลากหลาย
ในองค"กร ด-าน
สิ่งแวดล-อม ด-าน
สิทธิมนุษยชน และ
ด-านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ" 

ความเข-มข-นของการแข�งขัน
ส�งผลกระทบต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคม 
กล�าวคือ องค"กรท่ีอยู�ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีการแข�งขัน
สูงส�งผลให-ผลการ
ดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมสูงตาม 
ดังนั้นความรับผิดชอบต�อ
สังคมจึงมีความสําคัญต�อ
องค"กรท่ีอยู�ในอุตสาหกรรม
ท่ีมีความเข-มข-นของแข�งขัน
สูง 

Zhang et al. (2010): 
Corporate 
Philanthropic Giving, 
Advertising Intensity, 
and Industry 
Competition Level  

Journal of 
Business 
Ethics 

มุ�งเน-นศึกษาเฉพาะ
ความรับผิดชอบต�อ
สังคมด-านการกุศล 
โดยพิจารณาจาก
การบริจาคเพ่ือการ
กุศล 

ในอุตสาหกรรมท่ีมีความ
เข-มข-นของการแข�งขันสูง 
การทําโฆษณามี
ความสัมพันธ"เชิงบวกกับ
ความรับผิดชอบต�อสังคม
ด-านการกุศล เนื่องจาก
องค"กรใช-ความรับผิดชอบ
ต�อสังคมด-านการกุศลวิธีการ
หนึ่งในการทําโฆษณาของ
องค"กร 

 
 
 
 
 
 



27 

 

ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ) 
 

ผู�แต>ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา 
การแบ>งมิติของ 
ความรับผิดชอบ 

ต>อสังคม 
ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Pirithiviraj and 
Kajendra (2010): 
Relationship between 
Market Orientation  
and Corporate Social 
Responsibility with special 
reference to Sri Lankan 
Financial Sector  

Journal of 
Emerging 
Trends in 
Economics 
and 
Management 
Sciences 

แบ�งมิติของความ
รับผิดชอบต�อสังคม
ออกเป2น 4 ด-าน 
ได-แก� ด-านเศรษฐกิจ 
ด-านกฎหมาย ด-าน
จริยธรรม และด-าน
การกุศล 

การมุ�งเน-นตลาดมี
ความสัมพันธ"เชิงบวกกับ
ความรับผิดชอบต�อสังคม 
ดังนั้น หากองค"กรต-องการ
ประสบความสําเร็จด-าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม
องค"กรจึงต-องดําเนินธุรกิจ
ตามแนวคิดการมุ�งเน-นตลาด 

Gholami (2011): Value 
Creation Model 
through Corporate 
Social Responsibility 
(CSR) 

International 
Journal of 
Business and 
Management 

แบ�งมิติของความ
รับผิดชอบต�อสังคม
ออกเป2น 4 ด-าน 
ได-แก� ด-านเศรษฐกิจ 
ด-านกฎหมาย ด-าน
จริยธรรม และด-าน
การกุศล 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เป2นเครื่องมือทางด-านการ
จัดการสมัยใหม�ในยุคของ
การสร-างความได-เปรียบ
ทางการแข�งขัน โดยความ
รับผิดชอบต�อสังคมสร-างให-
เกิดคุณค�าต�อองค"กรในด-าน
ภาพลักษณ"ท่ีดีท้ังภายใน 
และภายนอกองค"กร  

Galbreath and Shum 
(2012): Do customer 
satisfaction and 
reputation mediate  
the CSR-FP link? 
Evidence from 
Australia  

Australian 
Journal of 
Management 

แบ�งมิติของความ
รับผิดชอบต�อสังคม
ออกเป2น 4 ด-าน 
ได-แก� ด-านเศรษฐกิจ 
ด-านกฎหมาย ด-าน
จริยธรรม และด-าน
การกุศล 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
ส�งผลกระทบทางอ-อมต�อผล
การดําเนินงานทางด-าน
การเงิน และความ
รับผิดชอบต�อสังคมส�งผล
กระทบทางตรงต�อชื่อเสียง
ขององค"กร และต�อความพึง
พอใจของลูกค-า นอกจากนั้น 
ยังพบว�า มีเพียงชื่อเสียงของ
องค"กรเท�านั้นท่ีทําหน-าท่ี
เป2นตัวแปรส�งผ�านของ
ความสัมพันธ"ระหว�างความ
รับผิดชอบต�อสังคมกับผล
การดําเนินงานทางด-านการเงิน 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ) 
 

ผู�แต>ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา 
การแบ>งมิติของ 
ความรับผิดชอบ

ต>อสังคม 
ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Taghian, D’Souza 
and Polonsky 
(2012): A 
Stakeholders 
approach to 
corporate social 
responsibility, 
reputation and 
business 
performance  

Social  
Responsibility 
Journal 

แบ�งมิติของ
ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม
ออกเป2น 6 ด-าน 
ได-แก� ด-าน
กฎหมาย ด-าน
พนักงาน ด-าน
สังคม ด-าน
สื่อมวลชน ด-าน
ชุมชนท่ีตั้ง
กิจการ และด-าน
สหภาพแรงงาน 

ความรับผิดชอบต�อสังคมส�ง 
ผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงของ
องค"กร และชื่อเสียงขององค"กรส�ง
ผลกระทบเชิงบวกต�อผลการ
ดําเนินงานขององค"กรด-านส�วนแบ�ง 
การตลาด แต�ไม�ส�งผลกระทบต�อ
ผลการดําเนินงานด-าน
ความสามารถในการทํากําไร 
ดังนั้น ผู-บริหารจึงควรกําหนดให-
ความรับผิดชอบต�อสังคมต�อผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เป2น
แนวทางในการสร-างชื่อเสียง และ
ผลการดําเนินงานขององค"กร  

Homburg, Stierl and 
Bornemann (2013): 
Corporate Social 
Responsibility in  
Business-to-
Business Market: 
How Organizational 
Customers Account 
for Supplier 
Corporate Social 
Responsibility 
Engagement  

Journal of 
Marketing 

แบ�งมิติของ
ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม
ออกเป2น 2 ด-าน 
ได-แก� ด-าน
เศรษฐกิจ และ
ด-านการกุศล 

ความรับผิดชอบต�อสังคมท้ัง 2 
ด-าน ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อ
ความจงรักภักดีของลูกค-าต�อ
องค"กร นอกจากนั้น ยังพบว�า 
ความไม�แน�นอนของ
สภาพแวดล-อมทางธุรกิจส�งผล
กระทบเชิงบวกต�อความสัมพันธ"
ระหว�างความรับผิดชอบต�อสังคม
กับความจงรักภักดีของลูกค-าต�อ
องค"กร 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ) 
 

ผู�แต>ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา 
การแบ>งมิติของ 
ความรับผิดชอบ

ต>อสังคม 
ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

El-Garaihy, Mobarak 
and Albahussain 
(2014): Measuring 
the Impact of 
Corporate Social 
Responsibility 
Practices on 
Competitive 
Advantage: A 
Mediation Role of 
Reputation and 
Customer 
Satisfaction  

International 
of Business 
and 
Management 

แบ�งมิติของ
ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม
ออกเป2น 4 ด-าน 
ได-แก� ด-าน
เศรษฐกิจ ด-าน
กฎหมาย ด-าน
จริยธรรม และ
ด-านการกุศล 

ความรับผิดชอบต�อสังคมท้ัง 4 
ด-าน มีความสัมพันธ"เชิงบวกกับ
ความได-เปรียบทางการแข�งขัน 
โดยเฉพาะความพึงพอใจของ
ลูกค-า และชื่อเสียงขององค"กร 
ดังนั้น องค"กรจึงควรใช-ความ
รับผิดชอบต�อสังคมเป2นแนวทาง
ในสร-างความได-เปรียบทางการ
แข�งขันให-กับองค"กร 

Khojastehpour and 
Johns (2014): The 
effect of 
environmental CSR 
issues on 
corporate/brand 
reputation and 
corporate 
profitability 
 

European 
Business  
Review 

มุ�งเน-นศึกษา
เฉพาะความ
รับผิดชอบต�อ
สังคมด-าน
สิ่งแวดล-อม โดย
แบ�งออกเป2น 2 
มิติ ได-แก� การ
รับผิดชอบต�อ
การเปลี่ยนแปลง
ชั้นบรรยากาศ 
และการใช-
ทรัพยากรธรรมช
าติอย�างคุ-มค�า 

ความรับผิดชอบต�อสังคมด-าน
สิ่งแวดล-อมส�งผลกระทบเชิงบวก
ต�อภาพลักษณ"/ชื่อเสียงของ
องค"กร และต�อความสามารถใน
การทํากําไรขององค"กร 
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ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคม (ต�อ) 
 

ผู�แต>ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา 
การแบ>งมิติของ 
ความรับผิดชอบ 

ต>อสังคม 
ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Odriozola, Martín 
and Luna (2015): 
The relationship 
between labour 
social responsibility 
practices and 
reputation  

International 
Journal of 
Manpower 

มุ�งเน-นศึกษาเฉพาะ
ความรับผิดชอบต�อ
สังคมด-านแรงงาน 

ความรับผิดชอบต�อสังคมด-าน
แรงงานส�งผลกระทบเชิงบวก
ต�อชื่อเสียงขององค"กร และ
จากผลการวิจัยดังกล�าวทาง
องค"กรต-องให-ความสําคัญกับ
การดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคม และในอนาคต
องค"กรจะต-องรับผิดชอบผู-มี
ส�วนได-ส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มอ่ืน ๆ  
เพ่ิมข้ึน อีกด-วย 

Bai and Chang 
(2015): Corporate 
social responsibility 
and firm 
performance: The  
mediating role of 
marketing 
competence and 
the moderating role 
of market 
environment  

Asia Pacific 
Journal of 
Management 

แบ�งมิติของความ
รับผิดชอบต�อสังคม
ออกเป2น 3 ด-าน 
ได-แก� ด-านแรงงาน 
ด-านสังคม และด-าน
ลูกค-า 

ความสามารถทางการตลาด
เป2นตัวแปรส�งผ�านของ
ความสัมพันธ"ระหว�างความ
รับผิดชอบต�อสังคมท้ัง 3 ด-าน 
กับผลการดําเนินงานของ
องค"กร ส�วนความเข-มข-นของ
การแข�งขันส�งผลกระทบเชิงบวก
ในระดับตํ่าต�อความสัมพันธ"
ระหว�างความรับผิดชอบต�อ
สังคมด-านแรงงานกับ
ความสามารถทางการตลาด 
แต�ส�งผลกระทบในระดับสูง
ต�อความสัมพันธ"ระหว�าง
ความรับผิดชอบต�อสังคมด-าน
สังคมกับความสามารถ
ทางการตลาด ส�วนความผันผวน
ทางการตลาดส�งผลกระทบ
เชิงบวกต�อความสัมพันธ"
ระหว�างความรับผิดชอบต�อ
สังคมด-านลูกค-ากับ
ความสามารถทางการตลาด  
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  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับความรับผิดชอบต�อสังคมดังกล�าว พบว�า 
ส�วนใหญ�ผู-วิจัยศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมโดยยึดตามแนวคิดพีระมิดความรับผิดชอบต�อสังคมของ 
Carroll ท่ีแบ�งมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมออกเป2น 4 มิติ คือ ด-านเศรษฐกิจ ด-านกฎหมาย ด-าน
จริยธรรม และด-านการกุศล หรือแบ�งความรับผิดชอบต�อสังคมตามกลุ�มผู-มีส�วนได-ส�วนเสียท่ีผู-วิจัย
สนใจศึกษา ยังขาดการศึกษาเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ท้ังในด-านองค"ประกอบ
และรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ตลอดจนยังขาดการศึกษาถึงป8จจัยเชิงสาเหตุ 
และผลลัพธ"ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับปXจจัยท่ีส>งผลกระทบต>อความรับผิดชอบต>อสังคมเชิงกลยุทธ# 
 การวิจัยนี้ผู-วิจัยได-ศึกษาป8จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
ประกอบด-วย 4 ตัวแปร ได-แก� ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) การ
มุ�งเน-นตลาด (Market Orientation) การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (Stakeholder 
Engagement) และ ความพร-อมของทรัพยากรองค"กร (Organizational Resources Readiness) 
ผู-วิจัยได-วิเคราะห"วรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องเพ่ืออธิบายความสัมพันธ"ของตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

1. ผลกระทบของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต>อความรับผิดชอบต>อสังคมเชิง  
กลยุทธ# 
  นักวิชาการได-ศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง เช�น Bennis 
and Nanus (1985) พบว�า ลักษณะของภาวะผู-นําท่ีมุ�งให-เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค"กร แบ�ง
ออกเป2น 4 ด-าน ได-แก� 1) มีความสามารถในการสื่อสารเปvาหมายขององค"กรได-อย�างชัดเจน เนื่องจาก
เปvาหมายในอนาคตเป2นสิ่งท่ีมีความสําคัญต�อองค"กร ดังนั้น ผู-นําจะต-องสื่อสารให-เกิดความตระหนัก 
ความเชื่อ ทําให-ผู-ตามเกิดความพยายามที่จะทําให-เปvาหมายดังกล�าวบรรลุผล 2) ปฏิบัติตนเป2น
สถาปนิกทางสังคม (Social Architects) ในองค"กร โดยการเป�ดโอกาสให-สมาชิกในองค"กรได-มีส�วนใน
การแสดงความคิดเห็นในการสร-างค�านิยมร�วมขององค"กร 3) การสร-างให-เกิดความไว-วางใจในองค"กร 
โดยการปฏิบัติตนเป2นแบบอย�างท้ังด-านความซ่ือสัตย" ความโปร�งใส นอกจากนั้น ผู-นําประเภทนี้ต-อง
สร-างให-เกิดความสามารถในการคาดการณ"ถึงสถานการณ"ต�าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได- และ  
4) มีความสามารถในการพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยการเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดอ�อน สร-างความ
ม่ันใจให-เกิดข้ึนกับผู-ตาม ส�วน Bass and Avolio (1990) ศึกษาและกําหนดองค"ประกอบของภาวะ
ผู-นําการเปลี่ยนแปลงโดยแบ�งออกเป2น 4 ด-าน ได-แก� 1) การมีอิทธิพลทางความคิด (Idealized 
Influence) คือ บทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน" และพันธกิจขององค"กร บางครั้งอาจจะหมายถึง
คุณลักษณะเชิงบารมี (Charisma) ของผู-นํา การแสดงบทบาทการเป2นแบบอย�างท่ีเข-มแข็งของผู-นํา
ให-กับผู-ตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานทางด-านจริยธรรมและคุณธรรมอย�างเคร�งครัด 2) การสร-าง
แรงจูงใจ (Motivation Inspiration) คือ การสร-างแรงจูงใจให-กับผู-อ่ืนผ�านการสื่อสาร เช�น การทําให-
ผู-อ่ืนเห็นถึงความสําคัญของประโยชน"องค"กรมากกว�าผลประโยชน"ส�วนตัว ซ่ึงในทางปฏิบัติผู-นําจะใช-
สัญลักษณ"ทางภาษา และการแสดงออกทางอารมณ"ในการโน-มน-าวพนักงานให-เกิดความมุ�งม่ันปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน"ร�วม (Shared Vision) ขององค"กร 3) การกระตุ-นให-เกิดป8ญญา (Intellectual 
Stimulation) เป2นการกระตุ-นให-ผู-ตามมีการคิดในเชิงสร-างสรรค" และมีพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม ผ�าน
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พฤติกรรมที่แสดงออกให-เห็นถึงความท-าท-ายต�อรูปแบบพฤติกรรมเดิม ๆ ไปสู�แนวคิดใหม� ๆ 
ซ่ึงพฤติกรรมดังกล�าวควรจะมาจากค�านิยม และความเชื่อส�วนตัวของผู-ตามเอง ร�วมกับของผู-นํา และ
ขององค"กร และ 4) การให-ความสําคัญกับความเป2นป8จเจก (Individualized Consideration) เป2น
การพัฒนาให-ผู-อ่ืนมีความสามารถข้ันสูงสุดผ�านการสร-างบรรยากาศของการสนับสนุนโดยการรับฟ8ง 
และคอยให-คําปรึกษาแนะนําตามความจําเป2น โดยมีเปvาหมายให-ผู-ตามสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได-
เพ่ือเปvาหมายขององค"กรต�อไป นอกจากนั้น ยังพบว�า ลักษณะของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงยังมี
ความสอดคล-องกับลักษณะของการศึกษาภาวะผู-นําในยุคป8จจุบันโดยเฉพาะภาวะผู-นําเชิงวิสัยทัศน" 
(Visionary Leadership) และภาวะผู-นําเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) อีกด-วย (Iszatt-White 
and Sauanders, 2014: 79 วิทยา ด�านธํารงกูล, 2546: 260-261)   
  ดังนั้น การวิจัยครั้งสรุปความหมายของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงได-ว�าหมายถึง ผู-นําท่ี
มีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกต�อผู-ตามเพ่ือให-เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง เพ่ือให-การ
ดําเนินงานบรรลุเปvาหมายสูงสุดขององค"กร ประกอบด-วยคุณลักษณะท่ีสําคัญ 4 ด-าน ได-แก� การมี
อิทธิพลทางความคิด การสร-างแรงจูงใจ การกระตุ-นให-เกิดป8ญญา และให-ความสําคัญกับความเป2น
ป8จเจกบุคคล (Bass, 1985; Bennis and Nanus, 1985; Bass and Avolio, 1990; Iszatt-White 
and Sauanders, 2014; วิทยา ด�านธํารงกูล, 2546) 
  ผู-นําถือเป2นผู-ท่ีมีบทบาทสําคัญทุกด-านในองค"กร รวมท้ัง การแสดงบทบาทท่ีสําคัญด-าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม (Virakul, Koonmee, McLean, 2009) โดยประเด็นด-านผู-นําในองค"กร
ธุรกิจกับความรับผิดชอบต�อสังคมเริ่มได-รับความสนใจและมีการศึกษากันมากข้ึนในศตวรรษท่ี 21 
(Iszatt-White and Sauanders, 2014: 242) ซ่ึงบทบาทของผู-นําด-านความรับผิดชอบต�อสังคมนั้น
แบ�งออกเป2น 3 ข้ัน ในแต�ละข้ันต-องการความสามารถด-านภาวะผู-นําท่ีแตกต�างกัน ข้ันแรก เป2นการ
คิดการตัดสินใจท่ีจะดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมในองค"กร ข้ันนี้ต-องอาศัยความสามารถ
ในการมองเห็นเปvาหมายด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร ข้ันท่ีสอง การกําหนดนโยบายด-าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม ข้ันนี้ผู-นําต-องสามารถท่ีจะอธิบายถึงผลจากความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อ
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ โดยผู-นําจะต-องอาศัยความสามารถในการชักจูงเพ่ือให-ได-รับความร�วมมือ
จากผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ต-องมีความสามารถในการจัดการกับเรื่องท่ีซับซ-อน สามารถ
จัดลําดับความสําคัญของป8ญหาท่ีอาจเกิดจากความขัดแย-งระหว�างเปvาหมายทางธุรกิจกับเปvาหมาย
ด-านการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสามารถในการสื่อสารผ�านช�องทางต�าง ๆ สามารถประเมินผลการ
ดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม รวมทั้ง ต-องมีวินัยในการทําให-เกิดความต�อเนื่องด-าน
การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม และข้ันสุดท-าย คือ การทําให-ความรับผิดชอบต�อสังคม
อยู�ได-อย�างยั่งยืน ข้ันนี้ผู-นําจะต-องมีวิสัยทัศน"ด-านความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR Vision) ถือเป2นข้ันท่ี
ยากท่ีสุด แต�เป2นข้ันท่ีมีความจําเป2นเพราะหากองค"กรขาดกลยุทธ"ด-านความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR 
Strategy) แล-วองค"กรก็จะดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมแบบเดิมเหมือนองค"กรท่ัว ๆ ไป 
ดังนั้น ทักษะภาวะผู-นําจึงมีความจําเป2นมากในข้ันนี้ (Kakabadse, Kakabadse and Lee-Davies, 
2009)  
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  นอกจากนั้น ผู-วิจัยได-ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข-องกับผลกระทบของภาวะผู-นําการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"มีข-อค-นพบ ดังนี้ Waldman, Siegel and 
Javidan (2006) ศึกษาองค"ประกอบภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงของผู-บริหารองค"กรกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคม พบว�า ลักษณะภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงด-านการกระตุ-นทางป8ญญา (CEO Intellectual 
Stimulation) ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม ส�วนด-านคุณลักษณะเชิงบารมีของ
ผู-นํา (CEO Charisma) ไม�ส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม Groves and LaRocca (2011) 
ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างค�านิยมด-านจริยธรรมของผู-นํา ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู-นําเชิง
แลกเปลี่ยน และทัศนคติของผู-ตามในด-านความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า มีเพียงป8จจัยด-านภาวะผู-นํา
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีความสัมพันธ"เชิงบวกต�อทัศนคติของผู-ตามในด-านความรับผิดชอบต�อสังคม Tuan 
(2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างความรับผิดชอบต�อสังคม ภาวะผู-นํา และคุณค�าของตราสินค-า พบว�า 
ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมด-านจริยธรรม ในขณะท่ีภาวะผู-นําเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 
ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมด-านกฎหมาย และด-านเศรษฐกิจ Du, Swaen and 
Sen (2013) ศึกษาบทบาทของรูปแบบภาวะผู-นําในการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า 
ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม  Robertson and Barling 
(2013) ศึกษาผลกระทบของผู-นําขององค"กรท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Green Organization) ท่ีมีต�อ
พฤติกรรมการอนุรักษ"สิ่งแวดล-อมของพนักงาน พบว�า ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบต�อ
ลูกน-องด-านการสร-างแรงจูงใจในการอนุรักษ"สิ่งแวดล-อม Ismail et al. (2014) ศึกษาผลกระทบของ
การมุ�งเน-นความรับผิดชอบต�อสังคม ทัศนคติ และสมรรถนะของผู-นําท่ีมีต�อการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรธุรกิจในประเทศมาเลเซีย พบว�า ผู-นําท่ีมุ�งเน-นความรับผิดชอบต�อสังคม
ด-านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต�อสังคมด-านจริยธรรม และสมรรถนะ (Competency) ของผู-นํา ซ่ึง
ประกอบด-วย 16 ด-าน เช�น ความสามารถในการจูงใจพนักงาน ความสามารถในการวางแผน 
ความสามารถในการจัดการ เป2นต-น ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อบทบาทในการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร อุดมศักด์ิ กุลครอง (2553) ศึกษาถึงภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงกับ
ความรับผิดชอบต�อสังคมของผู-บริหารสถานศึกษา พบว�า ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ"
เชิงบวกกับความรับผิดชอบต�อสังคม ส�วน ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก-ว (2556) ศึกษาป8จจัยท่ี
มีอิทธิพลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย"แห�งประเทศไทย 
พบว�า ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม 
  จากการวิเคราะห"วรรณกรรมดังกล�าวข-างต-นแสดงให-เห็นถึงความสัมพันธ"ระหว�างภาวะ
ผู-นําการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต�อสังคม เนื่องจากลักษณะท่ีสําคัญของผู-นําการเปลี่ยนแปลง 
เช�น เป2นผู-มีอิทธิพลทางความคิดต�อผู-ตาม มีความสามารถในการจูงใจ ทําให-ผู-อ่ืนมองเห็นเปvาหมาย
ร�วมกันขององค"กร มีความเข-าใจต�อบุคคลอ่ืนเป2นอย�างดี เป2นต-น ซ่ึงลักษณะดังกล�าวของผู-นําการ
เปลี่ยนแปลงจะผลักดันให-การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรประสบความสําเร็จ
ได- เนื่องจากเม่ือผู-ตามมีผู-นําท่ีเป2นต-นแบบในด-านของการอุทิศตนเพ่ือผู-อ่ืนและส�วนรวมก็จะสร-างให-  
ผู-ตามเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติที่คํานึงถึงประโยชน"ของผู-อื่นและส�วนรวม นอกจากนั้น จากการ
วิเคราะห"ของผู-วิจัย พบว�า เปvาหมายของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงสอดคล-องกับความรับผิดชอบต�อ
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สังคมท่ีเน-นให-เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ดังนั้น จากความเชื่อมโยง
ดังกล�าวผู-วิจัยจึงได-กําหนดเป2นสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 และสามารถแสดงความสัมพันธ"ได-ดังภาพท่ี   2 
  สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ผลกระทบของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
 

  จากสมมติฐานท่ี 1 อาจกล�าวได-ว�าภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลต�อความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ขององค"กร ดังนั้น จึงนําไปสู�การทดสอบผลกระทบของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"  

2. ผลกระทบของการมุ>งเน�นตลาดท่ีมีต>อความรับผิดชอบต>อสังคมเชิงกลยุทธ# 
  แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) มีการศึกษาและได-รับการยอมรับอย�าง
แพร�หลายต้ังแต�ศตวรรษท่ี 1950s ในยุคแรกถูกนํามาใช-ในหน-าท่ีทางการตลาดเพ่ือตอบสนองและ
รับผิดชอบต�อลูกค-าของฝ�ายการตลาด ต�อมาแนวคิดทางการตลาดถูกนํามาประยุกต"ใช-เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของท้ังองค"กร (Pirithiviraj and Kajendra, 2010) ส�วนแนวคิดการมุ�งเน-นตลาด    
เป2นการประยุกต"ใช-แนวคิดทางการตลาดเพ่ือมุ�งสร-างคุณค�าให-เกิดข้ึนกับลูกค-าขององค"กร (Kohli and 
Jaworski, 1990; Narver and Slater, 1990) โดยตามมุมมองของ Narver and Slater (1990) เน-น
อธิบายการมุ�งเน-นตลาดในเชิงวัฒนธรรมองค"กรท่ีให-ความสําคัญกับลูกค-า ในขณะท่ี Kohli and 
Jaworski (1990) เน-นอธิบายในเชิงกิจกรรม และกระบวนการเชิงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการตอบสนอง
ความต-องการของลูกค-า  
  การแบ�งมิติของการมุ�งเน-นตลาดนั้นมักแบ�งออกเป2น 3 องค"ประกอบหลักท่ีจะนําไปสู�
ความสําเร็จในการประยุกต"ใช-แนวคิดดังกล�าว ได-แก� ด-านการมุ�งเน-นลูกค-า (Customer Orientation) 

 

H1 
 

ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational 

Leadership) 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"  

(Strategic CSR) 

การพัฒนา
เศรษฐกิจของ

องค"กร 

การเสริมสร-าง
ความเข-มแข็ง

ทางสังคม 

การเป2น
มิตรกับ

ส่ิงแวดล-อม 

การ
สร-าง

แรงจูงใจ 

การ
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เกิดป8ญญา 

การให-
ความสําคัญกับ
ความเป2นป8จเจก 

การมีอิทธพิล
ทางความคิด 
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คือ การระบุลูกค-าที่เป2นกลุ�มเปvาหมายโดยใช-การศึกษาวิจัยเพื่อทําความเข-าใจ หาวิธีการในการ
ตอบสนองความต-องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค-า เน-นการผลิตสินค-าและ
บริการท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม มีความน�าเชื่อถือ มีความปลอดภัย รวมท้ัง การให-บริการหลังการขายท่ีดี  
(Kohli and Jaworski, 1990; Kohli and Jaworski, 1993; Donavan et al., 2004; Theoharakis 
and Hooley, 2008; Lioa and Subramony, 2008) ด-านการมุ�งเน-นการแข�งขัน (Competitive 
Orientation) คือ การท่ีองค"กรพยายามท่ีจะทําความเข-าใจ ติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต�าง ๆ 
ของคู�แข�งขัน รวมท้ัง ด-านทรัพยากร และความสามารถของคู�แข�งขัน นอกจากนั้นคือการท่ีองค"กร
พยายามท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสร-างความแตกต�าง และรักษาตําแหน�งท่ีเหนือกว�าคู�แข�งขันในด-านต�าง ๆ 
(Kohli and Jaworski, 1990; Kohli and Jaworski, 1993) และด-านการประสานงานภายใน 
(Inter-functional Coordination) คือ ระดับและปริมาณของการแลกเปลี่ยนข-อมูล และการ
ประสานงานในระดับต�าง ๆ ภายในองค"กร เพ่ือสร-างคุณค�าอย�างสูงสุดให-เกิดข้ึนกับลูกค-า นอกจากนั้น 
การประสานงานงานภายในองค"กรยังช�วยให-เกิดการบูรณาการ เกิดระบบท่ีมีศักยภาพอันจะนําไปสู�
การสร-างนวัตกรรมในการให-บริการลูกค-า (Kohli and Jaworski, 1990;  Narver and Slater, 
1990; Kohli and Jaworski, 1993; Im and Workman, 2004) 
  ดังนั้น สรุปความหมายของการมุ�งเน-นตลาด (Market Orientation) ได-ว�าหมายถึง 
การดําเนินงานท่ีมุ�งเน-นการสร-างคุณค�าในด-านต�าง ๆ ให-เกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต�อ
ลูกค-าขององค"กร ประกอบด-วย 3 ด-าน ได-แก� การมุ�งเน-นลูกค-า การมุ�งเน-นการแข�งขัน และการ
ประสานงานภายใน (Kohli and Jaworski, 1990; Narver and Slater, 1990) 
  เนื่องจากแนวคิดการมุ�งเน-นตลาดมีวัตถุประสงค"เพ่ือให-องค"กรสามารถดําเนินงาน และ
ปรับตัวให-ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความเป2นผู-นําทางการแข�งขัน (Kohli and Jaworski, 
1990;  Narver and Slater, 1990) ดังนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมจึงถือเป2นกลยุทธ"ท่ีมีแนวคิดท่ี
เชื่อมโยงกับแนวคิดการมุ�งเน-นตลาด กล�าวคือ หากองค"กรยิ่งให-ความสําคัญกับลูกค-า ก็ยิ่งตอบสนอง
ต�อลูกค-าโดยการรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึนด-วย โดยเฉพาะแนวคิดการมุ�งเน-นตลาดท่ีพิจารณาในเชิง
วัฒนธรรมองค"กร (Maignan and Ferrell, 2004) จากการวิเคราะห"แสดงให-เห็นถึงความสัมพันธ"
ระหว�างแนวคิดการมุ�งเน-นตลาดกับความรับผิดชอบต�อสังคม ดังนี้ ด-านการมุ�งเน-นลูกค-า คือ การมุ�ง
ทําความเข-าใจ สร-างคุณค�า ตอบสนองความคาดหวัง และความต-องการของลูกค-าในด-านต�าง ๆ ซ่ึง
ป8จจุบันลูกค-ามีความตระหนักและให-ความสําคัญในด-านความรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน เช�น การให-
ความสําคัญกับแนวคิดโรงแรมท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม (Green Hotel) ดังนั้น องค"กรจึงตอบสนอง
ความคาดหวังและความต-องการของลูกค-ากลุ�มดังกล�าวโดยหันมาให-ความสําคัญกับการดําเนินการ
ด-านความรับผิดชอบต�อสังคมโดยเฉพาะด-านการรักษาสิ่งแวดล-อมมากข้ึนโดยกําหนดเป2นกลยุทธ"ทาง
การตลาด (Mohr, Webb and Harriss, 2001; Manaktola and Jauhari, 2007) ท่ีเรียกว�า Green 
Marketing หมายถึง การใส�แนวคิดด-านสิ่งแวดล-อมลงไปในกระบวนการทางการตลาด (Crane, 
2000) ซ่ึงพบว�าการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมดังกล�าวส�งผลเชิงบวกต�อความรู-สึก 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค-าท่ีมีต�อองค"กร (Handelman and Arnold, 1999; Jones, 
Comport and Hillier 2007; Lou and Bhattachary, 2006; Singh, 2009) สอดคล-องกับ
การศึกษาของ Robinot and Giannelloni (2010) พบว�า ลูกค-ามีความพึงพอใจต�อองค"กรท่ีมีการ
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ดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษ"สิ่งแวดล-อม ด-านการมุ�งเน-นการแข�งขัน คือ การท่ีองค"กรต-องการท่ีจะมี
ความเหนือกว�าคู�แข�งขัน โดยพยายามสร-างความรวดเร็วทางการตลาด และความแตกต�างจากคู�
แข�งขัน ป8จจุบันองค"กรใช-ความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นเครื่องมือเชิงกลยุทธ"ในการสร-างความแตกต�าง 
(Dentchey, 2004; Werther and Chandler, 2006) ดังนั้น องค"กรจึงต-องมีการติดตาม และ
ประเมินการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมของคู�แข�งขันเพ่ือนํามาเป2นแนวทางการ
ดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรท่ีต-องมีความโดดเด�น และแตกต�างจากคู�แข�งขัน 
เพ่ือสร-างคุณค�าท่ีเหนือกว�าให-กับลูกค-า (Werther and Chandler, 2006) ด-านการประสานงาน
ภายใน การสนับสนุนจากหน�วยงานต�าง ๆ ถือเป2นสิ่งสําคัญในการสร-างคุณค�าให-เกิดข้ึนกับลูกค-า ซ่ึง
ความร�วมมือของหน�วยงานภายในองค"กรส�งเสริมให-เกิดการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม
ข้ึนในองค"กร (Schiebel and Pochtrager, 2003, Silberhorn and Warren, 2007) เนื่องจากหาก
ผู-บริหารทุกระดับในองค"กรมีความคิดเห็นร�วมกันในการท่ีจะดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม
ก็จะสนับสนุนให-โครงการท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมดังกล�าวประสบความสําเร็จ (Oliver, 
1997) 
  นอกจากนั้น ผู-วิจัยได-ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับผลกระทบของการมุ�งเน-นตลาด
ท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"มีข-อค-นพบ ดังนี้ Maignan, Ferrell  and Hult (1999) 
ศึกษาป8จจัยเชิงสาเหตุด-านวัฒนธรรมท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า วัฒนธรรม
องค"กรด-านการมุ�งเน-นตลาดส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม Mahmoud and 
Hinson (2005) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการมุ�งเน-นตลาด นวัตกรรม และการปฏิบัติด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศกานา พบว�า การมุ�งเน-นตลาดส�ง
ผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม Qu (2007) ศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบ
ของรัฐ การมุ�งเน-นตลาด และโครงสร-างเจ-าของกิจการท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมของ
องค"กรในประเทศจีน พบว�า การมุ�งเน-นตลาดส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม 
สอดคล-องกับ Pirithiviraj and Kajendra (2010) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการมุ�งเน-นตลาดกับ
ความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจทางการเงินในประเทศศรีลังกา พบว�า การมุ�งเน-นตลาดมี
ความสัมพันธ"เชิงบวกกับความรับผิดชอบต�อสังคม Han et al. (2013) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�าง
การมุ�งเน-นตลาด การมุ�งเน-นการเรียนรู- และความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า การมุ�งเน-นตลาดมี
ความสัมพันธ"และส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม ส�วน Kiessling, Isaksson and 
Yasar (2016) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการมุ�งเน-นตลาด ความรับผิดชอบต�อสังคม และผล
การดําเนินงาน พบว�า การมุ�งเน-นตลาดมีความสัมพันธ"เชิงบวกกับความรับผิดชอบต�อสังคม 
  จากการวิเคราะห"วรรณกรรมดังกล�าวข-างต-นแสดงให-เห็นถึงผลกระทบของของการ
มุ�งเน-นการตลาดท้ัง 3 องค"ประกอบท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคม 1) การมุ�งเน-นลูกค-า เป2นแนวคิด
ท่ีมุ�งตอบสนองความต-องการสูงสุดของลูกค-า ซึ่งป8จจุบัน พบว�า ความต-องการและพฤติกรรมของ
ลูกค-าเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต โดยป8จจุบันลูกค-าหันมาให-ความสําคัญกับแนวคิดความรับผิดชอบ
ต�อสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืนกันมากข้ึน ดังนั้น องค"กรธุรกิจจึงหันมาให-ความสําคัญกับประเด็น
ด-านความรับผิดชอบต�อสังคมเพื่อมุ�งตอบสนองความต-องการดังกล�าวของลูกค-า 2) การมุ�งเน-น 
การแข�งขัน  คือ การดําเนินการเพ่ือสร-างความได-เปรียบเหนือคู�แข�งขันท่ีอยู�ในตลาดหรืออุตสาหกรรม
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เดียวกัน ซ่ึง พบว�า ป8จจุบันองค"กรอาศัยกลยุทธ"ต�าง ๆ ในการสร-างความได-เปรียบเหนือคู�แข�งขัน 
รวมท้ัง การใช-การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นกลยุทธ"หนึ่งในการสร-างความได-เปรียบ 
ซ่ึงสอดคล-องกับท่ีได-อธิบายไปก�อนหน-านี้ว�าป8จจุบันลูกค-าหันมาให-ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อ
สังคม ดังนั้น องค"กรจึงต-องเพ่ิมกลยุทธ"ด-านความรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือตอบสนองความต-องการของ
ลูกค-าท่ีเหนือกว�าคู�แข�งขันรายอ่ืน 3) ด-านการประสานงานภายในองค"กร เนื่องจากการประสานงาน
ภายในองค"กรท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข-อมูลข�าวสารภายในองค"กรอย�างต�อเนื่องจะ
ส�งผลดีต�อการบริหารงานขององค"กรในด-านต�าง ๆ รวมท้ัง ต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อ
สังคม กล�าวคือ หากองค"กรมีการประสานงานท่ีดีก็จะทําให-การดําเนินงานไม�เกิดอุปสรรค มีความร�วมมือ
กันในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพ่ือให-ได-แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน 
ทําให-เกิดความเข-าใจกันมากข้ึน นอกจากนั้น การได-รับรู-ข-อมูลข�าวสารจากองค"กร และจากหน�วยงานต�าง ๆ 
ภายในองค"กรอย�างสมํ่าเสมอก็จะทําให-ผู-ปฏิบัติงานได-รับทราบเปvาหมาย และทิศทางที่ชัดเจน 
จะส�งผลให-การดําเนินงานในด-านต�าง ๆ ขององค"กรประสบความสําเร็จได-อย�างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จากความเชื่อมโยงดังกล�าวผู-วิจัยจึงได- กําหนดเป2นสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 และสามารถแสดง
ความสัมพันธ"ได-ดังภาพท่ี 3 
  สมมติฐานท่ี 2 การมุ�งเน-นตลาดส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลกระทบของการมุ�งเน-นตลาดท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
 
  จากสมมติฐานท่ี 2 อาจกล�าวได-ว�าการมุ�งเน-นตลาดส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"ขององค"กร ดังนั้น จึงนําไปสู�การทดสอบผลกระทบของการมุ�งเน-นตลาดท่ีมีต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"  

 

H2 
 

การมุ�งเน-นตลาด 
(Market Orientation) 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"  

(Strategic CSR) 

การพัฒนา
เศรษฐกิจของ

องค"กร 
 

การเสริมสร-าง
ความเข-มแข็ง

ทางสังคม 

การเป2น
มิตรกับ

ส่ิงแวดล-อม 

การมุ�งเน-น
ลูกค-า 

การมุ�งเน-น
การแข�งขัน 

การ
ประสานงาน
ภายในองค"กร 
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3. ผลกระทบของการสร�างความสัมพันธ#กับผู�มีส>วนได�ส>วนเสียท่ีมีต>อความรับผิดชอบ
ต>อสังคมเชิงกลยุทธ# 
  การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (Stakeholder Engagement) หมายถึง 
การสร-างการมีส�วนร�วมเพ่ือให-เกิดความสัมพันธ"ท่ีดีระหว�างองค"กรกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ประกอบด-วย 3 ข้ันตอน ได-แก� การวิเคราะห"และจําแนกผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย การดําเนินการสร-าง
ความสัมพันธ" และการประเมินผลการดําเนินการสร-างความสัมพันธ" (Amaeshi and Crane, 2006; 
AccountAbility, 2011; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556; บริษัทปูนซิเมนต"ไทย จํากัด (มหาชน), 
2557) 
  เนื่องจากแนวคิดในการบริหารจัดการยุคใหม�แสดงให-เห็นว�าหากองค"กรต-องการประสบ
ความสําเร็จอย�างยั่งยืน องค"กรไม�สามารถตอบสนองหรือรับผิดชอบต�อเฉพาะเจ-าของ และผู-ถือหุ-น
เท�านั้น แต�ยังต-องรับผิดชอบต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มอ่ืน ๆ อีกด-วย (Foster and Jonker, 2005; 
Hawkins, 2006; Jamali, 2008)  ดังนั้น ป8จจุบันองค"กรจึงหันมาให-ความสําคัญกับการดําเนินการ
ตามกระบวนการการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกันมากข้ึน นักวิชาการ ตลอดจนองค"กรต�าง ๆ 
ได-ศึกษาเพ่ือกําหนดกระบวนการการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย เพ่ือให-เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการดําเนินการ เช�น AccountAbility (2011) กําหนดมาตรฐานว�าด-วยกระบวนการ
การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (AA 1000 Stakeholder Engagement Standard) 
ประกอบด-วยข้ันตอนท่ีสําคัญ 9 ข้ันตอน ได-แก� 1) การระบุผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 2) การระบุประเด็น
ระหว�างธุรกิจกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 3) การจัดลําดับความสําคัญของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 4) การจัดทํา
แผนท่ีผู-มีส�วนได-ส�วนเสียและประเด็นผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 5) การกําหนดวัตถุประสงค"ของการสร-าง
ความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 6) การวางแผนการตอบสนองต�อประเด็นของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 
7) การเสริมสร-างความสามารถในการตอบสนองต�อประเด็นของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 8) การนําแผนการ
สร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียไปสู�การปฏิบัติ และ 9) การประเมินผลการสร-างความสัมพันธ"
กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย  ส�วน Amaeshi and Crane (2006) แบ�งกระบวนการการสร-างความสัมพันธ"
กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียออกเป2น 3 ขั้นตอน ได-แก� 1) ขั้นการระบุและจัดลําดับความสําคัญ 
(Identification and Prioritization) เป2นข้ันตอนในการแบ�งประเภทของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย และ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นท่ีส�งผลกระทบกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 2) ข้ันการปฏิบัติ (Execution) 
เป2นข้ันตอนของการมีปฏิสัมพันธ"ระหว�างองค"กรกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย แบ�งออกเป2น 3 ระยะ ได-แก� 
การเตรียม ระหว�างดําเนินการ และหลังดําเนินการ 3) ข้ันการประเมินผล (Evaluation) เป2นข้ัน
ประเมินผลการดําเนินการการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย รวมท้ัง การรวบรวมสิ่งท่ี
องค"กรได-เรียนรู-จากการดําเนินการดังกล�าว นอกจากนั้น การดําเนินการตามกระบวนการการสร-าง
ความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียจะประสบความสําเร็จได-ต-องมีการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง และ
องค"กรควรกําหนดให-เป2นวัฒนธรรมองค"กร รวมท้ัง ต-องเน-นการสื่อสารแบบสองทาง (Donaldson 
and Preston, 1995; Amaeshi and Crane, 2006) 
  ป8จจุบันการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียได-พัฒนาและยกระดับข้ึน โดยมองว�า
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียเป2นกลุ�มท่ีมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียจึง
ต-องอยู�ในนโยบายและแผนกลยุทธ"ขององค"กร พร-อมบูรณาการเข-าสู�การดําเนินธุรกิจ การสร-างความสัมพันธ"
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กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกับองค"กรจะช�วยสร-างความเข-าใจและความเชื่อม่ันของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียเป2น
การสร-างภูมิคุ-มกันเมื่อเกิดป8ญหา เพราะผู-มีส�วนได-ส�วนเสียจะมีความมั่นใจว�าองค"กรจะสามารถ
จัดการกับป8ญหานั้น ๆ ได-เป2นอย�างดี (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556: 38) ดังกรณีบริษัทปูนซิเมนต"ไทย 
จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย เพ่ือให-มีแนวทางท่ี
ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจโดยการเพ่ิมมูลค�าให-กับผู-ถือหุ-นในระยะยาวพร-อมไปกับการคํานึงถึง
ผลประโยชน"ร�วมกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือให-องค"กรดําเนินธุรกิจได-อย�างยั่งยืน โดยยึดม่ันใน
การปฏิบัติตนเป2นพลเมืองท่ีดีของสังคม โดยเฉพาะในชุมชนท่ีองค"กรเข-าไปดําเนินธุรกิจด-วยการเคารพ
สิทธิและปฏิบัติต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียอย�างเป2นธรรม รับฟ8งความคิดเห็นหรือความกังวล รวมท้ัง สร-าง
ความเข-าใจกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย ส�งเสริมความร�วมมืออย�างสร-างสรรค"ในเรื่องท่ีผู-มีส�วนได-ส�วนเสียให-
ความสนใจ กังวล รวมท้ัง พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล-อม โดยกําหนดแนวทางการสร-างความสัมพันธ"กับ
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เป2น 4 ข้ันตอน ได-แก� 1) ข้ันตอนการกําหนด จําแนก และวิเคราะห"
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย มีเปvาหมายเพ่ือให-สามารถวิเคราะห"ความเสี่ยงและผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ-อม
ท่ีมีต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�มได-อย�างครบอย�างถูกต-อง โดยต-องตระหนักว�าผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย  
แต�ละกลุ�มมีมุมมองและความคาดหวังที่แตกต�างกัน ดังนั้น จึงต-องกําหนดกลยุทธ" และจัดลําดับ
ข้ันตอนในการดําเนินการกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�มแตกต�างกัน 2) ข้ันการกําหนดกลยุทธ"การ
สื่อสาร โดยการสื่อสารต-องดําเนินการอย�างใกล-ชิดและสร-างความเข-าใจอย�างสมํ่าเสมอกับผู-มีส�วนได-
ส�วนเสียแต�ละกลุ�มเพ่ือให-เกิดความเข-าใจท่ีถูกต-องอันจะนําไปสู�ความสัมพันธ"ท่ีดีและได-รับความ
ไว-วางใจจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย โดยกําหนดวิธีการ รูปแบบ และลําดับขั้นตอนให-เหมาะสมกับ 
สถานการณ" ระยะเวลา และวัฒนธรรมในแต�ละท-องถ่ิน ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนหรือประโยชน"ท่ีอาจจะเสียไปหากเพิกเฉยหรือไม�ดําเนินการ 3) ข้ันการเป�ดเผยข-อมูล 
โดยองค"กรจะต-องเป�ดเผยข-อมูลท่ีถูกต-อง ไม�คลุมเครือ โปร�งใส และท่ัวถึง เพ่ือให-เกิดความม่ันใจใน
การได-รับข-อมูลอย�างเพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ" 4) ข้ันการมีส�วนร�วม คือ การเป�ดโอกาส
ให-ผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�มเข-ามามีส�วนร�วมในเรื่องท่ีส�งผลกระทบกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย โดยจัด
ให-มีช�องทางในการรับข-อเสนอแนะ ป8ญหา ข-อร-องเรียนจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย โดยจะต-องให-ความสําคัญ 
รวมท้ัง ยินดีรับฟ8งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียอย�างสร-างสรรค" เพ่ือให-ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวังและความต-องการของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�ม (บริษัทปูนซิเมนต"ไทย 
จํากัด (มหาชน), 2557: 42-43) 
  การวิจัยนี้ ผู-วิจัยได-กําหนดกระบวนการการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 
โดยแบ�งออกเป2น 3 ข้ันตอนท่ีสําคัญ ได-แก� 1) การวิเคราะห"และจําแนกผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 2) การ
ดําเนินการสร-างความสัมพันธ" และ 3) การประเมินผลการดําเนินการสร-างความสัมพันธ" 
  โดยการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียส�งผลต�อการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ให-ประสบความสําเร็จ เนื่องจากความรับผิดชอบต�อสังคมมีความหมาย
และขอบเขตท่ีกว-างมาก ดังนั้น องค"กรจึงต-องมีความเข-าใจเก่ียวกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ผ�าน
การดําเนินการตามกระบวนการการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย เพื่อให-สามารถ
ตอบสนองประเด็นต�าง ๆ ของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียผ�านการดําเนินการด-านความรับผิดชอบต�อสังคม
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เชิงกลยุทธ"ได-อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Lindgreen and Swaen, 2010; สถาบันธุรกิจเพ่ือ
สังคม, 2556: 55)  
  นอกจากนั้น ผู-วิจัยได-มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับผลกระทบของการสร-าง
ความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียที่มีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"มีข-อค-นพบ ดังนี้ 
Andriof and Waddock (2002) ศึกษาเก่ียวกับประเด็นการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 
พบว�า การดําเนินการด-านความรับผิดชอบต�อสังคมให-ประสบความสําเร็จ ผู-บริหารจะต-องสร-าง
ความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียผ�านการสนทนาท้ังแบบเป2นทางการและไม�เป2นทางการ รวมท้ัง 
การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียเพ่ือให-บรรลุเปvาหมายร�วมกัน และส�งเสริมให-ผู-มีส�วนได-
ส�วนเสียมีส�วนในการช�วยองค"กรเลือกกลยุทธ"ในการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม       

Gao and Zhang (2006) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 
การประเมินความรับผิดชอบต�อสังคม และผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน พบว�า การดําเนินการด-านการ
สร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียผ�านการสนทนา (Dialogue) สร-างให-เกิดความไว-วางใจ ความ
ผูกพัน และความร�วมมือระหว�างองค"กรกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ Fang, Huang and  Huang 
(2010) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างกลยุทธ"ความรับผิดชอบต�อสังคม ความสามารถในการ
ปรับตัว และผลการดําเนินงานขององค"กรชั้นนําในประเทศไต-หวัน พบว�า ความสามารถในการสร-าง
ความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียส�งผลต�อประสิทธิผลในการเลือกกลยุทธ"ด-านความรับผิดชอบต�อ
สังคม Rhodes et al. (2014) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย
กับการพัฒนาท่ียั่งยืน พบว�า การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียทําหน-าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�าน
ระหว�างป8จจัยเชิงสาเหตุ ได-แก� ความรับผิดชอบต�อสังคม ทุนทางสังคม และค�านิยมร�วม กับผลลัพธ" 
คือ การพัฒนาท่ียั่งยืน ส�วนการศึกษาของ ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก-ว (2556) พบว�า การมี
ส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร 
  จากการวิเคราะห"วรรณกรรมดังกล�าวข-างต-น พบว�า การศึกษาถึงความสัมพันธ"ระหว�าง
การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกับความรับผิดชอบต�อสังคมยังมีค�อนข-างน-อย ดังนั้น ข-อ
ค-นพบจาการศึกษานี้จะเป2นประโยชน"ต�อการส�งเสริมให-องค"กรหันมาให-ความสําคัญในเรื่องดังกล�าว 
อย�างไรก็ตามหากองค"กรมีความสัมพันธ"ท่ีดีกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ก็จะทําให-การบริหารงาน
ในด-านต�าง ๆ ประสบความสําเร็จได-ง�ายข้ึน รวมท้ัง การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น 
การมีความสัมพันธ"ท่ีดีกับชุมชนและสังคมก็จะได-รับการสนับสนุน รวมท้ัง เข-ามามีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร หรือการมีความสัมพันธ"ท่ีดีกับหน�วยงานภาครัฐ 
ก็จะได-รับการสนับในด-านต�าง ๆ สําหรับการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น การสนับสนุน
ในด-านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ" ความรู-และข-อมูลท่ีเป2นประโยชน"ต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบ
ต�อสังคม เป2นต-น ดังนั้น การจะสร-างความสัมพันธ"ท่ีดีระหว�างองค"กรกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ให-เกิดข้ึนได-นั้นองค"กรจะต-องดําเนินการผ�านกระบวนการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 
ประกอบด-วยข้ันตอนท่ีสําคัญ ได-แก� การวิเคราะห"และจําแนกผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย การดําเนินการสร-าง
ความสัมพันธ" และการประเมินผลการดําเนินการสร-างความสัมพันธ" จากความเชื่อมโยงดังกล�าวผู-วิจัย
จึงได-กําหนดเป2นสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 และสามารถแสดงความสัมพันธ"ได-ดังภาพท่ี 4 
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  สมมติฐานท่ี 3 การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียส�งผลกระทบทางตรงเชิง
บวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4  ผลกระทบของการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคม

เชิงกลยุทธ" 
 
  จากสมมติฐานท่ี 3 อาจกล�าวได-ว�าการสร-างความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียส�งผลต�อ
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ขององค"กร ดังนั้น จึงนําไปสู�การทดสอบผลกระทบของการสร-าง
ความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"  

4. ผลกระทบของความพร�อมของทรัพยากรองค#กรท่ีมีต>อความรับผิดชอบต>อสังคม
เชิงกลยุทธ# 
  ความพร-อมของทรัพยากรองค"กร (Organizational Resources Readiness) หมายถึง 
ความพร-อมของทรัพยากรภายในองค"กรสําหรับการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม 
ประกอบด-วย ทรัพยากรท่ีจับต-องได- และทรัพยากรท่ีจับต-องไม�ได- (Waddock and Graves, 1997; 
Law, 2010; สุดารัตน" แผลวมัจฉะ และจําลอง โพธิ์บุญ, 2553) 
  โดยท่ัวไปทรัพยากรขององค"กร แบ�งออกเป2น 2 ประเภทหลัก ได-แก� ทรัพยากรท่ีจับ
ต-องได- (Tangible Resource) คือ สินทรัพย"ท่ีสามารถมองเห็นและนับจํานวนได-อย�างชัดเจน เช�น 
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resource) 
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Technology Resource) และทรัพยากรท่ีจับต-องไม�ได- (Intangible 
Resource) เป2นสินทรัพย"ภายในขององค"กรท่ีเกิดจากการสั่งสมมาเป2นระยะเวลานาน เช�น ทรัพยากร
มนุษย" (Human Resource) ทรัพยากรด-านนวัตกรรม (Innovation Resource) ทรัพยากรด-าน
ชื่อเสียงขององค"กร (Reputational Resource) เป2นต-น (Barney, 1991; Hall, 1992; Hitt, Ireland 
and Hoskisson, 2005)  

H3 
 

การสร-างความสัมพันธ"กับผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสีย 

(Stakeholders Engagement) 

การพัฒนา
เศรษฐกิจของ

องค"กร 

การเสริมสร-าง
ความเข-มแข็ง

ทางสังคม 

การเป2นมิตร
กับ

สิ่งแวดล-อม 

การวิเคราะห"
และจําแนกผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสีย 

การดําเนินการ
สร-าง

ความสัมพันธ" 

การประเมินผล
การดําเนินการ

สร-างความสัมพันธ" 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"  

(Strategic CSR) 
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  การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมให-ประสบความสําเร็จได-นั้นต-องข้ึนอยู�กับ
ความพร-อมของทรัพยากรด-านต�าง ๆ ขององค"กร เช�น ทรัพยากรทางการเงินหรืองบประมาณของ
องค"กรถือเป2นทรัพยากรภายในองค"กรท่ีสําคัญท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"ขององค"กร (Zadek, Pruzan and Evans, 1997; Waddock and Graves, 1997) 
ส�วนทรัพยากรมนุษย" คือ การมีบุคลากรท่ีมีความรู- ความสามารถ และประสบการณ"เก่ียวกับการ
ดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม จากการศึกษา พบว�า การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย"ถือเป2น
อุปสรรคในการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรอีกด-วย (Welford and Frost, 
2006) นอกจากนั้น ยังข้ึนอยู�กับทรัพยากรอ่ืน ๆ เช�น ด-านเวลา ด-านข-อมูลข�าวสาร ด-านสถานท่ีและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ เป2นต-น 
  นอกจากนั้น ผู-วิจัยได-ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับผลกระทบของความพร-อมของ
ทรัพยากรองค"กรท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" มีข-อค-นพบ ดังนี้ Law (2010) ศึกษา
ป8จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการจัดการด-านการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค"กรด-านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง 
ในประเทศไต-หวัน พบว�า ป8จจัยด-านความพร-อมของทรัพยากรองค"กรส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน
ด-านการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค"กร เช�น การสนับสนุนด-านเงินทุนอย�างเพียงพอจากองค"กร การมี
บุคลากรท่ีมีความรู- ความสามารถ และประสบการณ" เป2นต-น การศึกษาของ Shah (2011) ศึกษา
ป8จจัยด-านกลยุทธ"ขององค"กรท่ีมีผลกระทบต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร
ธุรกิจโรงแรมในคาบสมุทรแคริบเบียน พบว�า ฐานะทางการเงินขององค"กรเป2นตัวแทรกท่ีส�งผลกระทบ
ต�อความสัมพันธ"ระหว�างป8จจัยเชิงสาเหตุ เช�น นโยบายด-านสิ่งแวดล-อม กับความรับผิดชอบต�อสังคม
ด-านสิ่งแวดล-อมขององค"กรธุรกิจโรงแรม Santos (2011) ศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม ในด-านกลยุทธ" การปฏิบัติ ป8จจัยสนับสนุน และอุปสรรค พบว�า ป8จจัย
ภายในซ่ึงถือเป2นทรัพยากรขององค"กรท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม 
ได-แก� ความพร-อมด-านการเงิน ด-านเวลา ด-านความรู- และด-านข-อมูลข�าวสาร การศึกษาของ สุดารัตน" 
แผลวมัจฉะ และจําลอง โพธิ์บุญ (2553) พบว�า มีป8จจัยนําเข-าซ่ึงถือเป2นทรัพยากรขององค"กรท่ีส�งผล
ต�อการดําเนินการด-านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น ทรัพยากรบุคคล คือ การมีบุคลากรท่ีมีความรู- 
ความสามารถ มีทักษะในงานและในด-านการสื่อสาร และมีจํานวนเพียงพอ ทรัพยากรเงินทุนและ
งบประมาณ คือ ความเพียงพอเหมาะสมของเงินทุนและงบประมาณท่ีใช-ในการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคม ทรัพยากรด-านเวลา คือองค"กรมีทรัพยากรเวลาท่ีใช-ในการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมในส�วนท่ีอยู�ในเนื้องาน และนอกเนื้องานอย�างเพียงพอเหมาะสม ส�งผลให-สามารถ
ดําเนินงานได-อย�างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรข-อมูลข�าวสาร คือ องค"กรได-รับข-อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างเพียงพอและได-รับในเวลาอันรวดเร็ว ทันต�อเหตุการณ"และ
สามารถนําข-อมูลข�าวสารที่ได-รับมาวิเคราะห" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด-านความ
รับผิดชอบต�อสังคมได-เป2นอย�างดี ทรัพยากรด-านวัสดุ อุปกรณ" สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
คือ องค"กรมีความพร-อมด-านสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ในการดําเนินงานหรือจัด
กิจกรรมด-านความรับผิดชอบต�อสังคม ส�วน สานิตย" หนูนิล และประสพชัย พสุนนนท" (2557) ศึกษา
ป8จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมสนับสนุนการเป2นโรงแรมท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม: กรณีศึกษา โรงแรม
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ดุสิต ปริ๊สเซส ศรีนครินทร" พบว�า ป8จจัยด-านความรู-ความเข-าใจ และการได-รับรู-ข-อมูลข�าวสาร มี
อิทธิพลทางบวกต�อพฤติกรรมท่ีสนับสนุนการเป2นโรงแรมท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม 
  จากการวิเคราะห"วรรณกรรมดังกล�าวข-างต-นแสดงให-เห็นถึงผลกระทบของความพร-อม
ของทรัพยากรองค"กรท่ีมีต�อการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคม เนื่องจากการดําเนินงานใน
ด-านต�าง ๆ รวมท้ัง การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรให-ประสบความสําเร็จได-
นั้นต-องอาศัยทรัพยากรต�าง ๆ ท้ังทรัพยากรท่ีจับต-องได- เช�น เงินทุน สถานท่ี วัสดุอุปกรณ" รวมท้ัง สิ่ง
อํานวยความสะดวกต�าง ๆ และทรัพยากรท่ีจับต-องไม�ได- เช�น ความรู- ความสามารถของบุคลากรใน
ด-านความรับผิดชอบต�อสังคม เวลา และข-อมูลข�าวสาร หากองค"กรมีความสมบูรณ"พร-อมของ
ทรัพยากรดังกล�าวก็จะสนับสนุนให-การดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมประสบความสําเร็จได-
ดียิ่งข้ึน จากความเชื่อมโยงดังกล�าวผู-วิจัยจึงได-กําหนดเป2นสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 และสามารถแสดง
ความสัมพันธ"ได-ดังภาพท่ี 5 
  สมมติฐานท่ี 4 ความพร-อมของทรัพยากรองค"กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ผลกระทบของความพร-อมของทรัพยากรองค"กรท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
 
  จากสมมติฐานท่ี 4 อาจกล�าวได-ว�าความพร-อมของทรัพยากรองค"กรส�งผลต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ดังนั้น จึงนําไปสู�การทดสอบผลกระทบของความพร-อมของทรัพยากร
องค"กรท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"  
 
 
 

 

H4 
 

ความพร-อมของทรัพยากร
องค"กร (Organizational 
Resources Readiness) 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"  

(Strategic CSR) 

การพัฒนา
เศรษฐกิจของ

องค"กร 
 

การเสริมสร-าง
ความเข-มแข็ง

ทางสังคม 

การเป2น
มิตรกับ

ส่ิงแวดล-อม 

ทรัพยากรท่ี
จับต-องได- 

ทรัพยากรท่ี
จับต-อง
ไม�ได- 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับผลลัพธ#ของความรับผิดชอบต>อสังคมเชิงกลยุทธ# 
 การวิจัยนี้ ผู-วิจัยได-ศึกษาถึงผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อ

ชื่อเสียงขององค"กร และต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ผู-วิจัยได-วิเคราะห"วรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องเพ่ือ
อธิบายความสัมพันธ"ของตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

1. ผลกระทบของความรับผิดชอบต>อสังคมเชิงกลยุทธ#ท่ีมีต>อช่ือเสียงขององค#กร 
  ชื่อเสียงขององค"กร (Corporate Reputation) หมายถึง ผลรวมของการรับรู-ต�อคุณค�า
ขององค"กรท่ีเกิดจากการสั่งสมมาเป2นระยะเวลานานตามมุมมองของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ประกอบด-วย ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ-าของและผู-ถือหุ-น ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค-า และ
ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม (Fombrun, 1996; Fombrun and van Riel, 1997; Dowling, 
2001; Meffert and Bierwirth, 2002; Argenti and Druckernmiller, 2004; Barnett, Jermier 
and Laffery, 2006; พรทิพย" พิมลสินธุ", 2552) 
   Fombrun and van Riel (1997) กล�าวว�า ชื่อเสียงขององค"กรสามารถพิจารณาได-ถึง 
6 มิติ ได-แก� 1) ชื่อเสียงด-านเศรษฐศาสตร" คือ สัญญาณท่ีองค"กรใช-แสดงให-เห็นถึงจุดแข็ง และสร-าง
ความได-เปรียบทางการแข�งขันขององค"กร 2) ชื่อเสียงด-านกลยุทธ" คือ ชื่อเสียงท่ีเกิดจากการบริหาร
จัดการทรัพยากร รวมท้ัง ผลงานท่ีผ�านมาในอดีตขององค"กร 3) ชื่อเสียงด-านสังคมวิทยา คือ การรับรู-
ของสังคมท่ีมีต�อองค"กร 4) ชื่อเสียงด-านการบริหารองค"กร คือ ความรู-สึกของพนักงาน และผู-มีส�วนได-
ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ท่ีมีต�อองค"กร 5) ชื่อเสียงด-านการตลาด คือ การสร-างความสัมพันธ"กับความรู-สึก 
และการรับรู-ของลูกค-าท่ีมีต�อองค"กรหรือต�อสินค-า และ 6) ชื่อเสียงด-านการบัญชี คือ สินทรัพย"ท่ีจับ
ต-องได- โดยสามารถวัดคุณค�าความแตกต�างระหว�างคุณค�าทางบัญชีและคุณค�าทางการตลาดได- 
  การจะสร-างชื่อเสียงให-เกิดข้ึนได-นั้น องค"กรจะต-องเข-าใจถึงความหวังของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข-อง ซ่ึงแต�ละกลุ�มมีการรับรู-ต�อคุณค�าที่ใช-ในการพิจารณาชื่อเสียงขององค"กร
แตกต�างกัน (Dowling, 1998; Helm, 2007) เช�น Meffert and Bierwirth (2002) ระบุถึงการรับรู-
เก่ียวกับคุณค�าขององค"กรที่ใช-พิจารณาชื่อเสียงขององค"กรจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�ม ดังนี้ 
1) ลูกค-า ให-ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ"และการบริการ (Product and Service Quality) 
2) นักลงทุน ให-ความสําคัญกับผลการดําเนินงานทางด-านการเงิน (Financial Performance)  
3) พนักงาน ให-ความสําคัญกับสภาพแวดล-อมในการทํางานโดยรวม (Workplace Environment) 
และ 4) สังคม ให-ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร (Social Responsibility) โดย
มุมมองเก่ียวกับชื่อเสียงขององค"กรจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�มดังกล�าวรวมกันกลายเป2นชื่อเสียง
ในภาพรวมขององค"กร (General Reputation) สอดคล-องกับ Fombrun (1996) อธิบายถึงความ
คาดหวังของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย โดยแบ�งออกเป2น 4 กลุ�มหลัก ได-แก� 1) ลูกค-า เป2นกลุ�มท่ีคาดหวัง
ความไว-วางใจ (Reliability) ในสินค-าและบริการขององค"กร โดยสินค-าและบริการจะต-องมีคุณภาพดี
และเชื่อถือได-มากกว�าสินค-าและบริการขององค"กรคู�แข�งท่ีอยู�ในระดับราคาเดียวกัน ซ่ึงลูกค-าถือเป2น
กลุ�มท่ีมีความสําคัญต�อองค"กร เนื่องจากเป2นกลุ�มท่ีส�งผลต�อยอดขายและรายได-ขององค"กร 2) นักลงทุน
และผู-ส�งมอบวัตถุดิบ กลุ�มนี้คาดหวังความน�าเชื่อถือ (Credibility) ทางด-านการเงินจากองค"กร ผ�าน
การสื่อสารในรูปแบบต�าง ๆ เช�น เป2นข�าวแจก รายงานประจําป^ เป2นต-น อันแสดงให-เห็นถึง
ความมั่นใจได-ว�าองค"กรมีความมั่นคงทางการเงิน 3) พนักงาน คาดหวังในเรื่องความเชื่อมั่น 
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(Trustworthiness) จากองค"กร โดยการได-รับการปฏิบัติอย�างมีเกียรติ ยุติธรรม มีความเคารพซ่ึงกันและกัน 
และมีสิทธิมีเสียงในฐานะพลเมืองของสังคม 4) ชุมชน คาดหวังด-านความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ในฐานะท่ีองค"กรเป2นส�วนหนึ่งของสังคม และสิ่งแวดล-อม ดังนั้น การดําเนินงานขององค"กรจะต-อง
ควบคู�กับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม รวมท้ัง การใส�ใจใน
เรื่องสิ่งแวดล-อม เพ่ือให-ได-รับการยอมรับจากคนในชุมชนว�าองค"กรถือเป2นพลเมืองท่ีดี ส�วน Martín 
de Castro, Navas López and Sáez (2006) ศึกษาการแบ�งองค"ประกอบของชื่อเสียงขององค"กร 
พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรสามารถแบ�งออกเป2น 8 มิติหลัก ได-แก� 1) ด-านคุณภาพในการบริหารงาน 
(Managerial Quality) 2) ด-านความเข-มแข็งทางการเงิน (Financial Strength) 3) ด-านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ"และการบริการ (Product and Service Quality) 4) ด-านนวัตกรรม (Innovation) 
5) ด-านประสิทธิภาพในการใช-สินทรัพย"ขององค"กร (Use of Corporate Assets/Efficiency) 6) ด-าน
ความสามารถในการได-มา พัฒนา และรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Capability to Gather, Develop 
and Retain Talented People) 7) ด-านความรับผิดชอบต�อชุมชน (Social Responsibility among 
the Community) และ 8) ด-านมูลค�าระยะยาวจากการลงทุน (Value of Long Term Investments)     
  ดังนั้น ในการประเมินชื่อเสียงขององค"กรจะต-องพิจาณาถึงการรับรู-ต�อคุณค�าของ
องค"กรจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสียหลายกลุ�ม เนื่องจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�มมีจุดเน-นในการรับรู-ต�อ
คุณค�าท่ีนํามาใช-พิจารณาชื่อเสียงขององค"กรท่ีแตกต�างกัน การวิจัยนี้ประเมินชื่อเสียงขององค"กรจาก
การรับรู-คุณค�าขององค"กรในด-านต�าง ๆ จากผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 4 กลุ�ม ได-แก� 1) เจ-าของและผู-ถือหุ-น 
2) พนักงาน 3) ลูกค-า และ 4) ชุมชนและสังคม ซ่ึงการประเมินการรับรู-ต�อคุณค�าขององค"กรจากผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสียแต�ละกลุ�มดังกล�าวจึงกําหนดเป2นชื่อเสียงโดยรวมขององค"กร 
  ป8จจุบันองค"กรธุรกิจได-ใช-ความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นกลยุทธ"ในการสร-างชื่อเสียง
ให-กับองค"กร โดยสร-างคุณค�าให-เกิดการรับรู-ต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น ต�อลูกค-า ต�อพนักงาน 
ต�อนักลงทุน ต�อสังคม ต�อสื่อมวลชน เป2นต-น (Jones, 2005; Garberg and Fombrun, 2006) 
นอกจากนั้น พรทิพย" พิมลสินธุ" (2552: 18) อธิบายถึงป8จจัยต�าง ๆ ท่ีก�อให-เกิดชื่อเสียงขององค"กร 
เช�น การสร-างความสัมพันธ"ท่ีดีกับสาธารณชน คือ การสร-างความสัมพันธ"ท่ีดีกับกลุ�มเปvาหมายต�าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอกองค"กร เป2นองค"กรท่ีมีสินค-าและบริการท่ีดี คือ สินค-าต-องมีคุณภาพ บริการ
ต-องมีความประทับใจ เป2นองค"กรท่ีมีระบบเรื่องความปลอดภัย พนักงานทํางานด-วยความสุข มีระบบ
ปvองกันภัยหรือเป2นองค"กรท่ีไม�ทําลายสิ่งแวดล-อม เป2นองค"กรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช-ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดผลิตสินค-าหรือบริการท่ีมีประสิทธิภาพให-แก�สังคม เป2นองค"กร
ท่ีทําประโยชน"แก�เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม รวมท้ัง เป2นองค"กรท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม คือ 
การดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงการสนับสนุนช�วยเหลือ หรือเป2นสมาชิกท่ีดีของสังคม เป2นต-น สอดคล-อง
กับ Miles and Covin (2000) อธิบายว�าหากองค"กรผลิตสินค-า และบริการท่ีมีคุณภาพสูง ดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล-อม มุ�งตอบสนองต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ จะสามารถสร-าง
ชื่อเสียง และความได-เปรียบทางการแข�งขันให-กับองค"กร ดังนั้น องค"กรจึงควรกําหนดให-ประเด็นด-าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมเป2นกลยุทธ"หนึ่งในการสร-างและรักษาชื่อเสียงขององค"กร (McWilliams, 
Siegel and Wright, 2006) 
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  นอกจากนั้น ผู-วิจัยได-ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับผลกระทบของความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อชื่อเสียงขององค"กร พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบต�อ
ชื่อเสียงขององค"กรในมิติต�าง ๆ  ดังนี้ 
  Brammer and Millington (2005) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างชื่อเสียงขององค"กร
กับการปฏิบัติด-านการกุศล (Philanthropy) ขององค"กรขนาดใหญ�ในประเทศอังกฤษ พบว�า 
การปฏิบัติด-านการกุศลขององค"กรส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กร คือ ยิ่งองค"กรลงทุนกับ
การปฏิบัติด-านการกุศลมากข้ึน ก็จะยิ่งส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กร  
  Galbreath (2010) ศึกษาผลลัพธ"จากการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมของ
องค"กรในประเทศออสเตรเลีย พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงของ
องค"กร  
  Lai et al. (2010) ศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อผลด-าน
ตราสินค-า พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กรท้ังทางตรงและ
ทางอ-อม 
  Gholami (2011) ศึกษารูปแบบการสร-างคุณค�าผ�านความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า 
การดําเนินการด-านความรับผิดชอบต�อสังคมในลักษณะต�าง ๆ เช�น การดําเนินการเชิงกลยุทธ" 
การดําเนินธุรกิจท่ีมีความถูกต-องเหมาะสม การให-ความสําคัญกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ สามารถ
สร-างให-เกิดคุณค�ากับองค"กร คือ เกิดภาพลักษณ"ท่ีดีท้ังต�อสังคมภายในและภายนอกองค"กร 
  Hsu (2012) ศึกษาผลกระทบของการประชาสัมพันธ"ด-านความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมี
ต�อชื่อเสียงขององค"กรและคุณค�าของตราสินค-าของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไต-หวัน พบว�า ความ
รับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กร  
  Arshad, Othman and Othman (2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างความรับผิดชอบ
ต�อสังคมตามหลักศาสนาอิสลามกับชื่อเสียง และผลการดําเนินงานขององค"กร พบว�า การเป�ดเผย
ข-อมูลด-านความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กร 
  Tang, Lai and Cheng (2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการจัดการด-านสิ่งแวดล-อมกับ
ผลการดําเนินงานทางด-านเศรษฐกิจขององค"กรผ�านชื่อเสียงขององค"กรและความพึงพอใจของลูกค-า 
พบว�า การจัดการด-านสิ่งแวดล-อมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงด-านการมิตรกับสิ่งแวดล-อม 
(Green Reputation) รวมท้ัง ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงโดยรวมขององค"กร (Overall Corporate 
Reputation)  
  Taghian, D’Souza and Polonsky (2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ชื่อเสียงขององค"กร และผลการดําเนินงานขององค"กร พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมมี
ความสัมพันธ"เชิงบวกต�อผลการดําเนินงานขององค"กรด-านส�วนแบ�งการตลาด (Market Share) 
แต�ไม�มีความสัมพันธ"กับผลการดําเนินงานด-านความสามารถในการทํากําไร (Profitability)  
  Du, Swaen and Sen (2013) ศึกษารูปแบบภาวะผู-นําท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานด-าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า การดําเนินการด-านความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อ
ผลการดําเนินงานขององค"กรในด-านความสัมพันธ"กับสภาพแวดล-อม ด-านความสัมพันธ"กับผู-มีส�วนได-
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ส�วนเสีย ด-านภาพลักษณ"/ชื่อเสียงขององค"กร และด-านการได-รับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและ
ในระดับสากล 
  El-Garaihy, Mobarak and Albahussain (2014) ทดสอบผลกระทบของความ
รับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อความได-เปรียบทางการแข�งขันโดยมีชื่อเสียงขององค"กร และความพึงพอใจ
ของลูกค-าทําหน-าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�าน พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบต�อชื่อเสียงของ
องค"กรท้ังทางตรงและทางอ-อม 
  Khojastehpour and Johns (2014) ศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคม
ด-านสิ่งแวดล-อมท่ีมีต�อภาพลักษณ"/ชื่อเสียงขององค"กร และต�อผลการดําเนินงานขององค"กร พบว�า 
ความรับผิดชอบต�อสังคมด-านสิ่งแวดล-อม ประกอบด-วย การรับผิดชอบต�อการเปลี่ยนแปลงชั้น
บรรยากาศ (Climate Responsibility) และการใช-ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ-มค�า (Natural 
Resource Utilization) พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมด-านสิ่งแวดล-อมดังกล�าวส�งผลกระทบเชิง
บวกต�อภาพลักษณ"/ชื่อเสียงขององค"กร 
  Odriozola, Martín and Luna (2015) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างความรับผิดชอบ
ต�อสังคมด-านแรงงานกับชื่อเสียงขององค"กร พบว�า การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างมีความรับผิดชอบ เช�น 
การเป�ดเผยข-อมูลอย�างโปร�งใส การจัดการด-านแรงงานสัมพันธ" การดูแลด-านสุขภาพและความ
ปลอดภัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" เป2นต-น ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กร 
  Pérez (2015) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อ
สังคมกับชื่อเสียงขององค"กร โดยการสังเคราะห"วรรณกรรม พบว�า ผลการศึกษาเชิงประจักษ"แสดงให-
เห็นถึงความสัมพันธ"เชิงบวกระหว�างการเป�ดเผยข-อมูลด-านความรับผิดชอบต�อสังคมให-กับผู-มี
ส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ กับชื่อเสียงขององค"กร 
  ส�วน ปาณัท เงาฉาย และรุ�งนภา พิตรปรีชา (2555) ศึกษาป8จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความมี
ชื่อเสียงของเอสซีจีตามความคาดหวังของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย พบว�า ป8จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อชื่อเสียง
ขององค"กร ประกอบด-วย ป8จจัยด-านสินค-าและการบริการท่ีมีคุณสมบัติต�าง ๆ เช�น มีคุณภาพดี มีการ
บริการดี น�าประทับใจ เป2นต-น  ป8จจัยด-านการกํากับดูแล เช�น การดําเนินธุรกิจอย�างเป2นธรรมกับ  
ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข-อง การดําเนินธุรกิจด-วยความโปร�งใสตรวจสอบได- การมีจริยธรรมและความซ่ือสัตย"
ในการดําเนินธุรกิจ เป2นต-น และป8จจัยด-านการเป2นพลเมืองดี เช�น มีความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล-อม 
สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ของสังคม มีความรับผิดชอบต�อชุมชนและช�วยเหลือกิจกรรมชุมชนในด-านต�างๆ 
เป2นต-น 
  จากการวิเคราะห"วรรณกรรมดังกล�าวข-างต-นแสดงให-เห็นถึงผลกระทบของความ
รับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อชื่อเสียงขององค"กร โดยชื่อเสียงขององค"กรถือเป2นสินทรัพย"ที่จับต-องท่ีมี
ความสําคัญต�อองค"กร เนื่องจากชื่อเสียงองค"กรเกิดจากการรับรู-ต�อคุณค�าขององค"กรในด-านต�าง ๆ 
ตามมุมมองของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย ดังนั้น องค"กรจึงพยายามสร-างคุณค�าท่ีมีต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ให-เกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซึ่งการดําเนินงานด-านความรับผิดชอบต�อสังคมถือเป2นกลยุทธ"หนึ่งในการ
สร-างคุณค�าขององค"กรให-เกิดข้ึนกับผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น ทําให-ได-รับความเชื่อถือจาก     
ผู-ถือหุ-นหรือเจ-าของในด-านความมีเสถียรภาพทางการเงิน ด-านผลการดําเนินงาน เป2นต-น ความ
รับผิดชอบต�อสังคมสร-างให-พนักงานเกิดความเชื่อม่ันต�อองค"กรในด-านการบริหารงาน ด-านความม่ันคง
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ขององค"กร ด-านการปฏิบัติท่ีเป2นธรรมต�อพนักงาน เป2นต-น สร-างให-เกิดความไว-วางใจของลูกค-าต�อ
องค"กรในด-านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ" และการบริการ ด-านการดําเนินงานที่เป2นมิตรกับ
สิ่งแวดล-อม เป2นต-น นอกจากนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมยังสร-างให-เกิดการยอมรับจากชุมชนและ
สังคมในด-านความรับผิดชอบต�อสังคม ด-านการเป2นธุรกิจท่ีดีของสังคม เป2นต-น จากความเชื่อมโยง
ดังกล�าวผู-วิจัยจึงได-กําหนดเป2นสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 และสามารถแสดงความสัมพันธ"ได-ดังภาพท่ี 6  
  สมมติฐานท่ี 5 ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ชื่อเสียงขององค"กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อชื่อเสียงขององค"กร 
 
  จากสมมติฐานท่ี 5 อาจกล�าวได-ว�าความรับผิดชอบต�อสังคมสามารถสร-างให-เกิดชื่อเสียง
ขององค"กร ดังนั้น จึงนําไปสู�การทดสอบผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อ
ชื่อเสียงขององค"กร 

2. ผลกระทบของความรับผิดชอบต>อสังคมเชิงกลยุทธ#ท่ีมีต>อผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน 
  ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน (Sustainable Performance) หมายถึง ผลลัพธ"เชิงบูรณาการ 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานในด-านต�าง ๆ ขององค"กรอันจะนําไปสู�การเติบโตอย�างต�อเนื่อง สมดุล และ
ยั่งยืน ประกอบด-วย 3 ด-าน ได-แก� ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสังคม และผลทางสิ่งแวดล-อม (Elkington, 
1998; Newport, Chesnes and Lidner 2003; Gray and Milne, 2007; Elkington, 2007; 
Carleton, 2009; GRI, 2009; Goel, 2010; Cvelbar and Dwyer, 2013; Pluemworasawat and 
Chotiyaputta, 2015) 
  โดยผลการดําเนินงานขององค"กรเป2นไปตามเปvาหมายท่ีองค"กรกําหนดไว-หรือจะมีความ
ยั่งยืนหรือไม�นั้นข้ึนอยู�กับป8จจัยต�าง ๆ มากมายท่ีเก่ียวข-อง เช�น ป8จจัยด-านสภาพแวดล-อมทางการ
แข�งขันขององค"กร ป8จจัยด-านทรัพยากรองค"กร ป8จจัยด-านความสามารถในการจัดการ เป2นต-น 

 

H5 
 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"  

(Strategic CSR) 

ช่ือเสียงขององค"กร 
(Corporate 
Reputation) 

ช่ือเสียงทีม่ี
ต�อเจ-าของ
และผู-ถอืหุ-น 

ช่ือเสียงทีม่ี
ต�อพนกังาน 

ช่ือเสียงทีม่ีต�อ
ลูกค-า 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ขององค"กร 

การเสริมสร-าง
ความเข-มแข็ง

ทางสังคม 

การเป2นมิตร
กับ

สิ่งแวดล-อม 

ช่ือเสียงทีม่ี
ต�อชุมชน
และสังคม 
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ป8จจุบันองค"กรต�าง ๆ ได-นําความรับผิดชอบต�อสังคมมาเป2นกลยุทธ"หนึ่งในการสร-างผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืนให-กับองค"กร โดยมีการการบูรณาการกันท้ังความต-องการขององค"กรกับประโยชน"ท่ีเกิดข้ึนกับ
สังคม และสิ่งแวดล-อม (Hutton et al., 2007; Law, 2010) ดังท่ีได-กล�าวไปแล-วว�าความรับผิดชอบ
ต�อสังคมจะส�งผลกระทบต�อชื่อเสียงขององค"กร กล�าวคือ เม่ือคนรับรู-เก่ียวกับชื่อเสียงในด-านบวกของ
องค"กรจากการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบต�อสังคมจะช�วยสร-างโอกาสในด-านต�าง ๆ เช�น สามารถดึงดูด
ความสนใจ และสร-างความเชื่อม่ันต�อผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น ลูกค-า พนักงาน นักลงทุน 
ชุมชน และสังคม เป2นต-น และผลของการมีชื่อเสียงขององค"กรดังกล�าวจะส�งผลต�อผลการดําเนินงาน
ขององค"กรในด-านต�างๆ (Jones, 1995; Clarkson, 1995; Dowling, 2001; Brammer and 
Pavelin, 2006)  
  นอกจากนั้น ผู-วิจัยได-ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับผลกระทบของความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบต�อ
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนในมิติต�าง ๆ  โดยมีชื่อเสียงขององค"กรทําหน-าที่เป2นตัวแปรส�งผ�าน ดังนี้ 
การศึกษาของ Eltantawy, Fox and Giunipero (2009) พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมด-าน
จริยธรรมในการจัดการห�วงโซ�อุปทานไม�ส�งผลกระทบทางตรงต�อผลการดําเนินงานขององค"กร 
แต�ส�งผลกระทบทางอ-อมโดยมีชื่อเสียงขององค"กรทําหน-าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�าน การศึกษาของ Galbreath 
and Shum (2012) พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรทําหน-าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�านระหว�างความรับผิดชอบ
ต�อสังคมกับผลการดําเนินงานทางการเงินขององค"กร ส�วน Saeidi et al. (2014) ศึกษาผลกระทบ
ของความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อผลการดําเนินงานทางด-านการเงินขององค"กร โดยมีความได-เปรียบ
ทางการแข�งขัน ชื่อเสียงขององค"กร และความพึงพอใจของลูกค-าเป2นตัวแปรส�งผ�าน พบว�า ความ
รับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบทางตรง และส�งผลกระทบทางอ-อมต�อผลการดําเนินงานทางด-าน
การเงินขององค"กรโดยมีชื่อเสียงขององค"กร และความได-เปรียบทางการแข�งขันทําหน-าท่ีเป2นตัวแปร
ส�งผ�าน 
  จากการวิเคราะห"วรรณกรรมดังกล�าวข-างต-นแสดงให-เห็นถึงผลกระทบของความ
รับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อผลการดําเนินงานขององค"กรโดยมีชื่อเสียงขององค"กรทําหน-าท่ีเป2นตัวแปร
ส�งผ�าน (Mediator) ดังท่ีกล�าวไปแล-วว�าความรับผิดชอบต�อสังคมจะสร-างให-เกิดชื่อเสียงขององค"กร
และชื่อเสียงขององค"กรดังกล�าวจะส�งผลต�อผลการดําเนินงานองค"กรต�อไป การท่ีองค"กรมีชื่อเสียงท่ีดี 
หมายถึง องค"กรมีคุณค�าในมุมมองของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ และเม่ือผู-มีส�วนได-ส�วนเสียรับรู-
ในคุณค�าขององค"กรก็จะให-การสนับสนุนองค"กรในด-านต�าง ๆ ซ่ึงจะส�งผลต�อผลการดําเนินงานของ
องค"กรต�อไป เช�น ผู-ถือหุ-นรับรู-คุณค�าขององค"กรในด-านความมีเสถียรภาพทางการเงิน หรือการมี
ผลการดําเดินงานท่ีดีก็มีแนวโน-มท่ีจะร�วมลงทุนในองค"กรดังกล�าว ซ่ึงจะส�งผลเชิงบวกต�อมูลค�าหุ-นของ
องค"กร หากลูกค-ารับรู-คุณค�าขององค"กรในด-านการดําเนินงานที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดล-อม หรือการ
คํานึงถึงความปลอดภัยในด-านผลิตภัณฑ" และการบริการ ก็มีแนวโน-มท่ีจะกลับมาใช-บริการซํ้า ซ่ึงจะ
ส�งผลต�อยอดขาย ส�วนแบ�งการตลาด และผลกําไรขององค"กร หรือกรณีท่ีพนักงานรับรู-คุณค�าของ
องค"กรในด-านการบริหารท่ีเป2นธรรม ก็จะส�งผลต�อความผูกพันต�อองค"กร เป2นต-น จากความเชื่อมโยง
ดังกล�าวผู-วิจัยจึงได-กําหนดเป2นสมมติฐานการวิจัยท่ี 6 และสามารถแสดงความสัมพันธ"ได-ดังภาพท่ี 7  
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  สมมติฐานท่ี 6 ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลกระทบทางอ-อมเชิงบวกต�อ
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
 
  จากสมมติฐานท่ี 6 อาจกล�าวได-ว�าความรับผิดชอบต�อสังคมสามารถส�งผลกระทบ
ทางอ-อมต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ดังนั้น จึงนําไปสู�การทดสอบผลกระทบของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนโดยมีชื่อเสียงขององค"กรทําหน-าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�าน 
(Mediator)  

3. ผลกระทบของช่ือเสียงขององค#กรท่ีมีต>อผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน 
  ชื่อเสียงขององค"กรนอกจากจะทําหน-าท่ีเป2นตัวแปรส�งผ�านระหว�างความรับผิดชอบต�อ
สังคมกับผลการดําเนินงานขององค"กรแล-ว จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-อง พบว�า ชื่อเสียงของ
องค"กรถือเป2นตัวแปรหลักท่ีมีผลกระทบต�อผลการดําเนินงานขององค"กร โดยชื่อเสียงขององค"กรถือ

 

H6 

ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"  

(Strategic CSR) 

ช่ือเสียงขององค"กร 
(Corporate 
Reputation) 

ช่ือสียงท่ีมีต�อ
เจ-าของและผู-

ถือหุ-น 

ช่ือสียงท่ีมี
ต�อพนักงาน 

ช่ือสียงท่ีมี
ต�อลูกค-า 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ขององค"กร 

การ
เสริมสร-าง

ความเข-มแขง็
ทางสังคม 

การเป2น
มิตรกับ

ส่ิงแวดล-อม 

ช่ือสียงท่ีมี
ต�อชุมชน
และสังคม 

ผลการดําเนินงานท่ี
ยั่งยืน (Sustainable 

Performance) 

ผลทางเศรษฐกิจ 

ผลทางสังคม 

ผลทางส่ิงแวดล-อม 
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เป2นสินทรัพย"ท่ีจับต-องไม�ได- (Intangible Assets) ท่ีเป2นป8จจัยผลักดันสําคัญท่ีให-ทําองค"กรเกิดความ
ได-เปรียบทางการแข�งขัน และเกิดความยั่งยืน (Barney, 1991; Mile and Covin, 2000; Schwaiger, 
2004) รวมทั้ง ส�งผลต�อผลการดําเนินงานขององค"กรในด-านต�าง ๆ  เช�น เพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการตลาด สร-างความผูกพันระหว�างลูกค-ากับองค"กร ทําให-ลูกค-ามีความยินดีท่ีจะซ้ือสินค-าหรือ
บริการในราคาท่ีสูงข้ึน ทําให-พนักงานเกิดความผูกพันต�อองค"กร เป2นต-น (Roberts and Dowling, 
2002) สอดคล-องกับการทบทวนวรรณกรรมท่ี พบว�า ลูกค-ายินดีท่ีจะซ้ือสินค-าหรือบริการท่ีมีราคา
สูงข้ึนจากองค"กรท่ีมีชื่อเสียง หรือกรณีท่ีสินค-าหรือบริการมีคุณภาพและราคาใกล-เคียงกันลูกค-าจะ
ตัดสินใจซื้อสินค-าหรือบริการจากองค"กรที่มีชื่อเสียงท่ีดี   หรือในกรณีท่ีเกิดความขัดแย-งทางธุรกิจ
เกิดข้ึนองค"กรท่ีมีชื่อเสียงจะได-รับการสนับสนุนจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ มากกว�าองค"กรท่ี       
ไม�มีชื่อเสียง และชื่อเสียงขององค"กรยังช�วยสร-างมูลค�าเพ่ิมให-กับมูลค�าหุ-นขององค"กร นอกจากนั้น 
ชื่อเสียงขององค"กรถือเป2นป8จจัยสําคัญในการดึงดูดผู-ท่ีมีความรู-ความสามารถมาร�วมงานกับองค"กร 
และสร-างให-เกิดความจงรักภักดีและมีความผูกพันกับองค"กร (Iwu-Egwuonwu, 2011) สอดคล-องกับ 
การศึกษาของ Mackiewicz (1993) พบว�า ลูกค-า 9 ใน 10 ราย เม่ือต-องตัดสินใจเลือกซ้ือสินค-าท่ีมี
คุณภาพและราคาเท�ากัน ชื่อเสียงขององค"กรจะเป2นป8จจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค-านั้น ๆ ส�วน 
Orlitzky, Schmidt and Rynes (2003) ได-ทําการอภิมานวิเคราะห" (Meta-Analysis) ความสัมพันธ"
ระหว�างผลของความรับผิดชอบต�อสังคมกับผลทางด-านการเงิน พบว�า ผลของความรับผิดชอบต�อ
สังคมด-านชื่อเสียงขององค"กรมีความสัมพันธ"กับผลการดําเนินงานทางด-านการเงินมากกว�าผลด-านอ่ืนๆ  
  นอกจากนั้น ผู-วิจัยได-ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข-องกับผลกระทบของชื่อเสียงของ
องค"กรท่ีมีต�อผลการดําเนินงาน พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานของ
องค"กรในมิติต�าง ๆ ดังนี้ Rose and Thomsen (2004) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างชื่อเสียงของ
องค"กรกับผลการดําเนินงานทางด-านการเงิน พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรมีความสัมพันธ"เชิงบวกกับผล
การดําเนินงานทางด-านการเงินในป8จจุบัน แต�ไม�มีความสัมพันธ"กับผลการดําเนินงานด-านการเงินใน
อนาคต (Future Financial Performance) Lee and Roh (2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�าง
ชื่อเสียงขององค"กรกับผลการดําเนินงาน พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบทางบวกต�อผลการ
ดําเนินงานขององค"กร Golgring (2013) ศึกษาการพัฒนาผลการดําเนินงานด-านการตลาดผ�านการ
สร-างชื่อเสียงขององค"กร พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานด-าน
การตลาดขององค"กร ส�วน  อุเทน เลานําทา อัชญา ไพคํานาม และวรวิทย" เลาหะเมทนี (2559) ศึกษา
ความสําเร็จของการประยุกต"ใช-บัญชีสิ่งแวดล-อมและความยั่งยืนขององค"กร: หลักฐานเชิงประจักษ"จาก
กลุ�มกิจการ ISO 14000 ในประเทศไทย พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรและการยอมรับจากผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย        
มีผลกระทบต�อความยั่งยืนขององค"กร  
  จากการวิเคราะห"วรรณกรรมดังกล�าวข-างต-นแสดงให-เห็นถึงผลกระทบของชื่อเสียงของ
องค"กรท่ีมีต�อผลการดําเนินงานขององค"กร เนื่องจากชื่อเสียงขององค"กรเป2นสินทรัพย"ท่ีจับต-องไม�ได- 
(Intangible Asset) ที่มีความสําคัญขององค"กร ทําให-องค"กรมีความแตกต�างจากองค"กรอ่ืน ๆ 
ส�งผลให-องค"กรเกิดความได-เปรียบทางการแข�งขัน รวมท้ัง ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อผลการดําเนินงาน
ในด-านต�าง ๆ ท้ังด-านการเงิน ด-านสังคม เช�น เกิดความผูกพันระหว�างลูกค-า รวมท้ัง พนักงานต�อ
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องค"กร เป2นต-น จากความเชื่อมโยงดังกล�าวผู-วิจัยจึงได-กําหนดเป2นสมมติฐานการวิจัยท่ี 7 และสามารถ
แสดงความสัมพันธ"ได-ดังภาพท่ี 8  
  สมมติฐานท่ี 7 ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อผลการดําเนินงานท่ี
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ผลกระทบของชื่อเสียงองค"กรท่ีมีต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
 
  จากสมมติฐานท่ี 7 อาจกล�าวได-ว�าชื่อเสียงขององค"กรสามารถสร-างให-เกิดผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืน ดังนั้น จึงนําไปสู�การทดสอบผลกระทบของชื่อเสียงองค"กรท่ีมีต�อผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืน  

 

 

H7 
 

ช่ือเสียงขององค"กร 
(Corporate 
Reputation) 

ช่ือเสียงท่ีมี
ต�อเจ-าของ
และผู-ถือหุ-น 

ช่ือเสียงท่ีมี
ต�อพนักงาน 

ช่ือเสียงท่ีมี
ต�อลูกค-า 

ช่ือเสียงท่ี
มีต�อชุมชน
และสังคม 

ผลการดําเนินงานท่ี
ยั่งยืน (Sustainable 

Performance) 

ผลทาง
เศรษฐกิจ 

ผลทาง
สังคม 

ผลทาง
ส่ิงแวดล-อม 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 การวิจัย เรื่องการพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เป,นวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
คือ มีวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป,นลักษณะการวิจัยแบบหลายช�วง (Multi-phase Design) โดยแบ�งการวิจัยออกเป,น 
3 ข้ันตอนหลัก ข้ันตอนแรกเป,นการวิจัยเชิงคุณภาพการเพ่ือศึกษาองค"ประกอบและรูปแบบของความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ต�อดLวยการวิจัยเชิงปริมาณ และ
จบดLวยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือช�วยอธิบายและยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณใหLมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
(Cresewell, 2013) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป,นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ใชLองค"กรธุรกิจโรงแรมเป,นหน�วยในการวิเคราะห" (Unit of Analysis) มีวิธีวิทยาท่ีนํามาใชLในการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูLวิจัยเลือกใชLวิธีวิทยาแบบปรากฏการณ"วิทยา 
(Phenomenological Research) เป,นวิธีการแสวงหาความรูL ความจริงจากการศึกษาปรากฏการณ" 
และประสบการณ"ชีวิตของมนุษย" โดยมุ�งทําความเขLาใจความหมาย ประสบการณ"ชีวิตท่ีบุคคลไดLประสบ
เป,นหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2552) ดLวยการสัมภาษณ"เชิงลึก (In-depth Interview) การศึกษาขLอมูล
จากแหล�งทุติยภูมิ (Secondary Sources) กับผูLจัดการฝ]ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Manager) หรือผูLท่ีรับผิดชอบงานดLานความรับผิดชอบต�อสังคมโดยตรงของธุรกิจโรงแรมท่ีประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานดLานความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" โดยพิจารณาจากโรงแรมท่ีเคย
ไดLรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขLองกับความรับผิดชอบต�อสังคม 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ�งศึกษาความสัมพันธ"เชิงสาเหตุ 
(Causal Study) โดยอธิบายความสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Antecedent and 
Consequent) เพ่ือสรLางเป,นโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยใหLสอดคลLองกับองค"ความรูLในเชิงทฤษฎี และขLอมูลเชิงประจักษ" 
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ภาพท่ี 9 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 จากภาพท่ี 9 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย โดยแบ�งออกเป,น 5 ข้ันตอน ไดLแก� ข้ันตอนท่ี 1 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อกําหนดโมเดลในการวิจัย โดยสรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขLอง
เพื่อใหLไดLโมเดลในการวิจัยและตัวแปรสําหรับการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาองค"ประกอบและ
รูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยใชLการสัมภาษณ"
เชิงลึก ร�วมกับการศึกษาขLอมูลจากแหล�งทุติยภูมิ โดยจัดทําแบบสัมภาษณ"แบบก่ึงโครงสรLาง หาคุณภาพ

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได'รับ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อ
กําหนดโมเดลในการวิจัย 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขLอง 

โมเดลการวิจยั และตัวแปร
สําหรับการวิจัย 

2. การศึกษาองค"ประกอบและ
รูปแบบของความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธรุกจิ
โรงแรมในประเทศไทย 

1. จัดทําแบบสัมภาษณ"แบบกึ่งโครงสรLาง 
2. หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ" 
2. สัมภาษณ"เชิงลึก ร�วมกบัการศึกษา
ขLอมูลจากแหล�งทุติยภูม ิ
3. วิเคราะห"ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเกี่ยวกับองค"ประกอบ
และรูปแบบของความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธรุกจิ
โรงแรมในประเทศไทย  

3. การวิจยัเชิงปริมาณ 

1. จัดทําแบบสอบถามการวิจัย 
2. หาคุณภาพแบบสอบถามการวิจัย 
3. เก็บขLอมูลโดยส�งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย" 
4. ตรวจสอบความสมบูรณ"ของแบบสอบถาม 
5. วิเคราะห"ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับ
ปhจจัยเชิงสาเหตุและผลผลลัพธ"ของ
ความรับผิดชอบต�อสงัคมเชิงกลยุทธ" 

4. การวิจยัเชิงคุณภาพ  1. จัดทําแบบสัมภาษณ"แบบกึ่งโครงสรLาง 
2. หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ" 
2. สัมภาษณ"เชิงลึก  
3. วิเคราะห"ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

5. การสรุปผลการวจิัย 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือช�วย
อธิบายและยืนยันผลการวิจัยเชิง
ปริมาณใหLมีความชัดเจนย่ิงขึน้ 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
อภิปรายผล และใหLขLอเสนอแนะแนว
ทางการวิจัย 

รายงานการวิจยัเร่ืองการพัฒนา
ตัวแบบความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"เพื่อผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกจิ
โรงแรมในประเทศไทย 
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ของแบบสัมภาษณ" ทําการสัมภาษณ"เชิงลึกร�วมกับการศึกษาขLอมูลจากแหล�งทุติยภูมิ และวิเคราะห"
ผลการวิจัย เพ่ือใหLไดLผลการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับองค"ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยจัดทํา
แบบสอบถามการวิจัย หาคุณภาพแบบสอบถามการวิจัย เก็บขLอมูลโดยส�งแบบสอบถามทางไปรษณีย" 
ตรวจสอบความสมบูรณ"ของแบบสอบถาม และวิเคราะห"ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใหLไดLผลการวิจัย
เชิงปริมาณ ข้ันตอนท่ี 4 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชLการสัมภาษณ"เชิงลึก มีรายละเอียดในการดําเนินการ 
ไดLแก� จัดทําแบบสัมภาษณ"แบบก่ึงโครงสรLาง หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ" ทําการสัมภาษณ"เชิงลึก 
และวิเคราะห"ผลการวิจัย เพ่ือใหLไดLผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการยืนยัน และขยายผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ข้ันตอนท่ี 5 การสรุปผลการวิจัย โดยสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อภิปรายผล และใหL
ขLอเสนอแนะแนวทางการวิจัย เพ่ือใหLไดLรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 เพ่ือใหLการวิจัยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดผูLวิจัยไดLกําหนดแนวทางการวิจัย 
ประกอบดLวย ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ตัวแปรที่ใชLในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชLในการเก็บรวบรวม
ขLอมูลการวิจัย การสรLางและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย การเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัย 
การจัดกระทํากับขLอมูลและการวิเคราะห"ขLอมูลการวิจัย และสถิติท่ีใชLในการวิเคราะห"ขLอมูลการวิจัย 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชLในการวิจัยนี้ คือ ธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ในประเทศไทย 
ท่ีเป,นประเภทโรงแรมจดทะเบียน มีจํานวนท้ังสิ้น 420 โรงแรม (ขLอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559) 
(การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2559)  

 
กลุ(มตัวอย(าง 

1. ผู'ให'ข'อมูลหลักสําหรับการวิจัยเพ่ือศึกษาองค2ประกอบและรูปแบบของความ
รับผิดชอบต(อสังคมเชิงกลยุทธ2 ผูLวิจัยเลือกผูLใหLขLอมูลหลักจากโรงแรมที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานดLานความรับผิดชอบต�อสังคม และสามารถเป,นผูLใหLขLอมูลในเชิงลึกไดL โดยพิจารณาจาก
โรงแรมท่ีเคยไดLรับการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขLองกับความรับผิดชอบต�อสังคม โดยใชLการสัมภาษณ"
เชิงลึกจากผูLจัดการฝ]ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager) หรือผูLท่ีรับผิดชอบงานดLาน
ความรับผิดชอบต�อสังคมโดยตรงของโรงแรม จํานวน 10 คน ประกอบดLวย 
  1.1 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  
  1.2 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร"  
  1.3 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมอัสสรา วิลลา แอนด" สวีท  
  1.4 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา  
  1.5 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต  
  1.6 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมวี กรุงเทพฯ 
  1.7 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมดับเบ้ิลยู รีทรีต เกาะสมุย 
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  1.8 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมภูเลย"เบย" อะ ริทซ"-คาร"ลตัน รีเสิร"ฟ 
  1.9 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ 
  1.10 ผูLใหLขLอมูลหลัก เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร"ท     

2. กลุ(มตัวอย(างท่ีใช'ในการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากการวิจัยนี้ใชLแบบสอบถามเป,น
เครื่องมือในการเก็บขLอมูล และใชLวิธีการเก็บรวบรวมขLอมูลทางไปรษณีย" ซ่ึงมีขLอจํากัดในเรื่องอัตรา
การตอบกลับมีจํานวนนLอย ดังนั้น เพ่ือใหLอัตราการตอบกลับเป,นไปตามจํานวนท่ีกําหนด การวิจัยนี้
ผูLวิจัยจึงใชLประชากรเป,นกลุ�มตัวอย�างในการวิจัย (Panayides, 2007) ดังนั้น จํานวนตัวอย�างของ
งานวิจัยนี้มีจํานวน 420 ตัวอย�าง สอดคลLองกับการวิจัยนี้ ซ่ึงจําเป,นตLองพิจารณาเง่ือนไขของขนาดตัวอย�าง
ท่ีตLองสอดคลLองกับสถิติท่ีใชLในการวิเคราะห"ขLอมูล โดย Jackson (2001) กล�าวถึงเกณฑ"ท่ีใชLกําหนด
ขนาดกลุ�มตัวอย�าง ว�าขนาดกลุ�มตัวอย�างควรเป,น 10-20 เท�าของตัวแปรสังเกต ซ่ึงการวิจัยนี้มีตัวแปร
สังเกตจํานวน 22 ตัวแปร จึงตLองมีขนาดตัวอย�างเท�ากับ 220-440 ตัวอย�าง โดยการวิจัยนี้มีจํานวน
ตัวอย�างท่ีใชLในการวิเคราะห"ขLอมูลจริงท้ังสิ้น 238 ตัวอย�าง ดังนั้น จํานวนกลุ�มตัวอย�างในงานวิจัยครั้งนี้
เป,นไปตามขLอกําหนด โดยกําหนดใหLผูLจัดการฝ]ายทรัพยากรบุคคล หรือผูLท่ีรับผิดชอบงานดLานความ
รับผิดชอบต�อสังคมโดยตรงของโรงแรมเป,นผูLตอบแบบสอบถามการวิจัย 

3. ผู'ให'ข'อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูLวิจัยเลือกผูLใหLขLอมูลหลักจากองค"กรท่ีไดLเก็บ
ขLอมูลในการวิจัยเพื่อศึกษาองค"ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
โดยพิจารณาจากโรงแรมท่ีดําเนินงานดLานความรับผิดชอบต�อสังคมในลักษณะเชิงกลยุทธ"มากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลLองกับเปsาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ โดยใชLการสัมภาษณ"เชิงลึกจากผูLบริหารระดับสูงของ
องค"กรจํานวน 5 คน ประกอบดLวย 

3.1 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  
3.2 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร"   
3.3 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต  
3.4 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมวี กรุงเทพฯ 
3.5 ผูLใหLขLอมูลหลัก โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ 

 
ตัวแปรท่ีใช'ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้แบ�งตัวแปรท่ีใชLในการวิจัยออกเป,น 2 กลุ�ม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดLวย 6 ตัวแปร ไดLแก�  
1.1 ภาวะผูLนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดLวย 4 ดLาน ไดLแก� 1) การมีอิทธิพลทางความคิด 

2) การสรLางแรงจูงใจ 3) การกระตุLนใหLเกิดปhญญา และ 4) การใหLความสําคัญกับความเป,นปhจเจก 
1.2 การมุ�งเนLนตลาด ประกอบดLวย 3 ดLาน ไดLแก� 1) การมุ�งเนLนลูกคLา 2) การมุ�งเนLน

การแข�งขัน และ 3) การประสานงานภายในองค"กร 
1.3 การสรLางความสัมพันธ"กับผูLมีส�วนไดLส�วนเสีย ประกอบดLวย 3 ดLาน ไดLแก�   

1) การวิเคราะห"และจําแนกผูLมีส�วนไดLส�วนเสีย 2) การดําเนินการสรLางความสัมพันธ" และ 3) การประเมินผล
การดําเนินการสรLางความสัมพันธ" 
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1.4 ความพรLอมของทรัพยากรองค"กร ประกอบดLวย 2 ดLาน ไดLแก� 1) ทรัพยากร
ท่ีจับตLองไดL และ 2) ทรัพยากรท่ีจับตLองไม�ไดL 

1.5 ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ประกอบดLวย 3 ดLาน 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ขององค"กร 2) การเสริมสรLางความเขLมแข็งทางสังคม และ 3) การเป,นมิตรกับสิ่งแวดลLอม 

1.6 ชื่อเสียงขององค"กร ประกอบดLวย 4 ดLาน ไดLแก� 1) ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจLาของและผูLถือหุLน 
2) ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน 3) ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกคLา และ 4) ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม  

2. ตัวแปรแฝงภายใน ไดLแก� ผลการดําเนินงานที่ยั่งยืน ประกอบดLวย 3 ดLาน ไดLแก� 
1) ผลทางเศรษฐกิจ 2) ผลทางสังคม และ 3) ผลทางสิ่งแวดลLอม 
 
เครื่องมือท่ีใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูลการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัยนี้ ไดLแก� แบบสัมภาษณ"กึ่งโครงสรLาง 
(Semi-Structure Interview) สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ2กึ่งโครงสร'างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาองค"ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผูLวิจัยใชLแบบสัมภาษณ"ก่ึงโครงสรLางเพ่ือสัมภาษณ"เชิงลึก 
(In-depth Interview) ร�วมกับการศึกษาขLอมูลจากแหล�งทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
กับผูLจัดการฝ]ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager) หรือผูLท่ีรับผิดชอบงานดLาน
ความรับผิดชอบต�อสังคมโดยตรง กับโรงแรมที่ประสบความสํา เร็จ ในการดํา เนินงานดLาน 
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" โดยพิจารณาจากโรงแรมท่ีเคยไดLรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขLองกับ
ความรับผิดชอบต�อสังคม แบ�งแบบสัมภาษณ"ก่ึงโครงสรLางออกเป,น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขLอมูลท่ัวไปของผูLใหLสัมภาษณ" 
  ตอนท่ี 2 ขLอมูลเก่ียวกับองค"ประกอบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
  ตอนท่ี 3 ขLอมูลเก่ียวกับรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
  สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูLวิจัยใชLแบบสัมภาษณ"กึ่งโครงสรLางเพื่อสัมภาษณ"เชิงลึก 
โดยแบบสัมภาษณ"ก่ึงโครงสรLางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ�งออกเป,น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขLอมูลท่ัวไปของผูLใหLสัมภาษณ" 

  ตอนท่ี 2 ขLอมูลเก่ียวกับปhจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
  ตอนท่ี 3 ขLอมูลเก่ียวกับผลลัพธ"ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 

2. แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ แบ�งออกเป,น 6 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขLอมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผูLตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 5 ขLอ มีลักษณะเป,นคําถามแบบปลายปuด (Closed-ended Questionnaire) ประกอบดLวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ"การทํางาน และตําแหน�งปhจจุบัน ลักษณะแบบสอบถามเป,น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขLอมูลท่ัวไปของโรงแรม จํานวน 8 ขLอ มีลักษณะเป,น
คําถามแบบปลายปuด (Closed-ended Questionnaire) ประกอบดLวย ระดับมาตรฐานของโรงแรม 
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ลักษณะความเป,นเจLาของ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ตั้งของโรงแรม จํานวนหLองพัก จํานวน
พนักงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการไดLรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขLองกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ลักษณะแบบสอบถามเป,นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปhจจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ" ประกอบดLวย ภาวะผูLนําการเปลี่ยนแปลง การมุ�งเนLนตลาด การสรLางความสัมพันธ"
กับผูLมีส�วนไดLส�วนเสีย และความพรLอมของทรัพยากรองค"กร ลักษณะของแบบสอบถามเป,นแบบ
มาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
ลักษณะของแบบสอบถามเป,นแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 
  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ"ท่ีเกิดจากความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ" ประกอบดLวย ชื่อเสียงขององค"กร และผลการดําเนินงานที่ยั่งยืน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป,นแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 
  ตอนท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปhญหา อุปสรรค และขLอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานดLานความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ลักษณะของแบบสอบถามเป,นแบบคําถาม
ปลายเปuด (Open-ended Questionnaire)  
 
การสร'างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย 
 การสรLางและทดสอบเครื่องมือท่ีใชLในการวิจัย มีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้ 

1. การสร'างเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขLอง เพ่ือนํามาเป,นกรอบในการสรLาง

แบบสอบถาม และเพ่ือกําหนดนิยามศัพท"เฉพาะของตัวแปร ซ่ึงใชLแนวทางสําหรับการสรLางขLอคําถาม 
1.2 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผูLวิจัยถือเป,นเครื่องมือท่ีสําคัญ นอกจากนั้น ยังใชL

แบบสัมภาษณ"ก่ึงโครงสรLาง (Semi-structural Interview) ท่ีสรLางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม 
โดยพิจารณาใหLสอดคลLองกับโมเดลการวิจัย และวัตถุประสงค"ของการวิจัย  

1.3 จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือใชLเก็บขLอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสรLางตัวชี้วัด
สําหรับตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด 22 ตัวแปร โดยมีเนื้อหาสอดคลLองกับจุดมุ�งหมายการวิจัยและนิยาม
ศัพท"เฉพาะ ประกอบดLวย ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ตัวชี้วัดปhจจัยเชิงสาเหตุของ
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ตัวชี้วัดผลลัพธ"ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" เพ่ือใชL
สําหรับการทดสอบสมมติฐานต�อไป 

1.4 นําแบบสอบถามท่ีสรLางข้ึนตามโมเดลการวิจัยเสนออาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"
เพ่ือใหLคําแนะนํา และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" 

1.5 นําแบบสอบถามท่ีไดLปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"
เสนอผูLเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยใหLมีความถูกตLอง และครอบคลุมเนื้อหา
ของการวิจัย โดยผูLเชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย จํานวน 3 ท�าน ประกอบดLวย 

1.5.1 ผูLช�วยศาสตราจารย" ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล รองคณบดีฝ]ายบริหาร 
คณะการจัดการการท�องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร" 
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1.5.2 ผูLช�วยศาสตราจารย" ดร.พิมพ"ระวี โรจน"รุ�งสัตย" ประธานสาขาวิชาการพัฒนา
และการจัดการอุตสาหกรรมท�องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

1.5.3 คุณอิศิยา อุลิตผล ผูLอํานวยการฝ]ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรมดุสิต  
ปริ๊นเซส ศรีนครินทร" 

1.6 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามคําแนะนําของผูLเชี่ยวชาญ และนําเสนออาจารย"
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"พิจารณาอีกครั้ง 

2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ี

สรLางข้ึนใหLผูLเชี่ยวชาญจํานวน 3 ท�าน ตรวจสอบความสอดคลLองของขLอคําถามกับวัตถุประสงค" โมเดล
การวิจัย ตลอดจนนิยามศัพท"เฉพาะของตัวแปรท่ีใชLในการวิจัย  และนํามาปรับปรุงขLอคําถาม จากนั้น
หาค�าดัชนีความสอดคลLองระหว�างขLอคําถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค"ของการวิจัย โดยใชLสูตร 
IOC (Index of Item Object Congruence) = ∑R/N จากนั้นประมวลความเห็นของผูLเชี่ยวชาญ
เป,นรายขLอ โดยค�าดัชนีความสอดคลLองระหว�างขLอคําถามตLองมีค�าต้ังแต� 0.50 ข้ึนไป จึงจะถือว�าขLอ
คําถามมีความสอดคลLองกับวัตถุประสงค"ของการวิจัย และสามารถนํามาใชLเป,นขLอคําถามใน
แบบสอบถามไดL (Rovinelli and Hambleton, 1976) จากการทดสอบ พบว�า ค�าดังกล�าวอยู�
ระหว�าง 0.67 – 1.00 

2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชLค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับตLองมีค�าต้ังแต� 0.70 ข้ึนไป จึงจะถือว�ายอมรับไดL (Hair et al., 2006) จากการทดสอบ พบว�า 
ค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค�าเท�ากับ 0.988 และมีค�าความเชื่อม่ันรายดLาน รายละเอียด 
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแบ�งตามรายดLาน  
 

ตัวแปร 
ค(าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Conbach’ Alpha) 

1.1 การมีอิทธิพลทางความคิด 0.948 
1.2 การสรLางแรงจูงใจ 0.942 
1.3 การกระตุLนใหLเกิดปhญญา 0.944 
1.4 การใหLความสําคัญกับความเป,นปhจเจก 0.759 
2.1 การมุ�งเนLนลูกคLา 0.953 
2.2 การมุ�งเนLนการแข�งขัน 0.933 
3.1 การวิเคราะห"และจําแนกผูLมีส�วนไดLส�วนเสีย 0.969 
3.2 การดําเนินการสรLางความสัมพันธ" 0.971 
3.3 การประเมินผลการดําเนินการสรLางความสัมพันธ" 0.960 
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ตารางท่ี 2 สรุปค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแบ�งตามรายดLาน (ต�อ) 
 

ตัวแปร 
ค(าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Conbach’ Alpha) 

4.1 ทรัพยากรท่ีจับตLองไดL 0.929 
4.2 ทรัพยากรท่ีจับตLองไม�ไดL 0.962 
5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร 0.935 
5.2 การเสริมสรLางความเขLมแข็งทางสังคม 0.891 
5.3 การเป,นมิตรกับสิ่งแวดลLอม 0.966 
6.1 ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจLาของและผูLถือหุLน 0.923 
6.2 ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน 0.902 
6.3 ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกคLา 0.931 
6.4 ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม 0.972 
7.1 ผลทางเศรษฐกิจ 0.935 
7.2 ผลทางสังคม 0.789 
7.3 ผลทางสิ่งแวดลLอม 0.958 
 

   จากตารางที่ 2 แสดงใหLเห็นว�าผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ดLวย 
การตรวจสอบความเชื่อม่ัน โดยใชLค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค พบว�า ค�าความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามที่แบ�งตามรายดLานมีค�าระหว�าง 0.972-0.759 ซึ่งเป,นไปตามขLอกําหนด ดังนั้น 
แบบสอบถามดังกล�าวสามารถนําไปใชLเก็บรวมรวมขLอมูลการวิจัยไดL  
  
การเก็บรวบรวมข'อมูลการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัย แบ�งเป,นการเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข'อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 เลือกผูLใหLขLอมูลหลัก (Key Informants) จากโรงแรมท่ีประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงานดLานความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" โดยพิจารณาจากโรงแรมท่ีเคยไดLรับรองมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขLองกับความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงผูLท่ีเป,นผูLใหLขLอมูลหลักจะตLองเป,นผูLท่ีมีความรูL และสามารถ
ใหLขLอมูลในประเด็นท่ีเก่ียวขLองในการวิจัยไดLเป,นอย�างดี (สุภางค" จันทวานิช, 2556) ดังนั้น การวิจัยนี้
ผูLวิจัยจึงไดLเลือกผูLจัดการฝ]ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager) ของโรงแรม ซ่ึงเป,น
ผูLบริหารของหน�วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานดLานความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร สอดคลLองกับ
การศึกษาท่ี พบว�า งานดLานความรับผิดชอบต�อสังคมถือเป,นหนLาท่ีของหน�วยงานดLานทรัพยากรมนุษย"
ในปhจจุบัน (SHRM, 2014; สานิตย" หนูนิล, 2554; จิรประภา อัครบวร, 2556) หรือกรณีท่ีองค"กรมี
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบงานดLานความรับผิดชอบโดยตรงก็จะเลือกผูLที่รับผิดชอบงานดLานความ
รับผิดชอบต�อสังคมโดยตรงเป,นผูLใหLขLอมูลหลัก รวมท้ัง เก็บขLอมูลจากผูLบริหารระดับสูงขององค"กร 
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1.2 การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพผูLวิจัยถือเป,นเครื่องมือท่ีสําคัญ
ในการวิจัย โดยตLองมีการเตรียมความพรLอมในดLานต�าง ๆ ไดLแก� แนวทางการสัมภาษณ"ท่ีเป,นแบบ
สัมภาษณ"ก่ึงโครงสรLาง (Semi-structure Interview) ตลอดจนอุปกรณ"ต�าง ๆ ไดLแก� เครื่องบันทึกเสียง 
สมุดจดบันทึก และปากกา ใหLมีความพรLอม 

1.3 เก็บรวบรวมขLอมูลดLวยวิธีการท่ีหลากหลาย ไดLแก� การสัมภาษณ"เชิงลึก (In-depth 
Interview) ร�วมกับการศึกษาขLอมูลจากแหล�งทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

2. การเก็บรวบรวมข'อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขLอมูลทางไปรษณีย" จํานวนท้ังสิ้น 420 ฉบับ 
2.2 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห"ในการเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัยจากคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแนบกับแบบสอบถามในการจัดส�งไปยังกลุ�มตัวอย�าง
ในการวิจัย 

2.3 จัดส�งแบบสอบถาม ตามชื่อและท่ีอยู�ของธุรกิจโรงแรมท่ีเป,นกลุ�มตัวอย�างการวิจัย 
2.4 ตรวจสอบความถูกตLองสมบูรณ"ของแบบสอบถาม 

  หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ปรากฏว�ามีแบบสอบถาม
ท่ีส�งกลับและมีความถูกตLองสมบูรณ" จํานวนทั้งสิ้น 238 ฉบับ คิดเป,นรLอยละ 57.35 ซึ่งมากกว�า
รLอยละ 20 ถือเป,นเกณฑ"ท่ียอมรับไดL (Aaker, Kumar and Day, 2001) มีรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ขLอมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชLแบบสอบถาม ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดการเก็บรวบรวมขLอมูลโดยใชLแบบสอบถาม 
 

รายละเอียดการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 
แบบสอบถามท่ีส�งทางไปรษณีย" 420 ฉบับ 
แบบสอบถามท่ีส�งคืนเนื่องจากท่ีอยู�ไม�ถูกตLองหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู� 

5 ฉบับ 

สรุปจํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับท้ังสิ้น 245 ฉบับ 
แบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาไม�ถูกตLองสมบูรณ" 7 ฉบับ 
แบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาถูกตLองสมบูรณ" 238 ฉบับ 
สรุปอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม 238/(420-5)x100 คิดเปNนร'อยละ 57.35 

 
การจัดกระทํากับข'อมูลและการวิเคราะห2ข'อมูลการวิจัย 

1. การจัดกระทํากับข'อมูลและการวิเคราะห2ข'อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.1 การตรวจสอบความน�าเชื่อถือ (Credibility) ของขLอมูลเชิงคุณภาพดLวยการตรวจสอบ
สามเสLา (Triangulation) โดยใชLการตรวจสอบสามเสLาดLานขLอมูล (Data Triangulation) คือ 
การพิสูจน"ว�าขLอมูลนั้นไดLมาถูกตLองหรือไม� โดยการสอบแหล�งของขLอมูล แหล�งท่ีมาท่ีจะพิจารณาใน
การตรวจสอบ คือ แหล�งเวลา คือ พิจารณาว�าขLอมูลต�างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม� แหล�งสถานท่ี 
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คือพิจารณาว�าขLอมูลจากต�างสถานท่ีจะเหมือนกันหรือไม� และแหล�งบุคคล คือ พิจารณาว�าเม่ือบุคคล
ผูLใหLขLอมูลเปลี่ยนไปขLอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม� (สุภางค" จันทวานิช, 2556) 

1.2 การวิเคราะห"ขLอมูล การวิจัยนี้ผูLวิจัยใชLการพรรณนาวิเคราะห" (Descriptive Analysis) 
ในการวิเคราะห"ขLอมูลเชิงคุณภาพ โดยเป,นการบรรยายความขLอมูลท่ีไดLจากการสัมภาษณ"  และการศึกษา
ขLอมูลจากแหล�งทุติยภูมิ (สุภางค" จันทวานิช, 2556) การวิเคราะห"ขLอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดLวย
ข้ันตอนท่ีสําคัญ ไดLแก� 1) การลดทอนขLอมูล (Data Reduction) คือ การเลือกหาจุดท่ีน�าสนใจ อันจะ
ทําใหLเขLาใจง�าย มีการสรุปย�อ ปรับขLอมูลดิบท่ีไดLจากการเก็บรวบรวมขLอมูล 2) การแสดงขLอมูล (Data 
Display) คือ กระบวนการวิเคราะห" การเลือกเฟsนขLอมูลตัวอย�าง  หรือสารสนเทศท่ีไดLจากแหล�งต�าง ๆ 
เพ่ือแสดงตัวอย�างใหLเห็น ก�อใหLเกิดความเขLาใจ อันจะโยงไปสู�การวิเคราะห"และสรุปผลต�อไป โดยการ
แสดงขLอมูลกระทําในรูปของการเขียนเล�าเรื่อง (Narrative Text) 3) การสรLางขLอสรุปและยืนยัน
ผลสรุป (Conclusion and Verification) เป,นการสังเคราะห" ขLอความย�อย ๆ ในช�วงแรกเขLาดLวยกัน
เป,นบทสรุป และตรวจสอบยืนยันเป,นผลสรุปการวิจัยข้ันสุดทLาย (นิศา ชูโต, 2551) 

2. การจัดกระทํากับข'อมูลและการวิเคราะห2ข'อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การจัดกระทํากับขLอมูลและการวิเคราะห"ขLอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห"ขLอมูลท่ัวไปของผูLตอบแบบสอบถาม ประกอบดLวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ"การทํางาน ตําแหน�งงานปhจจุบัน และการวิเคราะห"ขLอมูลท่ัวไปของโรงแรม 
ประกอบดLวย ระดับมาตรฐานของโรงแรม ลักษณะความเป,นเจLาของ จํานวนพนักงาน ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ท่ีต้ังของโรงแรม และการไดLรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขLอง
กับความรับผิดชอบต�อสังคม โดยวิธีการประเมินผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
และนําขLอมูลที่รวบรวมไดLมาวิเคราะห"หาค�าทางสถิติ คือ ค�ารLอยละ (Percentage) โดยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 

2.2 การวิเคราะห"ค�าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทั้ง 7 ดLาน ไดLแก� ภาวะผูLนํา
การเปลี่ยนแปลง การมุ�งเนLนตลาด การสรLางความสัมพันธ"กับผูLมีส�วนไดLส�วนเสีย ความพรLอมของ
ทรัพยากรองค"กร ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ชื่อเสียงขององค"กร และผลการดําเนินงานท่ี
ยั่งยืน โดยใชLวิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา และนําผลขLอมูลท่ีไดLมาวิเคราะห"หาค�าทางสถิติ 
ประกอบดLวย ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กําหนดใหLคะแนน
คําตอบของแบบสอบถามการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ (Best, 1977) 

   มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด กําหนดใหLเท�ากับ 5 คะแนน 
   มีระดับความคิดเห็นมาก  กําหนดใหLเท�ากับ 4 คะแนน 
   มีระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดใหLเท�ากับ 3 คะแนน 
   มีระดับความคิดเห็นนLอย กําหนดใหLเท�ากับ 2 คะแนน 
   มีระดับความคิดเห็นนLอยท่ีสุด กําหนดใหLเท�ากับ 1 คะแนน 
   จากนั้นหาค�าเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถาม โดยใชLการแปลความหมายของ

ค�าเฉลี่ย มีรายละเอียดดังนี้ 
   ค�าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
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   ค�าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนLอย 
   ค�าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนLอยท่ีสุด  

2.3 การวิเคราะห"เพ่ือทดสอบเง่ือนไขพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห"โมเดลการวัด และ
โมเดลการวิจัย ประกอบดLวย 

2.3.1 การวิเคราะห"การแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาจากค�าความเบL (Skewness) 
และค�าความโด�ง (Kurtosis) ซ่ึงค�าความเบLควรมีค�าอยู�ในช�วง -3 ถึง +3 และมีค�าความโด�งควรมีค�าอยู�
ในช�วง -10 ถึง +10 แสดงว�าตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ (กัลยา วานิชย"บัญชา, 2557) 

2.3.2 การวิเคราะห"ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรเพ่ือทดสอบภาวะ
ท่ีตัวแปรมีความสัมพันธ"กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใชLค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ของเพียร"สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 

2.4 การวิเคราะห"องค"ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
ทดสอบยืนยันว�าตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง โดยใชLการวิเคราะห"องค"ประกอบเชิงยืนยัน
สองอันดับ (Second Order Confirmatory Factor Analysis) (กัลยา วานิชย"บัญชา, 2557) โดย
ข้ันตอนการวิเคราะห"องค"ประกอบเชิงยืนยัน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 การพัฒนาโมเดลการวัดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวขLอง 

2.4.2 การวิเคราะห"องค"ประกอบเชิงยืนยัน โดยตรวจสอบความสอดคลLองของ
โมเดลการวัดกับขLอมูลเชิงประจักษ" (Model Fit) และการทดสอบน้ําหนักองค"ประกอบมาตรฐาน 
(Standardized Factor Loading)  

2.5 การวิเคราะห"ความสัมพันธ"เชิงสาเหตุและผลลัพธ" โดยใชLการวิเคราะห"เสLนทาง 
(Path Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ"เชิงสาเหตุและผลลัพธ" และความสอดคลLองกลมกลืนของ
โมเดลกับขLอมูลเชิงประจักษ" (กัลยา วานิชย"บัญชา, 2557) โดยข้ันตอนการวิเคราะห" มีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.5.1 การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืน 

2.5.2 การตรวจสอบความสอดคลLองของโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับขLอมูลเชิงประจักษ" 
(Model Fit) โดยพิจารณาจากค�า χ2 ค�า χ2/df ค�า CFI ค�า GFI ค�า AGFI และค�า RMSEA 

2.5.3 การวิเคราะห"อิทธิพลระหว�างปhจจัยเชิงสาเหตุท้ัง 4 ดLาน ไดLแก� ภาวะผูLนํา
การเปลี่ยนแปลง การมุ�งเนLนตลาด การสรLางความสัมพันธ"กับผูLมีส�วนไดLส�วนเสีย และความพรLอมของ
ทรัพยากรองค"กร กับความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ผลอิทธิพลระหว�างความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"กับผลลัพธ"ทั้ง 2 ดLาน ไดLแก� ชื่อเสียงขององค"กร และผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
รวมท้ัง อิทธิพลระหว�างชื่อเสียงขององค"กรกับผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
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สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห2ข'อมูลการวิจัย 
 สถิติท่ีใชLในการวิเคราะห"ขLอมูลการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน เพ่ือใชLบรรยายคุณลักษณะของสิ่งท่ีศึกษา ไดLแก� ค�ารLอยละ (Percentage) 
ค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation) 

2. สถิติท่ีใชLในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ไดLแก� การหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ (Reliability) โดยการคํานวณหาค�าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  

3. สถิติที่ใชLในการทดสอบเงื่อนไขพื้นฐานของการวิเคราะห"โมเดลท่ีพัฒนาข้ึน ดLวย
การทดสอบภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธ"กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใชLค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ"ของเพียร"สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ซ่ึงค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"
ของตัวแปรตLองมีค�าไม�เกิน 0.80 ทําใหLไม�มีภาวะท่ีตัวแปรมีความสัมพันธ"กันสูงเกินไป (Hair et al., 
2006)  

4. สถิติท่ีใชLในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ประกอบดLวย 
4.1 การวิเคราะห"องค"ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยใชLค�า

ดัชนีความสอดคลLองของโมเดล (Model Fit Index) และค�าน้ําหนักองค"ประกอบ (Standardized 
Factor Loading) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ดัชนีความสอดคลLองของโมเดล มีดังนี้  
4.1.1.1 ค�าไค-สแควร" (Chi-square/χ2) หมายถึง ค�าท่ีใชLทดสอบความกลมกลืน

ระหว�างเมทริกซ"ค�าแปรปรวน-ค�าแปรแปรวนร�วมของขLอมูลเชิงประจักษ"ท่ีเก็บไดLจริง กับเมทริกซ"
ค�าแปรปรวน-ค�าแปรปรวนร�วมของโมเดลท่ีพัฒนาข้ึน ค�าสถิติไค-สแควร"มีค�ามากกว�า 0.05 แสดงว�า
โมเดลมีความกลมกลืนกับขLอมูลเชิงประจักษ" (Diamantopoulos and Siguaw, 2000)  

4.1.1.2 ค�าไค-สแควร"สัมพัทธ" (Relative Chi-square) หรือ χ2/df หมายถึง 
ค�าท่ีใชLปรับลดอิทธิพลของขนาดตัวอย�างท่ีมีต�อค�าสถิติไค-สแควร" เนื่องจากการใชLค�าไค-สแควร"     
มีขLอจํากัด กล�าวคือ ค�าไค-สแควร"จะมีค�าสูงหากขนาดตัวอย�างใหญ� ทําใหLอาจจะสรุปว�าโมเดล      
ไม�กลมกลืนกับขLอมูลเชิงประจักษ" ในขณะท่ีความจริงมีความกลมกลืน โดยค�าไค-สแควร"สัมพัทธ"มีค�า
นLอยกว�าหรือเท�ากับ 2 แสดงว�าโมเดลมีความกลมกลืนกับขLอมูลเชิงประจักษ" (Schumacker and 
Lomax, 2010) 

4.1.1.3 ค�าดัชนีระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) หมายถึง ค�าเปรียบเทียบค�าไค-สแควร"ของโมเดลอิสระลบดLวยองศาอิสระของโมเดลอิสระกับ
ค�าไค-สแควร"ของโมเดลของผูLวิจัยลบดLวยองศาอิสระของโมเดลของผูLวิจัย โมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับ
โมเดลอิสระ ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบมีค�ามากกว�าหรือเท�ากับ 0.95 แสดงว�าโมเดล
มีความกลมกลืนกับขLอมูลเชิงประจักษ" (Kaplan, 2000) 

4.1.1.4 ค�าดัชนีระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) หมายถึง 
ค�าท่ีใชLวัดความสัมพันธ"ระหว�างค�าไค-สแควร"ของโมเดลของผูLวิจัยและค�าไค-สแควร"ของโมเดลอิสระ 
ซ่ึงโมเดลอิสระ คือ ตัวแปรเป,นอิสระต�อกัน หรือค�าแปรปรวนร�วมระหว�างตัวแปรเป,นศูนย" ค�าดัชนี
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ระดับความกลมกลืนมีค�ามากกว�าหรือเท�ากับ 0.95 แสดงว�าโมเดลมีความกลมกลืนกับขLอมูลเชิงประจักษ" 
(Diamantopoulos and Siguaw, 2000) 

4.1.1.5 ค�าดัชนีระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกLแลLว (Adjust Goodness of 
Fit Index: AGFI) หมายถึง ค�าท่ีไดLจากการปรับแกLดัชนี GFI โดยคํานึงถึงขนาดกลุ�มตัวอย�าง จํานวน
ตัวแปรและขนาดขององศาอิสระ ซึ่งดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเหมือนกับดัชนี GFI ค�าดัชนีระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแกLแลLวมีค�ามากว�าหรือเท�ากับ 0.95 แสดงว�าโมเดลมีความกลมกลืนกับขLอมูล
เชิงประจักษ" (Diamantopoulos and Siguaw, 2000) 

4.1.1.6 ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) หมายถึง ค�าเฉลี่ยของความแตกต�าง 
(ความไม�กลมกลืน) ต�อองศาอิสระ ค�ารากของของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
มีค�านLอยกว�า 0.05 แสดงว�าโมเดลมีความกลมกลืนกับขLอมูลเชิงประจักษ" (Diamantopoulos and 
Siguaw, 2000) 

4.1.2 ค�าน้ําหนักองค"ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) หมายถึง 
ค�าน้ําหนักองค"ประกอบของตัวแปรที่ปรับใหLเป,นมาตรฐาน ไม�มีหน�วย ค�าน้ําหนักองค"ประกอบ
มาตรฐานมีค�ามากกว�า 0.40 จึงผ�านเกณฑ"ท่ียอมรับไดL (Hair et al., 2006) 

4.2 การวิเคราะห"โมเดลการวิจัย ใชLค�าดัชนีความสอดคลLองของโมเดลเหมือนกับท่ีกล�าวไวL
ในขLอ 4.1.1 และค�าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ค�าอิทธิพลทางอLอม (Indirect Effect) 
ค�าอิทธิพลรวม (Total Effect)  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู,วิจัยได,นําเสนอผลการวิเคราะห!ข,อมูลตามลําดับ ดังนี้ 

1. ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห!ข,อมูล 
2. ผลการวิเคราะห!ข,อมูลการศึกษาองค!ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคม

เชิงกลยุทธ! 
3. ผลการวิเคราะห!ข,อมูลเชิงปริมาณ 
4. ผลการวิเคราะห!ข,อมูลเชิงคุณภาพ  

 
ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล  

 การวิเคราะห!ข,อมูลการศึกษาองค!ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ! ได,นําเสนอผลการวิเคราะห!ข,อมูลตามลําดับ ดังนี้ 

1. องค!ประกอบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
2. รูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 การวิเคราะห!ข,อมูลเชิงปริมาณ ได,นําเสนอผลการวิเคราะห!ข,อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ข,อมูลสถานภาพส�วนตัวของผู,ตอบแบบสอบถาม 
 2. ข,อมูลท่ัวไปของโรงแรม 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับป:จจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
 4. ความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
 5. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ!ท่ีเกิดจากความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
 6. ผลการวิเคราะห!การตรวจสอบข,อมูลก�อนการวิเคราะห!โมเดลท่ีพัฒนาข้ึน 
 7. ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
 8. ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 9. ผลการวิเคราะห!โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย 
 10. ผลการวิเคราะห!อิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 

 สําหรับการวิเคราะห!ข,อมูลเชิงคุณภาพ ได,นําเสนอผลการวิเคราะห!ข,อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ป:จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
 2. ผลลัพธ!ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการศึกษาองค�ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 
 จากการวิจัยเพ่ือศึกษาองค!ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
ด,วยการสัมภาษณ!เชิงลึก จากผู,ท่ีรับผิดชอบงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมโดยตรงขององค!กรธุรกิจ
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โรงแรมท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! จํานวน 
10 คน เพ่ือศึกษาองค!ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย สรุปผลการวิจัยได,ตามลําดับ ดังนี้ 

1. องค�ประกอบของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ�ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
  จากการศึกษา พบว�า องค!ประกอบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!สามารถ

แบ�งออกเปAน 4 ด,านหลัก ได,แก� 1) การกําหนดการกําหนดเปAนนโยบาย คือ การดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!องค!กรจะต,องมีการกําหนดเปAนแผนงาน หรือนโยบายไว,อย�างชัดเจน 
รวมท้ัง จะต,องชี้แจงหรือประชาสัมพันธ!นโยบายหรือแผนงานดังกล�าวให,บุคลากรในองค!กรได,รับทราบ
และเห็นถึงความสําคัญต�อการดําเนินงานงานความรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือเปAนแนวทางในการ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมให,เปAนไปในทิศทางและเปDาหมายเดียวกันท่ัวท้ังองค!กร หรือ
กรณีท่ีเปAนองค!กรธุรกิจโรงแรมประเภทโรงแรมเครือข�ายการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม
ตามนโยบายหรือแผนงานท่ีกําหนดโดยบริษัทแม�ก็จะทําให,การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมขององค!กรธุรกิจโรงแรมท่ีดําเนินงานอยู�ในประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลกเปAนไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนอีกด,วย 2) การมุ�งเน,นเปDาหมายระยะยาว คือ การดําเนินงาน
ด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ต,องมุ�งเน,นเปDาหมายในระยะยาวและให,เกิดความต�อเนื่อง 
ไม�ใช�เปAนลักษณะการดําเนินงานที่เปAนกิจกรรม หรือโครงการเปAนครั้งคราวที่ขาดความต�อเนื่อง 
นอกจากนั้น ในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ต,องมีการประเมินและติดตาม
ผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง เพื่อนําผลการประเมินดังกล�าวมาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน
ให,เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อให,เกิดความยั่งยืนอย�างแท,จริง 3) การเชื่อมโยงกับ
กระบวนการทางธุรกิจ คือ การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!จะต,องเชื่อมโยง
และสอดคล,องกับการดําเนินธุรกิจขององค!กร มีการบูรณาการการดําเนินงานประจําขององค!กรให,มี
ความรับผิดชอบต�อสังคม โดยกระบวนการดําเนินธุรกิจขององค!กรสามารถเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต�อ
สังคมท้ังการการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ซ่ึงการเชื่อมโยงกัน
ระหว�างการดําเนินงานตามกระบวนการทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต�อสังคมดังกล�าวยังสามารถ
ช�วยให,องค!กรเกิดประสิทธิภาพ และเกิดความคุ,มค�าในการใช,ทรัพยากรต�าง ๆ ได,อีกด,วย ซ่ึงถือเปAน
ความรับผิดชอบต�อสังคมด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร กล�าวคือ เปAนการดําเนินงานท่ีมุ�งให,เกิด
การเจริญเติบโตทางด,านเศรษฐกิจขององค!กรอย�างต�อเนื่อง โดยการลดต,นทุนและทรัพยากรในการ
ดําเนินงานผ�านการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีการเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ 
และ 4) การมีส�วนร�วมของผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย คือ การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมต,อง
เกิดจากความร�วมมือของผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น เจ,าของ ผู,ถือหุ,น ผู,บริหาร จะต,องให,
ความสําคัญ สร,างความตระหนักให,เกิดข้ึนกับพนักงาน รวมท้ัง สนับสนุนทรัพยากรต�าง ๆ สําหรับการ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม พนักงาน ต,องมีความเข,าใจ เห็นถึงความสําคัญ และมี
ร�วมกันในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กร ส�วนผู,มีส�วนได,ส�วนเสียภายนอก
องค!กร เช�น ลูกค,า ต,องตระหนักถึงความสําคัญของป:ญหาด,านสังคม และสิ่งแวดล,อม มีส�วนร�วมกับ
ทางโรงแรมในการปฏิบัติตามมาตรฐานด,านสิ่งแวดล,อม หรือร�วมสมทบทุนเพ่ือดําเนินโครงการด,าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมของทางโรงแรม ชุมชน และสังคม ต,องเข,ามามีส�วนร�วมกับทางโรงแรมใน
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การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม หน�วยงานภายรัฐ องค!กร มูลนิธิต�าง ๆ มีส�วนร�วม
โดยการสนับสนุนทรัพยากรต�าง ๆ ในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ัง มีส�วนกระตุ,น
ให,องค!กรธุรกิจโรงแรมหันมารับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน ส�วน ธุรกิจในเครือ  รวมท้ัง คู�แข�งขัน มีส�วนร�วม
ในการดําเนินโครงการด,านความรับผิดชอบต�อสังคมให,ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน มีรายละเอียด       
ท่ีได,จากการศึกษา ดังนี้ 

1.1 การกําหนดเป0นนโยบาย  
   จากการศึกษา พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมคมเชิงกลยุทธ!ขององค!กรธุรกิจ

โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีการกําหนดเปAนนโยบาย หรือแผนงานท่ีชัดเจน โดยนโยบาย หรือแผนงาน
ดังกล�าวมักจะถูกกําหนดโดยบริษัทแม� เพื่อให,โรงแรมต�าง ๆ นําไปเปAนแนวทางในการดําเนินงาน
ด,านความรับผิดชอบต�อสังคม บางโรงแรมมีการกําหนดประเด็นด,านความรับผิดชอบต�อสังคมไว,ใน
วิสัยทัศน! (Vision) ค�านิยมหลัก (Core Value) หรือกําหนดเปAนพันธะสัญญา (Commitment) ของ
องค!กร  นอกจากนั้น ยังพบว�า แต�ละโรงแรมยังมีการกําหนดนโยบายหรือแผนงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมของโรงแรมเองที่สอดคล,องกับลักษณะของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล,อมที่แต�ละโรงแรม 
(Property) ดําเนินธุรกิจอยู�  

   ตัวอย�างนโยบายด,านความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจโรงแรม เช�น โรงแรม
ในเครือ Accor มีการกําหนดเปAนนโยบายท่ีเรียกว�า Planet 21 โดยจะเก่ียวข,องกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืนของโรงแรม แบ�งออกเปAน 7 ด,านหลัก ได,แก� 1) ด,านสุขภาพ (Health) 
2) ด,านทรัพยากรธรรมชาติ (Nature) 3) ด,านการลดปริมาณก̂าซคาร!บอน (Carbon) 4) ด,านนวัตกรรม 
(Innovation) 5) ด,านการพัฒนาชุมชนท,องถ่ิน (Local) 6) ด,านการจ,างงาน (Employment) และ 
7) ด,านการสื่อสาร (Dialogue) (Accor Hotels, 2016) กรณีของโรงแรมในเครือ Starwood มีการกําหนด
เปAนกลยุทธ!ที่เรียกว�า Global Citizenship โดยจะเน,นให,ความสําคัญกับ 2 ด,านหลัก ได,แก�  
1) ด,านความยั่งยืน (Sustainability) เช�น การใช,พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การใช,พลังงาน
ทางเลือก การใช,น้ําอย�างประหยัด การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล,อมภายในโรงแรม เปAนต,น 2) ด,าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility) เช�น การพัฒนาแรงงาน การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน 
การพัฒนาชุมชนท,องถ่ิน เปAนต,น (Starwood Hotel and Resorts, 2014) ส�วนกรณีธุรกิจโรงแรม      
ท่ีมีเจ,าของเปAนคนไทย อย�างเช�น โรงแรมในเครือดุสิตธานี มีการกําหนดเปAนคําม่ันสัญญาด,านสังคม
และสิ่งแวดล,อม (Environmental and Social Commitments) โดยมีสาระสําคัญ คือ “มีความมุ�งม่ัน
ท่ีจะช�วยให,สังคมมีความเปAนอยู�ที่ดีขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรม CSR ต�าง ๆ ในโรงแรมและรีสอร!ทใน
เครือดุสิตธานีท่ัวโลก ดุสิตจะมีการแจ,งข,อมูลของโครงการต�าง ๆ ให,ได,ทราบ เพ่ือให,ลูกค,า คู�ค,า และ
พนักงาน ได,มีส�วนร�วมในการเปAนส�วนหนึ่งของการช�วยเหลือสังคม” (Dusit Hotel and Resort, 
2016) ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  การมี Policy และ Direction จากองค!กรที่ชัดเจน การให,การศึกษาคนในทีม ให,
การศึกษากับเขาว�าเราจะต,องทาํกิจกรรม CSR ซ่ึงคนเปAนป:จจยัสําคัญ เพราะฉะนั้นเขาจะต,อง 
Believe ก�อน เขาถึงจะทาํให,เกิดความยัง่ยืน เราได,กําหนดนโยบายด,านความรับผิดชอบต�อสังคมไว,
ในภาพกว,าง ๆ และเปAน Vision ขององค!กรที่เราจะต,องรับผิดชอบ (สมชาย (นามสมมติ), 2559)  
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  มีการกําหนดเปAนโนบาย ในส�วนของ Accor จะมี Planet 21 ที่ใช,กับโรงแรมทั่วโลก 
จะเปAนแนวทางที่อธิบายว�า เราใส�ใจโลกอย�างไรบ,าง ประกอบด,วย 21 ด,าน เช�น ในเร่ืองของ
สิ่งแวดล,อม ในเร่ืองของชุมชน ในเร่ืองของขยะ แม,แต�ในเร่ืองของการจ,างงานคนพิการ เพราะฉะนั้น 
พนักงานทุกคนจะต,องเข,าใจว�า Accor มีความรับผิดชอบต�อสังคมในเร่ืองอะไรบ,าง โดยมีการ
แจกเปAนคู�มือให,กับพนักงานได,ศึกษา มีการกําหนดเปAน Core Value กําหนดเปAนพันธสัญญา
ด,าน CSR เรามี Vision เปAนเปDาหมายที่ชัดเจนในการทํา CSR ทําให,ทราบแนวทางในการทํา CSR 
ได,ชัดเจน และทุกคนก็จะมีความเข,าใจ (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 

 

  บริษัทแม�มีการกําหนดเปAนนโยบาย โดยทุก Property จะต,องนําไปเปAนแนวทาง
ในการปฏิบัติ ซ่ึงแต�ละ Property อาจจะมีกิจกรรมที่แตกต�างกันออกไป (สมสี (นามสมมติ), 
2559)  

 

  ทาง Starwood จะมี Global Citizenship ที่กําหนดว�าเราจะต,องทําอะไรบ,าง 
ส�วนของ Property ที่เราทําร�วมกับ Local เราก็จะแยกออกมาอีกต�างหาก (สมจิต (นามสมมติ, 
2559) 

  

   ข,อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึกวิเคราะห!ได,ว�า องค!ประกอบของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ! คือ การกําหนดเปAนนโยบาย หรือแผนงานด,านความรับผิดชอบผิดชอบต�อสังคม เพ่ือ
ใช,เปAนแนวทางในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมให,บรรลุเปDาหมายดังท่ีได,กําหนดไว,ใน
นโยบายหรือแผนงานดังกล�าว โดยนโยบายหรือแผนงานเปAนเสมือนทิศทางในการดําเนินงานของ
องค!กรในด,านต�าง ๆ ซ่ึงหากองค!กรมีการกําหนดนโยบายไว,อย�างชัดเจนแล,วการดําเนินงานในด,านต�างๆ 
รวมท้ัง การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได,อย�างประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อย�างไรก็ตาม องค!กรจะต,องมีการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงนโยบายหรือ
แผนงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมอยู�เสมอ เพ่ือให,เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล,อมทางธุรกิจ
ขององค!กร รวมท้ัง เพ่ือให,สอดคล,องกับประเด็นป:ญหาด,านสังคมและสิ่งแวดล,อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยู�ตลอดเวลา 

1.2 การมุ&งเน�นเป2าหมายระยะยาว  
   จากการศึกษา พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!จะต,องมุ�งเน,นเปDาหมาย

ในระยะยาว หรือเพ่ือให,เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ไม�ใช�เปAนเพียงการดําเนินกิจกรรมเปAน
ครั้งคราวท่ีขาดความต�อเนื่อง แต�ยังต,องเน,นให,เกิดการต�อยอดและสามารถดําเนินการได,เองโดยชุมชน
หรือสังคมในระยะยาว รวมท้ัง จะต,องติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให,
เกิดความต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอีกด,วย ซึ่งมีการดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมหลายโครงการท่ีแสดงให,เห็นถึงความสอดคล,องกับการมุ�งเน,นเปDาหมายในระยะยาว 
มีความต�อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน เช�น การดําเนินโครงการผ�าตัดเด็กปากแหว�งเพดานโหว�ภายใต,ชื่อ 
โครงการ Dusit Smile ของโรงแรมในเครือดุสิตธานีท่ีสนับสนุนเงินทุนเพ่ือช�วยเหลือการผ�าตัดเด็ก
ปากแหว�งเพดานโหว� โดยโครงการดังกล�าวดําเนินการมาต้ังแต�ปq พ.ศ. 2552 และดําเนินการต�อเนื่อง
มาจนถึงป:จจุบัน (Dusit Hotel and  Resort, 2016) หรือกรณีโครงการการลดการใช,พลังงานไฟฟDา 
และทรัพยากรน้ําลงให,ได,ร,อยละ 30 และร,อยละ 20 ของโรงแรมในเครือ Starwood ซ่ึงโครงการ
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ดังกล�าวการเริ่มดําเนินการมาต้ังแต�ปq ค.ศ. 2010 และมีการกําหนดท่ีจะให,บรรลุผลภายในปq ค.ศ. 
2020 (Starwood Hotel and Resorts, 2014) ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  ผมมองว�าการทาํ CSR ให,มีความชัดเจนมากข้ึน และก็เห็นผลชัดเจน ต�อเนื่อง 
ยาวนาน และต,องคํานึงว�าความรับผิดชอบต�อสงัคมที่เราไปทํานั้นสงัคมได,ประโยชน!อะไร ไม�ใช�
ทําแค�คร้ังเดียวจบ กลยุทธ!ทีผ่มอธิบาย คือ เราสามารถให,เขาสามารถต�อยอด และพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนได, องค!กรของเราสามารถที่จะ Support อะไรเขาไปได,อย�างต�อเนื่องจนเขาสามารถที่จะ
อยู�ได, 

  ของ Accor หรือหลาย ๆ Brand จะเน,นในเรื่องของ Sustainability หรือ 
ความยั่งยืน ให,มันต�อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้น กิจกรรม CSR ที่เรา Create ข้ึนมา ผมมองว�ามันก็
ตอบโจทย! CSR เชิงกลยุทธ! คือ เกิดความต�อเนื่อง และยั่งยืน (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 

 

  โครงการที่เราทํามันต,องเน,นความต�อเนื่อง คือ ถ,าเราช�วยที่ไหนเราก็ต,องช�วย
ต�อเนื่องจะทําให,กิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมนัน้เห็นผล ไม�ได,ทําแล,วจบไป ยังต,องติดตาม
ผลต�อไปด,วย (สมสี (นามสมมติ), 2559)  

 

  ยังมีหน�วยงานที่เข,าใจคําว�า CSR ไม�ถูกต,องสักเท�าไหร� มักจะเข,าใจว�าเปAน
กิจกรรมอะไรก็ได,ที่เราไปทํา เพื่อหน�วยงาน เพื่อโรงเรียน หรือเพื่อสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
เปAนคร้ังเปAนคราว เพื่อให,ได,ตัวเลขหรือเพื่อให,ได,กิจกรรมในปqนั้นมา ซ่ึง CSR ควรจะเปAนการทํา
ที่ต�อเนื่อง และเห็นผลปลายทาง สิ่งที่เราเลือกจะทํากับเขาเราจะต,องเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น CSR เชิงกลยุทธ! ควรจะมี Wording ของคําว�า Sustainable เข,ามาด,วย (สมใจ (ก) (นามสมมติ), 
2559) 

 
   ข,อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึกวิเคราะห!ได,ว�า องค!ประกอบของความรับผิดชอบต�อ

สังคมเชิงกลยุทธ! คือ การดําเนินงานที่มุ�งเน,นเปDาหมายระยะยาว ไม�ใช�เปAนลักษณะการดําเนินงาน
แบบเปAนโครงการหรือกิจกรรมเปAนครั้งคราวท่ีขาดความต�อเนื่อง ขาดการวิเคราะห!สภาพป:ญหาและ
ความต,องการท่ีแท,จริงของกลุ�มเปDาหมายในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ัง ขาด
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง ดังนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!
จะต,องมุ�งเน,นการดําเนินงานท่ีมีลักษณะต�อเนื่อง และยั่งยืน โดยจะต,องมีการวิเคราะห!ป:ญหา และ
ความต,องการของกลุ�มเปDาหมายที่องค!กรจะเข,าไปดําเนินงาน รวมท้ัง ต,องสร,างความตระหนักให,
กลุ�มเปDาหมายท่ีองค!กรเข,าไปดําเนินงานด,านรับผิดชอบต�อสังคมเห็นถึงความสําคัญของโครงการ หรือ
กิจกรรมดังกล�าว และที่สําคัญต,องเน,นให,กลุ�มเปDาหมาย เช�น ชุมชนและสังคมท่ีองค!กรเข,าไป
ดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคมสามารถดําเนินงานต�อไป หรือต�อยอดโครงการดังกล�าวต�อไปได,
ด,วยตัวของชุมชนหรือสังคมเอง จึงจะถือเปAนการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบเชิงกลยุทธ!ท่ีมุ�งเน,น
ให,เกิดเปDาหมายระยะยาวและเกิดความยั่งยืนอย�างแท,จริง 
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1.3 การเช่ือมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ  
   จากการศึกษา พบว�า การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ต,อง

มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ ประกอบด,วย การเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการทางธุรกิจ
กับความรับผิดชอบต�อสังคมด,านสิ่งแวดล,อม และการเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับความ
รับผิดชอบต�อสังคมด,านการพัฒนาสังคม สามารถสรุปความเชื่อมโยงได, ดังนี้     

1.3.1 การเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต�อสังคมด,าน
สิ่งแวดล,อม เปAนกระบวนการดําเนินธุรกิจท่ีมีส�วนช�วยอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมท้ัง
ภายในและภายนอกองค!กร ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การรณรงค!ให,ลูกค,า และพนักงานร�วมกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟDา ทรัพยากรน้ํา และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืน ๆ การใช,อุปกรณ!ท่ีประหยัดพลังงาน และ
เปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม การนําทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัสดุอุปกรณ!ต�าง ๆ กลับมาใช,ใหม� การผลิต
น้ําประปาใช,เอง เปAนต,น ซ่ึงบางโครงการสามารถนําไปสู�การลดต,นทุนในการดําเนินงานให,กับองค!กร 
ถือเปAนความรับผิดชอบต�อสังคมด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กรอีกด,วย ข,อมูลท่ีได,จากการ
สัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้  

 
   มีการรณรงค!ให,ลูกค,าช�วยประหยัดพลังงาน เช�น กรณีที่คุณอยู�เกิน 2 วัน 

ผ,าขนหนูถ,าคุณต,องการจะใช,ต�อให,แขวนไว, เราจะไม�เก็บไปซัก แต�ถ,าคุณกองไว,หรือพาดไว,กับ
อ�างอาบน้ํานั้น หมายความว�าคุณต,องการให,นําไปซัก โดยเราจะมีเปAน Card อธิบายว�าถ,าคุณซัก
ทุกวัน เราจะต,องเสียค�าน้ํา ค�าไฟ ค�าสารเคมีในการซัก มากน,อยแค�ไหน หรือการใช,กระดาษทิชชู 
ก็มีการอธิบายว�ากว�าจะได,กระดาษทิชชมูา 1 ม,วน เราจะต,องตัดต,นไม,ไปก่ีต,น หรือการใช,น้ํา ถ,า
คุณปล�อยน้ําทิ้งไว, มันจะสูญเสียพลังงานไปมากน,อยแค�ไหน เม่ือลูกค,ามาเห็นเขาจะให,ความร�วมมือ  

   นอกจากนั้น ยังมีการรณรงค!เก่ียวกับการประหยัดพลังงานภายในองค!กร
ทั้งหมด อย�างเช�น สวิตซ!ไฟของผมก็จะมีการติดสติกเกอร! Turn of Light การติดให,ปรับ
อุณหภูมิของแอร!ที่ 25 องค!ศา และในห,องน้ํา ก̂อกน้ําเราก็จะมีการติดสติกเกอร!ให,ปvดน้ําทุกคร้ังหลังใช, 
(สมชาติ (นามสมมติ), 2559)   

 

   เร่ืองการประหยัดไฟ มีการเปลี่ยนหลอดไฟเปAนหลอดประหยัดไฟ เรามี
เปDาหมายที่จะเปลี่ยนทั้งหมด ซ่ึงตอนนี้เราเปลี่ยนไปได, 50% แล,ว ส�วนน้ําเราใช,ระบบ Sensor 
ซ่ึงจะมีการตัดอัตโนมัติ ไม�ได,เปAนก̂อกที่ปล�อยน้ําไหลตลอดเวลา นอกจากนั้น จะมี Campaign 
รณรงค!การประหยัดพลังงาน ซ่ึงมีการจัดเปAนระยะ ๆ (สมหญิง (นามสมมติ), 2559) 

 

   เนื่องจากเราจะหมดเงินไปกับค�าน้ําประปาเยอะมาก เราก็คิดว�าจะทําเปAน 
Project ของ Property คือ การทํา Plant เพื่อผลิตน้ําประปาใช,เอง เนื่องจากโรงแรมของเรา
อยู�ติดแม�น้ํากก ก็เอาน้ําจากแม�น้ํากกมาผลิตเปAนน้ําประปา ซ่ึงผลที่ออกมาปรากฏว�า สามารถ
ประหยัดค�าน้ําลงได,เยอะเหมือนกัน นอกจากนั้น ก็มีการรณรงค!ให,พนักงานประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
(สมจิต (นามสมมติ), 2559) 
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   เนื่องจากเราเข,าร�วมโครงการใบไม,เขียว เราก็ดูแลในเร่ืองอุปกรณ!ไฟฟDา
ที่เปAนแบบประหยัดพลังงาน ประมาณ 70% ของเราจะเปAนหลอดประหยัดพลังงาน ส�วนตัวอาคาร
จะใช,วัสดุ อุปกรณ!ที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม 

   ส�วนของในห,องพักลูกค,าเราก็จะมีการรณรงค!ในเร่ืองของการประหยัด
พลังงาน อย�างเช�น รณรงค!ในเร่ืองของการเปลี่ยนผ,าเช็ดตัว ส�วน Amenity ที่แยกเปAนเซต ๆ 
เราก็ใช,วัสดุที่เปAนแบบ Recycle เช�น กระดาษ Recycle และ Amenity ที่เปAนเซต เรากําลังจะ
เปลี่ยนให,เปAนแบบกดแทน นอกจากลูกค,าจะ Request เปAนกรณีพิเศษเราก็ยินดี (สมใจ (ข) 
(นามสมมติ), 2559) 

 
1.3.2 การเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต�อสังคม

ด,านการพัฒนาสังคม เปAนการเชื่อมโยงกันระหว�างกระบวนการดําเนินธุรกิจกับการมีส�วนช�วยพัฒนา
ชุมชน และสังคม ซ่ึงบางโครงการยังมีส�วนช�วยในเรื่องการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมได,อีกด,วย เช�น การนํา
อาหารที่เหลือจากจําหน�ายให,กับลูกค,าแต�ยังมีคุณภาพดีบริจาคให,กับเด็กยากจน หรือการบริจาค
สิ่งของท่ีเหลือจากกระบวนการดําเนินธุรกิจ เช�น สบู� รองเท,าแตะ (Slipper) โดยไปมอบให,กับกลุ�ม
อาชีพ หรือองค!กรเพื่อนําไปใช,ประโยชน!ต�อไป การรับซ้ือวัตถุดิบจากชาวบ,านมาประกอบอาหาร
จําหน�ายให,กับลูกค,าของโรงแรม การทําโครงการ Soap for Hope คือ การนําสบู�ท่ีเหลือจากห,องพักแขก
ในโรงแรมไปมอบให,กับชุมชน เพ่ือนําไปผลิตเปAนสบู�ก,อนใหม�อีกครั้งหนึ่ง โดยทางโรงแรมก็จะไปรับซ้ือ
สบู�จากทางชุมชนดังกล�าว เพ่ือนํากลับมาจําหน�ายเปAนของท่ีระลึกให,กับแขกท่ีมาพักกับโรงแรม เปAนต,น 
ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   การจัดโครงการ Food for Thought โดยในทุกวันจันทร! เราจะนําอาหาร 
เช�น ขนมป:งที่เหลือจากการขาย แต�ยังมีสภาพดีไปบริจาคให,กับนักเรียนในโรงเรียนคริสต! 
นอกจากนั้น ยังมีการทําโครงการ การไปรับซ้ือไข�ไก�ออแกนิกส!ของชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายโดย
อาหารที่ใช,เลี้ยงไก�จะเปAนอาหารธรรมชาติ ไม�มีเคมีเข,าไปเจือปน เพื่อนํามาทําเปAนอาหารให,กับ
ลูกค,า และนํามาเปAนจุดขายของทางโรงแรมได, (สมรัก (นามสมมติ), 2559) 
 

   การทําโครงการ Soap for Hope โดยที่ห,องพักลูกค,าจะมีสบู�ก,อน ที่
ลูกค,าใช,แล,วเราจะไม�สามารถนํามาใช,ซ้ําได, ก็ต,องเก็บ เพราะฉะนั้น เราจะมีสบู�ก,อนที่เหลือ 1 ก,อน 
ต�อ 1 ห,อง แม�บ,านก็จะเก็บสบู�ที่เหลือ ทุกโรงแรมก็จะเอามารวมกัน แล,วนําไปให,กับชุมชน
คลองเตย โดยสบู�ดังกล�าวชาวบ,านจะนําไปทําสบู�ใหม� โดยจะมีนักวิชาการมาให,ความรู,ว�า ในการ
ทําสบู�ใหม�จะต,องผ�านกระบวนการอะไรบ,าง ในเร่ืองของความปลอดภัย เร่ืองของ Hygiene 
และพอเขาทําเสร็จก็จะออกมาเปAนสบู�ที่เปAนก,อนในอีกรูปแบบหนึ่ง มี Packaging ที่สวยข้ึน 
ทางโรงแรมของเราก็จะไปรับซ้ือจากเขากลับมา เพื่อมาขายเปAนของที่ระลึกให,กับลูกค,า แล,วเรา
จะเขียนปDายบอกว�าเปAนผลิตภัณฑ!ที่มาจากโครงการ Soap for Hope เปAนการสร,างรายได,
ให,กับชุมชน เพราะฉะนั้น เรามีโรงแรมในเครือประมาณ 20 โรงแรม ในแต�ละเดือนเราจะมีสบู�
เปAนคันรถที่ไปมอบให,กับชุมชนคลองเตย และเราจะนําไปทํากิจกรรม CSR อ่ืน ๆ ต�อไป (สมชาติ 
(นามสมมติ), 2559) 
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   ข,อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึกวิเคราะห!ได,ว�า องค!ประกอบของความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ! คือ การเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต�อสังคม 
หรือที่เรียกว�าความรับผิดชอบต�อสังคมในกระบวนการ (CSR-in process) คือ การบูรณาการ
การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเข,ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค!กร หรืออาจกล�าวไว,ว�า
เปAนการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบต�อสังคมนั่นเอง จากการวิเคราะห!ข,อมูลด,วยการสัมภาษณ!เชิงลึก
เก่ียวกับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ขององค!กรธุรกิจโรงแรมแสดงให,เห็น
ถึงความเชื่อมโยงกันระหว�างกิจกรรมทางธุรกิจขององค!กรเข,ากับแนวคิดด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมได,อย�างกลมกลืน และแสดงให,เห็นถึงความคิดสร,างสรรค!ขององค!กรในการดําเนินธุรกิจท่ีผูกเข,า
กับความรับผิดชอบต�อสังคมได,อย�างลงตัว ซ่ึงการเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจเข,ากับความรับผิดชอบต�อ
สังคมสามารถช�วยให,องค!กรลดการใช,ทรัพยากรทางการจัดการต�าง ๆ เช�น ทรัพยากรน้ํา พลังงานไฟฟDา 
และวัสดุสิ้นเปลืองต�าง ๆ รวมท้ัง ยังสามารถเพ่ิมมูลค�าเพ่ิมให,กับผลิตภัณฑ! และการบริการ และสร,าง
ความแตกต�างให,กับองค!กรได,อีกด,วย อันจะส�งต�อผลการลดต,นทุนในการดําเนินงาน รวมท้ัง การเพ่ิม
ผลประกอบการให,กับองค!กรได,อีกด,วย ซ่ึงการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมในลักษณะ
ดังกล�าวถือเปAนความรับผิดชอบต�อสังคมด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กรอีกด,วย คือ เปAนการ
รับผิดชอบต�อเจ,าของ หุ,นส�วน หรือผู,ถือหุ,น ผ�านการดําเนินธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต�อ
สังคม 

1.4 การมีส&วนร&วมของผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย  
   จากการศึกษา พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ต,องเกิดจากความ

ร�วมมือกันของผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย (Stakeholders) กลุ�มต�าง ๆ ทั้งผู,มีส�วนได,ส�วนเสียภายในและ
ภายนอกองค!กร ได,แก�เจ,าของ ผู,ถือหุ,น ผู,บริหาร จะต,องให,ความสําคัญ สร,างความตระหนักให,เกิด
ข้ึนกับพนักงาน รวมท้ัง สนับสนุนทรัพยากรต�าง ๆ สําหรับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคม พนักงาน ต,องมีความเข,าใจ เห็นถึงความสําคัญ และมีร�วมกันในการดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมขององค!กร ส�วนผู,มีส�วนได,ส�วนเสียภายนอกองค!กร ลูกค,า ต,องตระหนักถึง
ความสําคัญของป:ญหาด,านสังคม และสิ่งแวดล,อม มีส�วนร�วมกับทางโรงแรมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด,านสิ่งแวดล,อม หรือร�วมสมทบทุนเพ่ือดําเนินโครงการด,านความรับผิดชอบต�อสังคมของทางโรงแรม 
ชุมชน และสังคม ต,องเข,ามามีส�วนร�วมกับทางโรงแรมในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม 
หน�วยงานภายรัฐ องค!กร มูลนิธิต�าง ๆ มีส�วนร�วมโดยการสนับสนุนทรัพยากรต�าง ๆ ในการดําเนินงาน
ด,านความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ัง มีส�วนกระตุ,นให,องค!กรธุรกิจโรงแรมหันมารับผิดชอบต�อสังคม
มากข้ึน ส�วน ธุรกิจในเครือ  รวมท้ัง คู�แข�งขัน มีส�วนร�วมในการดําเนินโครงการด,านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมให,ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  สามารถสรุปการมีส�วนร�วมของผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ได, ดังนี้ 

1.4.1 การมีส�วนร�วมของเจ,าของ ผู,ถือหุ,น ผู,บริหาร พบว�า การเข,ามามีส�วนร�วม
ของเจ,าของ ผู,ถือหุ,น รวมท้ัง ผู,บริหารในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม มีส�วนสําคัญอย�างยิ่ง
ต�อการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กรให,ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะผู,บริหาร
องค!กรจะต,องเข,าใจและเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ัง 
จะต,องสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปAนสําหรับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม โดยเฉพาะ
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เงินทุน นอกจากนั้น ผู,บริหารองค!กรจะต,องเปAนแบบอย�างในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมให,กับบุคลากรขององค!กร โดยการเข,าร�วมกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กร 
ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   หากผู,บริหาร หรือ Owner ให,ความสําคัญ และมีส�วนร�วม พนักงานก็จะ
เห็นถึงความสําคัญ อย�างเช�น เวลาเราทํากิจกรรม Big Cleaning Day ผู,บริหาร หรือ Owner  
ก็จะลงมาด,วย ทําให,ได,ใจพนักงาน และอยากที่เข,าร�วมกิจกรรมที่เราจัดข้ึน (สมใจ (ข) (นามสมมติ), 
2559) 
 

   ผู,นําหรือผู,บริหารก็มีส�วนต�อความสําเร็จของการดําเนินการด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคม ถ,าผู,นําให,ความสําคัญกับเร่ืองความรับผิดชอบผิดชอบต�อสังคม การดําเนินงาน 
ในเร่ืองต�าง ๆ ก็จะง�ายข้ึน เช�น การอนุมัติงบประมาณ หรือการปฏิบัติเปAนแบบอย�างให,กับ
พนักงานในองค!กรได,เห็น และถ,าพนักงานทราบว�าผู,บริหารให,ความสําคัญแน�นอนว�าการดําเนินงาน
ด,านความรับผิดชอบต�อสังคมก็มีโอกาสสําเร็จได, (สมปรารถนา (นามสมมติ), 2559) 
 

   ป:จจัยที่ทําให,กิจกรรม CSR ประสบความสําเร็จทั้งทางธุรกิจ และทําให,
องค!กรเปAนองค!กรแห�งคุณธรรมได,นั้น ต,องเร่ิมจากผู,นํา เพราะถ,าผู,นําไม�ให,ความสําคัญ หรือผู,นํา
ไม� Buy In กิจกรรมตา�ง ๆ คงเกิดความสําเร็จไม�ได,อย�างแน��นอน (สมหมาย (นามสมมติ), 2559) 
 

   ผู,บริหารก็สําคัญถ,าไม�ให,ความสําคัญหรือไม�สนับสนุนก็ยาก อย�างเช�น 
บางกิจกรรมที่ต,องใช,เงินทุน ถ,าผู,นําไม�ให,ความสําคัญก็จะไม�อนุมัติ และโครงการดังกล�าวก็ยาก
ที่จะประสบความสําเร็จได, (สมหญิง (นามสมมติ), 2559) 

 
1.4.2 การมีส�วนร�วมของพนักงาน พบว�า การเข,ามามีส�วนร�วมของพนักงานในการ

ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมมีส�วนสําคัญต�อการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค!กรเชิงกลยุทธ!ให,ประสบความสําเร็จ เนื่องจาก การดําเนินด,านความรับผิดชอบต�อสังคม
ไม�สามารถสําเร็จได,จากคนกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งในองค!กร แต�จะต,องเกิดจากการร�วมมือกันของทุกฝ�าย 
โดยเฉพาะการได,รับความร�วมมือจากพนักงานขององค!กรในการเข,าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การร�วมกัน
กิจกรรมระดมทุนเพ่ือนําเงินทุนท่ีได,เข,ากองทุนด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กร การเข,าร�วม
กิจกรรมการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมของโรงแรม เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ในการระดมทุนเพื่อช�วยเหลือสังคม และชุมชน เราจะทําตลาดนัดใจบุญ 
ขายของที่ได,รับการบริจาคมาจากพนักงานแต�ละแผนก และนําเงินที่ได,บริจาคกลับเข,าไปใน
กองทุน นอกจากนั้น เนื่องจากในโรงแรมเรามีน้ํามะพร,าวน้ําหอมที่อร�อย แผนกสวนก็จะนํามา
ขายในตลาดนัดใจบุญด,วย หรือแผนกครัวทําน้ําพริกอร�อย เขาก็ทําพริกขายให,กับลูกค,า หรือ
เวลาช�วงเทศกาล เราไปร�วมกับแผนก F&B ในการขายสินค,าเราก็ได,เงินทุนมาเพื่อเข,ากองทุน 
CSR (สมปรารถนา (นามสมมติ), 2559) 
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   โรงแรมมีการทํากิจกรรมการขายของ เพื่อสมทบทุนเข,าโครงการด,าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม อย�างล�าสุดก็สามารถได,ขายได,หม่ืนกว�าบาท โดยมีการขายให,พนักงาน 
โดยกิจกรรมจะจัดแค�ตอนเย็น ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เราก็ได,เงินทุนมา เพื่อส�งเงินเข,าสมทบไปยัง 
Corporate ซ่ึงเราทําในทุกไตรมาส (สมใจ (ก) (นามสมมติ), 2559) 

 

   เราพยายามดึงให,พนักงานเข,ามามีส�วนร�วมให,มากที่สุด อย�างการจัด
โครงการรณณรงค!ให,พนักงานนําวัสดุเหลือใช,จากสํานักงานมาทําเปAนสิ่งประดิษฐ!แล,วนํามา
ประกวดกัน เช�น การนําถังน้ําพลาสติกที่เหลือ หรือทิ้งเปAนประจํา มาประดิษฐ!เปAนที่ตักผง หรือ
เอาไปประดิษฐ!เปAนที่ปลูกต,นไม, พนักงานเขาก็สนุก ให,ความร�วมมือเปAนอย�างดี และพบว�าสามารถ
สร,างเปAนรายได,ให,กับพนักงาน เนื่องจาก มีการสั่งซ้ือกันอีกด,วย (สมใจ (ข) (นามสมมติ), 2559)        

 

1.4.3 การมีส�วนร�วมของลูกค,า พบว�า การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ!ขององค!กรในป:จจุบันสามารถดึงลูกค,าเข,ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคม เนื่องจากป:จจุบันลูกค,ามีความตระหนัก และให,ความสําคัญกับการดําเนินงาน
ด,านความรับผิดชอบต�อสังคม และพร,อมท่ีจะมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมร�วมกับองค!กร เช�น การร�วมสมทบทุนเพ่ือดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม การมีส�วนร�วม
ในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

   ลูกค,ามีส�วนสําคัญต�อการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม 
อย�างเช�น ตัว Planet 21 เราไม�สามารถที่จะตระหนักอยู�ฝ�ายเดียว แต�ถ,าลูกค,าไม�ตระหนักเลยก็
จะไม�ประสบความสําเร็จ (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 

 

   โรงแรมมีการเชิญลูกค,าเข,ามาร�วมกิจกรรมด,านสิ่งแวดล,อม เช�น การบริจาคเงิน 
1 USD เพื่อร�วมโครงการการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อม (สมชาย (นามสมมติ), 2559) 

 

   ลูกค,าให,ความสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะที่มาแบบ Incentive หรือ MICE 
เขาก็จะมีถามเราว�าปกติเราทํากิจกรรม CSR อะไรบ,าง เขาจะมา Join ได,ไม� อย�างเช�น ที่  
Motor Show มา พอเขาทํากิจกรรมของเขาเสร็จ เขาก็จะร�วมทํากิจกรรม CSR ด,วย ซ่ึง 
Organize โดยทีมโรงแรม (สมจิต (นามสมมติ), 2559)  
 

   ลูกค,าให,ความสําคัญมากข้ึน เวลาเราจัดกิจกรรมเขาก็จะเข,ามามีส�วนร�วม 
บางทีเงินทอนเขาก็จะไม�เอา จะบริจาคเข,าร�วมโครงการ CSR ไป (สมปรารถนา (นามสมมติ), 
2559) 

 

1.4.4 การมีส�วนร�วมของชุมชน และสังคม พบว�า การดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ต,องมีการเข,ามามีส�วนร�วมของชุมชนท่ีอยู�รอบ ๆ ท่ีต้ังของโรงแรม 
รวมไปถึงสังคมท่ีอยู�ห�างออกไปในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น การร�วมมือกับ
ชุมชนท่ีเปAนท่ีตั้งของโรงแรมในการจัดโครงการด,านความรับผิดชอบต�อสังคมต�าง ๆ ท้ังในการอนุรักษ!
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ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ!สิ ่งแวดล,อม ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

   การช�วยพัฒนาชุมชน จะมีอยู�หลัก ๆ 2 กิจกรรม คือ โรงแรมของเราอยู�ใน
เขตตําบลแม�น้ํา ถ,ามีกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การจัดงานวัด การอนุรักษ!วัฒนธรรม เราจะไปช�วยเขา 
โดยอุดหนุนค�าใช,จ�าย ปqละ 20,000 บาท  นอกจากนั้น แถวโรงแรมจะมีชุมชนคนจีนด,วย มีศาลเจ,า
เราก็จะไป Support เขาทุกปqเวลาเขามีงาน ให,เขาได,คงไว,ในเร่ืองชีวิตความเปAนอยู�และวัฒนธรรม 
(สมหญิง (นามสมมติ), 2559) 

 

   เข,าไปมี Activity ในชุมชน โดยเปAนชุมชนที่พนักงานของเราอยู� มีความ
ลําบาก เน,นตอบสนองความต,องการของชุมชน ละเราสามารถ Support ได, ซ่ึงเราก็ได,รับ
ความร�วมมือในการทํากิจกรรมต�าง ๆ จากชุมชนเปAนอย�างดี โดยเราจะเลือกจากชุมชนที่อยู�ห�างจาก
โรงแรมประมาณ 30-40 กิโลเมตร (สมปรารถนา (นามสมมติ), 2559) 

 

   เนื่องจากโรงแรมเราตั้งอยู�บริเวณชายหาดหอมเทียน ดังนั้น เราจึงร�วมมือ
กับคนในชุมชนในการทํากิจกรรมอนุรักษ!ธรรมชาติ โดยการร�วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดจอมเทียน 
เราได,รับความร�วมมือจากคนในชุมชนที่อยู�ในบริเวณนี้เปAนอย�างดี ซ่ึงเราจัดในทุกปq (สมหมาย 
(นามสมมติ), 2559) 

 

1.4.5 การมีส�วนร�วมของหน�วยงานภาครัฐ องค!กร หรือมูลนิธิต�าง ๆ พบว�า การ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ขององค!กรในป:จจุบัน ต,องการการเข,ามามีส�วนร�วม
ของหน�วยงานภาครัฐ องค!กร หรือมูลนิธิต�าง ๆ ในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น 
การดําเนินโครงการ Dusit Smile ของโรงแรมในเครือดุสิตธานีเพ่ือช�วยเหลือเด็กปากแหว�งเพดานโหว�
ซ่ึงร�วมมือกับมูลนิธิสร,างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) ได,ร�วมมือองค!องค!กรภาครัฐ เช�น 
กรมพัฒนาสังคม กรมป�าไม, สํานักอุทยานแห�งชาติ ในการร�วมกันดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมของโรงแรมภูเลย!เบย! อะ ริทซ!-คาร!ลตัน รีเสิร!ฟ การร�วมมือกับองค!การสหประชาชาติ (UN) ใน
การร�วมกันดําเนินโครงการด,านความรับผิดชอบต�อสังคมด,านการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมของโรงแรมใน
เครือ Accor ร�วมมือกับองค!กร Unicef ในการระดมทุนเพ่ือดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม
ของ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร!ท เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   โครงการ Dusit Smile เปAนการทํากิจกรรมร�วมกันกับ Operation Smile 
Thailand ในการช�วยเหลือผ�าตัดเด็กปากแหว�งเพดานโหว� (สมชาย (นามสมมติ), 2559) 

 

   กรณีการช�วยเหลือคนยากไร,เราจะไปคุยกับกรมพัฒนาสงัคม เขาจะมี
รายชื่ออยู�แล,วว�าที่ไหนบ,างจะมีกลุ�มคนเหล�านี้ อย�างเช�น คนพิการ คนชรา หรือกลุ�ม
ผู,ด,อยโอกาสอื่น ๆ พอเราได,รายชื่อมา เราก็จะไปทํากิจกรรมเพื่อหาเงินทุนมาสนับสนุน 
ส�วนด,านรักษาสิ่งแวดล,อมส�วนใหญ�จะร�วมมือกับกรมป�าไม, อุทยานแห�งชาติ ไปร�วมกันเก็บขยะ 
(สมสี (นามสมมติ), 2559) 
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   Accor เองเปAนพันธมิตร กับทาง UN ด,วย รวมทั้ง หน�วยงานที่ให,ความสําคัญ
กับการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมอ่ืน ๆ (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 

 

   ส�วนขององค!กรภายนอก เราร�วมมือกับทาง Unicef โดยการ Rest Fund 
เพื่อนําเงินไปเงินทุนไปดําเนินโครงการ CSR ต�าง ๆ  (สมจิต (นามสมมติ), 2559) 

 

1.4.6 การร�วมมือของธุรกิจในเครือ และคู�แข�งขัน พบว�า การดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ต,องอาศัยการเข,ามามีส�วนร�วมของบริษัทในเครือ รวมท้ัง องค!กรท่ีเปAน
คู�แข�งขันในการดําเนินงานด,านความรับผิดขอบต�อสังคม เช�น การร�วมมือกับบริษัทแมคโดนัล ซ่ึงเปAน
บริษัทในเครือของของโรงแรมในเครือ Accor ในการจัดทําโครงการช�วยเหลือด,านท่ีพักให,กับญาติของ
ผู,ป�วยท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ต�างจังหวัดและต,องเข,ามารักษาตัวในกรุงเทพมหานครของโรงแรมวี กรุงเทพฯ 
การร�วมมือกันระหว�างโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต และโรงแรมท่ีอยู�ในเครือ Accor อีกประมาณ 20 
โรงแรมในการดําเนินโครงการด,านความรับผิดชอบต�อสังคม การร�วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนเพ่ือ
ดําเนินงานโครงด,านความรับผิดชอบต�อสังคมของเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร!ท กับโรงแรมในเครือ 
Marriott ซ่ึงถือเปAนคู�แข�งขันทางธุรกิจ ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   เราร�วมกับบริษัทที่อยู�ในเครือ คือ บริษัทแมคโดนัล จัดทําโครงการ
บ,านพักพิง ในโรงพยาบาลเพื่อช�วยเหลือคนในต�างจังหวัดที่มารักษาตัวในโรงพยาบาล แต�ไม�มีที่พัก 
เราก็จะจัดที่พักให,โดยให,มาพักฟรีอยู�ฟรี (สมรัก (นามสมมติ), 2559) 
 

   เราร�วมมือกับโรงแรมในเครือ Accor ประมาณ 20 โรงแรม ทําโครงการ 
CSR (สมชาติ (นามสมมติ), 2559)  
 

   การจัดโครงการ Run to Peace ซ่ึงทุก ๆ Property จะต,องจัด เปAนการ
แข�งขันวิ่งมินิมาราธอน มีการขายบัตร และเสื้อ เพื่อทําเงินที่ได,ไปบริจาคให,กับมูลนิธิที่อยู�ใน
จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเราทํามาเปAนปqที่ 2 และปqนี้ที่กําลังจะจัดเราจะไป Merge กับ Marriott 
(สมจิต (นามสมมติ), 2559) 

 

    ข,อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึกวิเคราะห!ได,ว�า องค!ประกอบของความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! คือ การมีส�วนร�วมของผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ โดยเริ่มจากผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียภายในองค!กรท่ีมีความสําคัญต�อการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมให,
ประสบความสําเร็จ คือ เจ,าของ ผู,ถือหุ,น และผู,บริหาร เนื่องจากในการดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมต,องอาศัยทรัพยากรต�าง ๆ รวมท้ัง เงินทุน ดังนั้น เจ,าของ ผู,ถือหุ,น และผู,บริหาร
ต,องมีความเข,าใจ และเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมว�าจะ
ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อองค!กรในด,านต�าง ๆ ในระยะยาว รวมท้ัง ต,องสนับสนุนการดําเนินงานด,าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กรให,ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะผู,บริหารองค!กร ซ่ึงถือเปAนผู,ท่ีมี
บทความสําคัญอย�างยิ่งต�อการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม โดยต,องสร,างความตระหนัก
และปฏิบัติตนเปAนแบบอย�างในด,านการดําเนินงานอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมให,กับพนักงานใน
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องค!กร ส�วนพนักงานก็ถือเปAนกลุ�มผู,มีส�วนได,ส�วนเสียภายในองค!กรท่ีมีส�วนสําคัญต�อความสําเร็จของ
การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเช�นเดียวกัน เนื่องจาก การดําเนินงานด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมไม�สามารถจะดําเนินงานให,ประสบความสําเร็จได,โดยกลุ�มผู,บริหารเท�านั้น แต�ต,อง
เกิดจากความร�วมมือของพนักงานในองค!กร ซ่ึงถือเปAนคนกลุ�มใหญ�ขององค!กร โดยองค!กรจะต,อง
สร,างความตระหนักและความเข,าใจให,เกิดข้ึนกับพนักงาน และเม่ือพนักงานเห็นถึงความสําคัญของ
การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมก็จะเต็มใจเข,าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับความ
รับผิดชอบต�อสังคม ซึ่งจะให,การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กรประสบ
ความสําเร็จได,อย�างยั่งยืน ส�วนกลุ�มผู,มีส�วนได,ส�วนเสียภายนอกองค!กร ได,แก� ลูกค,า เนื่องจาก 
ป:จจุบันลูกค,าหันมาให,ความสําคัญกับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน ดังนั้น 
องค!กรจึงควรเชิญชวนให,ลูกค,าเข,ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมด,วย 
เช�น การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ ได,แก� การอนุรักษ!น้ํา และพลังงานไฟฟDาใน
ระหว�างท่ีพักในโรงแรม หรือการมีส�วนร�วมในการระดมทุนเพ่ือดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมร�วมกับองค!กร เปAนต,น การมีส�วนร�วมของชุมชน และสังคม เนื่องจาก การได,รับความร�วมมือท่ีดี
จากชุมชน และสังคมจะทําให,การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กรมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จได,ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู�บริเวณท่ีต้ังขององค!กร โดยในเบ้ืองต,นองค!กรจะต,องดึง
ชุมชนท่ีอยู�บริเวณท่ีต้ังขององค!กรเข,ามามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคม เช�น การจัดกิจกรรมอนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อม เปAนต,น 
และเมื่อองค!กรมีความพร,อมก็ค�อยขยายความร�วมมือออกไปสู�สังคมภายนอกต�อไป การร�วมมือกับ
หน�วยงานภายรัฐ องค!กร มูลนิธิต�าง ๆ เนื่องจาก การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมจะต,อง
อาศัยทรัพยากรต�าง ๆ ซ่ึงบางครั้งองค!กรจะต,องได,รับความร�วมมือ หรือได,รับความช�วยเหลือจาก
องค!กรภายนอก เช�น การได,รับการสนับสนุนในด,านสถานท่ี ด,านข,อมูลจากหน�วยงานภาครัฐ เปAนต,น 
รวมท้ัง การร�วมมือกับองค!กร หรือมูลนิธิต�าง ๆ ในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงจะ
ส�งผลให,การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมประสบความสําเร็จ และสามารถตอบสนอง
ความต,องการของสังคมกลุ�มต�าง ๆ ได,กว,างข้ึน ส�วนการมีส�วนร�วมของธุรกิจในเครือ รวมท้ัง คู�แข�งขัน 
ถือเปAนการดําเนินงานที่สอดคล,องกับกลยุทธ!การดําเนินธุรกิจในยุคป:จจุบัน ท่ีเน,นการสร,าง
ความร�วมมือกันระหว�างพันธมิตร รวมทั้ง คู�แข�งขัน ซึ่งในอดีตมองเปAนศัตรูทางธุรกิจ แต�ป:จจุบัน
องค!กรหันมาใช,กลยุทธ!การเปAนมิตรทางธุรกิจ โดยมีการร�วมมือกันทางธุรกิจในด,านต�าง ๆ รวมท้ัง 
ในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงถือได,ว�าเปAนนวัตกรรมทางด,านการจัดการขององค!กร
อีกด,วย 

2. รูปแบบความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ�ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
  จากการศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

พบว�า สามารถสรุปรูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ออกเปAน 3 ด,านหลัก ประกอบด,วย 1) ด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร คือ การดําเนินงานท่ีมุ�งให,
เกิดการเจริญเติบโตทางด,านเศรษฐกิจขององค!กรอย�างต�อเนื่อง โปร�งใส และมีจริยธรรม ถือเปAน
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ความรับผิดชอบต�อเจ,าของ และผู,ถือหุ,น เช�น การมุ�งเน,นให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน 
การดําเนินงานตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ หลักความโปร�งใส และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม คือ การดําเนินงานท่ีใส�ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
และการสร,างความตระหนักเพ่ือพัฒนาขวัญและกําลังใจของพนักงาน รวมท้ัง การมีส�วนช�วยพัฒนา
ชุมชนที่อยู�รอบ ๆ บริเวณที่ตั้งของโรงแรม และสังคมที่อยู�ห�างไกลออกไป ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับโลกในด,านต�าง ๆ และ 3) ด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม คือ 
การดําเนินงานท่ีคํานึงถึงการลดการใช,ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น ทรัพยากรน้ํา พลังงานไฟฟDา รวมท้ัง 
การลดผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีมีต�อสิ่งแวดล,อม การนํามาตรฐานด,านการจัดการสิ่งแวดล,อม
มาเปAนแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล,อมของโรงแรม ท้ังมาตรฐานในระดับประเทศ และระดับสากล 
นอกจากนั้น ยังรวมถึงการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมภายนอกองค!กรอีกด,วย มีรายละเอียด
ท่ีได,จากการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค�กร  
   จากการศึกษา พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ขององค!กร เปAนการดําเนินงานท่ีมุ�งให,เกิดการเจริญเติบโตทางด,านเศรษฐกิจขององค!กรอย�างต�อเนื่อง 
เช�น การมุ�งเน,นให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน การมุ�งพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพ่ือ
สร,างการเติบโตทางเศรษฐกิจขององค!กร รวมท้ัง การดําเนินงานตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ หลัก
ความโปร�งใส และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เช�น การบริหารองค!กรตามหลักธรรมาภิบาลของ 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยจัดโครงการการต�อต,านการทุจริต (Anti-corruption) และการ
กําหนดนโยบายในการรับของขวัญ (Gift Policy) ให,กับพนักงานขององค!กรใช,เปAนแนวทางในการ
ปฏิบัติ  การกําหนดเปAนจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมในการทํางาน (Ethics) 
เพ่ือใช,เปAนแนวทางในการปฏิบัติงานให,กับพนักงานในองค!กรของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต 
เปAนต,น ซ่ึงความรับผิดชอบต�อสังคมด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร ถือเปAนความรับผิดชอบต�อ
เจ,าของ และผู,ถือหุ,น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 

 
  เนื่องจากเราเปAนบริษัทที่อยู�ในตลาดหลักทรัพย! ดังนั้น ในการดําเนินงานเราจะ

คํานึงถึงผู,ถือหุ,นด,วย โดยเราพยายามพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจของเราให,เกิดประสิทธิภาพ 
และสามารถแข�งขันได,อย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะในป:จจุบันที่ธุรกิจโรงแรมมีการแข�งขันที่รุนแรงมาก 

  นอกจากนั้น เรามีโปรแกรม Good Governance มีการอบรม และชี้แจงให,
พนักงานรับทราบ ว�าเราเปAนบริษัทอยู�ในตลาดหลักทรัพย! ดังนั้น เราจะต,องมุ�งเน,นในเร่ืองของ
ความโปร�งใส ล�าสุดกําลังทาํโครงการการต�อต,านการทุจริต  (Anti-corruption) เปAนข,อกําหนด
ของบริษัทที่ทํา Good Governance จะต,องทําในเร่ืองเหล�านี้ และมีการทํานโยบายในเร่ืองของ 
Gift Policy ว�าจะรับหรือไม�รับของขวัญ หรือจะรับได,ในกรณีไหนได,บ,าง หรือเราจะให,ของขวัญ
ใครในกรณีใดได,บ,าง โดยพนักงานทุกคนจะต,องลงนามรับทราบชัดเจน และเก็บใส�แฟDมพนักงาน
ทุกคน รวมทั้ง การติดประกาศให,พนักงานได,รับทราบ (สมชาย (นามสมมติ), 2559) 
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  การกําหนดเปAนจรรยาบรรณ Code of Conduct หรือจริยธรรมในการทํางาน 
โดยการดําเนินงานประจําจะต,องคํานึงถึง จริยธรรม (Ethics) เช�น เร่ืองของ Corruption มันก็
ส�งผลต�อการผิดกฎระเบียบ อันนี้ก็ถือเปAนหนึ่งในจรรยาบรรณของเรา และเราตระหนักถึง 
Shareholder ด,วย (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 

 

  มีการรณรงค!ให,พนักงานเข,าใจผ�านกระบวนการฝ�กอบรม ว�าคุณมาทํางานไม�ได,
ทํางานแค�เงิน แต�จะต,องมีส�วนรับผิดชอบต�อ Owner ด,วย โดยการดําเนินงานของเราจะมุ�งให,
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกข้ันของการดําเนินงาน นอกจากนั้น มีการบริหารตามหลัก Good 
Governance โดยทําอะไรก็จะต,องถูกต,อง โปร�งใส อย�างเช�น การเสียภาษีก็จะต,องจ�ายให,
ถูกต,อง (สมใจ (ข) (นามสมมติ), 2559)  

  

  เราก็บริหารธุรกิจด,วยคุณธรรม จริยธรรม เรามีการเสนองบ กําหนดเปDาหมายไป
ยังเจ,าของ และเราก็จะต,องบริหารงานให,เปAนไปตามเปDาหมายดังกล�าว (สมหญิง (นามสมมติ), 
2559) 

 
   ข,อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึกวิเคราะห!ได,ว�า รูปแบบของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ! คือ การพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร ถือเปAนความรับผิดชอบต�อเจ,าของ หุ,นส�วน 
หรือผู,ถือหุ,น ซ่ึงสอดคล,องกับเปDาหมายของการดําเนินธุรกิจท่ีมุ�งให,เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�าง
ต�อเนื่อง และแบ�งป:นผลกําไรท่ีเกิดข้ึนไปยังเจ,าของ หุ,นส�วน หรือผู,ถือหุ,นอย�างเปAนธรรม ซ่ึงการจะ
สร,างการเติบโตทางเศรษฐกิจให,เกิดข้ึนได,นั้น องค!กรจะต,องพัฒนารูปแบบการดําเนินงานให,สามารถ
ตอบสนองความต,องการของลูกค,า รวมท้ัง สามารถสร,างความได,เปรียบทางการแข�งขันให,เกิดข้ึน 
โดยเฉพาะในป:จจุบันท่ีธุรกิจโรงแรมมีการแข�งขันท่ีค�อนข,างรุนแรง รวมท้ัง การดําเนินงานยังต,อง
มุ�งเน,นให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้น ในป:จจุบันการ
ดําเนินงานขององค!กรต�าง ๆ จะต,องเน,นความโปร�งใส ตรวจสอบได, โดยเฉพาะองค!กรท่ีเปAนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย! เนื่องจาก องค!กรจะต,องปฏิบัติต�อผู,ถือหุ,นอย�างโปร�งใส และเปAนธรรม 
ดังนั้น ป:จจุบันองค!กรธุรกิจโรงแรมจึงได,นําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลัก
บรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Ethics) มาเปAนเครื่องมือในการบริหารองค!กรเพ่ือให,เกิดความโปร�งใส และเปAนธรรมข้ึนใน
องค!กร  

2.2 ด�านการเสริมสร�างความเข�มแข็งทางสังคม  
   จากการศึกษา พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการเสริมสร,างความ

เข,มแข็งทางสังคม แบ�งออกเปAน 2 ด,านหลัก ได,แก� การใส�ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการพัฒนา
ชุมชน และสังคม มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 การใส&ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน พบว�า การใส�ใจคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน คือ การดูและและการให,ความสําคัญกับพนักงานของโรงแรม โดยแบ�งออกเปAน 2 ด,าน 
ได,แก� การให,สวัสดิการพนักงานเหนือกว�าท่ีกฎหมายกําหนด และการสร,างความตระหนักเพ่ือพัฒนา
ขวัญและกําลังใจพนักงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.2.1.1 การให�สวัสดิการพนักงานเหนือกว&าท่ีกฎหมายกําหนด พบว�า 
โรงแรมส�วนใหญ�จะมีแนวทางในการให,สวัสดิการพนักงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด
เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซ่ึงบางโรงแรมจะมีการดูแลครอบคลุมไปถึงบุคคลใน
ครอบครัวของพนักงานด,วย ตัวอย�างการให,สวัสดิการพนักงานเหนือกว�าท่ีกฎหมายกําหนด เช�น 
การให,สิทธิพนักงาน และครอบครัวจองห,องพักโรงแรมในเครือในราคาพนักงาน (Staff Rate) การจัด
กิจกรรมวันเกิดให,กับพนักงาน การจัดกิจกรรมการแข�งขันกีฬาและสันทนาการ (Sport Day Activity) 
การจัดกิจกรรมสังสรรค!ประจําปq (Staff Party) การทําประกันชีวิตกลุ�ม และมีกองทุนช�วยเหลือ
พนักงาน (Relief Fund) กรณีประสบภัยพิบัติต�าง ๆ การมอบทุนการศึกษาให,กับบุตรหลานพนักงาน 
การให,วันหยุดในวันเกิดของพนักงานเพ่ิมอีก 1 วัน เพ่ือให,ไปเฉลิมฉลองกับครอบครัว การมีสวัสดิการ
เงินกู,ให,กับพนักงานท่ีประสบป:ญหาทางด,านการเงิน เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
    สําหรับการดูแลพนักงาน เราทําได,ดีอยู�แล,ว เพราะเราต,องทํา 

Employer Branding เพราะฉะนั้น เราจะแจ,งให,พนักงานทราบว�าถ,ามาเปAนสมาชิกของ Dusit 
International เขาจะได,อะไรบ,าง เช�น  การให,สิทธิพนักงาน และครอบครัวจองห,องพักโรงแรม
ในเครือในราคาพนักงาน รวมทั้ง ในเรื่องของการเติบโตเรามีหลักเกณฑ!ที่ชัดเจน (สมชาย 
(นามสมมติ), 2559)  

 

    การดูแลพนักงาน เราจะดูแลในเร่ือง Benefit เราจะให,จัดกิจกรรม
วันเกิดให,กับพนักงาน มีการดูแลมอบเงินกรณีพนักงานคลอดบุตร หรืองานศพ (สมใจ (ข) 
(นามสมมติ), 2559) 

 

    การดูแลในเร่ืองของ Benefit ที่จะต,องมีความแตกต�างจาก 
Competitor ที่อยู�พื้นที่ที่ดําเนินกิจการอยู� นอกกจากนั้น จะเปAนกิจกรรมที่ทําอย�างต�อเนื่อง 
อย�างเช�น กิจกรรม Sport Day และ Staff Party ทําให,พนักงานรู,สึกว�าเราดูแล ให,ความสาํคัญ
เขา และมีการปฏิบัติตามหลัก Human Right (สมใจ (ก) (นามสมมติ), 2559) 

 

    พนักงานเราจะมีประกันชีวิตกลุ�มให,เขา เราจะมีกองทุน ซ่ึงของ 
Starwood เองเขาจะมีกองทุน ชื่อ Starwood Associate Relief Fund จะเปAนกองทุนไว,
ช�วยเหลือพนักงานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต�าง ๆ อย�างเช�นเม่ือปqที่แล,วที่พัทยาเกิดน้ําท�วม เราก็จะ
มีกองทุนตรงนี้ช�วยเหลือ รายละไม�เกิน 60,000 บาท ข้ึนอยู�กับความเสียหาย (สมหญิง (นามสมมติ), 
2559) 

 

    ในเร่ืองของสวัสดิการเราดูแลเขามากกว�าที่กฎหมายกําหนดอยู�แล,ว 
ทั้งในเร่ืองของประกันชีวิต ประกันสุขภาพ มีการมอบทุนการศึกษาให,กับบุตรหลานพนักงาน 
(สมปรารถนา (นามสมมติ), 2559) 
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    โรงแรมจัดวันหยุดพิเศษให,พนกังานอีก 1 วันในวันเกิดของพนกังาน
เพื่อให,เขาได,เฉลิมฉลองวันเกิดกับครอบครัว พร,อมกับมอบเค,กจากโรงแรมเปAนของขวัญวันเกิด 
นอกจากนั้น ทุกเดือนโรงแรมจะจัดงานวันเกิดให,กับพนักงานทุกคน (Staff Birthday Party) 
เดือนละ 1 คร้ัง เวลาพนักงานเจ็บป�ายทางโรงแรมจะให,เจ,าหน,าที่ไปเยี่ยม พร,อมกับกระเช,า
เยี่ยมไข, และทางโรงแรมยังมีเงินช�วยเหลือจัดงานแต�งงาน รวมทั้ง งานศพของบิดา มารดา สามี 
ภรรยา และบุตรของพนักงาน นอกจากนั้น ยังมีสวัสดิการเงินกู,เพื่อช�วยเหลือในกรณีที่พนักงาน
มีความเดือดร,อนด,านการเงิน (สมหมาย (นามสมมติ), 2559) 

 
2.2.1.2 การสร�างความตระหนักเพ่ือพัฒนาขวัญและกําลังใจพนักงาน 

(Employee Recognition) พบว�า โรงแรมส�วนใหญ�มีโครงการสร,างความตระหนักเพ่ือพัฒนาขวัญ
และกําลังใจของพนักงาน โดยจะมีรูปแบบ และวิธีการท่ีแตกต�างกันไป แต�มีวัตถุประสงค!ท่ีสอดคล,องกัน 
คือ เพ่ือให,พนักงานท่ีมีความต้ังใจ มีความทุ�มเทในการปฏิบัติงาน หรือเปAนผู,ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานใน
ด,านต�าง ๆ ท่ีโรงแรมกําหนดข้ึน ให,ได,รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ เช�น โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด�น
ประจําเดือน และประจําปq เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 
 

    เราจะมีกิจกรรม Recognize พนักงาน โดยการให, Reward 
พนักงานในทุก ๆ ปqอยู�แล,ว คือ การทําโครงการ ดุสิตขอบคุณ คือ ถ,าแขกชื่นชม และพูดถึงชื่อเรา 
เม่ือสะสมได,ในเดือนหนึ่งมากกว�า 3 ใบ เราก็จะมีรางวัลให, เปAน Gift Voucher ส�วนถ,าเปAน
พนักงาน Back Office หัวหน,าแผนกก็จะเปAนคนให,รางวัล เนื่องจากเขามีโอกาสที่ได,รับคําชม
จากแขกน,อยกว�าพนักงานที่อยู�ส�วนหน,า (สมใจ (ก) (นามสมมติ), 2559) 
 

    มีการจัดโครงการคัดเลือกพนักงาน Star of the Month ซ่ึง
เปAนการจูงใจพนักงานว�าถ,าเขาเลือกอาชีพด,านบริการแล,ว ถ,าเขาตั้งใจ ทุ�มเท ในการทํางานเขา
ควรได,รับรางวัล โดยเราเปvดโอกาสให,ทุกแผนกส�งพนักงานเข,าประกวด แต�เรามีเงื่อนไขว�า คุณ
ต,องทํางานครบปq คุณจะต,องไม�มีประวัติขาด ลา มาสาย หรือเคยโดน Warning Letter และ
ทางทีมผู,บริหารก็จะคัดเลือกว�าคนไหนเหมาะ ซ่ึงพอสิ้นปq เราก็จะมีการคัดเลือกเปAน Star of 
the Year กิจการดังกล�าว คือ การให,ความสําคัญกับพนักงาน เขาจะรู,สึกยินดี (สมใจ (ข) 
(นามสมมติ), 2559) 

 
2.2.2 การพัฒนาชุมชน และสังคม พบว�า การพัฒนาชุมชน และสังคม คือ การมี

ส�วนช�วยพัฒนาชุมชนท่ีอยู�รอบ ๆ บริเวณท่ีต้ังของโรงแรม และสังคมท่ีอยู�ห�างไกลออกไป ท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับโลกในด,านต�าง ๆ  ตัวอย�างการพัฒนาชุมชน และสังคมของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เช�น การรับซ้ือวัตถุดิบจากท,องถ่ิน การระดมทุนเพ่ือนําไปใช,ในการผ�าตัด
เด็กปากแหว�งเพดานโหว� การจัดทําโครงการแข�งขันกีฬาเพ่ือระดมทุนบริจาคให,กับมูลนิธิ Unicef 
การจัดทําโครงการสร,างสนามเด็กเล�น การจัดโครงการทาสีโรงเรียน การจัดทําโครงการให,ความรู,ด,าน
การโรงแรมกับโรงเรียน และวิทยาลัยต�าง ๆ การจัดทําโครงการบริจาคฝาขวดอะลูมิเนียม ไส,แมค เพ่ือ
นําไปผลิตเปAนขาเทียม การจัดทําโครงการจัดกิจกรรมให,กับโรงเรียน เช�น ปลูกผักสวนครัว การทําปุ�ยหมัก 
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หรือการพานักเรียนไปทํากิจกรรม Walk Rally ศึกษาธรรมชาติ การจัดทําโครงการบริจาคอาหาร
ให,กับเด็กยากจน และการบริจาครองเท,าแตะ (Slipper) ให,กับโรงพยาบาล การจัดหาท่ีพักให,ญาติ
ผู,ป�วยท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ต�างจังหวัดและมารักษาตัวในกรุงเทพฯ แต�ไร,ท่ีพัก เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,จากการ
สัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   โครงการบริจาครองเท,า slipper เนื่องจากในโรงแรมรองเท,า slipper 
แขกจะใช,เพียงแค�คร้ังสองคร้ัง แต�ยังมีสภาพที่ดีอยู�เราก็จะนําไปบริจาคให,กับทางโรงพยาบาล  
นอกจากนั้น มีการจัดโครงการ Food for Thought โดยในทุกวันจันทร!เราจะนําอาหาร เช�น 
ขนมป:งที่เหลือจากการขายแต�ยังมีสภาพดีไปบริจาคให,กับนักเรียนในโรงเรียนคริสต! มีการทํา
โครงการไปรับซ้ือไข�ไก�ออแกนิกส!ของชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายโดยอาหารที่ไก�กินจะเปAนพวก
ธรรมชาติ ไม�มีพวกเคมีเข,าไปเจือปน เพื่อมาทําเปAนอาหารให,กับลูกค,า แนะนํามาเปAนจุดขาย
ของทางโรงแรม โดยสามารถที่จะเพิ่มราคาให,แพงข้ึนได, (สมรัก (นามสมมติ), 2559) 
 

   การทํากิจกรรมร�วมกับมูลนิธิสร,างรอยยิ้มในการช�วยเหลือผ�าตัด
เด็กปากแหว�งเพดานโหว� โดยเราร�วมมือกันมาตั้งแต�ปq 2552 โดยการให,เงินช�วยเหลือกับมูลนิธินี้
ในการไปทํากิจกรรมช�วยเด็กที่เปAนโรคปากแหว�งเพดานโหว� ทั้งเด็กไทย รวมทั้ง เด็กพม�าที่อยู�
บริเวณชายแดนด,วย ตอนนี้เราช�วยไปแล,วประมาณ 8 ล,านบาท ประมาณปqละ 120 คน ตัวนี้
เราทํามาอย�างต�อเนื่อง โดยแต�ละโรงแรมจะต,องมีการหาเงินทุน Rest Fund มาทํากิจกรรมตัวนี้ 
(สมชาย (นามสมมติ), 2559) 
 

   การจัดกิจกรรม เช�น การแข�งขันฟุตบอล เพื่อ Rest Fund เข,าสู� Unicef 
การจัดโครงการ Run to Peace ซ่ึงทุก ๆ Property จะต,องจัด เปAนการแข�งขันวิ่งมินิมาราธอน 
มีการขายบัตร และเสื้อ เพื่อนําเงินที่ได,ไปบริจาคให,กับมูลนิธิที่อยู�ในจังหวัดเชียงราย นอกจากนั้น 
ยังมีการไปสร,างสนามเด็กเล�น ทาสีโรงเรียน ที่ อําเภอพญาเม็งราย และการไปให,ความรู,หรือ
การไปเปAนวิทยากรให,กับโรงเรียน หรือวิทยาลัยต�าง ๆ ใน จังหวัดเชียงราย เก่ียวกับความรู,
ทางด,านการโรงแรม และมีการเซ็น MOU กันเพื่อให,เขาได,มาฝ�กงานและมีโอกาสได,มาทํางานที่นี่ 
(สมจิต (นามสมมติ), 2559)    

 

   กรณีคนยากไร,เราจะไปคุยกับกรมพัฒนาสังคม เขาจะมีรายชื่ออยู�แล,วว�า  
ที่ไหนบ,างจะมีกลุ�มคนเหล�านี้ อย�างเช�น คนพิการ คนชรา หรือกลุ�มผู,ด,อยโอกาสอ่ืน ๆ พอเราได, 
List มา เราก็จะไปทํากิจกรรมเพื่อหาเงินทุนมาสนับสนุน และนําเงินที่ได,ไปซ้ือของจําเปAน รวมทั้ง 
บริจาคเปAนค�าใช,จ�าย รวมทั้ง ไปตามบ,านเขา รวมทั้ง เวลามีกิจกรรมเราก็จะไปเลี้ยงคนเหล�านี้ 
ส�วนเด็ก มีไปทํากิจกรรมที่โรงเรียน กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ร�วมกันทําปุ�ยหมัก หรือพาเด็กไป
ทํากิจกรรม Walk Rally หรือพาไปศึกษาป�าโกงกาง (สมสี (นามสมมติ), 2559) 
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    ข,อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึกวิเคราะห!ได,ว�า รูปแบบของความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ! คือ การเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต�อสังคม
ภายในองค!กร คือ การรับผิดชอบต�อพนักงาน ซ่ึงถือเปAนทรัพยากรท่ีมีค�าและสําคัญขององค!กร โดย
การใส�ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมท้ัง การพัฒนาขวัญและกําลังใจของพนักงานอย�างต�อเนื่อง 
เนื่องจาก หากพนักงานมีคุณภาพชีวิต และขวัญกําลังใจดีท่ีดีแล,ว ก็จะสามารถปฏิบัติงานได,อย�างมี
ประสิทธิภาพ และส�งมอบบริการท่ีมีท่ีดีให,กับลูกค,า ซ่ึงแนวทางในการรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค!กร ได,แก� การให,สวัสดิการพนักงานเหนือกว�าท่ีกฎหมาย เช�น การให,
สิทธิพนักงานและครอบครัวจองห,องพักโรงแรมในเครือในราคาพนักงาน การจัดกิจกรรมวันเกิดให,กับ
พนักงาน การจัดกิจกรรม Sport Day และ Staff Party การทําประกันชีวิตกลุ�ม และมีกองทุน
ช�วยเหลือพนักงาน การมอบทุนการศึกษาให,กับบุตรหลาน การให,วันหยุดในวันเกิดของพนักงานเพ่ิม
อีก 1 วัน เพ่ือให,ไปเฉลิมฉลองกับครอบครัว การมีสวัสดิการเงินกู,ให,กับพนักงานท่ีประสบป:ญหา
ทางด,านการเงิน เปAนต,น นอกจากนั้น องค!กรยังต,องรับผิดชอบต�อพนักงานขององค!กร โดยเน,นการ
สร,างความตระหนักเพื่อพัฒนาขวัญและกําลังใจของพนักงาน ผ�านการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ เช�น 
โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด�นประจําเดือน และประจําปq เปAนต,น ซ่ึงการแสดงความรับผิดชอบต�อ
พนักงานดังกล�าว ถือเปAนความรับผิดชอบต�อสังคมภายในองค!กร เพ่ือส�งเสริมให,พนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ด,วยความมุ�งม่ัน ทุ�มเทมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการรับผิดชอบต�อพนักงานขององค!กร
ดังกล�าว นอกจากจะสร,างให,พนักงานมีคุณภาพชีวิตและขวัญกําลังใจท่ีดีแล,ว ยังส�งผลดีต�อองค!กรใน
ด,านต�าง ๆ เช�น สามารถดึงดูด และรักษาคนดี คนเก�งให,อยู�กับองค!กรได,อีกด,วย 

    นอกจากนั้น รูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการ
เสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม ยังรวมถึงความรับผิดชอบต�อสังคมภายนอกองค!กรอีกด,วย กล�าวคือ 
เม่ือองค!กรดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค!กรเปAนอย�างดีแล,ว องค!กรควรรับผิดชอบ
ต�อสังคมภายนอกองค!กรด,วยเช�นกัน นั่นก็คือการมีส�วนช�วยในการพัฒนาชุมชนท่ีอยู�รอบ ๆ บริเวณ
ท่ีต้ังของโรงแรม และสังคมท่ีอยู�ห�างไกลออกไป ท้ังในระดับจังหวัด ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับ
โลกในด,านต�าง ๆ ได,แก� การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ�านการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ 
เช�น การรับซ้ือวัตถุดิบจากชุมชนท,องถ่ินมาเปAนวัตถุดิบในการดําเนินงานขององค!กร การระดมทุนเพ่ือ
นําเงินไปช�วยเหลือผู,ยากไร, การให,การศึกษาแก�ผู,ด,อยโอกาสทางสังคม เปAนต,น ซ่ึงการพัฒนาชุมชน
และสังคมดังกล�าว ถือเปAนภาระหน,าที่ขององค!กรธุรกิจในป:จจุบัน เนื่องจาก การดําเนินงานของ
องค!กรธุรกิจย�อมส�งผลกระทบต�อสังคมทางตรงและทางอ,อม รวมท้ัง องค!กรธุรกิจไม�สามารถท่ีจะ
ดําเนินอยู�ได,ในสังคมท่ีล,มเหลว ดังนั้น องค!กรธุรกิจจะต,องรับผิดชอบต�อสังคมภายนอกองค!กรด,วย 
โดยเริ่มต,นจากชุมชนท่ีอยู�รอบ ๆ ท่ีต้ังขององค!กรก�อน แล,วค�อยขยายออกไปสู�สังคมท่ีอยู�ไกลออกไป
เม่ือองค!กรมีความพร,อม 

2.3 ด�านการเป0นมิตรกับส่ิงแวดล�อม  
   จากการศึกษา พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการเปAนมิตรกับ

สิ่งแวดล,อม แบ�งออกเปAน 2 ด,าน ได,แก� การดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม และการอนุรักษ!
สิ่งแวดล,อมภายนอกองค!กร มีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.3.1 การดําเนินงานท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล�อม พบว�า  การดําเนินงานท่ีเปAนมิตร
กับสิ่งแวดล,อม คือ การดําเนินงานท่ีคํานึงถึงการลดการใช,ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น ทรัพยากรน้ํา 
พลังงานไฟฟDา รวมท้ัง การลดผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีมีต�อสิ่งแวดล,อม ซ่ึงถือเปAนความ
รับผิดชอบต�อสังคมในกระบวนการ ตัวอย�างการดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม เช�น การลด
ปริมาณการใช,พลังงานไฟฟDา และทรัพยากรน้ําให,ได,ตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว, การรณรงค!ให,ลูกค,า
ร�วมประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตน้ําประปาใช,เอง การนําอุปกรณ!สํานักงานท่ีเหลือใช,มา
ประดิษฐ!เปAนของใช, เช�น การนําถังน้ําพลาสติกที่เหลือ หรือทิ้งมาประดิษฐ!เปAนที่ตักผง หรือ
เปAนท่ีปลูกต,นไม, เปAนต,น  

    นอกจากนั้น ยังพบว�า การดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม คือ การนํา
มาตรฐานด,านการจัดการสิ่งแวดล,อมมาเปAนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล,อมของโรงแรม ท้ังมาตรฐาน
ในระดับประเทศ และระดับสากล เช�น การปฏิบัติมาตรฐาน Earth Check และมาตรฐานใบไม,เขียว 
(Green Leaf Standard) ของโรงแรมต�าง ๆ ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! มีรายละเอียดดังนี้ 

 

   การรักษาสภาพแวดล,อม เราได,รับนโยบายมาจากบริษัทแม� Starwood 
ว�าจะต,องลดค�าไฟลง 30% ค�าน้ํา 20% ภายในปq 2020 ซ่ึงกําหนดมาตั้งปq 2010 เราก็นําตรงนี้
มาเปAนส�วนในการบริหารจัดการ (สมหญิง (นามสมมติ), 2559) 

 

   เราให,ความสําคัญกับเร่ือง Energy Saving คือ การประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 
ประหยัดกระดาษ ถ,าเราประหยัดอยู�ฝ�ายเดียวแต�ลูกค,าไม�ได,ตระหนัก ไม�รู,ว�าเรามีนโยบายนี้มันก็
ไม�เกิดผล เพราะฉะนั้น ในห,องพักของเรา เราก็จะมีโปสเตอร!ของ Planet 21 หรือการรักษ!โลก 
กรณีที่คุณอยู�เกิน 2 วัน ผ,าขนหนูถ,าคุณไม�ใช, หรือใช,แล,วถ,าต,องการจะใช,ต�อให,แขวนไว, เราจะ
ไม�เก็บไปซัก แต�ถ,าคุณกองไว,หรือพาดไว,กับอ�างอาบน้ํานั่นหมายความว�าคุณต,องการให,นําไปซัก 
โดยเราจะมีเปAน Card อธิบายว�าถ,าคุณซักทุกวัน เราจะต,องเสียค�าน้ํา ค�าไฟ ค�าเคมิคอล ในการ
ซักมากน,อยแค�ไหน หรือการใช,กระดาษทิชชูก็มีการอธิบายว�ากว�าจะได,กระดาษทิชชูมา 1 ม,วน 
เราจะต,องตัดต,นไม,ไปก่ีต,น หรือการใช,น้ํา ถ,าคุณปล�อยน้ําทิ้งไว, มันจะสูญเสียพลังงานไปมากน,อย
แค�ไหน เม่ือลูกค,ามาเห็นเขาจะให,ความร�วมมือ (สมชาติ (นามสมมติ), 2559)  

 

   เราจะเน,นทํากิจกรรม CSR ภายในโรงแรม เนื่องจากเราจะหมดเงินไปกับ
ค�าน้ําประปาเยอะมาก เราก็คิดว�าจะทําเปAน Project ของ Property คือ การทํา Plant เพื่อ
ผลิตน้ําประปาใช,เอง เนื่องจากโรงแรมของเราติดแม�น้ํากก ก็เอาน้ําจากแม�กกมาผลิตเปAน
น้ําประปา ซึ่งผลที่ออกมาปรากฏว�า สามารถประหยัดค�าน้ําลงได,เยอะเหมือนกัน (สมจิต 
(นามสมมติ), 2559) 
 

   มีการรณณรงค!ให,พนักงานนําวัสดุเหลือใช,จากสํานักงานมาทําเปAน
สิ่งประดิษฐ!แล,วนํามาประกวดกัน เช�น การนําถังน้ําพลาสติกที่เหลือ และทิ้งประจํา มาประดิษฐ!
เปAนที่ตักผง หรือเอาไปประดิษฐ!เปAนที่ปลูกต,นไม, ซ่ึงพนักงานเขาก็สนุก นอกจากนั้น เราเข,าร�วม
โครงการกับมูลนิธิใบไม,เขียว เราก็ดูแลในเร่ืองอุปกรณ!ไฟที่เปAนแบบประหยัดพลังงาน ประมาณ 
70% ของเราจะเปAนหลอดประหยัดพลังงาน ส�วนตัวอาคารเท�าที่ทราบจะใช,วัสดุ อุปกรณ!ที่
เปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม ส�วนของในห,องพักเราก็จะมีการรณรงค!ในเร่ืองของการประหยัดพลังงาน 
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อย�างเช�น รณรงค!ในเร่ืองของการเปลี่ยนผ,าเช็คตัว และโดยปกติทางโรงแรมจะใช, Amenity ที่
แยกเปAนเซตๆ แต�เราก็ใช,วัสดุที่เปAนแบบ Recycle เช�น กระดาษที่เปAนกระดาษ Recycle คือ 
พยายามสร,างความร�วมมือกับคู�ค,าของเราที่เขาทําในเร่ือง Green เหมือนกัน และ Amenity ที่
เปAนเซตเรากําลังจะเปลี่ยนให,เปAนแบบกดแทน นอกจากลูกค,าจะ Request เปAนกรณีพิเศษเราก็
ยินดี (สมใจ (ข) (นามสมมติ), 2559) 
 

   เรามี Earth Check เปAนตัวการันตี ซ่ึงเราทํา Earth Check มาอย�างต�อเนื่อง 
โดยเขาจะ Audit ปqละคร้ัง มีการติดปDายเก่ียวกับการไม�ซักผ,าเช็ดตัวในห,องพักแขก (สมใจ (ก) 
(นามสมมติ), 2559)  

 
2.3.2 การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมภายนอกองค�กร จากการศึกษา พบว�า ความ

รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม นอกจากการดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับ
สิ่งแวดล,อมแล,ว โรงแรมส�วนใหญ�ยังมีส�วนในการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมภายนอกองค!กรอีกด,วย ผ�านการ
ดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การร�วมกับองค!กรส�วนท,องถ่ินจัดโครงการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อม การจัดทํา
โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การจัดทําโครงการปลูกป�า เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ! 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ในส�วนของการดูแลสิ่งแวดล,อมภายนอกโรงแรม อย�างน,อยปqละ 1 คร้ัง ที่
เราไปทําโครงการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อม โดยทําร�วมกับองค!กรส�วนท,องถ่ิน (สมหญิง (นามสมมติ), 
2559) 

 

   ส�วนใหญ�จะร�วมมือกับป�าไม, อุทยานแห�งชาติ ไปร�วมกันเก็บขยะ รวมทั้ง 
ไปกันเอง ไปเก็บขยะที่เกาะห,อง มีไปปลูกป�า และมีกิจกรรม Big Cleaning ชายหาดรอบ ๆ 
โรงแรม เนื่องจากโรงแรมของเรา เปAน Public Beach (สมสี (นามสมมติ), 2559) 

 

    ข,อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึกวิเคราะห!ได,ว�า รูปแบบของความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ! คือ การเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม เนื่องจาก การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมมีส�วน
สําคัญในการทําลายสิ่งแวดล,อม เช�น การปล�อยน้ําเสียลงสู�ดิน หรือลงสู�แหล�งน้ํา การปล�อยอากาศเสีย
ออกสู�ชั้นบรรยากาศ ป:ญหาการกําจัดขยะท่ีไม�ถูกวิธี เปAนต,น นอกจากนั้น ในกระบวนการดําเนินงาน
ขององค!กรธุรกิจโรงแรมยังต,องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเปAนจํานวนมาก โดยเฉพาะทรัพยากรน้ํา 
และพลังงานไฟฟDา ดังนั้น องค!กรธุรกิจโรงแรมจึงต,องรับผิดชอบต�อสังคมด,านการเปAนมิตรกับ
สิ่งแวดล,อม โดยแบ�งออกเปAน 2 ด,านหลัก ได,แก� 1) การดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม เปAนการ
ดําเนินงานท่ีคํานึงถึงการลดการใช,ทรัพยากรธรรมชาติ ได,แก� ทรัพยากรน้ํา และพลังงานไฟฟDา 
รวมท้ัง การลดผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีมีต�อสิ่งแวดล,อม นอกจากนั้น ยังรวมถึงการนํา
มาตรฐานด,านการจัดการสิ่งแวดล,อมมาเปAนแนวทางในการจัดการด,านสิ่งแวดล,อมของโรงแรม  
ท้ังมาตรฐานในระดับประเทศ และระดับสากล เช�น มาตรฐาน Earth Check มาตรฐานใบไม,เขียว 
(Green Leaf) เปAนต,น 2) การอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมภายนอกองค!กร คือ การมีส�วนในการอนุรักษ!
สิ่งแวดล,อมภายนอกองค!กรผ�านการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การร�วมมือกับองค!กรส�วนท,องถ่ินจัด
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โครงการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม การจัดโครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด หรือ
บริเวณชุมชนที่เปAนที่ตั้งของโรงแรม เปAนต,น ซึ่งรูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,าน
การเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อมดังกล�าว นอกจากจะช�วยลดผลกระทบด,านสิ่งแวดล,อมท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานขององค!กรธุรกิจแล,ว ยังช�วยให,องค!กรเกิดการประหยัดต,นทุนในการดําเนินงาน ซ่ึงถือเปAน
ความรับผิดชอบต�อสังคมด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร รวมท้ัง ยังช�วยให,องค!กรได,รับการยอมรับ
จากผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ในด,านการดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อมอีกด,วย  
 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 

 เพ่ือให,เกิดความเข,าใจร�วมกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห!ข,อมูลเชิงปริมาณ ผู,วิจัยได,
กําหนดและแปลความหมายของสัญลักษณ!ท่ีใช,แทนค�าสถิติและตัวแปรต�าง ๆ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 x�  หมายถึง  ค�าเฉลี่ย   
 SD หมายถึง  ค�าค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 χ2 หมายถึง  ค�าไค-สแควร! 
 df  หมายถึง  ค�าองศาแห�งความเปAนอิสระ 
 RMSEA  หมายถึง   ค�ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
 CFI  หมายถึง   ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
 GFI หมายถึง  ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI หมายถึง  ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว 
 p-value หมายถึง  ค�าความน�าจะเปAนทางสถิติ 
 DE หมายถึง  ค�าอิทธิพลทางตรง 
 IE  หมายถึง  ค�าอิทธิพลทางอ,อม 

 TE หมายถึง  ค�าอิทธิพลรวม 
 TL   หมายถึง  ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง  
  II   หมายถึง  การมีอิทธิพลทางความคิด  
  MI   หมายถึง  การสร,างแรงจูงใจ  
  IS   หมายถึง  การกระตุ,นให,เกิดป:ญญา  
  IC   หมายถึง  การให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก  
  MO   หมายถึง  การมุ�งเน,นตลาด  
  CO   หมายถึง  การมุ�งเน,นลูกค,า  
  COO   หมายถึง  การมุ�งเน,นการแข�งขัน  
  IFC   หมายถึง  การประสานงานภายในองค!กร  
  SE  หมายถึง  การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย  
  AIS  หมายถึง  การวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย  
  EXS  หมายถึง  การดําเนินการสร,างความสัมพันธ!  
  EVS  หมายถึง  การประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!  
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  ORR  หมายถึง  ความพร,อมของทรัพยากรองค!กร  
  TR  หมายถึง  ทรัพยากรท่ีจับต,องได,  
  IR  หมายถึง  ทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได,  
  SCSR  หมายถึง  ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!  
  ED  หมายถึง  การพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร  
  SS  หมายถึง  การเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม  
  EF  หมายถึง  การเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม  
  CR  หมายถึง  ชื่อเสียงขององค!กร  
  ROS  หมายถึง  ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น  
  RE  หมายถึง  ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน  
  RC   หมายถึง  ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า  
  RCS  หมายถึง  ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม  
  SP  หมายถึง  ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน  
  EP  หมายถึง  ผลทางเศรษฐกิจ  
  SOP   หมายถึง  ผลทางสังคม  
  ENP  หมายถึง  ผลทางสิ่งแวดล,อม  
 

1. ข�อมูลสถานภาพส&วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ประกอบด,วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ!การทํางาน และตําแหน�ง
ป:จจุบัน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 จํานวน และร,อยละของข,อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู,ตอบแบบสอบถาม 

(n=238) 
ข�อมูลส&วนบุคคล การแบ&งกลุ&ม จํานวน ร�อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 
รวม 

86 
152 
238 

36.13 
63.87 

100.00 
อายุ น,อยกว�า 30 ปq 

30 – 40 ปq 
41 – 50 ปq 
มากกว�า 50 ปq 
รวม 

33 
108 
68 
29 

238 

13.87 
45.38 
28.57 
12.18 

100.00 
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ตารางท่ี 4 จํานวน และร,อยละของข,อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู,ตอบแบบสอบถาม (ต�อ) 
 

ข�อมูลส&วนบุคคล การแบ&งกลุ&ม จํานวน ร�อยละ 
ระดับการศึกษา ตํ่ากว�าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว�าปริญญาตรี 
รวม 

8 
178 
52 

238 

3.36 
74.79 
21.85 

100.00 
ประสบการณ�การ
ทํางาน 

น,อยกว�า 10 ปq 
10 – 20 ปq 
21 –30 ปq 
มากกว�า 30 ปq 
รวม 

106 
87 
35 
10 

238 

44.54 
36.55 
14.71 
4.20 

100.00 
ตําแหน&งปOจจุบัน ผู,จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

อ่ืน ๆ 
รวม 

222 
16 

238 

93.28 
6.72 

100.00 
 

  จากตารางท่ี 4 พบว�า ผู,ตอบแบบสอบถามการวิจัยส�วนใหญ�เปAนเพศหญิง จํานวน 152 คน 
คิดเปAนร,อยละ 63.87 และเปAนเพศชาย จํานวน 86 คน คิดเปAนร,อยละ 36.13 ตามลําดับ 

  ผู,ตอบแบบสอบถามการวิจัยส�วนใหญ�มีอายุ 30-40 ปq จํานวน 108 คน คิดเปAนร,อยละ 
45.38 และ 41-50 ปq จํานวน 68 คน คิดเปAนร,อยละ 28.57 ตามลําดับ 

  ผู,ตอบแบบสอบถามการวิจัยส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 178 คน 
คิดเปAนร,อยละ 74.79 และสูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปAนร,อยละ 21.85 ตามลําดับ 

  ผู,ตอบแบบสอบถามการวิจัยส�วนใหญ�มีประสบการณ!การทํางานน,อยกว�า 10 ปq จํานวน 
106 คน คิดเปAนร,อยละ 44.54 และ 10-20 ปq จํานวน 87 คน คิดเปAนร,อยละ 36.55 ตามลําดับ 

  ผู,ตอบแบบสอบถามการวิจัยส�วนใหญ�มีตําแหน�งผู,จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล จํานวน 
222 คน คิดเปAนร,อยละ 93.28 และอ่ืน ๆ เช�น ผู,จัดการท่ัวไป ผู,จัดการฝ�ายการตลาด เปAนต,น จํานวน 
16 คน คิดเปAนร,อยละ 6.72 ตามลําดับ 

2. ข�อมูลท่ัวไปของโรงแรม 
  ประกอบด,วย ระดับมาตรฐานของโรงแรม ลักษณะความเปAนเจ,าของ ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ ท่ีต้ังของโรงแรม จํานวนห,องพัก จํานวนพนักงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และ
การได,รับการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข,องกับความรับผิดชอบต�อสังคม มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 จํานวน และร,อยละของข,อมูลท่ัวไปของโรงแรม 
(n=238) 

ข�อมูลทั่วไปของโรงแรม การแบ&งกลุ&ม จํานวน ร�อยละ 
ระดับมาตรฐานของโรงแรม 4 ดาว 

5 ดาว 
รวม 

164 
74 

238 

68.91 
31.09 

100.00 
ลักษณะความเป0นเจ�าของ โรงแรมบริหารงานอย�างอิสระ 

โรงแรมเครือข�าย  
รวม 

122 
116 
238 

51.26 
48.74 

100.00 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ห,างหุ,นส�วน 

บริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชน 
รวม 

6 
209 
23 

238 

2.52 
87.82 
9.66 

100.00 
ที่ต้ังของโรงแรม ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคใต, 
รวม 

37 
84 
7 

24 
7 

79 
238 

15.55 
35.29 
2.94 

10.08 
2.94 

33.19 
100.00 

จํานวนห�องพัก น,อยกว�า 150 ห,อง 
150-200 ห,อง 
มากกว�า 200 ห,อง 
รวม 

101 
29 

108 
238 

42.44 
12.18 
45.38 

100.00 
จํานวนพนักงาน น,อยกว�า 100 คน 

101-200 คน 
มากกว�า 200 คน 
รวม 

66 
59 

113 
238 

27.73 
24.79 
47.48 

100.00 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน น,อยกว�า 5 ปq 

5-10 ปq 
11-15 ปq 
มากกว�า 15 ปq 
รวม 

30 
75 
35 
98 

238 

12.61 
31.51 
14.71 
41.18 

100.00 
การได�รับการรับรอง
มาตรฐานที่เก่ียวข�องกับ
ความรับผิดชอบต&อสังคม 

ไม�เคยได,รับรอง 
เคยได,รับรอง 
รวม 

63 
175 
238 

26.47 
73.53 

100.00 
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  จากตารางท่ี 5 พบว�า โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีระดับมาตรฐานของโรงแรม 4 ดาว 
จํานวน 164 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 68.91 และ 5 ดาว จํานวน 74 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 31.09 
ตามลําดับ 

  โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีลักษณะความเปAนเจ,าของเปAนแบบโรงแรมบริหารงานอย�าง
อิสระ (Independent Hotel) จํานวน 122 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 51.26 และเปAนแบบโรงแรม
เครือข�าย (Chain Hotel) จํานวน 116 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 48.74 ตามลําดับ 

  โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทบริษัทจํากัด จํานวน 209 
โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 87.82 และเปAนบริษัทมหาชน จํานวน 23 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 9.66 
ตามลําดับ 

  โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีท่ีตั้งของโรงแรมอยู�ในภาคกลาง มีจํานวน 84 โรงแรม คิดเปAน
ร,อยละ 35.29 และภาคใต, จํานวน 79 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 33.19 ตามลําดับ 

  โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีจํานวนห,องพักมากกว�า 200 ห,อง จํานวน 108 โรงแรม คิดเปAน
ร,อยละ 45.38 และน,อยกว�า 150 ห,อง จํานวน 101 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 42.44 ตามลําดับ 

  โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีจํานวนพนักงานมากกว�า 200 คน จํานวน 113 โรงแรม คิดเปAน
ร,อยละ 47.48 และน,อยกว�า 100 คน จํานวน 66 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 27.73 ตามลําดับ 

  โรงแรมที่ศึกษาส�วนใหญ�มีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกว�า 15 ปq จํานวน 98 
โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 41.18 และ 5-10 ปq จํานวน 75 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 31.51 ตามลําดับ 

  โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�เคยได,รับการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข,องกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคม เช�น มาตรฐานใบไม,เขียว (Green Leaf Standard) มาตรฐาน ISO 14000 และมาตรฐาน 
Earth Check เปAนต,น จํานวน 175 โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 73.53 และไม�เคยได,รับรอง จํานวน 63 
โรงแรม คิดเปAนร,อยละ 26.47 ตามลําดับ 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับปOจจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  ประกอบด,วย ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง การมุ�งเน,นตลาด การสร,างความสัมพันธ!กับ   

ผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย และความพร,อมของทรัพยากรองค!กร มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบด,วย การมีอิทธิพลทาง

ความคิด การสร,างแรงจูงใจ การกระตุ,นให,เกิดป:ญญา และการให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก 
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง
ด,านการมีอิทธิพลทางความคิด 

(n=238) 

ด�านการมีอิทธิพลทางความคิด 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ผู,บริหารของโรงแรมประพฤติตน
เปAนแบบอย�างท่ีดีให,กับพนักงาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 
(6.72) 

104 
(43.70) 

118 
(49.58) 

4.43 0.62 มาก 

2. ผู,บริหารของโรงแรมสร,างความ
เคารพศรัทธาให,เกิดข้ึนกับพนักงาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 
(7.14) 

112 
(47.06) 

109 
(45.80) 

4.39 0.62 มาก 

3. ผู,บริหารของโรงแรมปฏิบัติตนให,
พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในตัว
ผู,บริหาร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 
(7.98) 

116 
(48.74) 

103 
(43.28) 

4.35 0.62 มาก 

4. ผู,บริหารของโรงแรมเปAนผู,ท่ีมี
วิสัยทัศน! 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 
(8.82) 

78 
(32.77) 

139 
(58.40) 

4.50 0.65 มาก 

5. ผู,บริหารของโรงแรมปฏิบัติตน
ตามหลักจริยธรรมอย�างเคร�งครัด 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 
(7.98) 

103 
(43.28) 

116 
(48.74) 

4.41 0.63 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.41 0.56 มาก 
 
   จากตารางท่ี 6 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลงด,านการมี

อิทธิพลทางความคิดโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า 
ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผู,บริหารของโรงแรมเปAนผู,ท่ีมีวิสัยทัศน! มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.50 รองลงมา คือ 
ผู,บริหารของโรงแรมประพฤติตนเปAนแบบอย�างท่ีดีให,กับพนักงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.43 และผู,บริหาร
ของโรงแรมปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมอย�างเคร�งครัด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.41 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 7 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง

ด,านการสร,างแรงจูงใจ 
(n=238) 

ด�านการสร�างแรงจูงใจ 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย
1 2 3 4 5 

1. ผู,บริหารของโรงแรมสร,างแรงจูงใจ
เพ่ือให,พนักงานปฏิบัติงานได,บรรลุ
เปDาหมายขององค!กรอย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00)

1 
(0.42)

23 
(9.66)

111 
(46.64) 

103 
(43.28) 

4.33 0.66 มาก 

2. ผู,บริหารของโรงแรมแสดงออกถึงความ
มุ�งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให,บรรลุ
เปDาหมายขององค!กร 

0 
(0.00)

1 
(0.42)

10 
(4.20)

106 
(44.54) 

121 
(50.84) 

4.46 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 7 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง
ด,านการสร,างแรงจูงใจ (ต�อ) 

 

ด�านการสร�างแรงจูงใจ 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย
1 2 3 4 5 

3. ผู,บริหารของโรงแรมสร,างเปDาหมายท่ี
ท,าท,ายให,กับพนักงานอยู�เสมอ 

1 
(0.42)

1 
(0.42)

21 
(8.82)

111 
(46.64)

104 
(43.70) 

4.33 0.69 มาก 

4. ผู,บริหารของโรงแรมส�งเสริมให,
พนักงานมองเห็นเปDาหมายร�วมกัน 
(Shared Vision) ขององค!กร 

0 
(0.00)

1 
(0.42)

20 
(8.40)

93 
(39.08)

124 
(52.10) 

4.43 0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.57 มาก 
 
   จากตารางท่ี 7 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลงด,านการ

สร,างแรงจูงใจโดยรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.39 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมี
ค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผู,บริหารของโรงแรมแสดงออกถึงความมุ�งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให,บรรลุ
เปDาหมายขององค!กร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.46 รองลงมา คือ ผู,บริหารของโรงแรมส�งเสริมให,พนักงาน
มองเห็นเปDาหมายร�วมกัน (Shared Vision) ขององค!กร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.43 และผู,บริหารของ
โรงแรมสร,างแรงจูงใจเพ่ือให,พนักงานปฏิบัติงานได,บรรลุเปDาหมายขององค!กรอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.33 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 8 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง

ด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา 
(n=238) 

ด�านการกระตุ�นให�เกิดปOญญา 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ผู,บริหารของโรงแรมสนับสนุนให,
พนักงานสร,างสรรค!วิธีการปฏิบัติงาน
ใหม�ๆ ท่ีเปAนประโยชน!ต�อโรงแรม 

0 
(0.00)

1 
(0.42)

27 
(11.34)

106 
(44.54)

104 
(43.70)

4.32 0.69 มาก 

2. ผู,บริหารของโรงแรมส�งเสริมให,
พนักงานพัฒนาความรู, ความสามารถ
ของตนเองอย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00)

0 
(0.00 

18 
(7.56) 

112 
(47.06) 

108 
(45.38) 

4.38 0.62 มาก 

3. ผู,บริหารของโรงแรมส�งเสริมและให,
โอกาสพนักงานได,แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต�าง ๆ อยู�เสมอ 

0 
(0.00)

1 
(0.42)

33 
(13.87)

88 
(36.97)

116 
(48.74)

4.34 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง
ด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา (ต�อ) 

 

ด�านการกระตุ�นให�เกิดปOญญา 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย
1 2 3 4 5 

4. ผู,บริหารของโรงแรมสนับสนุนให,
พนักงานแก,ป:ญหาในการปฏิบัติงานด,วย
ตนเองโดยความเห็นชอบของผู,บรหิาร 

0 
(0.00)

1 
(0.42)

31 
(13.03)

118 
(49.58)

88 
(36.97) 

4.23 0.68 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.32 0.60 มาก 
 

   จากตารางท่ี 8 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลงด,านการกระตุ,น
ให,เกิดป:ญญาโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.32 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมี
ค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผู,บริหารของโรงแรมส�งเสริมให,พนักงานพัฒนาความรู, ความสามารถของตนเอง
อย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.38 รองลงมา คือ ผู,บริหารของโรงแรมส�งเสริมและให,โอกาสพนักงาน
ได,แสดงความคิดเห็นในเรื่องต�าง ๆ อยู�เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.34 และผู,บริหารของโรงแรมส�งเสริม
และให,โอกาสพนักงานได,แสดงความคิดเห็นในเรื่องต�าง ๆ อยู�เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.32 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 9 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง
ด,านการให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก 

(n=238) 
ด�านการให�ความสําคัญกับความเป0น

ปOจเจก 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย
1 2 3 4 5 

1. ผู,บริหารของโรงแรมให,ความสําคัญกับ
ความแตกต�างระหว�างบุคคล 

4 
(1.68)

5 
(2.10)

45 
(18.91)

123 
(51.68)

61 
(25.63)

3.97 0.83 มาก 

2. ผู,บริหารของโรงแรมรับฟ:งความ
คิดเห็นของพนักงานแต�ละคนเสมอ 

1 
(0.42)

3 
(1.26)

28 
(11.76)

127 
(53.36)

79 
33.19 

4.18 0.71 มาก 

3. ผู,บริหารของโรงแรมสร,างให,พนักงาน
แต�ละคนรู,สึกมีคณุค�าในตนเอง 

0 
(0.00)

4 
(1.68) 

23 
(9.66) 

125 
(52.52) 

86 
(36.13) 

4.23 0.69 มาก 

4. ผู,บริหารของโรงแรมดูแลเอาใจใส�
พนักงานโดยพิจารณาเปAนรายบุคคล 

1 
(0.42)

4 
(1.68)

39 
(16.39)

128 
(53.78)

66 
(27.73)

4.07 0.74 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.11 0.51 มาก 
 

   จากตารางท่ี 9 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลงด,านการให,
ความสําคัญกับความเปAนป:จเจกโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ 
พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผู,บริหารของโรงแรมสร,างให,พนักงานแต�ละคนรู,สึกมีคุณค�าในตนเอง 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.23 รองลงมา คือ ผู,บริหารของโรงแรมรับฟ:งความคิดเห็นของพนักงานแต�ละคน
เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ (4.18) และผู,บริหารของโรงแรมดูแลเอาใจใส�พนักงานโดยพิจารณาเปAนรายบุคคล 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.07 ตามลําดับ 
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3.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการมุ�งเน,นตลาด ประกอบด,วย การมุ�งเน,นลูกค,า การมุ�งเน,น
การแข�งขัน และการประสานงานภายในองค!กร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมุ�งเน,นตลาดด,าน

การมุ�งเน,นลูกค,า 
(n=238) 

ด�านการมุ&งเน�นลูกค�า 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย
1 2 3 4 5 

1. การดําเนินงานของโรงแรมมุ�ง
ตอบสนองความต,องการสูงสดุของลูกค,า 

0 
(0.00)

0 
(0.00)

2 
(0.84)

64 
(26.89)

172 
(72.27) 

4.71 0.47 มากท่ีสุด 

2. โรงแรมคํานึงถึงคุณภาพในการ
ให,บริการแก�ลูกค,า 

0 
(0.00)

0 
(0.00)

1 
(0.42)

59 
(24.79)

178 
(74.79) 

4.74 0.45 มากท่ีสุด 

3. โรงแรมคํานึงถึงความปลอดภยัในด,าน
การบริการท่ีมีต�อลูกค,า 

0 
(0.00)

0 
(0.00)

3 
(1.26)

54 
(22.69)

181 
(76.05) 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 

4. โรงแรมพัฒนารูปแบบการให,บริการ
เพ่ือตอบสนองความต,องการของลกูค,า
อย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00)

0 
(0.00)

11 
(4.62)

64 
(26.89)

163 
(68.49) 

4.64 0.57 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.71 0.43 มากท่ีสุด 
 
   จากตารางท่ี 10 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อการมุ�งเน,นตลาดด,านการมุ�งเน,นลูกค,า

โดยรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.71  เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
คือ โรงแรมคํานึงถึงความปลอดภัยในด,านการบริการท่ีมีต�อลูกค,า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.75 รองลงมา คือ 
โรงแรมคํานึงถึงคุณภาพในการให,บริการแก�ลูกค,า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.74 และการดําเนินงานของ
โรงแรมมุ�งตอบสนองความต,องการสูงสุดของลูกค,า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.71 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมุ�งเน,นตลาดด,าน

การมุ�งเน,นการแข�งขัน 
(n=238) 

ด�านการมุ&งเน�นการแข&งขัน 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมให,ความสําคัญกับกลยทุธ!ใน
การดําเนินกิจการท่ีแตกต�างจากคู�แข�งขัน  

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 
(7.98) 

99 
(41.60) 

120 
(50.42) 

4.42 0.64 มาก 

2. โรงแรมมีการพัฒนากลยุทธ!ท่ี
หลากหลายให,แตกต�างจากคู�แข�งขันเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของลูกค,า 

0 
(0.00) 

1 
(0.42) 

21 
(8.82) 

96 
(40.34) 

120 
(50.42) 

4.41 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 11 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมุ�งเน,นตลาดด,าน
การมุ�งเน,นการแข�งขัน (ต�อ) 

 

ด�านการมุ&งเน�นการแข&งขัน 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

3. โรงแรมตดิตามความเคลื่อนไหวของ
คู�แข�งขันในด,านต�าง ๆ  อยู�เสมอเพ่ือนํามาพัฒนา
กลยุทธ!ในการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

27 
(11.34) 

92 
(38.66) 

119 
(50.00) 

4.39 0.68 มาก 

4. โรงแรมพยายามพัฒนาการบรกิาร
รูปแบบใหม� ๆ ให,มีคณุค�าและแตกต�างจาก
คู�แข�งขัน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 
(6.72) 

90 
(37.82) 

132 
(55.46) 

4.49 0.62 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.43 0.58 มาก 
 

   จากตารางท่ี 11 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อการมุ�งเน,นตลาดด,านการมุ�งเน,นการ
แข�งขันโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.43 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด คือ โรงแรมพยายามพัฒนาการบริการรูปแบบใหม� ๆ ให,มีคุณค�าและแตกต�างจากคู�แข�งขัน มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.49 รองลงมา คือ โรงแรมให,ความสําคัญกับกลยุทธ!ในการดําเนินกิจการท่ีแตกต�างจาก
คู�แข�งขัน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.42  และโรงแรมมีการพัฒนากลยุทธ!ท่ีหลากหลายให,แตกต�างจากคู�แข�งขัน
เพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค,า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.41 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 12 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมุ�งเน,นตลาดด,าน
การประสานงานภายในองค!กร 

(n=238) 

ด�านการประสานงานภายในองค�กร 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. การประสานงานของแผนกต�าง ๆ 
ภายในโรงแรมเปAนไปด,วยความราบรื่น 

0 
(0.00) 

4 
(1.68) 

37 
(15.55) 

127 
(53.36) 

70 
(29.41) 

4.11 0.71 มาก 

2. การสื่อสารภายในโรงแรมมีความ
รวดเร็ว  

0 
(0.00) 

1 
(0.42) 

40 
(16.81) 

121 
(50.84) 

76 
(31.93) 

4.14 0.70 มาก 

3. แผนกต�าง ๆ ภายในโรงแรมมีการ
แลกเปลีย่นข,อมูลข�าวสารกันอย�าง
สม่ําเสมอ 

0 
(0.00) 

6 
(2.52) 

49 
(20.59) 

109 
(45.80) 

74 
(31.09) 

4.05 0.79 มาก 

4. โรงแรมเปvดเผยข,อมูลท่ีจาํเปAนให,กับ
แผนกต�าง ๆ ได,รับทราบอย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00) 

2 
(0.84) 

26 
(10.92) 

126 
(52.94) 

84 
(35.29) 

4.23 0.67 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.13 0.64 มาก 

   จากตารางท่ี 12 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อการมุ�งเน,นตลาดด,านการประสานงาน
ภายในองค!กรโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมี
ค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมเปvดเผยข,อมูลท่ีจําเปAนให,กับแผนกต�าง ๆ ได,รับทราบอย�างต�อเนื่อง มี
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ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.23 รองลงมา คือ การสื่อสารภายในโรงแรมมีความรวดเร็ว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.14 และ
การประสานงานของแผนกต�าง ๆ ภายในโรงแรมเปAนไปด,วยความราบรื่น มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.11 
ตามลําดับ 

3.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย ประกอบด,วย 
การวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย การดําเนินการสร,างความสัมพันธ! และการประเมินผล
การดําเนินการสร,างความสัมพันธ! มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสร,างความสัมพันธ!

กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
(n=238) 

ด�านการวิเคราะห�และจําแนก 
ผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย 

ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 
x� SD ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. โรงแรมจําแนกประเภทของผู,มีส�วน
ได,ส�วนเสียออกเปAนกลุ�มต�าง ๆ ไว,อย�าง
ชัดเจน 

1 
(0.42) 

11 
(4.62) 

82 
(34.45) 

112 
(47.06) 

32 
(13.45) 

3.68 0.78 มาก 

2. โรงแรมวิเคราะห!ความต,องการของผู,
มีส�วนได,ส�วนเสียแต�ละกลุ�มอย�างเปAน
ระบบ 

0 
(0.00) 

10 
(4.20) 

81 
(34.03) 

114 
(47.90) 

33 
(13.87) 

3.71 0.75 มาก 

3. โรงแรมจัดลําดับความสําคัญของผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียแต�ละกลุ�มไว,อย�างเปAน
ระบบ 

0 
(0.00) 

9 
(3.78) 

85 
(35.71) 

110 
(46.22) 

34 
(14.29) 

3.71 0.75 มาก 

4. โรงแรมศึกษาความคาดหวังของผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียแต�ละกลุ�มอย�างเปAน
ระบบ 

0 
(0.00) 

12 
(5.04) 

82 
(34.45) 

115 
(48.32) 

29 
(12.18) 

3.68 0.75 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.70 0.57 มาก 
 
   จากตารางท่ี 13 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย

ด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสียโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.70 เม่ือ
พิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมจัดลําดับความสําคัญของผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย
แต�ละกลุ�มไว,อย�างเปAนระบบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.71 และโรงแรมวิเคราะห!ความต,องการของ
ผู,มีส�วนได,ส�วนเสียแต�ละกลุ�มอย�างเปAนระบบมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.71 รองลงมา คือ โรงแรมจําแนกประเภท
ของผู,มีส�วนได,ส�วนเสียออกเปAนกลุ�มต�าง ๆ ไว,อย�างชัดเจน และโรงแรมศึกษาความคาดหวังของ 
ผู,มีส�วนได,ส�วนเสียแต�ละกลุ�มอย�างเปAนระบบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.68 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสร,างความสัมพันธ!
กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียด,านการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! 

(n=238) 

ด�านการดําเนินการสร�างความสัมพันธ� 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมสื่อสารกับผู,มสี�วนได,ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ อย�างสม่ําเสมอ 

0 
(0.00) 

10 
(4.20) 

68 
(28.57) 

117 
(49.16) 

43 
(18.07) 

3.81 0.78 มาก 

2. โรงแรมสื่อสารกับผู,มสี�วนได,ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ ในหลายช�องทาง 

0 
(0.00) 

10 
(4.20) 

63 
(26.47) 

118 
(49.58) 

47 
(19.75) 

3.85 0.78 มาก 

3. โรงแรมเปvดเผยข,อมูลท่ีจาํเปAนให,กับผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ได,รับทราบ
อย�างสม่ําเสมอ. 

0 
(0.00) 

13 
(5.46) 

61 
(25.63) 

117 
(49.16) 

47 
(19.75) 

3.83 0.80 มาก 

4. โรงแรมแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ อย�างสม่ําเสมอ 

0 
(0.00) 

11 
(4.62) 

66 
(27.73) 

116 
(48.74) 

45 
(18.91) 

3.82 0.79 มาก 

5. โรงแรมเปvดรับข,อเสนอแนะจากผู,มีส�วน
ได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ อยู�เสมอ 

0 
(0.00) 

12 
(5.04) 

63 
(26.47) 

110 
(46.22) 

53 
(22.27) 

3.86 0.82 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.83 0.74 มาก 
 
   จากตารางท่ี 14 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย

ด,านการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.83 เม่ือพิจารณาเปAน
รายข,อ   พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมเปvดรับข,อเสนอแนะจากผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�างๆ 
อยู�เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.86 รองลงมา คือ โรงแรมสื่อสารกับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ในหลาย
ช�องทาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.85 และโรงแรมเปvดเผยข,อมูลท่ีจําเปAนให,กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ได,รับทราบอย�างสมํ่าเสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.83 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสร,างความสัมพันธ!

กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียด,านการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! 
(n=238) 

ด�านการประเมินผลการดําเนินการสร�าง
ความสัมพันธ� 

ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 
x� SD ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. โรงแรมตดิตามผลการดําเนินการด,านการ
สร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย
อย�างสม่ําเสมอ 

0 
(0.00) 

11 
(4.62) 

62 
(26.05) 

121 
(50.84) 

44 
(18.49) 

3.83 0.78 มาก 

2. โรงแรมประเมินผลการดาํเนินการด,าน
การสร,างความสมัพันธ!กับผู,มสี�วนได,ส�วนเสีย
อย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00) 

11 
(4.62) 

68 
(28.57) 

111 
(46.64) 

48 
(20.17) 

3.82 0.80 มาก 



99 

 

 

ตารางท่ี 15 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสร,างความสัมพันธ!
กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียด,านการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! (ต�อ) 

(n=238) 
ด�านการประเมินผลการดําเนินการสร�าง

ความสัมพันธ� 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

3. โรงแรมปรับปรุงแนวทางการดาํเนินการ
ด,านการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มสี�วนได,เสีย
ให,เกิดประสิทธิภาพอยู�เสมอ 

0 
(0.00) 

10 
(4.20) 

61 
(25.63) 

120 
(50.42) 

47 
(19.75) 

3.86 0.78 มาก 

4. โรงแรมคิดหาวิธีการใหม� ๆ ในการสร,าง
ความสัมพันธ!กับผู,มสี�วนได,ส�วนเสยีกลุ�ม
ต�างๆ อยู�เสมอ 

0 
(0.00) 

12 
(5.04) 

60 
(25.21) 

109 
(45.80) 

57 
(23.95) 

3.89 0.83 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.85 0.75 มาก 
 
   จากตารางท่ี 15 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย

ด,านการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.85 
เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมคิดหาวิธีการใหม� ๆ ในการสร,าง
ความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ อยู�เสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.89 รองลงมา คือ โรงแรม
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการด,านการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,เสียให,เกิดประสิทธิภาพอยู�เสมอ 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.86 และโรงแรมติดตามผลการดําเนินการด,านการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,
ส�วนเสียอย�างสมํ่าเสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.83 ตามลําดับ 

3.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร,อมของทรัพยากรองค!กร ประกอบด,วย ทรัพยากร      
ท่ีจับต,องได, และทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 16 ค�าความถี่ ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร,อมของ

ทรัพยากรองค!กรด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, 
(n=238) 

ด�านทรัพยากรท่ีจับต�องได� 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมมีงบประมาณเพียงพอสาํหรับการ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม 

1 
(0.42) 

3 
(1.26) 

51 
(21.43) 

109 
(45.80) 

74 
(31.09) 

4.06 0.78 มาก 

2. โรงแรมมสีถานท่ีเหมาะสมสาํหรับการ
ดําเนินกิจกรรมด,านความรับผดิชอบต�อสังคม 

1 
(0.42) 

9 
(3.78) 

52 
(21.85) 

100 
(42.02) 

76 
(31.93) 

4.01 0.85 มาก 

3. โรงแรมมีวัสดุ อุปกรณ!เพียงพอสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมด,านความรับผดิชอบต�อสังคม 

1 
(0.42) 

5 
(2.10) 

59 
(24.79) 

101 
(42.44) 

72 
(30.25) 

4.00 0.82 มาก 
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ตารางท่ี 16 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร,อมของ
ทรัพยากรองค!กรด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, (ต�อ) 

(n=238) 

ด�านทรัพยากรท่ีจับต�องได� 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

4. โรงแรมมสีิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
สําหรับการดําเนินกิจกรรมด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคม 

1 
(0.42) 

6 
(2.52) 

56 
(23.53) 

102 
(42.86) 

73 
(30.67) 

4.01 0.83 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.02 0.77 มาก 
 
   จากตารางท่ี 16 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อความพร,อมของทรัพยากรองค!กรด,าน

ทรัพยากรท่ีจับต,องได,โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.02 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อ
ท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.06 รองลงมา คือ โรงแรมมีสถานท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินกิจกรรมด,าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.01 โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมด,านความรับผิดชอบต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.01 และโรงแรมมีวัสดุ อุปกรณ!
เพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรมด,านความรับผิดชอบต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 17 ค�าความถี่ ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร,อมของ

ทรัพยากรองค!กรด,านทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, 
(n=238) 

ด�านทรัพยากรท่ีจับต�องไม&ได� 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. พนักงานของโรงแรมมีความร�วมมือ
ร�วมใจและกระตือรือร,นในการ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม 

1 
(0.42) 

2 
(0.84) 

37 
(15.55) 

114 
(47.90) 

84 
(35.29) 

4.17 0.74 มาก 

2. พนักงานของโรงแรมมีความรู, 
ความสามารถในการดําเนินงานด,าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม 

1 
(0.42) 

3 
(1.26) 

48 
(20.17) 

115 
(48.32) 

71 
(29.83) 

4.06 0.77 มาก 

3. โรงแรมจัดสรรเวลาสําหรับการ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม
ไว,อย�างเหมาะสม 

1 
(0.42) 

5 
(2.10) 

50 
(21.01) 

104 
(43.70) 

78 
(32.77) 

4.06 0.81 มาก 

4. โรงแรมแสวงหาข,อมลูข�าวสาร
เก่ียวกับประเด็นด,านความรบัผิดชอบต�อ
สังคมจากแหล�งต�าง ๆ อย�างสม่าํเสมอ 

1 
(0.42) 

2 
(0.84) 

57 
(23.95) 

104 
(43.70) 

74 
(31.09) 

4.04 0.79 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.08 0.71 มาก 
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   จากตารางท่ี 17 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อความพร,อมของทรัพยากรองค!กรด,าน
ทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได,โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.08 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า 
ข,อที่มีค�าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พนักงานของโรงแรมมีความร�วมมือร�วมใจและกระตือรือร,นในการ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.17 รองลงมา คือ พนักงานของโรงแรมมี
ความรู, ความสามารถในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.06 และ
โรงแรมจัดสรรเวลาสําหรับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมไว,อย�างเหมาะสม มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.06 และโรงแรมแสวงหาข,อมูลข�าวสารเก่ียวกับประเด็นด,านความรับผิดชอบต�อสังคมจาก
แหล�งต�าง ๆ อย�างสมํ่าเสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.04 ตามลําดับ 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  ประกอบด,วย การพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร การเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม 

และการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 18 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต�อ

สังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร  
(n=238) 

ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค�กร 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงาน
ด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กรไว,
อย�างชัดเจน 

0 
(0.00) 

3 
(1.26) 

31 
(13.03) 

113 
(47.48) 

91 
(38.24) 

4.23 0.72 มาก 

2. โรงแรมพัฒนารูปแบบการให,บริการ
ใหม� ๆ อยู�เสมอเพ่ือสร,างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจขององค!กร 

0 
(0.00) 

3 
(1.26) 

26 
(10.92) 

109 
(45.80) 

100 
(42.02) 

4.29 0.71 มาก 

3. โรงแรมปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือให,เกิดความคุ,มค�าสูงสุด
อยู�เสมอ 

0 
(0.00) 

1 
(0.42) 

24 
(10.08) 

110 
(46.22) 

103 
(43.28) 

4.32 0.67 มาก 

4. การดําเนินงานของโรงแรมสามารถ
ตรวจสอบได,ในทุกข้ันตอน 

0 
(0.00) 

1 
(0.42) 

21 
(8.82) 

108 
(45.38) 

108 
(45.38) 

4.36 0.66 มาก 

5. โรงแรมมมีาตรการในการปDองกันการ
ทุจริตคอร!รัปชันอย�างรัดกุม 

0 
(0.00) 

1 
(0.42) 

26 
(10.92) 

108 
(45.38) 

103 
(43.28) 

4.32 0.68 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.30 0.60 มาก 
 
  จากตารางท่ี 18 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,าน

การพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กรโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.30 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ 
พบว�า ข,อที่มีค�าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การดําเนินงานของโรงแรมสามารถตรวจสอบได,ในทุกข้ันตอน      
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.36 รองลงมา คือ โรงแรมมีมาตรการในการปDองกันการทุจริตคอร!รัปชันอย�างรัดกุม 
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มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.32 โรงแรมปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให,เกิดความคุ,มค�าสูงสุดอยู�เสมอ มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.32 และโรงแรมพัฒนารูปแบบการให,บริการใหม� ๆ อยู�เสมอเพ่ือสร,างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจขององค!กร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.29 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 19 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต�อ

สังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม 
(n=238) 

ด�านการเสริมสร�างความเข�มแข็งทาง
สังคม 

ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 
x� SD ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงาน
ด,านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย!ของ
องค!กรไว,อย�างชัดเจน 

0 
(0.00) 

3 
(1.26) 

23 
(9.66) 

121 
(50.84) 

91 
(38.24) 

4.26 0.68 มาก 

2. โรงแรมจ�ายค�าตอบแทนหรือ
สวัสดิการให,กับพนักงานเหนือกว�าท่ี
กฎหมายกําหนด 

0 
(0.00) 

10 
(4.20) 

52 
(21.85) 

101 
(42.44) 

75 
(31.51) 

4.01 0.84 มาก 

3. โรงแรมจัดกิจกรรมยกย�องเชิดชู
พนักงานท่ีปฏิบัติงานด,วยความมุ�งมั่น 
ทุ�มเทอย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00) 

5 
(2.10) 

28 
(11.76) 

114 
(47.90) 

91 
(38.24) 

4.22 0.73 มาก 

4. โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงาน
ด,านการพัฒนาชุมชนและสังคมไว,อย�าง
ชัดเจน 

0 
(0.00) 

6 
(2.52) 

60 
(25.21) 

97 
(40.76) 

75 
(31.51) 

4.01 0.82 มาก 

5. โรงแรมจัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสรมิและ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00) 

9 
(3.78) 

50 
(21.01) 

107 
(44.96) 

72 
(30.25) 

4.02 0.82 มาก 

6. โรงแรมร�วมมือกับองค!กรภายนอก
เพ่ือดําเนินงานด,านการพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย�างต�อเน่ือง 

2 
(0.84) 

4 
(1.68) 

50 
(21.01) 

109 
(45.80) 

73 
(30.67) 

4.04 0.81 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.09 0.64 มาก 
 
  จากตารางท่ี 19 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!

ด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคมโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.09 เม่ือพิจารณา
เปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงานด,านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย!ขององค!กรไว,อย�างชัดเจน  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.26 รองลงมา คือ โรงแรมจัดกิจกรรม
ยกย�องเชิดชูพนักงานท่ีปฏิบัติงานด,วยความมุ�งม่ัน ทุ�มเทอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.22 และ
โรงแรมร�วมมือกับองค!กรภายนอกเพ่ือดําเนินงานด,านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องมี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.04 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ!ด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม 

(n=238) 

ด�านการเป0นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงาน
ด,านการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อมไว,อย�างชัดเจน 

1 5 37 94 101 
4.21 0.81 มาก 

(0.42) (2.10) (15.55) (39.50) (42.44) 

2. การดําเนินงานของโรงแรมมุ�งเน,นการ
ใช,ทรัพยากรธรรมชาติให,เกิดความคุ,ม
ค�าสูงสุด 

1 
(0.42) 

3 
(1.261) 

23 
(9.66) 

98 
(41.18) 

113 
(47.48) 

4.34 0.74 มาก 

3. โรงแรมบําบัดของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการดําเนินงานก�อนปล�อยออกสู�
ธรรมชาตเิสมอ 

3 
(1.26) 

3 
(1.26) 

26 
(10.92) 

87 
(36.55) 

119 
(50.00) 

4.33 0.82 มาก 

4. โรงแรมปฏิบัติตามมาตรฐานด,านการ
จัดการสิ่งแวดล,อมอย�างเคร�งครดั 

1 
(0.42) 

2 
(0.84) 

27 
(11.34) 

86 
(36.13) 

122 
(51.26) 

4.37 0.75 มาก 

5. โรงแรมสนับสนุนให,พนักงานมสี�วน
ร�วมในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล,อม 

1 
(0.42) 

4 
(1.68) 

22 
(9.24) 

79 
(33.19) 

132 
(55.46) 

4.42 0.76 มาก 

6. โรงแรมรณรงค!ให,ลูกค,ามสี�วนร�วมใน
การอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม 

0 
(0.00) 

6 
(2.52) 

31 
(13.03) 

95 
(39.92) 

106 
(44.54) 

4.26 0.78 มาก 

7. โรงแรมมสี�วนร�วมในการจัดกิจกรรม
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อมภายนอกโรงแรมอย�าง
ต�อเน่ือง 

2 
(0.84) 

5 
(2.10) 

35 
(14.71) 

86 
(36.13) 

110 
(46.22) 

4.25 0.84 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.31 0.69 มาก 
 
  จากตารางท่ี 20 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ด,าน

การเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อมโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.31 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า 
ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมสนับสนุนให,พนักงานมีส�วนร�วมในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล,อม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.42 รองลงมา คือ โรงแรมปฏิบัติตามมาตรฐานด,านการจัดการ
สิ่งแวดล,อมอย�างเคร�งครัด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.37 และการดําเนินงานของโรงแรมมุ�งเน,นการใช,
ทรัพยากรธรรมชาติให,เกิดความคุ,มค�าสูงสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.34 ตามลําดับ 
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5. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ท่ีเกิดจากความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  ประกอบด,วย ชื่อเสียงขององค!กร และผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับชื่อเสียงขององค!กร ประกอบด,วย ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและ
ผู,ถือหุ,น ชื่อเสียงที่มีต�อพนักงาน ชื่อเสียงที่มีต�อลูกค,า และชื่อเสียงที่มีต�อชุมชนและสังคม มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 21 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของชื่อเสียงขององค!กรด,าน

ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น 
(n=238) 

ด�านชื่อเสียงท่ีมีต&อเจ�าของและผู�ถือหุ�น 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมมีช่ือเสียงท่ีดีในสายตาของ

เจ,าของและผู,ถือหุ,น 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

16 

(6.72) 

106 

(44.54) 

116 

(48.74) 
4.42 0.62 มาก 

2. เจ,าของและผู,ถือหุ,นเช่ือถือในความมี

เสถียรภาพทางการเงินของโรงแรม 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

17 

(7.14) 

101 

(42.44) 

120 

(50.42) 
4.43 0.62 มาก 

3. เจ,าของและผู,ถือหุ,นเช่ือถือในผลการ

ดําเนินงานของโรงแรม 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

20 

(8.40) 

110 

(46.22) 

108 

(45.38) 
4.37 0.63 มาก 

4. เจ,าของและผู,ถือหุ,นเช่ือถือต�อโรงแรม

ในด,านการใช,สินทรัพย!ให,เกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

19 

(7.98) 

99 

(41.60) 

120 

(50.42) 
4.42 0.64 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.41 0.58 มาก 

 
   จากตารางท่ี 21 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อชื่อเสียงขององค!กรด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อ

เจ,าของและผู,ถือหุ,นโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.41 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ี
มีค�าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เจ,าของและผู,ถือหุ,นเชื่อถือในความมีเสถียรภาพทางการเงินของโรงแรม       
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.43 รองลงมา คือ โรงแรมมีชื่อเสียงท่ีดีในสายตาของเจ,าของและผู,ถือหุ,น มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.42 และเจ,าของและผู,ถือหุ,นเชื่อถือต�อโรงแรมในด,านการใช,สินทรัพย!ให,เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.42 และเจ,าของและผู,ถือหุ,นเชื่อถือในผลการดําเนินงานของโรงแรม มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.37 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 22 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของชื่อเสียงขององค!กรด,าน
ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน 

(n=238) 
ชื่อเสียงขององค�กรด�านชื่อเสียงท่ีมีต&อ

พนักงาน 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมมีช่ือเสียงท่ีดีในสายตาของ
พนักงาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 
(9.24) 

103 
(43.28) 

113 
(47.48) 

4.38 0.65 มาก 

2. พนักงานเช่ือมั่นในความมั่นคงของ
โรงแรม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 
(4.62) 

105 
(44.12) 

122 
(51.26) 

4.47 0.59 มาก 

3. พนักงานเช่ือมั่นต�อโรงแรมในด,านการ
ดูแลพนักงาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 
(7.98) 

106 
(44.54) 

113 
(47.48) 

4.39 0.63 มาก 

4. พนักงานเช่ือมั่นต�อโรงแรมในด,านการ
ปฏิบัติท่ีเปAนธรรม 

0 
(0.00) 

3 
(1.26) 

20 
(8.40) 

104 
(43.70) 

111 
(46.64) 

4.36 0.69 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.40 0.58 มาก 
 
   จากตารางท่ี 22 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อชื่อเสียงขององค!กรด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อ

พนักงานโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.40 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คือ พนักงานเชื่อม่ันในความม่ันคงของโรงแรม 4.47 รองลงมา คือ พนักงานเชื่อม่ันต�อโรงแรม
ในด,านการดูแลพนักงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.39 และโรงแรมมีชื่อเสียงท่ีดีในสายตาของพนักงาน มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.38 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 23 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของชื่อเสียงขององค!กรด,าน

ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า 
(n=238) 

ชื่อเสียงขององค�กรด�านชื่อเสียงท่ีมีต&อ
ลูกค�า 

ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 
x� SD ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. โรงแรมมีช่ือเสียงท่ีดีในสายตาของ
ลูกค,า 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

14 
(5.88) 

109 
(45.80) 

115 
(48.32) 

4.42 0.60 มาก 

2. ลูกค,าไว,วางใจในด,านความปลอดภัยใน
การบริการของโรงแรม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 
(4.62) 

105 
(44.12) 

122 
(51.26) 

4.47 0.59 มาก 

3. ลูกค,าไว,วางใจในด,านมาตรฐานการ
ดําเนินงานของโรงแรม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 
(5.46) 

106 
(44.54) 

119 
(50.00) 

4.45 0.60 มาก 

4. ลูกค,าไว,วางใจต�อการดําเนินงานท่ีเปAน
มิตรกับสิ่งแวดล,อมของโรงแรม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 
(7.14) 

103 
(43.28) 

118 
(49.58) 

4.42 0.62 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.44 0.56 มาก 
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   จากตารางท่ี 23 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อชื่อเสียงขององค!กรด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อ
ลูกค,าโดยรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.44 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
คือ ลูกค,าไว,วางใจในด,านความปลอดภัยในการบริการของโรงแรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.47 รองลงมา คือ 
ลูกค,าไว,วางใจในด,านมาตรฐานการดําเนินงานของโรงแรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.45 และโรงแรมมี
ชื่อเสียงท่ีดีในสายตาของลูกค,าและลูกค,าไว,วางใจต�อการดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อมของ
โรงแรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.42 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 24 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของชื่อเสียงขององค!กรด,าน

ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม 
(n=238) 

ด�านชื่อเสียงท่ีมีต&อชุมชนและสังคม 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมมีช่ือเสียงท่ีดีในสายตาของ
ชุมชนและสังคม 

0 
(0.00) 

1 
0.42 

17 
7.14 

105 
44.12 

115 
48.32 

4.40 0.64 มาก 

2. ชุมชนและสังคมให,การยอมรับต�อ
โรงแรมในด,านความรบัผิดชอบต�อสังคม 

0 
(0.00) 

1 
0.42 

24 
10.08 

112 
47.06 

101 
42.44 

4.32 0.67 มาก 

3. ชุมชนและสังคมให,การยอมรับต�อ
โรงแรมในด,านการดาํเนินงานท่ีเปAนมิตร
กับสิ่งแวดล,อม 

0 
(0.00) 1 

0.42 
26 

10.92 
107 

44.96 
104 

43.70 
4.32 0.68 มาก 

4. ชุมชนและสังคมให,การยอมรับต�อ
โรงแรมในด,านการเปAนธุรกิจท่ีดตี�อสังคม 

0 
(0.00) 

1 
0.42 

19 
7.98 

109 
45.80 

109 
45.80 

4.37 0.65 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.35 0.63 มาก 
 
   จากตารางท่ี 24 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคมโดย

รวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.35 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 
โรงแรมมีชื่อเสียงท่ีดีในสายตาของชุมชนและสังคม 4.40 รองลงมา คือ ชุมชนและสังคมให,การยอมรับ
ต�อโรงแรมในด,านการเปAนธุรกิจท่ีดีต�อสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.37 และชุมชนและสังคมให,การยอมรับ
ต�อโรงแรมในด,านความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชนและสังคมให,การยอมรับต�อโรงแรมในด,านการ
ดําเนินงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.32 ตามลําดับ 

5.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ประกอบด,วย ผลทางเศรษฐกิจ 
ผลทางสังคม และผลทางสิ่งแวดล,อม มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 25 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการดําเนินงาน 
ท่ียั่งยืนด,านผลทางเศรษฐกิจ 

(n=238) 

ด�านผลทางเศรษฐกิจ 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมมสี�วนแบ�งการตลาดเพ่ิมข้ึน
อย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00) 

1 
(0.42) 

52 
(21.85) 

106 
(44.54) 

79 
(33.19) 

4.11 0.75 มาก 

2. โรงแรมมียอดการจองห,องพักเพ่ิมข้ึน
อย�างต�อเน่ือง 

0 
(0.00) 

1 
(0.42) 

55 
(23.11) 

111 
(46.64) 

71 
(29.83) 

4.06 0.74 มาก 

3. โรงแรมมรีายได,เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง 0 
(0.00) 

3 
(1.26) 

60 
(25.21) 

113 
(47.48) 

62 
(26.05) 

3.98 0.75 มาก 

4. โรงแรมมผีลกําไรเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง 1 
(0.42) 

3 
(1.26) 

61 
(25.63) 

114 
(47.90) 

59 
(24.79) 

3.95 0.77 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.03 0.71 มาก 
 
   จากตารางท่ี 25 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนด,านผลทาง

เศรษฐกิจโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.03 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คือ โรงแรมมีส�วนแบ�งการตลาดเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.11 รองลงมา คือ 
โรงแรมมียอดการจองห,องพักเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.06 และโรงแรมมีรายได,เพ่ิมข้ึน
อย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.98 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 26 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการดําเนินงาน

ท่ียั่งยืนด,านผลทางสังคม 
(n=238) 

ด�านผลทางสังคม 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. พนักงานของโรงแรมมีความผูกพันต�อ
องค!กรสูง 

0 
(0.00) 

2 
(0.84) 

29 
(12.18) 

129 
(54.20) 

78 
(32.77) 

4.19 0.67 มาก 

2. โรงแรมไม�มีป:ญหาความขัดแย,งกับ
ชุมชนและสังคมโดยรอบ 

7 
(2.94) 

10 
(4.20) 

18 
(7.56) 

106 
(44.54) 

97 
(40.76) 

4.16 0.95 มาก 

3. โรงแรมมีความสมัพันธ!ท่ีดีกับชุมชน
และสังคมโดยรอบ 

1 
(0.42) 

1 
(0.42) 

18 
(7.56) 

107 
(44.96) 

111 
(46.64) 

4.37 0.68 มาก 

4. อัตราการลาออก (Turn Over Rate) 
ของพนักงานลดลงอย�างต�อเน่ือง 

1 
(0.42) 

2 
(0.84) 

24 
(10.08) 

118 
(49.58) 

93 
(39.08) 

4.26 0.71 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.24 0.50 มาก 
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   จากตารางท่ี 26 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนด,านผลทาง
สังคมโดยรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.24 เม่ือพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมีค�าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คือ โรงแรมมีความสัมพันธ!ท่ีดีกับชุมชนและสังคมโดยรอบมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.37 รองลงมา คือ 
อัตราการลาออก (Turn Over Rate) ของพนักงานลดลงอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.26 พนักงาน
ของโรงแรมมีความผูกพันต�อองค!กรสูง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.19 และโรงแรมไม�มีป:ญหาความขัดแย,งกับ
ชุมชนและสังคมโดยรอบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.16 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 27 ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการดําเนินงาน

ท่ียั่งยืนด,านผลทางสิ่งแวดล,อม 
(n=238) 

ด�านผลทางสิ่งแวดล�อม 
ค&าความถี่ และค&าร�อยละ 

x� SD ความหมาย
1 2 3 4 5 

1. โรงแรมสามารถลดการใช,ทรัพยากรนํ้าใน
กระบวนการดําเนินงานลงได,อย�างต�อเน่ือง 

1 
(0.42) 

4 
(1.68) 

72 
(30.25) 

81 
(34.03) 

80 
(33.61) 

3.99 0.86 มาก 

2. โรงแรมสามารถลดการใช,พลังงานไฟฟDาใน
กระบวนการดําเนินงานลงได,อย�างต�อเน่ือง 

1 
(0.42) 

4 
(1.68) 

63 
(26.47) 

90 
(37.82) 

80 
(33.61) 

4.03 0.84 มาก 

3. โรงแรมสามารถลดการปล�อยของเสียท่ีเกิด
จากกระบวนการดําเนินงานลงได,อย�างต�อเน่ือง 

1 
(0.42) 

5 
(2.10) 

52 
(21.85) 

98 
(41.18) 

82 
(34.45) 

4.07 0.83 มาก 

4. โรงแรมได,รับรองมาตรฐานหรือได,รับรางวัลท่ี
เก่ียวข,องกับการจัดการสิ่งแวดล,อมอย�าง
ต�อเน่ือง 

1 
(0.42) 

4 
(1.68) 

66 
(27.73) 

89 
(37.39) 

78 
(32.77) 

4.00 0.84 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.02 0.64 มาก 
 
   จากตารางท่ี 27 พบว�า ระดับความคิดเห็นต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนด,านผลทาง

สิ่งแวดล,อมโดยรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปAนรายข,อ พบว�า ข,อท่ีมี
ค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงแรมสามารถลดการปล�อยของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงานลงได,อย�าง
ต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.07 รองลงมา คือ โรงแรมสามารถลดการใช,พลังงานไฟฟDาในกระบวนการ
ดําเนินงานลงได,อย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.03 โรงแรมได,รับรองมาตรฐานหรือได,รับ
รางวัลท่ีเก่ียวข,องกับการจัดการสิ่งแวดล,อมอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.00 และโรงแรมสามารถลด
การใช,ทรัพยากรน้ําในกระบวนการดําเนินงานลงได,อย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.99 ตามลําดับ 

6. ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบข�อมูลก&อนการวิเคราะห�โมเดลท่ีพัฒนาข้ึน 
6.1 ผลการวิเคราะห�การแจกแจงข�อมูลแบบปกติ 

   ผู,วิจัยได,วิเคราะห!ข,อมูลเพ่ือตรวจสอบการแจกแจกแบบปกติของตัวแปรท่ีศึกษา 
ซ่ึงเปAนข,อตกลงเบ้ืองต,นของการตรวจสอบข,อมูลก�อนการวิเคราะห!โมเดลท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช,ค�าความเบ, 
(Skewness) และค�าความโด�ง (Kurtosis) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 28 
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ตารางท่ี 28 ค�าความเบ, และค�าความโด�งของตัวแปรสังเกต 
(n=238) 

ตัวแปรสังเกต 
ค&าความเบ�

(Skweness) 
ค&าความโด&ง
(Kurtosis) 

การมีอิทธิพลทางความคิด (II) -0.66 -0.28 
การสร,างแรงจูงใจ (MI) -0.71 0.20 
การกระตุ,นให,เกิดป:ญญา (IS) -0.45 -0.60 
การให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก (IC) -0.25 -0.06 
การมุ�งเน,นลูกค,า (CO) -1.35 0.81 
การมุ�งเน,นการแข�งขัน (COO) -0.63 -0.62 
การประสานงานภายใน (IFC) -0.33 -0.30 
การวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย (AIS) -0.14 -0.12 
การดําเนินการสร,างความสัมพนัธ! (EXS) -0.30 -0.03 
การประเมินผลการดําเนนิการสร,างความสัมพนัธ! (EVS) -0.36 -0.19 
ทรัพยากรที่จับต,องได, (TR) -0.48 0.09 
ทรัพยากรที่จับต,องไม�ได, (IR) -0.51 0.52 
ชื่อเสียงที่มีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น (ROS) -0.57 -0.02 
ชื่อเสียงที่มีต�อพนักงาน (RE) -0.39 -0.33 
ชื่อเสียงที่มีต�อลูกค,า (RC) -0.99 1.11 
การพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร (ED) -0.53 -0.67 
การเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม (SS) -0.52 -0.58 
การเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม (EF) -0.51 -0.63 
ชื่อเสียงที่มีต�อชุมชนและสังคม (RCS) -0.58 -0.21 
ผลทางเศรษฐกิจ (EP) -0.20 -0.78 
ผลทางสังคม (SOP) -0.59 0.93 
ผลทางสิ่งแวดล,อม (ENP) -0.37 -0.40 

 
   จากตารางท่ี 28 พบว�า ตัวแปรสังเกตท่ีศึกษามีค�าความเบ,อยู�ระหว�าง -1.35 ถึง -0.14 
ซ่ึงมีค�าอยู�ในช�วง -3 ถึง +3 และมีค�าความโด�งอยู�ระหว�าง -0.78 ถึง +1.11 ซ่ึงมีค�าอยู�ในช�วง -10 ถึง 
+10 แสดงว�าตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ (กัลยา วานิชย!บัญชา, 2557) ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะนําไปวิเคราะห!โมเดลการวัดและโมเดลการวิจัยท่ีได,พัฒนาข้ึน 

  6.2 ผลการวิเคราะห�ค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกต 
   ผู,วิจัยได,วิเคราะห!ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว�างตัวแปรสังเกตเพ่ือทดสอบว�า  

ตัวแปรท่ีศึกษาไม�มีความสัมพันธ!กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใช,การวิเคราะห!สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation) ผลการวิเคราะห!ค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ของตัวแปร มีรายละเอียดดังตารางท่ี 29 
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ตารางที่ 29 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ของตัวแปรสังเกต 
 

 
ED SS EF ROS RE RC RCS EP SOP ENP II MI IS IC CO COO IFC AIS EXS EVS TR IR 

Mean 4.30 4.09 4.31 4.41 4.40 4.44 4.35 4.03 4.24 4.02 4.41 4.39 4.32 4.11 4.71 4.43 4.13 3.70 3.83 3.85 4.02 4.08 
SD 0.60 0.64 0.69 0.58 0.58 0.56 0.63 0.71 0.50 0.64 0.56 0.57 0.60 0.51 0.43 0.58 0.64 0.57 0.74 0.75 0.77 0.71 
ED 1                               
SS .702** 1                             
EF .718** .710** 1                           

ROS .630** .548** .587** 1                         
RE .636** .693** .668** .740** 1                       
RC .678** .620** .699** .728** .787** 1                     
RCS .648** .639** .734** .662** .730** .768** 1                   
EP .542** .555** .487** .624** .528** .570** .529** 1                 

SOP .504** .582** .586** .512** .632** .561** .596** .437** 1               
ENP .504** .465** .609** .487** .522** .576** .592** .444** .502** 1             
II .628** .478** .618** .530** .576** .543** .563** .419** .404** .429** 1            
MI .636** .575** .650** .505** .594** .556** .553** .413** .449** .415** .770** 1           
IS .561** .602** .606** .495** .626** .500** .554** .392** .508** .413** .681** .759** 1          
IC .583** .585** .534** .471** .574** .560** .510** .419** .461** .385** .548** .603** .665** 1         
CO .541** .467** .510** .432** .527** .524** .464** .352** .358** .375** .536** .583** .543** .453** 1        

COO .606** .491** .558** .508** .497** .487** .431** .482** .373** .370** .500** .622** .546** .475** .611** 1       
IFC .559** .570** .583** .527** .595** .591** .565** .489** .555** .470** .523** .551** .598** .590** .437** .441** 1      
AIS .497** .397** .463** .400** .478** .492** .478** .445** .451** .378** .470** .428** .446** .397** .272** .331** .515** 1     
EXS .600** .568** .574** .455** .579** .597** .583** .519** .516** .426** .518** .494** .580** .548** .378** .488** .606** .677** 1    
EVS .575** .505** .569** .433** .537** .589** .575** .475** .433** .426** .533** .527** .563** .547** .370** .487** .567** .686** .677** 1   
TR .628** .652** .676** .511** .558** .620** .638** .610** .454** .528** .496** .467** .486** .470** .409** .439** .546** .424** .686** .576** 1  
IR .635** .724** .749** .557** .650** .675** .695** .530** .563** .565** .515** .574** .559** .570** .427** .433** .643** .482** .424** .564** .794** 1 

** p<0.01
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   จากตารางท่ี 29 พบว�า ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ของตัวแปรสังเกตท้ัง 22 ตัวแปร 
จํานวน 253 คู� มีความสัมพันธ!กัน และความสัมพันธ!ของตัวแปรทุกคู�มีทิศทางเดียวกัน โดยมีค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว�างตัวแปรเปAนความสัมพันธ!เชิงบวก มีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว�าง 
0.331-0.794 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ของตัวแปรต,องมี
ค�าไม�เกิน 0.80 แสดงว�าตัวแปรท่ีศึกษาไม�มีป:ญหาความสัมพันธ!กันสูงเกินไป (Multicollinearity) 
(Hair et al., 2006) ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!โมเดลการวัด และโมเดลการวิจัย
ท่ีพัฒนาข้ึน  

7. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
  ผู,วิจัยได,วิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันอันอับหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

และถูกต,องของโมเดลการวัด โดยพิจารณาค�าน้ําหนักองค!ประกอบขององค!ประกอบย�อยท้ัง 22 ด,าน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 องค�ประกอบหลักด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง 
7.1.1 องค�ประกอบย&อยด�านการมีอิทธิพลทางความคิด 

    ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการมีอิทธิพลทางความคิดกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,าน

การมีอิทธิพลทางความคิด 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.02 - 
df - 2 - 

p-value p > 0.05 0.99 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.01 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 30 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการมีอิทธิพลทางความคิด มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.02 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.99 (p-value เท�ากับ 0.99) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.01 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
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เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 1.00 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ
การประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการ
มีอิทธิพลทางความคิด มีรายละเอียดดังภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการมีอิทธิพลทางความคิด 
 
    จากภาพท่ี 10 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการมีอิทธิพลทางความคิด มี
ค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 5 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.64-0.86 

7.1.2 องค�ประกอบย&อยด�านการสร�างแรงจูงใจ 
    ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 31 
 
ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจ 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.74 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.39 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.74 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
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ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจ (ต�อ) 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 31 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจ มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) 
เท�ากับ 0.74 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.39 (p-value เท�ากับ 0.39) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 0.74 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจ มี
รายละเอียดดังภาพท่ี 11 
 

 

ภาพท่ี 11 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจ 
 
    จากภาพท่ี 11 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจ มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.75-0.87 
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7.1.3 องค�ประกอบย&อยด�านการกระตุ�นให�เกิดปOญญา 
    ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญากับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 32 
 
ตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.74 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.39 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.74 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 32 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค!ประกอบย�อยด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) 
เท�ากับ 0.74 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.39 (p-value เท�ากับ 0.39) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) 
เท�ากับ 0.74 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 
0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 
0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เมื่อวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา มี
รายละเอียดดังภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา 
   

  จากภาพท่ี 12 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา มีค�า
น้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.79-0.89 

7.1.4 องค�ประกอบย&อยด�านการให�ความสําคัญกับความเป0นปOจเจก 
    ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจกกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการให,ความสําคัญ

กับความเปAนป:จเจก 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.85 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.35 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.01 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางท่ี 33 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ 
ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.85 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.35 (p-value เท�ากับ 0.35) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.01 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการ
ให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก มีรายละเอียดดังภาพท่ี 13 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการให,ความสําคัญกับ

ความเปAนป:จเจก 
 
    จากภาพท่ี 13 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการให,ความสําคัญกับความ
เปAนป:จเจกมีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.21-0.77 

7.2 องค�ประกอบหลักด�านการมุ&งเน�นตลาด 
7.2.1 องค�ประกอบย&อยด�านการมุ&งเน�นลูกค�า 

  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นลูกค,ากับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 34 
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ตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นลูกค,า 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.01 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.91 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.01 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 34 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นลูกค,า มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! 
(χ2) เท�ากับ 0.01 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.91 (p-value เท�ากับ 0.91) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 0.01 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 1.00 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นลูกค,า มีรายละเอียด
ดังภาพท่ี 14 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นลูกค,า 
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    จากภาพท่ี 14 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นลูกค,ามีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.79-0.94 

7.2.2 องค�ประกอบย&อยด�านการมุ&งเน�นการแข&งขัน 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน

ขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นการแข�งขันกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 35 
 
ตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นการแข�งขัน 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1.39 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.23 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.39 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

AGFI ≥  0.95  
 
 0.9
7 

ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.04 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 35 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นการแข�งขัน มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! 
(χ2) เท�ากับ 1.39 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.23 (p-value เท�ากับ 0.23) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 1.39 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 0.97 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.04 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นการแข�งขัน มีรายละเอียด
ดังภาพท่ี 15 
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0.11

0.44

COO4
0.77

0.41

1.00

Chi-Square=1.39, df=1, P-value=0.23792, RMSEA=0.041
 

 
ภาพท่ี 15 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นการแข�งขัน 
 
    จากภาพท่ี 15 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นการแข�งขันมีค�า
น้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.75-0.94 

7.2.3 องค�ประกอบย&อยด�านการประสานงานภายในองค�กร 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการประสานงานภายในองค!กรกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 36 
 
ตารางท่ี 36 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการประสานงาน

ภายในองค!กร 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.53 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.46 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.53 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.99 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางท่ี 36 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการประสานงานภายในองค!กร มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.53 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.46 (p-value เท�ากับ 0.46) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.53 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ
การประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการ
ประสานงานภายในองค!กร มีรายละเอียดดังภาพท่ี 16 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการประสานงาน

ภายในองค!กร 
   

   จากภาพท่ี 16 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการประสานงานภายในองค!กรมีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.75-0.94 

7.3 องค�ประกอบหลักด�านการสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย 
7.3.1 องค�ประกอบย&อยด�านการวิเคราะห�และจําแนกผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย 

  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกับข,อมูลเชิงประจักษ! มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 37 
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ตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการวิเคราะห!และ
จําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 

(n=238) 
สถิติที่ใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ที่ใช�พิจารณา ค&าที่คํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.25 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.61 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.25 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.99 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 37 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย มีค�าสถิติท่ีใช,ในการ
ตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.25 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.61 (p-value เท�ากับ 
0.61) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.25 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! 
(CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองของการประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูล
เชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เมื่อวิเคราะห!
องค!ประกอบย�อยด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย มีรายละเอียดดังภาพท่ี 17 
 

 
 

ภาพท่ี 17  ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการวิเคราะห!และ
จําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
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  จากภาพท่ี 17 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียมีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.85-0.97 

7.3.2 องค�ประกอบย&อยด�านการดําเนินการสร�างความสัมพันธ� 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบ

เชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!กับข,อมูลเชิงประจักษ! มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 38 
 
ตารางท่ี 38 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการดําเนินการสร,าง

ความสัมพันธ! 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.78 - 
df - 3 - 

p-value p > 0.05 0.85 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.26 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.99 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 38 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ 
ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.78 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.85 (p-value เท�ากับ 0.85) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.26 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการ
ดําเนินการสร,างความสัมพันธ! มีรายละเอียดดังภาพท่ี 18 
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ภาพท่ี 18  ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการดําเนินการสร,าง
ความสัมพันธ! 

   

  จากภาพท่ี 18 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!
มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 5 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.88-0.96 

7.3.3 องค�ประกอบย&อยด�านการประเมินผลการดําเนินการสร�างความสัมพันธ� 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบ

เชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!กับข,อมูลเชิง
ประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 39 
 
ตารางท่ี 39 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการประเมินผลการ

ดําเนินการสร,างความสัมพันธ! 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.18 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.67 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.18 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางท่ี 39 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! มีค�าสถิติท่ีใช,ใน
การตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.18 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.67 (p-value 
เท�ากับ 0.67) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.18 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 1.00 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับ
ข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!
องค!ประกอบย�อยด,านการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! มีรายละเอียดดังภาพท่ี  19 
 

 
 
ภาพท่ี 19  ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการประเมินผลการ

ดําเนินการสร,างความสัมพันธ! 
   

  จากภาพท่ี 19 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการประเมินผลการดําเนินการ
สร,างความสัมพันธ!มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.89-0.94 

7.4 องค�ประกอบหลักด�านความพร�อมของทรัพยากรองค�กร 
7.4.1 องค�ประกอบย&อยด�านทรัพยากรท่ีจับต�องได� 

  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได,กับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 
40 
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ตารางท่ี 40 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.30 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.58 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.30 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.99 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 40 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! 
(χ2) เท�ากับ 0.30 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.58 (p-value เท�ากับ 0.58) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 0.58 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, 
มีรายละเอียดดังภาพท่ี 20 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, 



126 
 

 

 

   จากภาพท่ี 20 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได,มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.89-0.94 

7.4.2 องค�ประกอบย&อยด�านทรัพยากรท่ีจับต�องไม&ได� 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได,กับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 41 
 
ตารางท่ี 41 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชงิยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.18 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.67 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.18 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 41 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรที่จับต,องไม�ได, มีค�าสถิติที่ใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.18 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.67 (p-value เท�ากับ 0.67) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.58 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 1.00 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เมื่อวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,าน
ทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, มีรายละเอียดดังภาพท่ี 21 
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ภาพท่ี 21 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, 
 

  จากภาพท่ี 21 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได,มีค�า
น้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.84-0.89 

7.5 องค�ประกอบหลักด�านความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 
7.5.1 องค�ประกอบย&อยด�านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค�กร 

  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กรกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 42 
 
ตารางท่ี 42 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ขององค!กร 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1.05 - 
df - 2 - 

p-value p > 0.05 0.59 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.52 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.99 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางท่ี 42 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ 
ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 1.05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.59 (p-value เท�ากับ 0.59) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.52 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการ
พัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร มีรายละเอียดดังภาพท่ี 22 
 

ED3

ED1

ED2

ED0.93

0.84
0.92

0.29

0.15

0.14

ED4
0.76

0.42

ED50.43

0.76

1.00

Chi-Square=1.05, df=2, P-value=0.59098, RMSEA=0.000
 

 
ภาพท่ี 22 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ขององค!กร 
 

  จากภาพท่ี 22 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร
มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 5 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.76-0.93 

7.5.2 องค�ประกอบย&อยด�านการเสริมสร�างความเข�มแข็งทางสังคม 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคมกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 43 
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ตารางท่ี 43 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการเสริมสร,างความ
เข,มแข็งทางสังคม 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2.16 - 
df - 4 - 

p-value p > 0.05 0.70 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.54 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 43 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ 
ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 2.16 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.70 (p-value เท�ากับ 0.70) ค�า
ไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.50.542 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการ
เสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม มีรายละเอียดดังภาพท่ี 23 
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ภาพท่ี 23 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการเสริมสร,างความ
เข,มแข็งทางสังคม 

 

  จากภาพท่ี 23 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็ง
ทางสังคมมีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 6 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.66-0.81 

7.5.3 องค�ประกอบย&อยด�านการเป0นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อมกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี  44 
 

ตารางท่ี 44 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 6.61 - 
df - 8 - 

p-value p > 0.05 0.57 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.82 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.99 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางที่ 44 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบ
เชิงยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 1.05 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.59 (p-value เท�ากับ 0.59) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.52 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านการ
เปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม มีรายละเอียดดังภาพท่ี 24 
 

 
 

ภาพท่ี 24 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านการเปAนมิตรกับ
สิ่งแวดล,อม 

 
  จากภาพท่ี 24 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อมมี

ค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 7 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.72-0.92 
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7.6 องค�ประกอบหลักด�านช่ือเสียงขององค�กร 
7.6.1 องค�ประกอบย&อยด�านช่ือเสียงท่ีมีต&อเจ�าของและผู�ถือหุ�น 

  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงที่มีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,นกับข,อมูลเชิงประจักษ! มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 45 
 
ตารางท่ี 45 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของ

และผู,ถือหุ,น 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1.26 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.26 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.26 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.03 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 45 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ 
ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 1.26 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.26 (p-value เท�ากับ 0.26) ค�า
ไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 1.26 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.97 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.03 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,าน
ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น มีรายละเอียดดังภาพท่ี 25 
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ภาพท่ี 25  ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของ

และผู,ถือหุ,น 
 

  จากภาพท่ี 25 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและ        
ผู,ถือหุ,นมีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.85-0.97 

7.6.2 องค�ประกอบย&อยด�านช่ือเสียงท่ีมีต&อพนักงาน 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงานกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 46 
 
ตารางท่ี 46 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของ

และผู,ถือหุ,น 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.25 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.62 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.25 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.99 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางท่ี 46 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงที่มีต�อพนักงาน มีค�าสถิติที่ใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 0.25 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.62 (p-value เท�ากับ 0.62) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 1.26 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียง
ท่ีมีต�อพนักงาน มีรายละเอียดดังภาพท่ี 26 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน 

 
  จากภาพท่ี 26 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงานมีค�า

น้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.74-0.90 
7.6.3 องค�ประกอบย&อยด�านช่ือเสียงท่ีมีต&อลูกค�า 

  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,ากับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 47 
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ตารางท่ี 47 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1.05 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.30 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.05 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.01 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 47 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! 
(χ2) เท�ากับ 1.05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.30 (p-value เท�ากับ 0.30) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 1.05 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.01 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า 
มีรายละเอียดดังภาพท่ี 27 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า 



136 
 

 

 

  จากภาพท่ี 27 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,ามีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.86-0.98 

7.6.4 องค�ประกอบย&อยด�านช่ือเสียงท่ีมีต&อชุมชนและสังคม 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคมกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 48 
 
ตารางท่ี 48 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชน

และสังคม 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1.50 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.22 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.50 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.04 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 48 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ 
ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 1.50 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.22 (p-value เท�ากับ 0.22) ค�า
ไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 1.05 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.97 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.04 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,าน
ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม มีรายละเอียดดังภาพท่ี 28 
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ภาพท่ี 28 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชน

และสังคม 
 

  จากภาพท่ี 28 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม 
มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.92-0.98 

7.7 องค�ประกอบหลักด�านผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน 
7.7.1 องค�ประกอบย&อยด�านผลทางเศรษฐกิจ 

  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางเศรษฐกิจกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 49 
 
ตารางท่ี 49 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางเศรษฐกิจ 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.01 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.94 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.01 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางท่ี 49 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค!ประกอบย�อยด,านด,านผลทางเศรษฐกิจ มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! 
(χ2) เท�ากับ 0.01 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.94 (p-value เท�ากับ 0.94) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 0.01 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 1.00 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านผลทางเศรษฐกิจ มี
รายละเอียดดังภาพท่ี 29 
 

 
 
ภาพท่ี 29 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางเศรษฐกิจ 
 

  จากภาพท่ี 29 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านผลทางเศรษฐกิจมีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.81-0.97 

7.7.2 องค�ประกอบย&อยด�านผลทางสังคม 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสังคมกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 50 
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ตารางท่ี 50 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสังคม 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 0.06 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.81 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.06 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 50 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสังคม มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! 
(χ2) เท�ากับ 0.06 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.81 (p-value เท�ากับ 0.81) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 0.06 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 1.00 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เมื่อวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านผลทางสังคม 
มีรายละเอียดดังภาพท่ี 30 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสังคม 
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  จากภาพท่ี 30 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านผลทางสังคมมีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.55-0.84 

7.7.3 องค�ประกอบย&อยด�านผลทางส่ิงแวดล�อม 
  ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิง

ยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสิ่งแวดล,อมกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 51 
 
ตารางท่ี 51 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสิ่งแวดล,อม 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1.08 - 
df - 1 - 

p-value p > 0.05 0.29 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.08 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.01 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางท่ี 51 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสิ่งแวดล,อม มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) 
เท�ากับ 1.08 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.29 (p-value เท�ากับ 0.29) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) 
เท�ากับ 0.06 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 
0.98 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 
0.01 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบย�อยด,านผลทางสิ่งแวดล,อม มีรายละเอียด 
ดังภาพท่ี 31 
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ภาพท่ี 31 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบย�อยด,านผลทางสิ่งแวดล,อม 
 

  จากภาพท่ี 31 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านผลทางสิ่งแวดล,อมมีค�า
น้ําหนักองค!ประกอบของตัวบ�งชี้ท้ัง 4 ตัวบ�งชี้ อยู�ระหว�าง 0.56-0.96 

8. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
  ผู,วิจัยได,วิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันอันอับสอง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
และถูกต,องของโมเดลการวัด โดยพิจารณาค�าน้ําหนักองค!ประกอบ ขององค!ประกอบหลักท้ัง 7 ด,าน 
ได,แก� ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง การมุ�งเน,นตลาด การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
ความพร,อมของทรัพยากรองค!กร ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! ชื่อเสียงขององค!กร และ
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 

8.1 องค�ประกอบหลักด�านภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง 
   ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันของ
องค!ประกอบหลักด,านภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลงกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี   52 
 
ตารางท่ี 52 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,าน

ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง 
(n=238) 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 70.85 - 
df - 92 - 

p-value p > 0.05 0.95 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.77 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
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ตารางท่ี 52 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,าน
ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง (ต�อ) 

 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

GFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.95 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 
   จากตารางท่ี 52 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง มีค�าสถิติที่ใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 70.85 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.95 (p-value เท�ากับ 0.95) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.77 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.97 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบหลักด,าน
ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังภาพท่ี 32 
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ภาพท่ี 32 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันองค!ประกอบหลักด,านภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง 
 
   จากภาพท่ี 32 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการมีอิทธิพลทางความคิด (II) มีค�า
น้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.92 องค!ประกอบย�อยด,านการสร,างแรงจูงใจ (MI) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.97 องค!ประกอบย�อยด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา (IS) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.82 และองค!ประกอบย�อยด,านการให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก (IC) 
มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.90 สรุปได,ดังตารางท่ี 53 
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ตารางท่ี 53 สรุปองค!ประกอบหลักด,านภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง 
 

องค�ประกอบ 
ค&าน้ําหนัก

องค�ประกอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง (TL) 
การมีอิทธิพลทางความคิด (II) 0.92 2 
การสร,างแรงจูงใจ (MI) 0.97 1 
การกระตุ,นให,เกิดป:ญญา (IS) 0.82 4 
การให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก (IC) 0.90 3 
 
   จากตารางที่ 53 พบว�า องค!ประกอบย�อยที่มีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
ด,านการสร,างแรงจูงใจ (MI) รองลงมา ได,แก� ด,านการมีอิทธิพลทางความคิด (II) ด,านการให,ความสําคัญ
กับความเปAนป:จเจก (IC) และด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา (IS) ตามลําดับ 

8.2 องค�ประกอบหลักด�านการมุ&งเน�นตลาด 
   ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน

ขององค!ประกอบหลักด,านการมุ�งเน,นตลาดกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 54 
 

ตารางท่ี 54 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,าน
การมุ�งเน,นตลาด 

(n=238) 
สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 49.13 - 
df - 46 - 

p-value p > 0.05 0.34 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.06 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.95 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.01 ผ�านเกณฑ! 
 
   จากตารางท่ี 54 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านการมุ�งเน,นตลาด มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) 
เท�ากับ 49.13 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.34 (p-value เท�ากับ 0.34) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 1.06 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.97 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
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เท�ากับ 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
เท�ากับ 0.01 ซึ่งผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบหลักด,านการมุ�งเน,นตลาด 
มีรายละเอียดดังภาพท่ี 33 
 

 
ภาพท่ี 33 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันองค!ประกอบหลักด,านการมุ�งเน,นตลาด 

 
   จากภาพท่ี 33 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นลูกค,า (CO) มีค�าน้ําหนัก

องค!ประกอบเท�ากับ 0.78 องค!ประกอบย�อยด,านการมุ�งเน,นการแข�งขัน (COO) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.86 และองค!ประกอบย�อยด,านการประสานงานภายในองค!กร (IFC) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.61 สรุปได,ดังตารางท่ี 55 
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ตารางท่ี 55 สรุปองค!ประกอบหลักด,านการมุ�งเน,นตลาด 
 

องค�ประกอบ 
ค&าน้ําหนัก

องค�ประกอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
การมุ&งเน�นตลาด (MO) 
การมุ�งเน,นลูกค,า (CO) 0.78 2 
การมุ�งเน,นการแข�งขัน (COO) 0.86 1 
การประสานงานภายในองค!กร (IFC) 0.61 3 
 
   จากตารางที่ 55 พบว�า องค!ประกอบย�อยที่มีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
ด,านการมุ�งเน,นการแข�งขัน (COO) รองลงมา ได,แก� ด,านการมุ�งเน,นลูกค,า (CO) และด,านการประสานงาน
ภายในองค!กร (IFC) ตามลําดับ 

8.3 องค�ประกอบหลักด�านการสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย 
   ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน

ขององค!ประกอบหลักด,านการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกับข,อมูลเชิงประจักษ!  
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 56 
 
ตารางท่ี 56 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,านการ

สร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 48.08 - 
df - 44 - 

p-value p > 0.05 0.31 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.09 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.95 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.02 ผ�านเกณฑ! 
 
   จากตารางท่ี 56 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ 
ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 48.08 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.31 (p-value เท�ากับ 0.31) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 1.09 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.97 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน     
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ท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ
การประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.02 ซึ่งผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูล
เชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบ
หลักด,านการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย มีรายละเอียดดังภาพท่ี 34 
 

 
ภาพท่ี 34 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันองค!ประกอบหลักด,านการสร,างความสัมพันธ!กับ

ผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
 

   จากภาพท่ี 34 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
(AIS) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.83 องค!ประกอบย�อยด,านการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! 
(EXS) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.95 และองค!ประกอบย�อยด,านการประเมินผลการ
ดําเนินการสร,างความสัมพันธ! (EVS) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.96 สรุปได,ดังตารางท่ี 57 
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ตารางท่ี 57 สรุปองค!ประกอบหลักด,านการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
 

องค�ประกอบ 
ค&าน้ําหนัก

องค�ประกอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
การสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย (SE) 
การวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย (AIS) 0.83 3 
การดําเนินการสร,างความสัมพันธ! (EXS) 0.95 2 
การประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! (EVS) 0.96 1 
 
   จากตารางที่ 57 พบว�า องค!ประกอบย�อยที่มีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
ด,านการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ! (EVS) รองลงมา ได,แก� ด,านการดําเนินการสร,าง
ความสัมพันธ! (EXS) และด,านการวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย (AIS) ตามลําดับ 

8.4 องค�ประกอบหลักด�านความพร�อมของทรัพยากรองค�กร 
   ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน

ขององค!ประกอบหลักด,านความพร,อมของทรัพยากรองค!กรกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 58 
 
ตารางท่ี 58 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,าน

ความพร,อมของทรัพยากรองค!กร 
 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 14.45 - 
df - 14 - 

p-value p > 0.05 0.41 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.03 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.96 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.01 ผ�านเกณฑ! 
 
   จากตารางท่ี 58 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านความพร,อมของทรัพยากรองค!กร มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 14.45 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.41 (p-value เท�ากับ 0.41) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 1.03 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.98 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน       
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ท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.96 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ
การประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.01 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบหลักด,าน
ความพร,อมของทรัพยากรองค!กร มีรายละเอียดดังภาพท่ี 35 
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0.14

TR1
0.65

0.18

IR2

IR4

IR3
IR

0.66

0.72
0.71

0.10

0.15

0.15

IR1
0.62

0.16

ORR

1.00

0.85

1.00

Chi-Square=14.45, df=14, P-value=0.41692, RMSEA=0.012  
 
ภาพท่ี 35 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันองค!ประกอบหลักด,านความพร,อมของทรัพยากร

องค!กร 
 

   จากภาพท่ี 35 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, (TR) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 1.00 และองค!ประกอบย�อยด,านทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, (IR) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.85 สรุปได,ดังตารางท่ี 59 
 
ตารางท่ี 59 สรุปองค!ประกอบหลักด,านความพร,อมของทรัพยากรองค!กร 
 

องค�ประกอบ 
ค&าน้ําหนัก

องค�ประกอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
ความพร�อมของทรัพยากรองค�กร (ORR) 

ทรัพยากรท่ีจับต,องได, (TR) 1.00 1 
ทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, (IR) 0.85 2 
 
   จากตารางที่ 59 พบว�า องค!ประกอบย�อยที่มีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
ด,านทรัพยากรท่ีจับต,องได, (TR) รองลงมา ได,แก� ด,านทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, (IR) 
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8.5 องค�ประกอบหลักด�านความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 
   ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน

ขององค!ประกอบหลักด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!กับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 60 
 
ตารางท่ี 60 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,าน

ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 61.68 - 
df - 90 - 

p-value p > 0.05 0.99 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.68 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.95 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 
   จากตารางท่ี 60 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 61.68 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.99 (p-value เท�ากับ 0.99) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.68 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.97 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบหลักด,าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! มีรายละเอียดดังภาพท่ี 36 
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ภาพท่ี 36 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันองค!ประกอบหลักด,านความรับผิดชอบต�อสังคม

เชิงกลยุทธ! 
 

   จากภาพท่ี 36 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร (ED) 
มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.89 องค!ประกอบย�อยด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม 
(SS) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.79 และองค!ประกอบย�อยด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม 
(EF) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.90 สรุปได,ดังตารางท่ี 61 
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ตารางท่ี 61 สรุปองค!ประกอบหลักด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
 

องค�ประกอบ 
ค&าน้ําหนัก

องค�ประกอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
ความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� (SCSR) 
การพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร (ED) 0.89 2 
การเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม (SS) 0.79 3 
การเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม (EF) 0.90 1 
 
   จากตารางที่ 61 พบว�า องค!ประกอบย�อยที่มีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
ด,านการเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม (EF) รองลงมา ได,แก� ด,านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค!กร (ED) 
และด,านการเสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม (SS) ตามลําดับ 

8.6 องค�ประกอบหลักด�านช่ือเสียงขององค�กร 
   ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน

ขององค!ประกอบหลักด,านชื่อเสียงขององค!กรกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 62 
 
ตารางท่ี 62 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,าน

ชื่อเสียงขององค!กร 
 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 81.17 - 
df - 80 - 

p-value p > 0.05 0.44 - 
χ2/df χ2/df < 2 1.01 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.96 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.95 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 
   จากตารางท่ี 62 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านชื่อเสียงขององค!กร มีค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) 
เท�ากับ 81.17 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.44 (p-value เท�ากับ 0.44) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! 
(χ2/df) เท�ากับ 1.01 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.96 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
เท�ากับ 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) 



153 
 

 

 

เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังนั้น จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบหลักด,านชื่อเสียงขององค!กร มี
รายละเอียดดังภาพท่ี 37 
 

 
 
ภาพท่ี 37 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันองค!ประกอบหลักด,านชื่อเสียงขององค!กร 
 

   จากภาพท่ี 37 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น 
(ROS) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.86 องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน (RE) 
มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 0.92 องค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า (RC) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.90 และองค!ประกอบย�อยด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม (RCS) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.81 สรุปได,ดังตารางท่ี 63 
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ตารางท่ี 63 สรุปองค!ประกอบหลักด,านชื่อเสียงขององค!กร 
 

องค�ประกอบ 
ค&าน้ําหนัก

องค�ประกอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
ช่ือเสียงขององค�กร (CR) 
ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น (ROS) 0.86 3 
ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน (RE) 0.92 1 
ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า (RC) 0.90 2 
ชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม (RCS) 0.81 4 
 
   จากตารางที่ 63 พบว�า องค!ประกอบย�อยที่มีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ 
ด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน (RE) รองลงมา ได,แก� ด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค,า (RC) ด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อ
เจ,าของและผู,ถือหุ,น (ROS) และด,านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม (RCS) ตามลําดับ 

8.7 องค�ประกอบหลักด�านผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน 
   ผู,วิจัยได,ตรวจสอบความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนกับข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดดังตารางท่ี 64  
 
ตารางท่ี 64 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยันขององค!ประกอบหลักด,าน

ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 42.39 - 
df - 46 - 

p-value p > 0.05 0.62 - 
χ2/df χ2/df < 2 0.92 ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.97 ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.95 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 
   จากตารางท่ี 64 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลองค!ประกอบเชิงยืนยัน 

ขององค!ประกอบหลักด,านผลการดําเนินงานที่ยั่งยืน มีค�าสถิติที่ใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้        
ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 42.39 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.62 (p-value เท�ากับ 0.62) 
ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 0.92 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) 
เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.97 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
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ปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห!องค!ประกอบ เม่ือวิเคราะห!องค!ประกอบหลักด,าน
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน มีรายละเอียดดังภาพท่ี 38 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ผลการวิเคราะห!องค!ประกอบเชิงยืนยันองค!ประกอบหลักด,านผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
 

   จากภาพท่ี 38 พบว�า องค!ประกอบย�อยด,านผลทางเศรษฐกิจ (EP) มีค�าน้ําหนัก
องค!ประกอบเท�ากับ 0.60 องค!ประกอบย�อยด,านผลทางสังคม (SOP) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบ
เท�ากับ 0.94 และองค!ประกอบย�อยด,านผลทางสิ่งแวดล,อม (ENP) มีค�าน้ําหนักองค!ประกอบเท�ากับ 
0.81 สรุปได,ดังตารางท่ี 65 
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ตารางท่ี 65 สรุปองค!ประกอบหลักด,านผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
 

องค�ประกอบ 
ค&าน้ําหนัก

องค�ประกอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
ผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน (SP) 
ผลทางเศรษฐกิจ (EP) 0.60 3 
ผลทางสังคม (SOP) 0.94 1 
ผลทางสิ่งแวดล,อม (ENP) 0.81 2 
 
   จากตารางท่ี 65 พบว�า องค!ประกอบย�อยท่ีมีลําดับความสําคัญมากท่ีสุด คือ ด,าน
ผลทางสังคม (SOP) รองลงมา ได,แก� ด,านผลทางสิ่งแวดล,อม (ENP) และด,านผลทางเศรษฐกิจ (EP) 
ตามลําดับ 

9. ผลการวิเคราะห�โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย 
  ผู,วิจัยได,วิเคราะห!โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย หรือโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบความ
สอดคล,องระหว�างโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับข,อมูลเชิงประจักษ! โดยกําหนดค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ
ความสอดคล,องกลมกลืน ประกอบด,วย ค�าไค-สแควร! (χ2) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df)  ค�าดัชนี
วัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค�าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ
การประมาณ (RMSEA) ผลการวิเคราะห!ความสอดคล,องระหว�างโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับข,อมูลเชิงประจักษ! 
(ก�อนปรับโมเดล) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 66 
 
ตารางท่ี 66 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการ

ดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ก�อนปรับโมเดล) 
 

สถิติท่ีใช�ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 506.21 - 
df - 197 - 

p-value p > 0.05 0.08 - 
χ2/df χ2/df < 2 2.56 ไม�ผ�านเกณฑ! 
CFI ≥  0.95  0.98 ผ�านเกณฑ! 
GFI ≥  0.95  0.84 ไม�ผ�านเกณฑ! 
AGFI ≥  0.95  0.79 ไม�ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.08 ไม�ผ�านเกณฑ! 
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  จากตารางที่ 66 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ!เพื่อผลการดําเนินงานที่ยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ก�อนปรับโมเดล) มี
ค�าสถิติท่ีใช,ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 506.21 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.08 (p-value เท�ากับ 0.08) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 2.56 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 0.98 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.84 ค�าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.79 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.08 ซ่ึงมีค�า χ2/df ค�า GFI ค�า AGFI 
ค�า RMSEA ไม�ผ�านเกณฑ! แสดงให,เห็นว�าโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพื่อผล
การดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีผู,วิจัยได,พัฒนาข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี       
ท่ีเก่ียวข,องยังไม�สอดคล,องกลมกลืนกับข,อมูลเชิงประจักษ! ดังรายละเอียดของผลการวิเคราะห!โมเดล
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
(ก�อนปรับโมเดล) ดังภาพท่ี 39 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ผลการวิเคราะห!โมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน

ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (ก�อนปรับโมเดล) 
 

  ดังนั้น ผู,วิจัยจึงได,การปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนํา
การปรับพารามิเตอร!ในโมเดลด,วยค�าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้น 
ปรับพารามิเตอร!โดยยินยอมให,ผ�อนคลายข,อตกลงเบ้ืองต,นให,ค�าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ!กันได,
จนกระท่ังค�าดัชนีความสอดคล,องมีความสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ! ผลการวิเคราะห!ความสอดคล,อง
ระหว�างโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับข,อมูลเชิงประจักษ! (หลังปรับโมเดล) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 67 
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ตารางท่ี 67 ค�าดัชนีความสอดคล,องของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (หลังปรับโมเดล) 

 

สถิติท่ีใช�ในการ

ตรวจสอบ 
เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค&าท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

χ2 ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 115.01 - 

df - 139 - 

p-value p > 0.05 0.93 - 

χ2/df χ2/df < 2 1.17 ผ�านเกณฑ! 

CFI ≥  0.95  1.00 ผ�านเกณฑ! 

GFI ≥  0.95  0.96 ผ�านเกณฑ! 

AGFI ≥  0.95  0.95 ผ�านเกณฑ! 

RMSEA < 0.05  0.00 ผ�านเกณฑ! 
 

  จากตารางที่ 67 พบว�า ดัชนีความสอดคล,องของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ!เพื่อผลการดําเนินงานที่ยั ่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีค�าสถิติท่ีใช,ในการ
ตรวจสอบ ดังนี้ ค�าไค-สแควร! (χ2) เท�ากับ 115.01 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.93 (p-value 
เท�ากับ 0.93) ค�าไค-สแควร!สัมพัทธ! (χ2/df) เท�ากับ 1.17 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ! (CFI) เท�ากับ 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท�ากับ 0.96 ค�าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) เท�ากับ 0.95 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) เท�ากับ 0.00 ซ่ึงผ�านเกณฑ!ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับ
ข,อมูลเชิงประจักษ! มีรายละเอียดผลการวิเคราะห!โมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือ       
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (หลังปรับโมเดล) ดังภาพท่ี 40  
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ภาพท่ี 40 ผลการวิเคราะห!โมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (หลังปรับโมเดล) 

 

10. ผลการวิเคราะห�อิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 
  วิจัยได,ทดสอบอิทธิผลเชิงสาเหตุของตัวแปรของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคม

เชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีได,พัฒนาข้ึน เพ่ืออธิบาย
สมมติฐานของการวิจัย ผลการวิเคราะห!มีรายละเอียดดังตารางท่ี 68 
 
ตารางท่ี 68 ค�าอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 
 

ตัวแปรเชิงสาเหต ุ
(Antecedents) 

ตัวแปรผล (Consequences) 
ความรับผิดชอบต&อ
สังคมเชิงกลยุทธ� 

(SCSR) 

ชื่อเสียงขององค�กร 
(CR) 

ผลการดําเนินงานที่
ย่ังยืน (SP) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง (TL) 0.43* - 0.43* - - - - - - 
การมุ�งเน,นตลาด (MO) 0.15* - 0.15* - - - - - - 
การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วน
ได,ส�วนเสีย (SE) 

0.23* - 0.23* - - - - - - 

ความพร,อมของทรัพยากรองค!กร 
(ORR) 

0.71* - 0.71* - - - - - - 

ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกล
ยุทธ! (SCSR) 

- - - 0.48* - 0.48* - 0.27* 0.27* 

ชื่อเสียงขององค!กร (CR) - - - - - - 0.57* - 0.57* 
*p<0.05 
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   จากตารางท่ี 68 พบว�า ตัวแปรท่ีเปAนองค!ประกอบของโมเดลความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึน มีค�าอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ,อม และอิทธิพลรวม โดยแบ�งตามสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

   สมมติฐานท่ี 1: ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

   พบว�า ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง (TL) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ! (SCSR) โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงตรงเท�ากับ 0.43 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 
0.43 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 
   สมมติฐานท่ี 2: การมุ�งเน,นตลาดส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

   พบว�า การมุ�งเน,นตลาด (MO) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ! (SCSR) โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.15 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.15 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 

   สมมติฐานท่ี 3: การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียส�งผลกระทบทางตรง
เชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
   พบว�า การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย (SE) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวก
ต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! (SCSR) โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.23 และค�าอิทธิพลรวม 
เท�ากับ 0.23 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 
   สมมติฐานท่ี 4: ความพร,อมของทรัพยากรองค!กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 
   พบว�า ความพร,อมของทรัพยากรองค!กร (ORR) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! (SCSR) โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.71 และค�าอิทธิพล
รวมเท�ากับ 0.71 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 
   สมมติฐานท่ี 5: ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวก
ต�อชื่อเสียงขององค!กร 

   พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! (SCSR) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ชื่อเสียงขององค!กร (CR) โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.48 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.48 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5  
   สมมติฐานท่ี 6: ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ส�งผลกระทบทางอ,อมเชิงบวก
ต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนโดยมีชื่อเสียงขององค!กรทําหน,าท่ีเปAนตัวแปรส�งผ�าน 

   พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! (SCSR) มีผลกระทบทางอ,อมเชิงบวก
ต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน (SP) ผ�านชื่อเสียงขององค!กร (CR) โดยมีค�าอิทธิพลทางออ,มเท�ากับ 
0.27 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.27 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 
   สมมติฐานท่ี 7: ชื่อเสียงขององค!กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืน 
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   พบว�า ชื่อเสียงขององค!กร (CR) มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อผลการดําเนินงาน 
ท่ียั่งยืน (SP) โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.57 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.57 อย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 7 

   ผู,วิจัยได,สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดล
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 69 
 
ตารางท่ี 69 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1: ภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบทางตรงเชิง
บวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2: การมุ�งเน,นตลาดส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3: การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียส�ง 
ผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4: ความพร,อมของทรัพยากรองค!กรส�งผลกระทบ
ทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 5: ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ส�งผลกระทบ
ทางตรงเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค!กร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 6: ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ส�งผลกระทบ
ทางอ,อมเชิงบวกต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนโดยมีชื่อเสียงของ
องค!กรทําหน,าท่ีเปAนตัวแปรส�งผ�าน 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 7: ชื่อเสียงขององค!กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อ
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู,วิจัยได,เลือกผู,ให,ข,อมูลหลักในการเก็บรวบรวมข,อมูลจากองค!กรท่ี
ได,เก็บรวบรวมข,อมูลในการวิจัยเพ่ือศึกษาองค!ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ! โดยพิจารณาจากโรงแรมที่มีการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมในลักษณะ
เชิงกลยุทธ!มากท่ีสุด จํานวน 5 โรงแรม ประกอบด,วย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิต   
ปริ๊นเซส ศรีนครินทร! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต โรงแรมวี กรุงเทพฯ และโรงแรมเอทัส 
กรุงเทพฯ ด,วยการสัมภาษณ!เชิงลึก จากผู,บริหารระดับสูงขององค!กร เพ่ือช�วยยืนยันและขยาย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณให,มีความชัดเจนและสมบูรณ!ยิ่งข้ึน ท้ังด,านป:จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! และผลลัพธ!ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! สรุปผลการวิจัย
ได,ตามลําดับ ดังนี้ 
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1. ปOจจัยท่ีส&งผลกระทบต&อความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  จากการศึกษาเก่ียวกับป:จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! 

พบว�า ป:จจัยด,านภาวะผู,นําการเปลี่ยนแปลง ด,านการมุ�งเน,นตลาด ด,านการสร,างความสัมพันธ!กับ
ผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย และด,านความพร,อมของทรัพยากรองค!กร ส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ! สามารถนําเสนอรายละเอียดผลการวิจัยได, ดังนี้ 

1.1 ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงส&งผลต&อความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ�  
   จากการศึกษา พบว�า บทบาทของผู,นําหรือผู,บริหารองค!กรมีส�วนสําคัญต�อการ

ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ให,ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะผู,นํา
การเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทในด,านการมีอิทธิพลทางความคิด โดยการแสดงออกถึงการเปAนผู,ท่ีมี
วิสัยทัศน! โดยเฉพาะวิสัยทัศน!ท่ีเก่ียวข,องกับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กร 
รวมท้ัง การปฏิบัติตนเปAนแบบอย�างท่ีดีในด,านความรับผิดชอบต�อสังคม และด,านคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเปAนแบบอย�างให,กับพนักงานขององค!กร ด,านการสร,างแรงจูงใจ โดยพยายามสร,างแรงจูงใจให,
พนักงานเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ 
เช�น การประชาสัมพันธ! การรณรงค!ด,านความรับผิดชอบต�อสังคม ด,านการกระตุ,นให,เกิดป:ญญา โดย
การพัฒนาความรู, ความสามารถของพนักงานในด,านต�าง ๆ รวมท้ัง การให,ความด,านรู,ในด,านความ
รับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง และด,านการให,ความสําคัญกับความเปAนป:จเจก โดยมีความเข,าใจ
และเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย! รวมท้ัง การยอมรับในความแตกต�างของพนักงานในองค!กร 
ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้  

 
  ผู,นําหรือผู,บริหารมีส�วนสําคัญในการที่จะ Announce ออกมาว�าเรามีนโยบาย

อย�างไรบ,าง จะสามารถสร,างความตระหนักรู, และความเข,าใจให,กับพนักงาน ผ�านการกิจกรรม
ต�าง ๆ ทั้งการอบรม การประชาสัมพันธ! และต�อทําอย�างต�อเนื่องด,วย เพราะถ,าเขาเข,าใจและ
เห็นถึงความสําคัญเขาก็ยินดีที่จะเข,ามามีส�วนร�วม 

  นอกจากนั้น ผู,นําต,องมี Vision วางเปDาหมายที่ชัดเจนในเร่ือง CSR ทําให,
พนักงานทราบแนวทางที่ชัดเจนในการทํา CSR ทุกคนก็จะมีความเข,าใจ นอกจากนั้น ยัง
กระตุ,นให,พนักงานเห็นความสําคัญของความรับผิดชอบต�อสังคม โดยทําเปAนตัวอย�างให,กับ
พนักงานดู (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 

 
  ผู,บริหารองค!กร ถือว�ามีบทบาทสําคัญมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของการเปAน

แบบอย�างให,กับพนักงาน ที่นี่ในเร่ือง CSR ผู,บริหารจะให,ความสําคัญกับเร่ืองนี้ และจะลงมือ
ทําเพื่อเปAนตัวอย�างให,กับพนักงานได,เห็น นอกจากนั้น ผู,บริหารยังให,ความสําคัญกับเร่ืองของ
การพัฒนาคน เข,าใจในความแตกต�างระหว�างบุคคล จึงทําให,เร่ือง CSR ประสบความสําเร็จ 
(สมใจ (ข) (นามสมมติ), 2559) 
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1.2 การมุ&งเน�นตลาดส&งผลต&อความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ�  
   จากการศึกษา พบว�า ป:จจัยด,านการมุ�งเน,นตลาดส�งผลต�อการดําเนินงานด,าน

ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! ท้ังด,านการมุ�งเน,นลูกค,า ถือเปAนประเด็นท่ีองค!กรให,ความสําคัญ
มากท่ีสุด เนื่องจาก ธุรกิจโรงแรมเปAนธุรกิจการให,บริการ จึงมุ�งตอบสนองความต,องการของลูกค,า 
เพ่ือสร,างให,เกิดความประทับใจสูงสุด ซึ่งในป:จจุบัน พบว�า ลูกค,าหันมาให,ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานที่รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล,อมมากข้ึน โดยเฉพาะลูกค,ากลุ�มประเทศตะวันตก 
ดังนั้น องค!กรจึงตอบสนองความต,องการดังกล�าวของลูกค,าผ�านการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบต�อสังคม 
เช�น กรณีของโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร! ท่ีดําเนินงานด,านสิ่งแวดล,อมตามมาตรฐาน Earth 
Check รวมท้ัง การดําเนินโครงการ Dusit Smile เม่ือลูกค,าทราบก็ยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม และมีส�วน
ร�วมในการดําเนินโครงการดังกล�าว ด,านการมุ�งเน,นการแข�งขัน โดยป:จจุบันองค!กรใช,การดําเนินงาน
ด,านความรับผิดชอบต�อสังคมมาเปAนกลยุทธ!หนึ่งในการสร,างความได,เปรียบทางการแข�งขันให,กับ
องค!กร เนื่องจาก ป:จจุบันธุรกิจโรงแรมมีการแข�งขันท่ีค�อนข,างรุนแรง องค!กรพยายามพัฒนากลยุทธ!ต�าง ๆ 
เพ่ือสร,างความได,เปรียบทางการแข�งขันให,กับองค!กร รวมท้ัง การใช,กลยุทธ!ด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมมาเปAนกลยุทธ!หนึ่งในการสร,างความได,เปรียบและความแตกต�างจากคู�แข�งขัน สอดคล,องกับ
ดังท่ีกล�าวไปข,างต,นว�าป:จจุบันลูกค,าตระหนักและเห็นความสําคัญในประเด็นด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมมากข้ึน ดังนั้น การดําเนินงานอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคม จึงถูกนํามาใช,ในการบริหาร
องค!กรธุรกิจโรงแรม เพ่ือดึงดูดและรักษาลูกค,าขององค!กร ซ่ึงจะนําไปสู�ความได,เปรียบทางการแข�งข้ึน 
เช�น กรณีโรงแรมวี กรุงเทพฯ ท่ีผู,บริหารใช,ความรับผิดชอบต�อสังคมมาเปAนกลยุทธ!หนึ่งในการสร,าง
ความได,เปรียบทางการแข�งขันให,กับองค!กร รวมท้ัง มีการติดตามการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคมของคู�แข�งขันเพ่ือนํามาเปAนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค!กรอีกด,วย และด,านการประสานงานภายในองค!กร ซ่ึงการประสานงานภายในองค!กรท่ีมี
ประสิทธิภาพย�อมส�งผลดีต�อองค!กรในด,านต�าง ๆ รวมท้ัง ต�อการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อ
สังคม โดยองค!กรจะต,องมีการสื่อสารข�าวมูลข�าวสารต�าง ๆ ให,กับบุคลากรภายในองค!กร รวมท้ัง ข,อมูล
เก่ียวกับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง เพียงพอ และดําเนินการในหลาย
ช�องทาง เช�น กรณีของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ท่ีมีการสื่อสารเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ให,กับพนักงานในองค!กรได,รับทราบอย�างต�อเนื่องและหลากหลายช�องทาง หรือกรณีของ โรงแรมโน
โวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต ท่ีมีการสื่อสารเก่ียวกับประเด็นด,านความรับผิดชอบผิดชอบต�อสังคม
ให,กับพนักงานในองค!กรได,ทราบอย�างต�อเนื่อง ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้    

 
  ป:จจุบันแขกให,ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน ถ,าโรงแรมทํา 

CSR เขาก็จะมีความสุข 
  การสื่อสารในองค!กรมีความสําคัญมาก อย�างเร่ืองโปรแกรม Good Governance 

เราสื่อสารให,พนักงานได,รับทราบข,อมูลในหลายช�องทาง ทั้งประชุมชี้แจง จัดอบรม จัดทําเปAน
โครงการรณรงค! เพื่อให,พนักงานรับทราบข,อมูลและนําไปปฏิบัติ  (สมชาย (นามสมมติ), 
2559) 
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  เพราะป:จจุบันลูกค,าจะให,ความสําคัญกับเร่ืองของสิ่งแวดล,อมและสังคม เร่ือง
ของภาวะโลกร,อนมากข้ึน พอรู,ว�าเราให,ความสําคัญในเร่ืองเหล�านี้ ลูกค,าก็มีความประทับใจ มี 
Feedback ดี คือ เขาก็จะไปบอกต�อ ประชาสัมพันธ!โรงแรมต�อ 

  GM ของโรงแรมจะให,ความสําคัญกับเร่ือง CSR โดยนําเร่ืองของ CSR มาเปAน
กลยุทธ!หนึ่งในการบริหารเพื่อสร,างความได,เปรียบให,กับองค!กร ซ่ึงเราก็มีการติดตามข,อมูล
ข�าวสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานด,าน CSR ทั้งของโรงแรมในเครือเอง รวมทั้ง และเราก็ยัง
ติดตามการทํา CSR ของพันธมิตร และคู�แข�งเราด,วย (สมรัก (นามสมมติ), 2559) 

 
  ป:จจุบันลูกค,า Western เขาจะ Concern ในเร่ืองเหล�านี้มาก อย�างเช�น ถ,าเขา

เห็น Logo Earth Check เขาก็จะให,ความร�วมมือ หรือเขาเห็นว�าเราทํา โครงการ Dusit 
Smile เขาก็จะเต็มใจเข,าร�วม (สมใจ (ก) (นามสมมติ), 2559) 

 
  การที่จะทําให,มันสําเร็จคือ Share Together ผมมองว�าเร่ืองการ Communicate 

ให,พนักงานทั้งหมดเข,าใจสําคัญมาก อย�างของ Accor เอง มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ!
เก่ียวกับการทํา CSR ให,พนักงานทั้งหมดเข,าใจอย�างต�อเนื่อง และทําหลายช�องทาง (สมชาติ 
(นามสมมติ), 2559) 

 
1.3 การสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส&วนได�ส&วนเสียส&งผลต&อความรับผิดชอบต&อ

สังคมเชิงกลยุทธ�  
   จากการศึกษา พบว�า การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียส�งผลต�อความ

รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! เนื่องจาก การสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียจะสร,างให,เกิด
เครือข�าย มีการร�วมมือกัน รวมทั้ง มีการแบ�งป:นทรัพยากรในด,านต�าง ๆ ร�วมกัน เพ่ือให,การ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมประสบความสําเร็จ แต�จากศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการ
สร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย ตามกระบวนการการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
พบว�า องค!กรส�วนใหญ�เน,นดําเนินการใน 2 ข้ันตอนแรก คือ การวิเคราะห!และจําแนกผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
โดยองค!การมีการศึกษาความต,องการและความคาดหวังของผู,มีส�วนได,ส�วนเสียแต�ละกลุ�มก�อน
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น กรณีการดําเนินโครงการ Dusit Smile ร�วมกับมูลนิธิ
สร,างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในการช�วยเหลือผ�าตัด
เด็กปากแหว�งเพดานโหว� ก�อนดําเนินการได,มีการสํารวจป:ญหา และความต,องการของกลุ�มเปDาหมาย
ก�อนดําเนินโครงการ หรือกรณีการดําเนินโครงการ Soap for Hope ของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 
เพลินจิต รวมกับโรงแรมในเครือ Accor ได,มีการสํารวจป:ญหา ความต,องการ และความพร,อมของ
คนในชุมชนก�อนท่ีจะดําเนินโครงการ และการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การสื่อสารข,อมูลขององค!กรให,กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ได,รับทราบ 
การชักชวนให,ผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เข,ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมขององค!กร เปAนต,น ส�วนขั้นตอนในการประเมินผลการดําเนินการสร,างความสัมพันธ!
กับผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย พบว�า ยังมีการดําเนินการในเรื่องดังกล�าวค�อนข,างจํากัด ข,อมูลท่ีได,จากการ
สัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  การมีเครือข�าย และมีความสัมพันธ!ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจก็จะทําให,การ

ทําโครงการ CSR ประสบความสําเร็จได,ง�ายข้ึน เพราะการร�วมกันทําจะประสบความสําเร็จได,
ดีกว�าทําอยู�โรงแรมเดียว เครือข�ายทําให,มีการแชร!ข,อมูล แชร!ทรัพยากรกัน  (สมรัก (นามสมมติ), 
2559) 

 
  การได,รับความร�วมมือและการมีความสัมพันธ!ที่ดีกับชุมชมก็มีส�วนสําคัญมาก 

เพราะโรงแรมของเราส�วนใหญ�จะตั้งอยู�ในแหล�งชุมชน 
  ก�อนที่เราจะไปทําโครงการ Dusit Smile ร�วมกับ Operation Smile Thailand 

ในการช�วยเหลือผ�าตัดเด็กปากแหว�งเพดานโหว� เรามีการวางแผน มีการสํารวจสภาพป:ญหาก�อน ว�า
กลุ�มไหนที่เราควรจะให,ความช�วยเหลือก�อน (สมชาย (นามสมมติ), 2559) 

 
  อย�างการทําโครงการ Soap for Hope ก�อนที่จะเราจะทําโครงการ เรามีการลง

ไปศึกษา สํารวจป:ญหาและความความต,องการของคนในชุมชนคลองเตยก�อน ดูความต,องการ 
ความพร,อมของเขาด,วย  

  ส�วนพนักงานเขาก็มีความยินดีที่จะร�วมโครงการทุกคร้ัง เนื่องจากพนักงานที่เข,ามา
ทุกคน เราจะมีการสื่อสาร ชี้แจงให,เขาเข,าใจว�าทําไมเราต,องทํา CSR  (สมชาติ (นามสมมติ), 
2559) 

 
1.4 ความพร�อมของทรัพยากรองค�กรส&งผลต&อความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ�  

   จากการศึกษา พบว�า ความพร,อมของทรัพยากรองค!กรเปAนป:จจัยสําคัญส�งผลต�อ
การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ให,ประสบความสําเร็จ ท้ังทรัพยากรท่ีจับต,อง
ได, ได,แก� เงินทุน ท่ีจะต,องมีการจัดสรรไว,อย�างเหมาะสมและเพียงพอ และทรัพยากรท่ีจับต,องไม�ได, 
ได,แก� การมีบุคลากรท่ีตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นด,านความรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดจนมี
ความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม โดยองค!กรจะต,องให,
ความรู, ความเข,าใจ และสร,างความตระหนักผ�านกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การฝ�กอบรมและพัฒนา การ
ประชาสัมพันธ! การจัดกิจกรรมรณรงค!ด,านความรับผิดชอบต�อสังคม เปAนต,น นอกจากนั้นยัง พบว�า 
ควรมีการกําหนดให,มีบุคลากรท่ีมีหน,าท่ีรับผิดชอบงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กร
โดยตรง  ส�วนทรัพยากรด,านเวลา เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีการดําเนินงานต�อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
และไม�มีวันหยุด อาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินกิจรรมด,านความรับผิดชอบต�อสังคม ดังนั้น องค!กร
จึงควรจัดแบ�งเวลาสําหรับการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมไว,อย�างเหมาะสมและชัดเจน 
ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้  

 
  ป:จจัยด,านทรัพยากรบุคคลมีส�วนสําคัญอย�างยิ่ง เนื่องจาก ทุกคนก็มีหน,าที่ของ

ตัวเอง ยังไม�มีคนที่มารับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ในขณะที่หลายโรงแรมก็จะมีคนที่มา
รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรง ก็จะทําให,การทํางานประสบความสําเร็จได, 
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  พนักงานทุกคนจะต,องเข,าใจว�า Accor มีความรับผิดชอบต�อสังคมในเร่ืองอะไรบ,าง 
โดยมีการแจกเปAนคู�มือให,กับพนักงานได,ศึกษา มีการกําหนดเปAน Core Value กําหนดเปAน
พันธสัญญาด,าน CSR ซ่ึงพนักงาน 100% จะได,รับการ Train ในเร่ืองนี้ 

  ส�วนงบประมาณก็เปAนป:จจัยที่สําคัญในการทําให, CSR สําเร็จ แต�ป:จจุบันส�วนใหญ�
โรงแรมก็ยังจะต,องระดมทุนเพื่อมาดําเนินงานด,าน CSR กันเอง ถ,าองค!กรมี ทุนชัดเจนเราก็จะ
ทํากิจกรรมได,ดีข้ึน (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 

 
  การเปAนโรงแรม Chain ช�วยให,การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม

ประสบความสําเร็จได,ง�ายข้ึน ซ่ึงถ,าเราเปAน Stand Alone เรามีพนักงานแค� 200-300 คน        
ก็จะทํางานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมยาก มันจะไม�เปAน CSR ระยะยาว เนื่องจากบุคลากร
ไม�เพียงพอที่จะมาทําเร่ืองนี้  

  ป:จจัยด,านเวลาก็มีความสําคัญ เนื่องจากโรงแรมจะมีการ Operate 24 ชั่วโมง 
ถ,าหากเปAนโรงแรมใหญ�ก็จะได,เปรียบ เพราะพนักงานสามารถที่จะแบ�งกันไปทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบต�อสังคมกันได,เยอะ ก็จะไม� Impact กับงานประจํา  (สมรัก (นามสมมติ), 2559) 

 
  คนเปAนป:จจัยสําคัญ เพราะฉะนั้น เขาจะต,อง Belief ก�อน ถึงจะทําให,เกิด

ความยั่งยืน  
  นอกจากนั้น เร่ืองเงินทุนก็สําคัญ เพราะบางคร้ังเราอาจจะใช,การลงทุนโดยเฉพาะ

โครงการที่เก่ียวกับสิ่งแวดล,อมภายในโรงแรม (สมชาย (นามสมมติ), 2559) 
  การที่พนักงาน Awareness ในเร่ืองความรับผิดชอบต�อสังคมถือเปAนประเด็น

สําคัญมาก เพราะถ,าเขาไม�เห็นความสําคัญเขาก็ไม�อยากเข,ามามีส�วนร�วม หรือมองว�าเปAนภาระ 
ดังนั้น เราต,องสร,างความตระหนัก ให,เขาเห็นความสําคัญในเร่ืองที่ทําก�อน ทําให,เข,าใจว�าทําไม
เราต,องมาทํา CSR นอกจากนั้น เร่ืองความรู,ก็สําคัญ ดังนั้น เราจึงมีการจัด Training ให,กับ
พนักงานเราตลอด เราบรรจุไว,ใน Training Road Map ด,วย  

  ป:จจัยด,านเงินทุน ยังไงก็ถือเปAนเรื่องสําคัญ ในเฉพาะในช�วงของการเร่ิมต,น
ทําโครงการ (สมใจ (ก) (นามสมมติ), 2559) 

 
2. ผลลัพธ�ของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ� 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ!ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ! พบว�า 
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!ส�งผลต�อชื่อเสียงขององค!กร และต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน 
นอกจากนั้น  ยังพบว�า ชื่อเสียงขององค!กรส�งผลต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนอีกด,วย มีรายละเอียด
ผลการวิจัย ดังนี้  
 

2.1 ความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ�ส&งผลกระทบต&อช่ือเสียงขององค�กร  
   จากการศึกษา พบว�า การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!
ส�งผลต�อชื่อเสียงขององค!กร และชื่อเสียงขององค!กรดังกล�าวเปAนแรงผลักดันให,เกิดผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืนต�อไป ซ่ึงป:จจุบันหลายองค!กรได,นําแนวคิดการดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมมา
เปAนกลยุทธ!ในการสร,างชื่อเสียง และภาพลักษณ!ให,กับองค!กร เนื่องจาก ความรับผิดชอบต�อสังคม
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ขององค!กรสร,างให,เกิดการรับรู,ต�อคุณค�าขององค!กรตามมุมมองของผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ได,แก�  ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน ต�อเจ,าของและผู,ถือหุ,น ต�อชุมชนและสังคม และโดยเฉพาะชื่อเสียงท่ี
มีต�อลูกค,า ซึ่งถือเปAนผู,มีส�วนได,ส�วนเสียกลุ�มแรก ๆ ที่องค!กรมุ�งสร,างคุณค�าให,เกิดข้ึนผ�านการ
ดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคม ท้ังความรับผิดชอบต�อสังคมในกระบวนการ เช�น การดําเนินงาน
ท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล,อม และความรับผิดชอบต�อสังคมนอกกระบวนการ เช�น การจัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบต�อสังคมโดยเชิญชวนให,ลูกค,าเข,ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมดังกล�าว ซ่ึงสร,างให,ลูกค,าเกิด
ความประทับใจและรับรู,ในคุณค�าขององค!กร รวมทั้งยังสามารถสร,างมูลค�าเพิ่มให,กับตราสินค,า 
(Brand Value Added) และส�งผลต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนขององค!กรต�อไป นอกจากนั้น จาก
การศึกษายัง พบว�า การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค!กรมีผลต�อการจูงใจคนเก�ง
คนดีให,อยากมาร�วมงานกับองค!กรอีกด,วย เช�น กรณีของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต ท่ีใช,
การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมมาเปAนกลยุทธ!หนึ่งในการเปAน Employee of Choice 
เพ่ือดึงดูดคนดีคนเก�งให,มาร�วมงานกับองค!กร ข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
  ป:จจุบันโรงแรมได,นําเร่ืองของ CSR มาเปAนตัวหนึ่งในการสร,างภาพลักษณ!ให,กับ

องค!กร โดยเฉพาะภาพลักษณ!ในสายตาของลูกค,า ซ่ึงภาพลักษณ!ดังกล�าวก็จะส�งผลต�อรายได, 
ที่เพิ่มข้ึนด,วย (สมรัก (นามสมมติ), 2559) 
 

  ป:จจุบันลูกค,าจะเลือกโรงแรมที่ทํา CSR มากข้ึน โดยเฉพาะโรงแรมที่เปAนมิตร
กับสิ่งแวดล,อม ซ่ึงข,อมูลเก่ียวกับการทํา CSR ของโรงแรมต�าง ๆ ป:จจุบันสามารถดูได,ในเว็บไซต! 
ส�วนนักลงทุนก็พร,อมจะมาลงทุนกับบริษัทที่รับผิดชอบต�อสังคม และถ,ายิ่งยั่งยืนได,ยิ่งดี  

  ส�วนชุมชน และสังคมเขาก็จะรู,ว�าเราทําอะไรเพื่อสังคมบ,าง และชุมชนเองเขาก็
จะเชื่อม่ันในการดําเนินงานของเรา โดยเฉพาะเร่ืองการดูแลสิ่งแวดล,อมที่เราให,ความสําคัญมา
อย�างต�อเนื่อง (สมชาย (นามสมมติ), 2559) 

 
  การทํา CSR จะมีผลต�อภาพลักษณ!และชื่อเสียงขององค!กรมากข้ึน ผมเชื่อว�า 

ทุกองค!กรที่ทําก็หวังในเร่ืองของ การ Build Brand หรือ เร่ืองของ Reputation อย�างล�าสุด 
การสรรหาพนักงาน เราจะใช, CSR เปAนกลยุทธ!ในการเปAน Employee of Choice เราจะ
สร,างชื่อเสียงขององค!กรผ�านการทํา CSR ถ,าองค!กรของเราไม�มีชื่อเสียงก็จะไม�มีคนที่จะอยาก
มาร�วมงานกับองค!กร  แต�ถ,าเราดูแลเขาดีเขาก็จะมีการบอกต�อ อย�างเช�น นักศึกษาฝ�กงานที่นี่
เราดูแลเขาเปAนอย�างดี พอเขาฝ�กเสร็จเราก็มีการเลี้ยงฉลอง เขาก็ไปบอกว�า ไปโพสเฟสบุ^คว�า
องค!กรที่นี่น�ามาทํางานด,วย และตั้งใจว�าจบแล,วจะมาทํางานที่นี่ 

  ชุมชนก็มีการบอกว�า อันนี้ทางโนโวเทลมาสร,างเขาก็จะมีการบอกต�อ  และถ,ามี
ลูกหลานเขาก็อยากให,ลูกหลานได,มาร�วมงานกับเรา อันนี้ก็ถือเปAนกลยุทธ!หนึ่งในการสร,าง
ภาพลักษณ!ให,กับองค!กร (สมชาติ (นามสมมติ), 2559) 
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  มีผลต�อเร่ืองของภาพลักษณ! โดยเฉพาะในสายตาของลูกค,า เพราะลูกค,าจะให,
ความสําคัญกับเร่ืองเหล�านี้ โดยเฉพาะลูกค,ายุโรป เช�น เร่ืองการเปAนโรงแรมสีเขียว หรือเปAน
โรงแรมปลอดบุหรี่ และถ,าชื่อเสียงดีจะส�งผลต�อรายได, และลูกค,าก็จะตามมา (สมใจ (ข) 
(นามสมมติ), 2559) 

 
2.2 ความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ�ส&งผลกระทบต&อผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน  

   จากการศึกษา พบว�า การดําเนินงานด,านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ!
ส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ประกอบด,วย ผลทางเศรษฐกิจ คือ สร,างให,เกิดรายได, 
กําไร และส�วนแบ�งการตลาดเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง สามารถช�วยลดค�าใช,จ�ายในการดําเนินงานขององค!กร
ได,อีกด,วย เช�น กรณีของโรงแรมวี กรุงเทพฯ สามารถลดค�าใช,ในการดําเนินการซักผ,าของโรงแรมลงได,
เกือบร,อยละ 50 หลังจากการนําระบบการจัดการด,านการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อมมาใช,ในการดําเนินงานของโรงแรม ผลทางสังคม คือ สร,างให,พนักงานในองค!กรมีความสุข  
มีความภูมิใจในองค!กร เกิดความรักความสามัคคีข้ึนภายในองค!กร เกิดความผูกพันต�อองค!กร ลดอัตรา
การลาออกของพนักงาน นอกจากนั้น ยังสามารถใช,เปAนเครื่องมือในการสร,างวัฒนธรรมองค!กร เช�น 
กรณีของโรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ ท่ีได,นําการดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคมมาเปAนเครื่องมือใน
การสร,างวัฒนธรรมขององค!กร รวมท้ัง สร,างให,เกิดความสัมพันธ!ท่ีดีระหว�างองค!กรกับชุมชนและ
สังคม และผลทางสิ่งแวดล,อม คือ ช�วยลดการใช,ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการดําเนินงาน ลด
ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงานท่ีมีต�อสิ่งแวดล,อม รวมท้ัง ช�วยให,องค!กรได,รับการ
รับรองมาตรฐานหรือได,รับรางวัลท่ีเก่ียวข,องกับความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น มาตรฐานใบไม,เขียว 
(Green Leaf Standard) มาตรฐาน Earth Check รางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่ เปAนต,น ข,อมูลท่ีได,
จากการสัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ผลที่เกิดข้ึนก็ คือ พนักงานรู,สึกภูมิใจที่มีส�วนได,ช�วยเหลือสังคม เขามีความสุขที่
ได,เห็นรอยยิ้มของชาวบ,าน และกิจกรรม CSR จะ Link ไปยังการพัฒนาบุคลากร และ
กิจกรรมพนักงาน เนื่องจาก พนักงานจะมีโอกาสได,ทํากิจกรรมร�วมกัน สร,างความสามารถ
สามัคคีให,เกิดข้ึนในองค!กร แขกก็จะมีการบอกต�อ ถ,าเขามาพักแล,วเห็นว�าโรงแรมรับผิดชอบ
ต�อสังคม ชุมชนก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทํา อยากให,ลูกหลานของเขามาทํางานกับโรงแรมของเรา 

  และสิ่งที่เราทํายังช�วย ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ประหยัดกระดาษได,อีกด,วย 
(สมชาติ (นามสมมติ), 2559)    
  
   อย�างโครงการที่เราไปรับซ้ือไข�ไก�ออแกนิกส!ของชาวเขาที่จังหวัดเชียงราย เพื่อ
มาประกอบเปAนอาหารขายให,กับลูกค,า ซ่ึงเราจะก็คิดราคาที่สูงข้ึน แต�ลูกค,าก็ยินดีที่จะจ�ายใน
ราคาแพงข้ึน เนื่องจาก ลูกค,าเขาคิดว�ามีส�วนได,ช�วยเหลือชาวบ,านที่ยากจน ซ่ึงชาวบ,านเองเขา
ก็ภูมิใจ และถือเปAนสร,างความสัมพันธ!ที่ดีกับสังคมภายนอก 

  ผลจากจากดําเนินการด,านสิ่งแวดล,อมภายในโรงแรม สามรถลดค�าใช,จ�ายจากที่
เม่ือก�อนค�าซักผ,าเดือนละ 5-6 แสนบาท ป:จจุบันเหลือเดือนละ 3 แสนบาท ลดลงได,คร่ึงหนึ่งเลย  
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   พนักงานที่เขาเข,าร�วมโครงการ CSR ก็ได,รับความสามัคคี จากการมีโอกาสได,ทํา
กิจกรรมร�วมกัน (สมรัก (นามสมมติ), 2559) 
  

  ช�วยให,พนักงานเกิดความกระตือรือร,น ผูกพันกับองค!กรมากขึ้น อัตราการ 
Turn Over ก็ลดลง ทําให,พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค!กร เนื่องจาก ว�าเราทํามาด,วยกัน 
และใช,เปAนเครื่องมือในการสร,างวัฒนธรรมองค!กร เนื่องจาก ในอดีตวัฒนธรรมองค!กร
ของโรงแรมยังไม�ค�อยชัดเท�าไหร� เราพยายาม Build ด,วยการทํากิจกรรม CSR ทําให,เขารัก
องค!กรมากข้ึน   

  จากที่เราดําเนินการด,านการประหลัดพลังงานไฟฟDา โดยเปลี่ยนมาใช,อุปกรณ!
ประหยัดพลังงาน ซ่ึงตอนนี้เราทํามาได,กว�า 70% และเราวางแผนว�าจะทําให,ครบ 100% 
ผลปรากกฎว�าช�วยลดการใช,ไฟฟDาลงได,อย�างต�อเนื่อง และการที่โรงแรมเข,าร�วมโครงการกับมูลนิธิ
ใบไม,เขียว ทําให,เราได,รับการรับรองมาตรฐานใบไม,เขียว และเรายังได,รางวัลโรงแรมปลอด
บุหร่ีอีกด,วย เราจะทําให,ดียิ่งข้ึนไปเร่ือย ๆ (สมใจ (ข) (นามสมมติ), 2559) 

 
  พนักงานเขาจะอ่ิมเอิบใจ และภูมิใจ ในแต�ละปqเขาก็รอกิจกรรมที่เขาจะมีส�วนร�วม

ในการทํา CSR ซ่ึงเราจัดในทุกปq 
  การทํา CSR ของดุสิตธานีทําให,เราได,รับการยอมรับจากสังคม และมีความสัมพันธ! 

ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ เพราะโรงแรมของดุสิตธานีส�วนใหญ�ตั้งอยู�ในแหล�งชุมชน 
  ถ,าเรามีระบบการจัดการด,านพลังงานที่ดี เราก็จะได,ประโยชน!ที่เปAนตัวเงิน

กลับมาในระยะยาว นอกจากนั้น ก็มีรายได,เพิ่มข้ึนจากค�าใช,จ�ายที่ลดลงจากการประหยัดการ
ใช,พลังงานอีกด,วย  

  เราได,รับการรับรอง Earth Check เปAนการยืนยันของเร่ืองมาตรฐานในการจัดการ
เร่ืองสิ่งแวดล,อม นอกจากนั้น ยังได,รับรองมาตรฐานใบไม,เขียว และโรงแรมปลอดบุหร่ี 
(สมชาย (นามสมมติ), 2559)    
 

  การที่เราดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษ!สิ่งแวดล,อมทําให,เราได,รับการรับรอง
มาตรฐานด,านการจัดการสิ่งแวดล,อม ระดับโลก อย�างมาตรฐาน Earth Check ซ่ึงได,รับการ
รับรองมาอย�างต�อเนื่อง เนื่องจาก เราทําอย�างจริงจัง และทุกฝ�ายก็ให,ความร�วมมือเปAนอย�างดี 
(สมใจ (ก) (นามสมมติ), 2559) 

 
2.3 ช่ือเสียงขององค�กรส&งผละทบต&อผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน 

   จากการศึกษา พบว�า ชื่อเสียงขององค!กรส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงาน   
ท่ียั่งยืน โดยเฉพาะผลทางด,านเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปAนธุรกิจการให,บริการท่ีต,องอาศัย
ภาพลักษณ! และชื่อเสียงขององค!กรในด,านต�าง ๆ รวมท้ัง ชื่อเสียงในด,านการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบ
ต�อสังคม เพ่ือสร,างความเชื่อม่ันให,กับลูกค,า และหากองค!กรมีชื่อเสียงท่ีดีก็จะได,รับการสนับสนุนจาก
ลูกค,า และผลท่ีตามมาก็คือ การเพ่ิมข้ึนของรายได, กําไร และส�วนแบ�งการตลาด ข,อมูลท่ีได,จากการ
สัมภาษณ!มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  แน�นอนว�าภาพลักษณ!และชื่อเสียงองค!กรมีความสําคัญมากในธุรกิจโรงแรม 
ถ,าลูกค,าเขาไม�ประทับใจ หรือเขารับรู,ในเร่ืองที่เปAนแง�ลบของโรงแรม เขาก็จะไม�เลือกที่จะมา
พักโรงแรมดังกล�าว แต�ถ,าเขาได,รับรู,ชื่อเสียงที่ดีของโรงแรม เขาก็อยากที่จะมาพัก และบอกต�อ
อีกด,วย นั่นก็คือรายได, และส�วนแบ�งการตลาดที่เพิ่มข้ึนของโรงแรม (สมรัก (นามสมมติ), 
2559) 

 
  ป:จจุบันชื่อเสียงขององค!กรสําคัญมาก โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม ลูกค,ามีทางเลือก

มากขึ้น ศึกษาข,อมูลมากขึ้น เขาจะเช็คข,อมูลจากแหล�งต�าง ๆ จะเข,าไปอ�าน Review ใน
เว็บไซต!ก�อนตัดสินใจเลือกโรงแรม ถ,าโรงแรมไหนมีประวัติไม�ดีหรือชื่อเสียงไม�ดี ลูกค,าก็ไม�เลือก 
ป:จจุบันเร่ือง CSR ก็มีคนไปเขียนใน Review ด,วย (สมชาย (นามสมมติ), 2559)    
  

  องค!กรไหนที่มีชื่อเสียงที่ดี ที่มีบทบาทต�อสังคม หรือต�อองค!กรต�าง ๆ เม่ือทุกคน
รับรู,ถึงชื่อเสียง แน�นอนว�าก็จะส�งผลให,คนอยากที่จะมาร�วมงาน หรืออยากจะมาอุดหนุน และ
เปAนไปตามหลักอุปสงค!เพิ่มขึ้น ราคาก็จะเพิ่มขึ้น ก็จะทําให,รายได,เพิ่มข้ึนไปด,วย (สมชาติ 
(นามสมมติ), 2559) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค" ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาองค"ประกอบและรูปแบบ
ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2) เพ่ือพัฒนาโมเดล
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
3) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล4องของโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงาน
ท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และ 4) เพ่ือตรวจสอบค�าอิทธิพลของโมเดลความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยผู4วิจัยได4สรุป
ผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 1. สรุปผลการวิจัย 
 2. อภิปรายผลการวิจัย 
 3. ประโยชน"ของการวิจัย 
 4. ข4อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. องค ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ ของธุรกิจโรงแรม

ในประเทศไทย 
  องค"ประกอบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ประกอบด4วย เป9นการดําเนินงานเชิงนโยบาย มุ�งเน4นเป:าหมายในระยะยาว โดยมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ัง เน4นการมีส�วนร�วม
ของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ส�วนรูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยแบ�งออกเป9น 3 ด4าน ได4แก� ด4านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร ด4านการเสริมสร4าง
ความเข4มแข็งทางสังคม และด4านการเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม 

2. ข�อมูลสถานภาพส&วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม   
  ผู4ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป9นเพศหญิง มีอายุระหว�าง 30-40 ปA มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ"การทํางานน4อยกว�า 10 ปA และส�วนใหญ�มีตําแหน�งเป9นผู4จัดการ     
ฝDายทรัพยากรบุคคล  

3. ข�อมูลท่ัวไปของโรงแรม 
  โรงแรมท่ีศึกษาส�วนใหญ�มีระดับมาตรฐานของโรงแรม 4 ดาว มีลักษณะความเป9นเจ4าของ

เป9นแบบโรงแรมบริหารงานอย�างอิสระ (Independent Hotel) มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป9น
ประเภทบริษัทจํากัด มีที่ตั้งของโรงแรมอยู�ในภาคกลาง และภาคใต4 มีจํานวนห4องพักมากกว�า 
200 ห4อง มีจํานวนพนักงานมากกว�า 200 คน มีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกว�า 15 ปA และส�วนใหญ�
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เคยได4รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข4องกับความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น มาตรฐานใบไม4เขียว 
(Green Leaf Standard) มาตรฐาน ISO 14000 และมาตรฐาน Earth Check เป9นต4น  

4. ผลการวิเคราะห ระดับความคิดเห็นในด�านต&าง ๆ 
4.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับป\จจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 

4.1.1 มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมในระดับมาก และ
มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค"ประกอบของภาวะผู4นําในแต�ละด4าน ดังนี้ ด4านการมีอิทธิพลทางความคิด
ในระดับมาก ด4านการสร4างแรงจูงใจในระดับมาก ด4านการกระตุ4นให4เกิดป\ญญาในระดับมาก และด4าน
การให4ความสําคัญกับความเป9นป\จเจกระดับมาก 

4.1.2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ�งเน4นตลาดโดยรวมในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับองค"ประกอบของการมุ�งเน4นตลาดในแต�ละด4าน ดังนี้ ด4านการมุ�งเน4นลูกค4าในระดับ
มากท่ีสุด ด4านการมุ�งเน4นการแข�งขันในระดับมาก และด4านการประสานงานภายในองค"กรในระดับมาก 

4.1.3 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียโดยรวม
ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค"ประกอบของการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียใน
แต�ละด4าน ดังนี้ ด4านการวิเคราะห"และจําแนกผู4มีส�วนได4ส�วนเสียในระดับมาก ด4านการดําเนินการ
สร4างความสัมพันธ"ในระดับมาก และด4านการประเมินผลการดําเนินการสร4างความสัมพันธ"ในระดับมาก 

4.1.4 มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร4อมของทรัพยากรองค"กรโดยรวมในระดับมาก 
และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค"ประกอบของความพร4อมของทรัพยากรองค"กรในแต�ละด4าน ดังนี้ 
ด4านทรัพยากรท่ีจับต4องได4ในระดับมาก และด4านทรัพยากรท่ีจับต4องไม�ได4ในระดับมาก 

4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"โดยรวมในระดับมาก และมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค"ประกอบ
ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ในแต�ละด4าน ดังนี้ ด4านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร 
ในระดับมาก ด4านการเสริมสร4างความเข4มแข็งทางสังคมในระดับมาก และด4านการเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม
ในระดับมาก 

4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ"ท่ีเกิดจากความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
4.3.1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค"กรโดยรวมในระดับมาก และมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค"ประกอบของชื่อเสียงขององค"กรในแต�ละด4าน ดังนี้ ด4านชื่อเสียงท่ีมีต�อ
เจ4าของและผู4ถือหุ4นในระดับมาก ด4านชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงานในระดับมาก ด4านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค4าใน
ระดับมาก และด4านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคมในระดับมาก 

4.3.2 มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนโดยรวมในระดับมาก และมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค"ประกอบของผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนในแต�ละด4าน ดังนี้ ด4านผลทาง
เศรษฐกิจในระดับมาก ด4านผลทางสังคมในระดับมาก และด4านผลทางสิ่งแวดล4อมในระดับมาก 

5. ผลการวิเคราะห องค ประกอบเชิงยืนยันขององค ประกอบหลัก 
5.1 องค"ประกอบหลักด4านภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบด4วยองค"ประกอบย�อย

ท่ีเรียงตามน้ําหนักองค"ประกอบ ดังนี้ 1) ด4านการสร4างแรงจูงใจ 2) ด4านการมีอิทธิพลทางความคิด       
3) ด4านการให4ความสําคัญกับความเป9นป\จเจก และ 4) ด4านการกระตุ4นให4เกิดป\ญญา 
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5.2 องค"ประกอบหลักด4านการมุ�งเน4นตลาด ประกอบด4วยองค"ประกอบย�อยท่ีเรียงตาม
น้ําหนักองค"ประกอบ ดังนี้ 1) ด4านการมุ�งเน4นการแข�งขัน 2) ด4านการมุ�งเน4นลูกค4า และ 3) ด4านการ
ประสานงานภายในองค"กร 

5.3 องค"ประกอบหลักด4านการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ประกอบด4วย
องค"ประกอบย�อยท่ีเรียงตามน้ําหนักองค"ประกอบ ดังนี้ 1) ด4านการประเมินผลการดําเนินการสร4าง
ความสัมพันธ" 2) ด4านการดําเนินการสร4างความสัมพันธ" และ 3) ด4านการวิเคราะห"และด4านจําแนก
ผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 

5.4 องค"ประกอบหลักด4านความพร4อมของทรัพยากรองค"กร ประกอบด4วยองค"ประกอบย�อย 
ที่เรียงตามน้ําหนักองค"ประกอบ ดังนี้  1) ด4านทรัพยากรที่จับต4องได4 และ 2) ด4านทรัพยากร 
ท่ีจับต4องไม�ได4 

5.5 องค"ประกอบหลักด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ประกอบด4วย
องค"ประกอบย�อยท่ีเรียงตามน้ําหนักองค"ประกอบ ดังนี้ 1) ด4านการเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม 2) ด4าน
การพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร และ 3) ด4านการเสริมสร4างความเข4มแข็งทางสังคม 

5.6 องค"ประกอบหลักด4านชื่อเสียงขององค"กร ประกอบด4วยองค"ประกอบย�อยท่ีเรียง
ตามน้ําหนักองค"ประกอบ ดังนี้ 1) ด4านชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน 2) ด4านชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค4า 3) ด4าน
ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ4าของและผู4ถือหุ4น และ 4) ด4านชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม 

5.7 องค"ประกอบหลักด4านผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ประกอบด4วยองค"ประกอบย�อย  
ท่ีเรียงตามน้ําหนักองค"ประกอบ ดังนี้ 1) ด4านผลทางสังคม 2) ด4านผลทางสิ่งแวดล4อม และ 3) ด4านผล
ทางเศรษฐกิจ 

6. ผลการวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  
6.1 ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อ

สังคมเชิงกลยุทธ" โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงตรงเท�ากับ 0.43 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.43 อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.2 การมุ�งเน4นตลาดส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.15 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.15 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ท่ีระดับ 0.05 

6.3 การสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.23 และค�าอิทธิพลรวม เท�ากับ 0.23 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.4 ความพร4อมของทรัพยากรองค"กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ" โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.71 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.71 อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.5 ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อชื่อเสียงของ
องค"กร โดยมีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.48 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.48 อย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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6.6 ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลกระทบทางอ4อมเชิงบวกต�อผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืน โดยมีค�าอิทธิพลทางอ4อมเท�ากับ 0.27 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.27 อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.7 ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน โดย
มีค�าอิทธิพลทางตรงเท�ากับ 0.57 และค�าอิทธิพลรวมเท�ากับ 0.57 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
  ผู4วิจัยได4จัดทําบทสรุปผลท่ีได4จากการศึกษาในครั้ง มีรายละเอียด ดังภาพท่ี 41 
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ภาพที่ 41 สรุปผลการวิจัย

ความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ   
(Strategic CSR)  

 

องค ประกอบของความรับผิดชอบต&อสังคม 
เชิงกลยุทธ  

- การกําหนดเป9นนโยบาย 
- การมุ�งเน4นเป:าหมายระยะยาว 
- การเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกบั 
  ความรับผิดชอบต�อสังคม 
- การมีส�วนร�วมของผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 

ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
1) การกระตุ4นให4เกิดป\ญญา  
2) การสร4างแรงจูงใจ  
3) การมีอิทธิพลทางความคิด  
4) การให4ความสําคัญกับความเป9นป\จเจก 

การมุ&งเน�นตลาด 
1) การมุ�งเน4นลูกค4า 
2) การมุ�งเน4นการแข�งขัน   
3) การประสานงานภายในองค"กร 

การสร�างความสัมพันธ กับผู�มีส&วน
ได�ส&วนเสีย 

1) การดําเนินการสร4างความสัมพันธ"  
2) การประเมินผลการดําเนินการสร4าง
ความสัมพันธ" 
3) การวิเคราะห"และจําแนกผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 

ผลการดําเนินงานที่ยั่งยืน 
(Sustainable Performance) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเสียงขององค กร 
(Corporate Reputation) 

- ชื่อเสียงที่มีต�อลูกค4า 
- ชื่อเสียงที่มีต�อพนักงาน 
- ชื่อเสียงที่มีต�อเจ4าของและ 
  ผู4ถือหุ4น 
- ชื่อเสียงที่มีต�อชุมชนและ 
  สังคม 

 

 ความพร�อมของทรัพยากรองค กร 
1) ทรัพยากรที่จับต4องไม�ได4  
2) ทรัพยากรที่จับต4องได4 

 

ผลทาง
สังคม 

 

ผลทาง
สิ่งแวดล4อม 

ผลทาง
เศรษฐกิจ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 ผู4วิจัยได4อภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห องค ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ ของ
ธุรกิจ โรงแรมในประเทศไทย 

1.1 องค"ประกอบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
พบว�า องค"ประกอบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ประกอบด4วย เป9นการดําเนินงานเชิงนโยบาย มุ�งเน4นเป:าหมายในระยะยาว โดยมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม สอดคล4องกับ Kotler 
and Lee (2005) ท่ีได4อธิบายถึงการดําเนินธุรกิจอย�างรับผิดชอบต�อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) ว�าเป9นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย�างพินิจพิเคราะห"ท้ังในเชิงการป:องกัน
ด4วยการหลีกเลี่ยงการก�อให4เกิดป\ญหาทางสังคม หรือในเชิงร�วมกันแก4ไขด4วยการช�วยเหลือเยียวยา
ป\ญหาทางสังคมนั้น ๆ ด4วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการอนุรักษ"
สิ่งแวดล4อม รวมท้ัง เน4นการมีส�วนร�วมของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ สอดคล4องกับ McWilliams 
and Siegel (2011) ท่ีอธิบายว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" เป9นความรับผิดชอบในทุกด4าน
ขององค"กรท่ีมุ�งให4เกิดความยั่งยืน นอกจากนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ต4องมีลักษณะ
แตกต�างจากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมท่ัว ๆ ไป กล�าวคือ ความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ"ต4องสอดคล4องกับกลยุทธ" วิสัยทัศน"และพันธกิจขององค"กร (Bruch, 2005; Du, Bhattacharya 
and Sen, 2007; Bhattacharyya, 2010) ต4องคํานึงถึงเป:าหมายระยะยาว (Osborn and Hagedoorn; 
Boatright, 2000; Waddock, 2004; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556) ทําให4เป:าหมายทางธุรกิจกับ
ความคาดหวังของสังคม และผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันได4 และทําให4องค"กร
มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด�นและยั่งยืน (Baron, 2001; Husted and Salazar, 2005; Virakul, 
2015)  

1.2 รูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
พบว�า รูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยแบ�งออกเป9น 3 ด4าน 
ได4แก� ด4านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร ด4านการเสริมสร4างความเข4มแข็งทางสังคม และด4านการ
เป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม สอดคล4องกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีตอบสนองกับความ
ต4องการของคนในรุ�นป\จจุบัน และไม�ให4กระทบกับความสามารถของคนในรุ�นอนาคต (World 
Commission on Environment and Development, 1987) เป9นการบูรณาการจัดการท่ีสร4าง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู�กับการรักษาสิ่งแวดล4อม และการพัฒนาสังคม (Figge and Hahn, 
2004; Placet, Anderson and Fowler, 2005; Lindfelt and Törnroos, 2006; มัชฌิมา กุญชร 
ณ อยุธยา, 2550; พิพัฒน" นนทนาธรณ", 2555; พิพัฒน" ยอดพฤติการ, 2555; มัทนชัย สุทธิพันธ", 
2556) โดยแต�ละด4านมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 ด4านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กร เนื่องจากบทบาทขององค"กรธุรกิจ คือ 
การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมผลกําไรให4กับองค"กร (Friedman, 1962) ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของ
องค"กรจึงถือเป9นความรับผิดชอบประการแรกขององค"กรธุรกิจ สอดคล4องกับพีระมิดความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ของ Carroll ท่ีกําหนดให4ความรับผิดชอบด4านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กรเป9นหน4าท่ี
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พื้นฐานขององค"กรธุรกิจในการรักษาความม่ันคงทางด4านเศรษฐกิจ (Carroll, 1979) มุ�งเน4นสร4าง
มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให4กับองค"กร และผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ (Placet, Anderson and 
Fowler, 2005) ซ่ึงความสามารถในการดําเนินการเพื่อสร4างมูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจขององค"กร
ดังกล�าวถือเป9นระบบย�อยหนึ่งของความยั่งยืนท่ีจะทําให4องค"กรสามารถอยู�รอดได4 และสามารถ
ตอบสนองคนในรุ�นอนาคตได4อีกด4วย (Sprangenberg, 2005; Alhaddi, 2015) 

1.2.2 ด4านการเสริมสร4างความเข4มแข็งทางสังคม เนื่องจากบทบาทสําคัญ       
อีกประการหนึ่งขององค"กรธุรกิจ คือ การสร4างคุณค�าให4เกิดข้ึนกับชุมชน และสังคม (Simon, 1945) 
โดยการสร4างความเข4มแข็งทางสังคม ทั้งสังคมภายในองค"กร โดยเน4นสร4างคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
พนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การจ�ายค�าจ4างท่ีเป9นธรรม การคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
การพัฒนาทุนมนุษย" และการสร4างความเข4มแข็งให4กับสังคมภายนอกในวงกว4าง โดยการปฏิบัติต�อ
ลูกค4าด4วยความเป9นธรรม การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน สังคม (Elkington, 1997; Placet, 
Anderson and Fowler, 2005; Goel, 2010; Gallardo-Vazquez, Sanchez-Hernandez, and 
Martinez-Azua, 2013) สอดคล4องกับมาตรฐานสากลว�าด4วยความรับผิดชอบต�อสังคม (ISO, 26000) 
ท่ีกําหนดมาตรฐานด4านความรับผิดชอบออกเป9น 7 ด4านหลัก โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข4องกับการ
เสริมสร4างความเข4มแข็งทางสังคมอยู�หลายมิติ เช�น ด4านสิทธิมนุษยชน คือ การดําเนินงานโดยคํานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน ด4านการปฏิบัติต�อแรงงาน  คือ มุ�งเน4นการปฏิบัติต�อแรงงานตามมาตรฐานแรงงาน
อย�างเคร�งครัด ด4านการปฏิบัติท่ีเป9นธรรม คือ การปฏิบัติท่ีเป9นธรรมกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ด4านผู4บริโภค คือ การปฏิบัติโดยการให4ความสําคัญกับผู4บริโภค คํานึงความปลอดภัยในด4านสินค4า 
และการบริการ ด4านการมีส�วนร�วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม คือ การมีส�วนในการพัฒนาชุมชน 
และสังคม รวมท้ัง การเป~ดโอกาสให4ชุมชนเข4ามีส�วนในการดําเนินงานขององค"กร (International 
Organization for Standard,  2010) 

1.2.3 ด4านการเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม เนื่องจากป\จจุบันองค"กรธุรกิจท่ัวโลกถูกกดดัน
จากผู4มีส�วนได4ส�วนเสียให4หันมารับผิดชอบต�อสังคมโดยเฉพาะด4านการดําเนินงานท่ีเป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล4อมมากข้ึน เนื่องจากรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลก (The Stern Review 
on the Economics of Climate Change) ท่ีแสดงให4เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด4านสิ่งแวดล4อม 
(Stern, 2006) โดยการดําเนินงานขององค"กรธุรกิจจะต4องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช4ทรัพยากรธรรมชาติ 
การลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล4อม การลดภาวะเรือนกระจก มลพิษทางน้ํา และอากาศ เป9นต4น 
(Elkington, 1997; Placet, Anderson and Fowler, 2005; Goel, 2010) โดย International 
Organization for Standard (2010) ได4กําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อมให4
องค"กรใช4เป9นแนวในการปฏิบัติ เช�น การมีกลยุทธ"ด4านการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อม การมีมาตรการด4าน
การใช4ทรัพยากรธรรมชาติให4เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดกิจกรรรมรักษาสิ่งแวดล4อม การมีมาตรการ
ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล4อมท่ีเกิดจากการดําเนินงาน เป9นต4น สําหรับในธุรกิจโรงแรมองค"กรต�าง ๆ ได4
กําหนดแนวทางสําหรับการดําเนินธุรกิจท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม เช�น Aseans Tourism (2016) 
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อมของธุรกิจโรงแรม (ASEAN Green Hotel 
Standard) ได4แก� การกําหนดนโยบายด4านสิ่งแวดล4อม การใช4ผลิตภัณฑ"ท่ีมิตรกับสิ่งแวดล4อม การร�วมมือ
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กับชุมชนที่ตั้งกิจการดําเนินการด4านสิ่งแวดล4อม การพัฒนาบุคลากรด4านการจัดการสิ่งแวดล4อม 
การจัดการขยะ การอนุรักษ"น้ํา และพลังงานไฟฟ:า เป9นต4น 

2. ปNจจัยท่ีส&งผลกระทบต&อความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ  
  การวิจัยนี้ผู4วิจัยมุ�งศึกษาป\จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
ประกอบด4วย ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง มุ�งเน4นตลาด การสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 
และความพร4อมของทรัพยากรองค"กร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได4 ดังนี้ 

2.1 ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลงส&งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต&อความรับผิดชอบต&อ
สังคมเชิงกลยุทธ  
   ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" เนื่องจากผู4นําถือเป9น
ผู4ท่ีมีบทบาทสําคัญทุกด4านในองค"กร รวมท้ัง การแสดงบทบาทท่ีสําคัญด4านความรับผิดชอบต�อสังคม 
นอกจากนั้น จากการวิเคราะห" พบว�า ลักษณะท่ีสําคัญของผู4นําการเปลี่ยนแปลง เช�น เป9นผู4มีอิทธิพล
ทางความคิดต�อผู4ตาม มีความสามารถในการจูงใจ ทําให4ผู4อื่นมองเห็นเป:าหมายร�วมกันขององค"กร        
มีความเข4าใจต�อบุคคลอ่ืนเป9นอย�างดี เป9นต4น ซ่ึงลักษณะดังกล�าวของผู4นําการเปลี่ยนแปลงจะผลักดัน
ให4การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรประสบความสําเร็จได4 เนื่องจากเม่ือผู4ตามมี
ผู4นําท่ีเป9นต4นแบบในด4านของการอุทิศตนเพ่ือผู4อ่ืนและส�วนรวมก็จะสร4างให4ผู4ตามเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติท่ีคํานึงถึงประโยชน"ของผู4อ่ืนและส�วนรวม  

   สอดคล4องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีพบว�า บทบาทของผู4นําหรือผู4บริหารองค"กร
มีส�วนสําคัญต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ให4ประสบความสําเร็จ 
ประกอบด4วย บทบาทในด4านการมีอิทธิพลทางความคิด โดยการแสดงออกถึงการเป9นผู4ท่ีมีวิสัยทัศน" 
โดยเฉพาะวิสัยทัศน"ที่เกี่ยวข4องกับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร รวมท้ัง 
การปฏิบัติตนเป9นแบบอย�างที่ดีของผู4บริหารในด4านความรับผิดชอบต�อสังคม และด4านคุณธรรม
จริยธรรมให4กับพนักงานขององค"กร ด4านการสร4างแรงจูงใจ โดยผู4บริหารพยายามสร4างแรงจูงใจให4
พนักงานเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ เช�น 
การประชาสัมพันธ" การรณรงค"ในด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือให4พนักงานเห็นความสําคัญของ
การดําเนินงานอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง ด4านการกระตุ4นให4เกิดป\ญญา โดยการ
พัฒนาความรู4 ความสามารถของพนักงานในด4านต�าง ๆ รวมท้ัง การให4ความด4านรู4ในด4านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง และด4านการให4ความสําคัญกับความเป9นป\จเจก โดยผู4บริหารต4องมีความเข4าใจ
และเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย" รวมท้ัง ให4การยอมรับในความแตกต�างระหว�างบุคคลของ
พนักงานในองค"กรอีกด4วย 
   นอกจากนั้น ยังสอดคล4องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีตเก่ียวกับผลกระทบ
ของภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต�อความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น Waldman, Siegel and 
Javidan (2006) ศึกษาองค"ประกอบภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงของผู4บริหารองค"กรกับความรับผิดชอบ
ต�อสังคม พบว�า ลักษณะภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงด4านการกระตุ4นทางป\ญญาส�งผลกระทบเชิงบวก
ต�อความรับผิดชอบต�อสังคม ส�วนด4านคุณลักษณะเชิงบารมีของผู4นําไม�ส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบ 
ต�อสังคม Groves and LaRocca (2011) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างค�านิยมด4านจริยธรรมของผู4นํา 
ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู4นําเชิงแลกเปลี่ยน และทัศนคติของผู4ตามในด4านความรับผิดชอบ
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ต�อสังคม พบว�า มีเพียงป\จจัยด4านภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความสัมพันธ"เชิงบวกต�อทัศนคติของ
ผู4ตามในด4านความรับผิดชอบต�อสังคม Tuan (2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ภาวะผู4นํา และคุณค�าของตราสินค4า พบว�า ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบเชิงบวก
ต�อความรับผิดชอบต�อสังคมด4านจริยธรรม ในขณะที่ภาวะผู4นําเชิงแลกเปลี่ยนส�งผลกระทบเชิงบวก
ต�อความรับผิดชอบต�อสังคมด4านกฎหมาย และด4านเศรษฐกิจ Du, Swaen and Sen (2013) ศึกษา
บทบาทของรูปแบบภาวะผู4นําในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า ภาวะผู4นํา
การเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม Robertson and Barling (2013) 
ศึกษาผลกระทบของผู4นําขององค"กรท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อมท่ีมีต�อพฤติกรรมการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อม
ของพนักงาน พบว�า ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงส�งผลกระทบต�อลูกน4องด4านการสร4างแรงจูงใจในการ
อนุรักษ"สิ่งแวดล4อม ส�วน Ismail et al. (2014) ศึกษาผลกระทบของการมุ�งเน4นความรับผิดชอบต�อ
สังคม ทัศนคติ และสมรรถนะของผู4นําท่ีมีต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร
ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย พบว�า ผู4นําท่ีมุ�งเน4นความรับผิดชอบต�อสังคมด4านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ
ต�อสังคมด4านจริยธรรม และสมรรถนะ ของผู4นํา ซ่ึงประกอบด4วย 16 ด4าน เช�น ความสามารถในการ
จูงใจพนักงาน ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการจัดการ เป9นต4น ส�งผลกระทบเชิง
บวกต�อบทบาทในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร  

2.2 การมุ&งเน�นตลาดส&งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต&อความรับผิดชอบต&อสังคม
เชิงกลยุทธ  
   การมุ�งเน4นตลาดส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" เนื่องจาก
องค"ประกอบของการมุ�งเน4นการตลาดท้ัง 3 องค"ประกอบ มีความสัมพันธ"และส�งผลต�อการดําเนินงาน
ด4านความรับผิดชอบต�อสังคม ได4แก� 1) การมุ�งเน4นลูกค4า เป9นแนวคิดท่ีมุ�งตอบสนองความต4องการ
สูงสุดของลูกค4า ซ่ึงป\จจุบันพบว�าความต4องการและพฤติกรรมของลูกค4าเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 
โดยป\จจุบันลูกค4าหันมาให4ความสําคัญกับแนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืนกัน
มากข้ึน ดังนั้น องค"กรธุรกิจจึงหันมาให4ความสําคัญกับประเด็นด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือ       
มุ�งตอบสนองความต4องการดังกล�าวของลูกค4า 2) การมุ�งเน4นการแข�งขัน คือ การดําเนินการเพ่ือ
สร4างความได4เปรียบเหนือคู�แข�งขันท่ีอยู�ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงพบว�า ป\จจุบันองค"กร
อาศัยกลยุทธ"ต�าง ๆ ในการสร4างความได4เปรียบเหนือคู�แข�งขัน รวมทั้ง การใช4การดําเนินงาน
ด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเป9นกลยุทธ"หนึ่งในการสร4างความได4เปรียบ ซ่ึงสอดคล4องกับท่ีได4อธิบาย
ไปก�อนหน4านี้ว�าป\จจุบันลูกค4าหันมาให4ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคม ดังนั้น องค"กรจึงต4อง
เพ่ิมกลยุทธ"ด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือตอบสนองความต4องการของลูกค4าท่ีเหนือกว�าคู�แข�งขัน
รายอ่ืน 3) ด4านการประสานงานภายในองค"กร เนื่องจากการประสานงานภายในองค"กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข4อมูลข�าวสารภายในองค"กรอย�างต�อเนื่องจะส�งผลดีต�อการบริหารงานของ
องค"กรในด4านต�าง ๆ รวมท้ัง ต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม กล�าวคือ หากองค"กรมี
การประสานงานท่ีดีก็จะทําให4การดําเนินงานไม�เกิดอุปสรรค มีความร�วมไม4ร�วมมือกันในการปฏิบัติงาน 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพ่ือให4ได4แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน ทําให4เกิดความเข4าใจ
กันมากข้ึน นอกจากนั้น การได4รับรู4ข4อมูลข�าวสารจากองค"กร และจากหน�วยงานต�าง ๆ ภายในองค"กร
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อย�างสมํ่าเสมอก็จะทําให4ผู 4ปฏิบัติงานได4รับทราบเป:าหมาย และทิศทางที่ชัดเจน จะส�งผลให4     
การดําเนินงานในด4านต�าง ๆ ขององค"กรประสบความสําเร็จได4อย�างมีประสิทธิภาพ 
   สอดคล4องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีพบว�า ป\จจัยด4านการมุ�งเน4นตลาดส�งผลต�อ
การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ขององค"กรให4ประสบความสําเร็จ ท้ังด4านการ
มุ�งเน4นลูกค4า ซ่ึงถือเป9นประเด็นท่ีองค"กรให4ความสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจาก ธุรกิจโรงแรมเป9นธุรกิจการ
ให4บริการ จึงมุ�งตอบสนองความต4องการของลูกค4า เพ่ือสร4างให4เกิดความประทับใจสูงสุด ซ่ึงในป\จจุบัน 
พบว�า ลูกค4าหันมาให4ความสําคัญกับการดําเนินงานที่รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล4อมมากข้ึน 
โดยเฉพาะลูกค4ากลุ�มประเทศตะวันตก ดังนั้น องค"กรจึงตอบสนองความต4องการดังกล�าวของลูกค4า
ผ�านการดําเนินงานที่รับผิดชอบต�อสังคม ด4านการมุ�งเน4นการแข�งขัน พบว�า ป\จจุบันองค"กรธุรกิจ
โรงแรมใช4การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมมาเป9นกลยุทธ"หนึ่งในการสร4างความได4เปรียบ
ทางการแข�งขันให4กับองค"กร เนื่องจาก ป\จจุบันธุรกิจโรงแรมมีการแข�งขันท่ีค�อนข4างรุนแรง องค"กรจึง
พยายามพัฒนากลยุทธ"ต�าง ๆ เพ่ือสร4างความได4เปรียบทางการแข�งขันให4กับองค"กร รวมท้ัง การใช4การ
ดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมมาเป9นกลยุทธ"หนึ่งในการสร4างความได4เปรียบทางการแข�งขัน 
รวมท้ัง เพ่ือสร4างความแตกต�างจากคู�แข�งขัน โดยการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมดังกล�าว
ขององค"กรธุรกิจโรงแรมสามารถดึงดูดและรักษาของโรงแรมเอาไว4ได4 ส�วนด4านการประสานงาน
ภายในองค"กร พบว�า การประสานงานภายในองค"กรท่ีมีประสิทธิภาพจะส�งผลดีต�อองค"กรในด4านต�างๆ 
รวมท้ัง ต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมให4ประสบผลสําเร็จ โดยองค"กรจะต4องมีการ
สื่อสารข�าวมูลข�าวสารต�าง ๆ ให4กับบุคลากรภายในองค"กร รวมท้ัง ข4อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานด4าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง เพียงพอ และดําเนินการในหลายช�องทาง 
   นอกจากนั้น ยังสอดคล4องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีตเก่ียวกับผลกระทบ
ของการมุ�งเน4นตลาดที่มีต�อความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น Maignan, Ferrell  and Hult (1999) 
ศึกษาป\จจัยเชิงสาเหตุด4านวัฒนธรรมท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า วัฒนธรรม
องค"กรด4านการมุ�งเน4นตลาดส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม Mahmoud and 
Hinson (2005) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการมุ�งเน4นตลาด นวัตกรรม และการปฏิบัติด4าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศกานา พบว�า การมุ�งเน4นตลาด 
ส�งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม Qu (2007) ศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐ 
การมุ�งเน4นตลาด และโครงสร4างเจ4าของกิจการท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร
ในประเทศจีน พบว�า การมุ�งเน4นตลาดส�งผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม สอดคล4อง
กับ Pirithiviraj and Kajendra (2010) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการมุ�งเน4นตลาดกับความ
รับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจทางการเงินในประเทศศรีลังกา พบว�า การมุ�งเน4นตลาดมีความสัมพันธ"
เชิงบวกกับความรับผิดชอบต�อสังคม Han et al. (2013) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการมุ�งเน4นตลาด 
การมุ�งเน4นการเรียนรู4 และความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า การมุ�งเน4นตลาดมีความสัมพันธ"และส�งผล
กระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม ส�วน Kiessling, Isaksson and Yasar (2016) ศึกษา
ความสัมพันธ"ระหว�างการมุ�งเน4นตลาด ความรับผิดชอบต�อสังคม และผลการดําเนินงาน พบว�า 
การมุ�งเน4นตลาดมีความสัมพันธ"เชิงบวกกับความรับผิดชอบต�อสังคม 
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2.3 การสร�างความสัมพันธ กับผู�มีส&วนได�ส&วนเสียส&งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต&อ
ความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ  
   การสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ" เนื่องจากความรับผิดชอบต�อสังคมมีความหมายและขอบเขตท่ีกว4างมาก ดังนั้น 
องค"กรจึงต4องมีความเข4าใจเก่ียวกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ผ�านการดําเนินการตามกระบวนการ
การสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย เพ่ือให4สามารถตอบสนองประเด็นต�าง ๆ ของผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
ผ�านการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมได4อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น 
หากองค"กรมีความสัมพันธ"ท่ีดีกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ก็จะทําให4การบริหารงานในด4านต�าง ๆ 
ประสบความสําเร็จได4ง�ายขึ้น รวมทั้ง การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น การมี
ความสัมพันธ"ท่ีดีกับชุมชนและสังคมก็จะได4รับการสนับสนุน รวมท้ัง เข4ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน
ด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร หรือการมีความสัมพันธ"ท่ีดีกับหน�วยงานภาครัฐ ก็จะได4รับ
การสนับในด4านต�าง ๆ สําหรับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น การสนับสนุนในด4าน
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ" ความรู4และข4อมูลท่ีเป9นประโยชน"ต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อ
สังคม เป9นต4น ดังนั้น การจะสร4างความสัมพันธ"ท่ีดีระหว�างองค"กรกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ให4
เกิดข้ึนได4นั้นองค"กรจะต4องดําเนินการผ�านกระบวนการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 
ประกอบด4วยข้ันตอนท่ีสําคัญ ได4แก� การวิเคราะห"และจําแนกผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย การดําเนินการสร4าง
ความสัมพันธ" และการประเมินผลการดําเนินการสร4างความสัมพันธ"  
   สอดคล4องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบว�า การสร4างความสัมพันธ"กับ
ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียส�งผลต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ขององค"กรให4
ประสบความสําเร็จ เนื่องจาก การสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย สร4างให4เกิดเครือข�าย 
มีการร�วมมือกัน รวมท้ัง มีการแบ�งป\นทรัพยากรในด4านต�าง ๆ ร�วมกัน ซ่ึงส�งผลให4การดําเนินงานด4าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรดังกล�าวประสบความสําเร็จ แต�จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก่ียวกับการดําเนินการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ตามกระบวนการการสร4างความสัมพันธ"
กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย พบว�า องค"กรส�วนใหญ�เน4นดําเนินการใน 2 ข้ันตอนแรก คือ การวิเคราะห"และ
จําแนกผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย โดยองค"การมีการศึกษาความต4องการและความคาดหวังของผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
แต�ละกลุ�มก�อนดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม และการดําเนินการสร4างความสัมพันธ"
กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย พบว�า มีการดําเนินการผ�านกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การสื่อสารข4อมูลขององค"กร
ให4กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ได4รับทราบ การเชิญชวนให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เข4ามามี
ส�วนร�วมในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร เป9นต4น 

   นอกจากนั้น ยังสอดคล4องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีตเก่ียวกับผลกระทบ
ของการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น Andriof and 
Waddock (2002) ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย พบว�า 
การดําเนินการด4านความรับผิดชอบต�อสังคมให4ประสบความสําเร็จ ผู4บริหารจะต4องสร4างความสัมพันธ"
กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียผ�านการสนทนาท้ังแบบเป9นทางการและไม�เป9นทางการ รวมท้ัง การสร4าง
ความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียเพ่ือให4บรรลุเป:าหมายร�วมกัน และส�งเสริมให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียมี
ส�วนในการช�วยองค"กรเลือกกลยุทธ"ในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม Gao and Zhang 
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(2006) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย การประเมินความ
รับผิดชอบต�อสังคม และผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน พบว�า การดําเนินการด4านการสร4างความสัมพันธ"
กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียผ�านการสนทนา สร4างให4เกิดความไว4วางใจ ความผูกพัน และความร�วมมือ
ระหว�างองค"กรกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ Fang, Huang and  Huang (2010) ศึกษาความสัมพันธ"
ระหว�างกลยุทธ"ความรับผิดชอบต�อสังคม ความสามารถในการปรับตัว และผลการดําเนินงานของ
องค"กรชั้นนําในประเทศไต4หวัน พบว�า ความสามารถในการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
ส�งผลต�อประสิทธิผลในการเลือกกลยุทธ"ด4านความรับผิดชอบต�อสังคม Rhodes et al. (2014) ศึกษา
ความสัมพันธ"ระหว�างการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกับการพัฒนาท่ียั่งยืน พบว�า การสร4าง
ความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทําหน4าที่เป9นตัวแปรส�งผ�านระหว�างป\จจัยเชิงสาเหตุ ได4แก� 
ความรับผิดชอบต�อสังคม ทุนทางสังคม และค�านิยมร�วม กับผลลัพธ" คือ การพัฒนาท่ียั่งยืน ส�วนการศึกษา
ของ ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก4ว (2556) พบว�า การมีส�วนร�วมของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียส�ง 
ผลกระทบเชิงบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร 

2.4 ความพร�อมของทรัพยากรองค กรส&งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต&อความ
รับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ  
   ความพร4อมของทรัพยากรองค"กรส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิง      
กลยุทธ" เนื่องจากการดําเนินงานในด4านต�าง ๆ รวมท้ัง การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค"กรให4ประสบความสําเร็จได4นั้นต4องอาศัยทรัพยากรต�าง ๆ ท้ังทรัพยากรท่ีจับต4องได4 เช�น เงินทุน 
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ" รวมท้ัง สิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ และทรัพยากรท่ีจับต4องไม�ได4 เช�น ความรู4 
ความสามารถของบุคลากรในด4านความรับผิดชอบต�อสังคม เวลา และข4อมูลข�าวสาร หากองค"กรมี
ความสมบูรณ"พร4อมของทรัพยากรดังกล�าวก็จะสนับสนุนให4การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อ
สังคมประสบความสําเร็จได4ดียิ่งข้ึน 
   สอดคล4องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีพบว�า ความพร4อมของทรัพยากรองค"กร
เป9นป\จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ขององค"กรให4
ประสบความสําเร็จ ท้ังทรัพยากรท่ีจับต4องได4 ได4แก� เงินทุน ท่ีจะต4องมีการจัดสรรไว4อย�างเหมาะสม
และเพียงพอ และทรัพยากรท่ีจับต4องไม�ได4 ได4แก� การมีบุคลากรท่ีตระหนักถึงความสําคัญของประเด็น
ด4านความรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดจนมีความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานด4านความ
รับผิดชอบต�อสังคม โดยองค"กรมีให4ความรู4 ความเข4าใจ และสร4างความตระหนักในด4านความ
รับผิดชอบต�อสังคมผ�านกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การฝ�กอบรมและพัฒนา การประชาสัมพันธ" การจัด
กิจกรรมรณรงค"ด4านความรับผิดชอบต�อสังคม เป9นต4น นอกจากนั้น ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ยัง
พบว�า องค"กรควรมีการกําหนดให4มีบุคลากรที่มีหน4าที่รับผิดชอบงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค"กรโดยตรง ส�วนทรัพยากรด4านเวลา พบว�า เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีการดําเนินงานต�อเนื่อง
ตลอด 24 ชั่วโมง และไม�มีวันหยุด ซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม 
ดังนั้น องค"กรจึงควรจัดแบ�งเวลาสําหรับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมไว4อย�างเหมาะสม
และชัดเจน 
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   นอกจากนั้น ยังสอดคล4องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีตเก่ียวกับผลกระทบ
ของความพร4อมของทรัพยากรองค"กรท่ีมีต�อความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น Law (2010) ศึกษาป\จจัยท่ี
ส�งผลกระทบต�อการจัดการด4านการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค"กรด4านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง ใน
ประเทศไต4หวัน พบว�า ป\จจัยด4านความพร4อมของทรัพยากรองค"กรส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน
ด4านการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค"กร เช�น การสนับสนุนด4านเงินทุนอย�างเพียงพอจากองค"กร การมี
บุคลากรท่ีมีความรู4 ความสามารถ และประสบการณ" เป9นต4น การศึกษาของ Shah (2011) ศึกษา
ป\จจัยด4านกลยุทธ"ขององค"กรท่ีมีผลกระทบต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร
ธุรกิจโรงแรมในคาบสมุทรแคริบเบียน พบว�า ฐานะทางการเงินขององค"กรเป9นตัวแทรกท่ีส�งผลกระทบ
ต�อความสัมพันธ"ระหว�างป\จจัยเชิงสาเหตุ เช�น นโยบายด4านสิ่งแวดล4อม กับความรับผิดชอบต�อสังคม
ด4านสิ่งแวดล4อมขององค"กรธุรกิจโรงแรม Santos (2011) ศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม ในด4านกลยุทธ" การปฏิบัติ ป\จจัยสนับสนุน และอุปสรรค พบว�า ป\จจัย
ภายในซ่ึงถือเป9นทรัพยากรขององค"กรท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม 
ได4แก� ความพร4อมด4านการเงิน ด4านเวลา ด4านความรู4 และด4านข4อมูลข�าวสาร การศึกษาของ สุดารัตน"  
แผลวมัจฉะ และจําลอง โพธิ์บุญ (2553) พบว�า มีป\จจัยนําเข4าซ่ึงถือเป9นทรัพยากรขององค"กรท่ีส�งผล
ต�อการดําเนินการด4านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น ทรัพยากรบุคคล คือ การมีบุคลากรท่ีมีความรู4 
ความสามารถ มีทักษะในงานและในด4านการสื่อสาร และมีจํานวนเพียงพอ ทรัพยากรเงินทุนและ
งบประมาณ คือ ความเพียงพอเหมาะสมของเงินทุนและงบประมาณท่ีใช4ในการดําเนินงานด4านความ
รับผิดชอบต�อสังคม ทรัพยากรด4านเวลา คือองค"กรมีทรัพยากรเวลาท่ีใช4ในการดําเนินงานด4านความ
รับผิดชอบต�อสังคมในส�วนท่ีอยู�ในเนื้องาน และนอกเนื้องานอย�างเพียงพอเหมาะสม ส�งผลให4สามารถ
ดําเนินงานได4อย�างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรข4อมูลข�าวสาร คือ องค"กรได4รับข4อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างเพียงพอและได4รับในเวลาอันรวดเร็ว ทันต�อเหตุการณ"และ
สามารถนําข4อมูลข�าวสารที่ได4รับมาวิเคราะห" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด4านความ
รับผิดชอบต�อสังคมได4เป9นอย�างดี ทรัพยากรด4านวัสดุ อุปกรณ" สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
คือ องค"กรมีความพร4อมด4านสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ในการดําเนินงานหรือจัด
กิจกรรมด4านความรับผิดชอบต�อสังคม ส�วน สานิตย" หนูนิล และประสพชัย พสุนนนท" (2557) ศึกษา
ป\จจัยที่มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมสนับสนุนการเป9นโรงแรมท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม: กรณีศึกษา 
โรงแรมดุสิต ปริ๊สเซส ศรีนครินทร" พบว�า ป\จจัยด4านความรู4ความเข4าใจ และการได4รับรู4ข4อมูลข�าวสาร 
มีอิทธิพลทางบวกต�อพฤติกรรมท่ีสนับสนุนการเป9นโรงแรมท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม 

3. ผลลัพธ ของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ  
  ผู4วิจัยได4ศึกษาถึงผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ท่ีมีต�อชื่อเสียงของ
องค"กร และต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน รวมท้ัง ผลกระทบของชื่อเสียงขององค"กรท่ีมีต�อผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได4 ดังนี้ 

3.1 ความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ ส&งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต&อช่ือเสียง
ขององค กร 
   ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลกระทบต�อชื่อเสียงขององค"กร เนื่องจาก
ชื่อเสียงขององค"กร คือ ผลรวมของการรับรู4ต�อคุณค�าขององค"กรท่ีเกิดจากการสั่งสมมาเป9นระยะเวลานาน
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ตามมุมมองของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ประกอบด4วย ชื่อเสียงที่มีต�อเจ4าของและผู4ถือหุ4น 
ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน ชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค4า และชื่อเสียงท่ีมีต�อชุมชนและสังคม ดังนั้น องค"กรจึง
พยายามสร4างคุณค�าท่ีมีต�อผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ให4เกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงการดําเนินงาน
ด4านความรับผิดชอบต�อสังคมถือเป9นกลยุทธ"หนึ่งในการสร4างคุณค�าขององค"กรให4เกิดข้ึนกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ เช�น ทําให4ได4รับความเชื่อถือจากผู4ถือหุ4นหรือเจ4าของในด4านความมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ด4านผลการดําเนินงาน เป9นต4น ความรับผิดชอบต�อสังคมสร4างให4พนักงานเกิดความเชื่อม่ันต�อองค"กร
ในด4านการบริหารงาน ด4านความม่ันคงขององค"กร ด4านการปฏิบัติท่ีเป9นธรรมต�อพนักงาน เป9นต4น 
สร4างให4เกิดความไว4วางใจของลูกค4าต�อองค"กรในด4านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ" และการบริการ 
ด4านการดําเนินงานท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม เป9นต4น นอกจากนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมยังสร4างให4
เกิดการยอมรับจากชุมชนและสังคมในด4านความรับผิดชอบต�อสังคม ด4านการเป9นธุรกิจท่ีดีของสังคม 
เป9นต4น 
   สอดคล4องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีพบว�า การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลต�อชื่อเสียงขององค"กร และชื่อเสียงขององค"กรดังกล�าวเป9นแรงผลักดันให4
เกิดผลการดําเนินงานที่ยั่งยืนต�อไป ซึ่งป\จจุบัน พบว�า องค"กรธุรกิจโรงแรมได4นําแนวคิดการ
ดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมมาเป9นกลยุทธ"ในการสร4างชื่อเสียง และภาพลักษณ"ให4กับ
องค"กร เนื่องจาก ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรสร4างให4เกิดการรับรู4ต�อคุณค�าขององค"กรตาม
มุมมองของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ได4แก�  ชื่อเสียงที่มีต�อพนักงาน ต�อเจ4าของและผู4ถือหุ4น 
ต�อชุมชนและสังคม และโดยเฉพาะชื่อเสียงท่ีมีต�อลูกค4า ซ่ึงถือเป9นผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มแรก ๆ ท่ีองค"กร
มุ�งสร4างคุณค�าให4เกิดข้ึนผ�านการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม ท้ังความรับผิดชอบต�อสังคม
ในกระบวนการ เช�น การดําเนินงานที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม และความรับผิดชอบต�อสังคมนอก
กระบวนการ เช�น การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมโดยเชิญชวนให4ลูกค4าเข4ามามีส�วนร�วมใน
กิจกรรมดังกล�าว ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าว สร4างให4ลูกค4าเกิดความประทับใจและรับรู4ในคุณค�าของ
องค"กร และส�งผลต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนขององค"กร นอกจากนั้น ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพยัง 
พบว�า การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กรมีผลต�อการจูงใจคนเก�งคนดีให4อยาก
มาร�วมงานกับองค"กรอีกด4วย 

   นอกจากนั้น ยังสอดคล4องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีตเก่ียวกับผลกระทบ
ของความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อชื่อเสียงขององค"กร เช�น Brammer and Millington (2005) 
ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างชื่อเสียงขององค"กรกับการปฏิบัติด4านการกุศลขององค"กรขนาดใหญ�ใน
ประเทศอังกฤษ พบว�า การปฏิบัติด4านการกุศลขององค"กรส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กร 
คือ ยิ่งองค"กรลงทุนกับการปฏิบัติด4านการกุศลมากข้ึน ก็จะยิ่งส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงของ
องค"กร  Galbreath (2010) ศึกษาผลลัพธ"จากการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมของ
องค"กรในประเทศออสเตรเลีย พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงของ
องค"กร Lai et al. (2010) ศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีผลต�อด4านตราสินค4า 
พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กรท้ังทางตรงและทางอ4อม 
Gholami (2011) ศึกษารูปแบบการสร4างคุณค�าผ�านความรับผิดชอบต�อสังคม พบว�า การดําเนินการ
ด4านความรับผิดชอบต�อสังคมในลักษณะต�าง ๆ เช�น การดําเนินการเชิงกลยุทธ" การดําเนินธุรกิจท่ีมี
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ความถูกต4องเหมาะสม การให4ความสําคัญกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ สามารถสร4างให4เกิดคุณค�า
กับองค"กร คือ เกิดภาพลักษณ"ที่ดีทั้งต�อสังคมภายในและภายนอกองค"กร Hsu (2012) ศึกษา
ผลกระทบของการประชาสัมพันธ"ด4านความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อชื่อเสียงขององค"กรและคุณค�า
ของตราสินค4าของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไต4หวัน พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบ
เชิงบวกต�อชื่อเสียงขององค"กร Arshad, Othman and Othman (2012) ศึกษาความสัมพันธ"
ระหว�างความรับผิดชอบต�อสังคมตามหลักศาสนาอิสลามกับชื่อเสียง และผลการดําเนินงานของ
องค"กร พบว�า การเป~ดเผยข4อมูลด4านความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงของ
องค"กร ส�วน Tang, Lai and Cheng (2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างการจัดการด4านสิ่งแวดล4อม
กับผลการดําเนินงานทางด4านเศรษฐกิจขององค"กรผ�านชื่อเสียงขององค"กรและความพึงพอใจของ
ลูกค4า พบว�า การจัดการด4านสิ่งแวดล4อมส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงด4านการมิตรกับสิ่งแวดล4อม 
รวมท้ัง ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อชื่อเสียงโดยรวมขององค"กร  

3.2 ความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ ส&งผลกระทบทางอ�อมเชิงบวกต&อผลการ
ดําเนินงานท่ีย่ังยืน 
   ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลกระทบทางอ4อมต�อผลการดําเนินงานท่ี
ยั่งยืนโดยผ�านชื่อเสียงขององค"กร ดังท่ีกล�าวไปแล4วว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมจะสร4างให4เกิดชื่อเสียง
ขององค"กร และชื่อเสียงขององค"กรดังกล�าวจะส�งผลต�อผลการดําเนินงานองค"กรต�อไป ซ่ึงการท่ี
องค"กรมีชื่อเสียงท่ีดี หมายถึง การท่ีองค"กรมีคุณค�าในมุมมองของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ และ
เม่ือผู4มีส�วนได4ส�วนเสียรับรู4ในคุณค�าขององค"กรก็จะให4การสนับสนุนองค"กรในด4านต�าง ๆ ซ่ึงจะส�งผล
ต�อผลการดําเนินงานขององค"กรต�อไป เช�น ผู4ถือหุ4นรับรู4คุณค�าขององค"กรในด4านความมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน หรือการมีผลการดําเนินงานท่ีดีก็มีแนวโน4มท่ีจะร�วมลงทุนในองค"กรดังกล�าว ซ่ึงจะส�งผลเชิงบวก
ต�อมูลค�าหุ4นขององค"กร หากลูกค4ารับรู4คุณค�าขององค"กรในด4านการดําเนินงานที่เป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล4อม หรือการคํานึงถึงความปลอดภัยในด4านผลิตภัณฑ" และการบริการ ก็มีแนวโน4มท่ีจะ
กลับมาใช4บริการซํ้า ซ่ึงจะส�งผลต�อยอดขาย ส�วนแบ�งการตลาด และผลกําไรขององค"กร หรือกรณีท่ี
พนักงานรับรู4คุณค�าขององค"กรในด4านการบริหารท่ีเป9นธรรม ก็จะส�งผลต�อความผูกพันต�อองค"กร  
เป9นต4น 
   สอดคล4องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีพบว�า การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน ประกอบด4วย ผลทางเศรษฐกิจ พบว�า 
สร4างให4เกิดรายได4 กําไร และส�วนแบ�งการตลาดเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง ยังสามารถช�วยลดค�าใช4จ�ายในการ
ดําเนินงานขององค"กรได4อีกด4วย ผลทางสังคม พบว�า สร4างให4พนักงานในองค"กรมีความสุข มีความภูมิใจ        
ในองค"กร เกิดความรักความสามัคคีข้ึนภายในองค"กร เกิดความผูกพันต�อองค"กร ลดอัตราการลาออก
ของพนักงาน สามารถใช4เป9นเครื่องมือในการสร4างวัฒนธรรมองค"กร รวมท้ัง สร4างให4เกิดความสัมพันธ"
ท่ีดีระหว�างองค"กรกับชุมชนและสังคม และผลทางสิ่งแวดล4อม พบว�า ช�วยลดการใช4ทรัพยากรธรรมชาติ   
ในกระบวนการดําเนินงาน ลดผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงานท่ีมีต�อสิ่งแวดล4อม รวมท้ัง 
ช�วยให4องค"กรได4รับการรับรองมาตรฐานหรือได4รับรางวัลท่ีเก่ียวข4องกับความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น 
มาตรฐานใบไม4เขียว (Green Leaf Standard) มาตรฐาน Earth Check รางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่ 
เป9นต4น 
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   นอกจากนั้น ยังสอดคล4องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีตเก่ียวกับผลกระทบ
ของความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อผลการดําเนินงานโดยมีชื่อเสียงขององค"กรทําหน4าท่ีเป9นตัวแปร
ส�งผ�าน เช�น Eltantawy, Fox and Giunipero (2009) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างความรับผิดชอบ
ต�อสังคมด4านจริยธรรม ชื่อเสียงขององค"กร และผลการดําเนินงานในการจัดการห�วงโซ�อุปทาน พบว�า 
ความรับผิดชอบต�อสังคมด4านจริยธรรมไม�ส�งผลกระทบทางตรงต�อผลการดําเนินงานขององค"กร 
แต�ส�งผลกระทบทางอ4อมโดยมีชื่อเสียงขององค"กรทําหน4าท่ีเป9นตัวแปรส�งผ�าน การศึกษาของ Galbreath 
and Shum (2012) พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรทําหน4าท่ีเป9นตัวแปรส�งผ�านระหว�างความรับผิดชอบ
ต�อสังคมกับผลการดําเนินงานทางการเงินขององค"กร ส�วน Saeidi et al. (2014) ศึกษาผลกระทบ
ของความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีต�อผลการดําเนินงานทางด4านการเงินขององค"กร โดยมีความได4เปรียบ
ทางการแข�งขัน ชื่อเสียงขององค"กร และความพึงพอใจของลูกค4าเป9นตัวแปรส�งผ�าน พบว�า 
ความรับผิดชอบต�อสังคมส�งผลกระทบทางตรง และส�งผลกระทบทางอ4อมต�อผลการดําเนินงาน
ทางด4านการเงินขององค"กรโดยมีชื่อเสียงขององค"กร และความได4เปรียบทางการแข�งขันทําหน4าท่ีเป9น
ตัวแปรส�งผ�าน 

3.3 ช่ือเสียงขององค กรส&งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต&อผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน 
   ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน เนื่องจากชื่อเสียง
ขององค"กรเป9นสินทรัพย"ท่ีจับต4องไม�ได4ท่ีมีความสําคัญขององค"กร ทําให4องค"กรมีความแตกต�างจาก
องค"กรอ่ืน ๆ ส�งผลให4องค"กรเกิดความได4เปรียบทางการแข�งขัน รวมท้ัง ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อผล
การดําเนินงานในด4านต�าง ๆ ท้ังด4านการเงิน ด4านสังคม เช�น เกิดความผูกพันระหว�างลูกค4า รวมท้ัง 
พนักงานต�อองค"กร เป9นต4น 
   สอดคล4องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีพบว�า ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบต�อ
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน โดยเฉพาะผลทางด4านเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป9นธุรกิจการให4บริการ  
ท่ีต4องอาศัยภาพลักษณ" และชื่อเสียงขององค"กรในด4านต�าง ๆ รวมท้ัง ชื่อเสียงในด4านการดําเนินงาน 
ท่ีรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือสร4างความเชื่อม่ันให4กับลูกค4า และหากองค"กรมีชื่อเสียงท่ีดีก็จะได4รับการ
สนับสนุนจากลูกค4า และผลท่ีตามมาก็คือ การเพ่ิมข้ึนของรายได4 กําไร และส�วนแบ�งการตลาด 

   นอกจากนั้น ยังสอดคล4องกับการศึกษาของนักวิชาการในอดีตเก่ียวกับผลกระทบ
ของชื่อเสียงขององค"กรที่มีต�อผลการดําเนินงาน เช�น Rose and Thomsen (2004) ศึกษา
ความสัมพันธ"ระหว�างชื่อเสียงขององค"กรกับผลการดําเนินงานทางด4านการเงิน พบว�า ชื่อเสียงของ
องค"กรมีความสัมพันธ"เชิงบวกกับผลการดําเนินงานทางด4านการเงินในป\จจุบัน แต�ไม�มีความสัมพันธ"
กับผลการดําเนินงานด4านการเงินในอนาคต Lee and Roh (2012) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�าง
ชื่อเสียงขององค"กรกับผลการดําเนินงาน พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบทางบวกต�อผลการ
ดําเนินงานขององค"กร Golgring (2013) ศึกษาการพัฒนาผลการดําเนินงานด4านการตลาดผ�านการสร4าง
ชื่อเสียงขององค"กร พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรส�งผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานด4าน
การตลาดขององค"กร ส�วน อุเทน เลานําทา อัชญา ไพคํานาม และวรวิทย" เลาหะเมทนี (2559) ศึกษา
ความสําเร็จของการประยุกต"ใช4บัญชีสิ่งแวดล4อมและความยั่งยืนขององค"กร: หลักฐานเชิงประจักษ"
จากกลุ�มกิจการ ISO 14000 ในประเทศไทย พบว�า ชื่อเสียงขององค"กรและการยอมรับจากผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
มีผลกระทบต�อความยั่งยืนขององค"กร 
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   ดังนั้น ผลจากการวิจัยนี้ทําให4เกิดองค"ความรู4เกี่ยวกับองค"ประกอบของความ
รับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่ประกอบด4วยลักษณะท่ีสําคัญ         
4 ประการ ได4แก� การดําเนินงานเชิงนโยบาย การมุ�งเน4นเป:าหมายระยะยาว การเชื่อมโยงกับ
กระบวนการทางธุรกิจ และการมีส�วนร�วมของผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ส�วนรูปแบบความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยแบ�งออกเป9น 3 ด4าน ได4แก� ด4านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขององค"กร ด4านการเสริมสร4างความเข4มแข็งทางสังคม และด4านการเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม ซ่ึง
รูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ดังกล�าวสอดคล4องกับแนวคิดการพัฒนายั่งยืน 
(Sustainable Development) ถือเป9นแนวคิดท่ีสําคัญท่ีมุ�งให4เกิดการเติบโตอย�างสมดุล โดยป\จจัยท่ี
ส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ให4ประสบผลสําเร็จ ประกอบด4วย 4 ป\จจัย ได4แก� ป\จจัยด4านภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง ป\จจัยด4าน
การมุ�งเน4นตลาด ป\จจัยด4านการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย และป\จจัยด4านความพร4อม
ของทรัพยากรองค"กร ซ่ึงท้ัง 4 ป\จจัย ถือเป9นป\จจัยภายในองค"กรท่ีมีความสําคัญต�อความสําเร็จของ
องค"กรในด4านต�าง ๆ ไม�ใช�เพียงแค�การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เท�านั้น 
สําหรับผลลัพธ"ท่ีเกิดจากการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย ได4แก� ชื่อเสียงขององค"กรซ่ึงถือเป9นทรัพยากรท่ีจับต4องไม�ได4ท่ีมีความสําคัญขององค"กร 
โดยเฉพาะต�อองค"กรธุรกิจโรงแรม และชื่อเสียงขององค"กรดังกล�าวจะเป9นตัวกลางท่ีผลักดันให4เกิด     
ผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน นอกจากนั้น ผลจากการศึกษายังให4แสดงให4ว�าชื่อเสียงขององค"กรยังเป9น
ป\จจัยท่ีส�งผลต�อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนขององค"กรโดยตรงอีกด4วย ซ่ึงผลลัพธ"ท่ีได4จากการศึกษานี้
สามารถสังเคราะห"เป9นโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เพ่ือก�อให4เกิดประโยชน"ท้ังในเชิงทฤษฎี และในเชิงการจัดการต�อไป  
 
ประโยชน ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้สามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" รวมท้ัง
สามารถนําไปใช4เป9นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"
เพ่ือให4เกิดผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนขององค"กร ดังนั้น ผลการวิจัยนี้จึงก�อให4เกิดประโยชน"ท้ังในเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Contributions) ในการสร4างองค"ความรู4 และนําผลการวิจัยไปพัฒนาต�อยอด
เป9นองค"ความรู4ใหม� รวมท้ัง ประโยชน"ในเชิงการจัดการ (Managerial Contributions) เกิดประโยชน"
ท้ังในธุรกิจโรงแรม ตลอดจนในธุรกิจอ่ืน ๆ   

1. ประโยชน เชิงทฤษฎี 
1.1 เกิดการบูรณาการความรู4ในชิงทฤษฎี ได4แก� ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค"กร 

(Resource-based View of the Firm) เป9นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความสามารถ และทรัพยากรท่ีมี
คุณค�าขององค"กร ซ่ึงความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ถือเป9นความสามารถ และทรัพยากรท่ีมีค�า
ขององค"กร ทฤษฎีผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย (Stakeholder Theory) เป9นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงผู4ท่ีมีส�วนเก่ียวข4อง
และได4รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจขององค"กรท่ีองค"กรจะต4องรับผิดชอบต�อผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ เหล�านั้น และทฤษฎีเชิงสถานการณ" (Contingency Theory) เป9นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง
การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการขององค"กรท่ีต4องสอดคล4องกับสภาพแวดล4อมทางธุรกิจ 
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โดยเฉพาะป\จจุบันในธุรกิจโรงแรมท่ีสภาพแวดล4อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงค�อนข4างมาก รวมท้ัง 
มีความเข4มข4นของการแข�งขันสูง กับการพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืน 

1.2 เกิดองค"ความรู4เก่ียวกับองค"ประกอบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แบ�งออกเป9น 4 ด4าน ได4แก� 1) การกําหนดเปRนนโยบาย คือ มีการกําหนด
เป9นนโยบาย หรือแผนงานท่ีชัดเจน โดยนโยบาย หรือแผนงานดังกล�าวมักจะถูกกําหนดโดยบริษัทแม� 
เพ่ือให4โรงแรมต�าง ๆ นําไปเป9นแนวทางในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม บางโรงแรมมี
การกําหนดประเด็นด4านความรับผิดชอบต�อสังคมไว4ในวิสัยทัศน" ค�านิยมหลัก หรือกําหนดเป9นพันธะ
สัญญาขององค"กร นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดนโยบายหรือแผนงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม
ของโรงแรมเองท่ีสอดคล4องกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล4อมท่ีแต�ละโรงแรมดําเนินธุรกิจอยู� 2) การมุ&งเน�น
เปSาหมายระยะยาว คือ ต4องมุ�งเน4นเป:าหมายในระยะยาว หรือเพ่ือให4เกิดความยั่งยืน ไม�ใช�เป9นเพียง
การดําเนินกิจกรรมเป9นครั้งคราวท่ีขาดความต�อเนื่อง 3) การเช่ือมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ คือ 
การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"จะมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ 
หรือที่เรียกว�าความรับผิดชอบต�อสังคมในกระบวนการ ประกอบด4วย (1) การเชื่อมโยงระหว�าง
กระบวนการทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต�อสังคมด4านสิ่งแวดล4อม เป9นกระบวนการดําเนินธุรกิจ
ท่ีมีส�วนในการช�วยอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมท้ังภายในและภายนอกองค"กร ผ�าน
กิจกรรมต�าง ๆ (2) การเชื่อมโยงระหว�างกระบวนการทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต�อสังคมด4าน
การพัฒนาสังคม เป9นการเชื่อมโยงกันระหว�างกระบวนการดําเนินธุรกิจกับการมีส�วนช�วยพัฒนาชุมชน
และสังคม 4) การมีส&วนร&วมของผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย คือ เกิดจากความร�วมมือกันของผู4มีส�วนได4ส�วน
เสียกลุ�มต�าง ๆ ท้ังผู4มีส�วนได4ส�วนเสียภายในองค"กร เช�น เจ4าของ ผู4ถือหุ4น ผู4บริหาร จะต4องให4
ความสําคัญ สร4างความตระหนักให4เกิดข้ึนกับพนักงาน รวมท้ัง สนับสนุนทรัพยากรต�าง ๆ สําหรับการ
ดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม พนักงาน ต4องมีความเข4าใจ เห็นถึงความสําคัญ และมีร�วมกันใน
การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค"กร ส�วนผู4มีส�วนได4ส�วนเสียภายนอกองค"กร เช�น 
ลูกค4า ต4องตระหนักถึงความสําคัญของป\ญหาด4านสังคม และสิ่งแวดล4อม มีส�วนร�วมกับทางโรงแรมใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานด4านสิ่งแวดล4อม หรือร�วมสมทบทุนเพ่ือดําเนินโครงการด4านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมของทางโรงแรม ชุมชน และสังคม ต4องเข4ามามีส�วนร�วมกับทางโรงแรมในการดําเนินงานด4าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม หน�วยงานภายรัฐ องค"กร มูลนิธิต�าง ๆ มีส�วนร�วมโดยการสนับสนุน
ทรัพยากรต�าง ๆ ในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ัง มีส�วนกระตุ4นให4องค"กรธุรกิจ
โรงแรมหันมารับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน ส�วน ธุรกิจในเครือ รวมท้ัง คู�แข�งขัน มีส�วนร�วมในการ
ดําเนินโครงการด4านความรับผิดชอบต�อสังคมให4ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  

   ส�วนรูปแบบความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
ประกอบด4วย 3 ด4านหลัก ได4แก� 1) ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค กร คือ การดําเนินงานท่ีมุ�งให4
เกิดการเจริญเติบโตทางด4านเศรษฐกิจขององค"กรอย�างต�อเนื่อง โปร�งใส และมีจริยธรรม ถือเป9น
ความรับผิดชอบต�อเจ4าของ และผู4ถือหุ4น เช�น การมุ�งเน4นให4เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน 
การดําเนินงานตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ หลักความโปร�งใส และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
เป9นต4น 2) ด�านการเสริมสร�างความเข�มแข็งทางสังคม แบ�งออกเป9น 2 ด4านหลัก ได4แก� (1) การใส�ใจ
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คุณภาพชีวิตของพนักงาน คือ การให4ความสําคัญกับพนักงานของโรงแรม โดยการให4สวัสดิการ
พนักงานเหนือกว�าที่กฎหมายกําหนด และการสร4างความตระหนักเพื่อพัฒนาขวัญและกําลังใจ
พนักงาน (2) การพัฒนาชุมชน และสังคม คือ การมีส�วนช�วยพัฒนาชุมชนท่ีอยู�รอบ ๆ บริเวณท่ีต้ังของ
โรงแรม และสังคมท่ีอยู�ห�างไกลออกไป ท้ังในระดับจังหวัด ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับโลกในด4านต�าง ๆ  
ตัวอย�างการพัฒนาชุมชน และสังคมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 3) ด�านการเปRนมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม แบ�งออกเป9น 2 ด4าน ได4แก� (1) การดําเนินงานท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อม คือ การดําเนินงานท่ี
คํานึงถึงการลดการใช4ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น ทรัพยากรน้ํา พลังงานไฟฟ:า รวมท้ัง การลดผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานที่มีต�อสิ่งแวดล4อม นอกจากนั้น เป9นการนํามาตรฐานด4านการจัดการ
สิ่งแวดล4อมมาเป9นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล4อมของโรงแรม ท้ังมาตรฐานในระดับประเทศ และ
ระดับสากล (2) การอนุรักษ"สิ่งแวดล4อมภายนอกองค"กร คือ การมีส�วนในการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อม
ภายนอกองค"กรอีกด4วย ผ�านการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ  

1.3 เกิดโมเดลความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด4วย 1) ปNจจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ  
คือ ป\จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ขององค"กร 
ประกอบด4วย (1) ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง คือ ผู4นําท่ีมีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก
ต�อผู4ตามเพ่ือให4เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง เพ่ือให4การดําเนินงานบรรลุเป:าหมายสูงสุดขององค"กร 
ประกอบด4วยคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ด4าน ได4แก� การมีอิทธิพลทางความคิด การสร4างแรงจูงใจ 
การกระตุ4นให4เกิดป\ญญา และให4ความสําคัญกับความเป9นป\จเจกบุคคล (2) การมุ�งเน4นตลาด คือ 
การดําเนินงานท่ีมุ�งเน4นการสร4างคุณค�าในด4านต�าง ๆ ให4เกิดข้ึน เพ่ือตอบความพึงพอใจสูงสุดต�อลูกค4า
ขององค"กร ประกอบด4วย 3 ด4าน ได4แก� การมุ�งเน4นลูกค4า การมุ�งเน4นการแข�งขัน และการประสานงานภายใน 
(3) การสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย คือ การสร4างการมีส�วนร�วมเพ่ือให4เกิดความสัมพันธ"ท่ีดี
ระหว�างองค"กรกับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ประกอบด4วย 3 ข้ันตอน ได4แก� การวิเคราะห"และ
จําแนกผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย การดําเนินการสร4างความสัมพันธ" และการประเมินผลการดําเนินการสร4าง
ความสัมพันธ" (4) ความพร4อมของทรัพยากรองค"กร คือ ความพร4อมของทรัพยากรภายในองค"กร
สําหรับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม ประกอบด4วย ทรัพยากรที่จับต4องได4 และ
ทรัพยากรท่ีจับต4องไม�ได4 2) ผลลัพธ ของความรับผิดชอบต&อสังคมเชิงกลยุทธ  คือ ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" ท้ังผลลัพธ"ทางตรง ได4แก� ชื่อเสียงขององค"กร คือ 
ผลรวมของการรับรู4ต�อคุณค�าขององค"กรท่ีเกิดจากการสั่งสมมาเป9นระยะเวลานานตามมุมมองของ
ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ประกอบด4วย ชื่อเสียงท่ีมีต�อเจ4าของและผู4ถือหุ4น ชื่อเสียงท่ีมีต�อพนักงาน 
ชื่อเสียงที่มีต�อลูกค4า และชื่อเสียงที่มีต�อชุมชนและสังคม และผลลัพธ"ทางอ4อม ได4แก� ผลการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืน คือ ผลลัพธ"เชิงบูรณาการท่ีเกิดจากการดําเนินงานในด4านต�าง ๆ ขององค"กรอันจะ
นําไปสู�การเติบโตอย�างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด4วย 3 ด4าน ได4แก� ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสังคม 
และผลทางสิ่งแวดล4อม รวมทั้ง ยังอธิบายผลกระทบของชื่อเสียงขององค"กรท่ีมีผลการดําเนินงาน 
ท่ียั่งยืนอีกด4วย 
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2. ประโยชน เชิงการจัดการ 
  องค"กรธุรกิจโรงแรม รวมท้ัง องค"กรในธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถนําโมเดลความรับผิดชอบ
ต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนท่ีได4จากการพัฒนาข้ึนจากการวิจัยนี้ ไปเป9นแนวทาง
ในการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ขององค"กรให4
ประสบความสําเร็จได4อย�างยั่งยืน โดยมีข4อเสนอแนะท่ีได4จากผลการวิจัย ในการนําผลการวิจัยไปใช4
ประโยชน"เชิงการจัดการ ดังนี้  

2.1 การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมให4เกิดผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนนั้น 
องค"กรควรดําเนินการในลักษณะเชิงกลยุทธ" หรือที่เรียกว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
(Strategic CSR) โดยมีองค"ประกอบสําคัญท่ีจะต4องพิจารณา ดังนี้ 1) ควรกําหนดเป9นนโยบายหรือ
แผนงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมไว4อย�างชัดเจน 2) ต4องดําเนินการโดยมุ�งเน4นเป:าหมายระยะยาว
และดําเนินการต�อเนื่อง 3) ต4องมีการเชื่อมโยงกันระหว�างกระบวนการทางธุรกิจหรือข้ันตอนการ
ดําเนินงานกับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม หรือเป9นความรับผิดชอบต�อสังคมใน
กระบวนการ (CSR-in process) และ 4) ต4องสร4างการมีส�วนร�วมของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ ใน
การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม เช�น ลูกค4า พนักงาน ชุมชน หน�วยงานภาครัฐ เป9นต4น
    นอกจากนั้น ในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ที่มุ�งสู�
ความยั่งยืน องค"กรจะต4องให4ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคมท้ัง 3 มิติ อย�างสมดุล ได4แก� 
1) การมุ�งดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจขององค"กรบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 2) การเสริมสร4าง
ความเข4มแข็งทางสังคม ทั้งสังคมภายในองค"กร คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และ
ภายนอกองค"กร คือ การมีส�วนในการพัฒนาชุมชน และสังคม และ 3) การดําเนินงานท่ีเป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล4อมตามแนวคิดโรงแรมท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล4อมหรือโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) รวมท้ัง  
มีส�วนร�วมในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมภายนอกโรงแรม 

2.2 ผู4บริหารองค"กรจะต4องให4ความสําคัญกับป\จจัยหลักท่ีมีผลต�อการดําเนินงานด4าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ประสบความสําเร็จ ท้ัง 4 ด4าน ได4แก� 

2.2.1 ป\จจัยด4านภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง ผู4บริหารองค"กรจะต4องแสดงออกถึง
การมีภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง ยังจะต4องพัฒนาภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลงให4เกิดข้ึนกับ
บุคลากรภายในองค"กรผ�านกระบวนการต�าง ๆ เช�น การเป9นแบบอย�างด4านภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู4บริหารองค"กร การฝ�กอบรมและพัฒนาด4านภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง เป9นต4น  

2.2.2 ป\จจัยด4านการมุ�งเน4นตลาด องค"กรต4องมุ�งตอบสนองความต4องการของลูกค4า 
ผ�านการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบต�อสังคม เนื่องจากป\จจุบันลูกค4าหันมาให4ความสําคัญกับประเด็นด4าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมมากขึ้น การมุ�งเน4นสร4างความได4เปรียบทางการแข�งขันผ�านกลยุทธ"ต�าง ๆ 
รวมท้ัง ใช4การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมเป9นกลยุทธ"หนึ่งในการสร4างความได4เปรียบ
ทางการแข�งขัน รวมทั้ง การให4ความสําคัญกับการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข4อมูลข�าวสาร
ภายในองค"กร  

2.2.3 ป\จจัยด4านการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ซ่ึงการดําเนินงาน
ด4านการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียยังถือเป9นเรื่องใหม�ขององค"กรในประเทศไทย 
แต�ถือเป9นเรื่องท่ีมีความสําคัญและส�งผลต�อการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคม โดยองค"กร
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จะต4องดําเนินการตามกระบวนการการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย โดยการวิเคราะห"และ
จําแนกผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ดําเนินการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ 
เช�น การจัดประชุม การสนทนากลุ�ม การสื่อสารข4อมูลข�าวสารท่ีจําเป9นให4กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
ได4รับทราบ เป9นต4น รวมท้ัง การประเมินผลและคิดหาวิธีการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
กลุ�มต�าง ๆ ท่ีเหมาะสมอยู�เสมอ  

2.2.4 ป\จจัยด4านความพร4อมของทรัพยากรองค"กร องค"กรจะต4องให4ความสําคัญท้ัง
ทรัพยากรท่ีจับต4องได4 เช�น การกําหนดงบประมาณในการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมไว4
อย�างเหมาะสมและเพียงพอ การมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรมด4านความรับผิดชอบต�อสังคม 
เป9นต4น และทรัพยากรท่ีจับต4องไม�ได4 เช�น การแบ�งเวลาสําหรับการดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อ
สังคมไว4อย�างเหมาะสม การพัฒนาความรู4 และการสร4างความตระหนักเก่ียวกับประเด็นด4านความ
รับผิดชอบต�อสังคมให4กับบุคลากรภายในองค"กร การแสวงหาความรู4 ข4อมูลข�าวสารเก่ียวกับ 
การดําเนินงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมใหม� ๆ อยู�เสมอ เป9นต4น   

 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. เนื่องจากวัตถุประสงค"หลักข4อหนึ่งของการวิจัยนี้ คือ การศึกษาเพ่ือทราบองค"ประกอบ
และรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"โดยเลือกศึกษาเฉพาะในธุรกิจโรงแรม ดังนั้น       
ในอนาคตจึงควรนําผลการวิจัยท่ีได4จากการศึกษาองค"ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อ
สังคมเชิงกลยุทธ"ในครั้งนี้ไปศึกษาในธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบและยืนยันผลการวิจัย  

2. การวิจัยนี้ผู4วิจัยมุ�งศึกษาป\จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ" 
ประกอบด4วย ภาวะผู4นําการเปลี่ยนแปลง มุ�งเน4นตลาด การสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย 
และความพร4อมของทรัพยากรองค"กร ซึ่งทั้ง 4 ป\จจัยดังกล�าวถือเป9นป\จจัยภายในองค"กร ดังนั้น 
ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาถึงป\จจัยภายนอกองค"กรท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม
เชิงกลยุทธ" เช�น ป\จจัยด4านนโยบายของรัฐบาล ป\จจัยด4านมาตรฐานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมท้ัง
ในระดับประเทศและระดับสากล ป\จจัยด4านแรงกดดันจากผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย ป\จจัยด4านความรุนแรง
ทางการแข�งขัน เป9นต4น 

3. ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู4วิจัยเลือกใช4วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ"วิทยา เพ่ือมุ�งศึกษา
องค"ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
รวมท้ัง มุ�งศึกษาป\จจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ"ของความรับผิดชอบต�อสังคมเชิงกลยุทธ"เพ่ือยืนยัน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บข4อมูลโดยการสัมภาษณ"เชิงลึกเฉพาะผู4บริหารฝDายทรัพยากรบุคคล 
ผู4บริหารท่ีรับผิดชอบงานด4านความรับผิดชอบต�อสังคมโดยตรง และผู4บริหารระดับสูงขององค"กรเป9น
หลัก ดังนั้น ในอนาคตผู4วิจัยควรมีการศึกษาโดยใช4วิธีวิทยาเฉพาะกรณีศึกษา (Case Study) เนื่องจาก
เป9นวิธีแสวงหาความรู4 ความจริงท่ีเกิดข้ึนภายในบริบทหรือขอบเขตเฉพาะเจาะจงท่ีมีความสมบูรณ"ใน
ตัวเอง รวมท้ัง ควรมีการศึกษาข4อมูลเชิงลึกจากผู4มีส�วนได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น พนักงาน ผู4ถือหุ4น 
ลูกค4า ชุมชนท่ีเป9นท่ีตั้งของโรงแรม เป9นต4น 
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4. จากผลการเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการสร4างความสัมพันธ"กับผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย พบว�า 
องค"กรธุรกิจโรงแรมท่ีทําการศึกษายังมีการดําเนินการในเรื่องดังกล�าวค�อนข4างจํากัด ดังนั้น ในอนาคต
ผู4วิจัยจึงควรศึกษาถึงป\จจัยเชิงสาเหตุของข4อจํากัดของการดําเนินการในด4านดังกล�าว รวมท้ัง ควรมี
การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการส�งเสริม และพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับการสร4างความสัมพันธ"กับ
ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียให4เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�าง 

(สําหรับการศึกษาองค�ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต%อสังคมเชิงกลยุทธ�) 
 
 

 

คําชี้แจง : 
1. แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างชุดนี้เป#นเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลประกอบการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

2. แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างชุดนี้ มีจํานวน 3 ตอน ได�แก4 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ� 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับองค�ประกอบของความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ� 

1.1 ชื่อ-สกุล ของผู�ให�สัมภาษณ� 
.................................................................................................................................................. 
 
1.2 ตําแหน4งป;จจุบัน ของผู�ให�สัมภาษณ� 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3 หน4วยงาน ของผู�ให�สัมภาษณ� 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับองค�ประกอบของความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 
          2.1 ท4านให�ความหมายของ “ความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�” ว4าอย4างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ต�องมีองค�ประกอบใดบ�าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 

3.1 องค�กรของท4านแบ4งการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ออกเป#น
ก่ีรูปแบบ อะไรบ�าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2 การดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�แต4ละรูปแบบมีรายละเอียดใน
การดําเนินงานอย4างไรบ�าง  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู�จดบันทึกการสัมภาษณ� ………………………………………..  
วัน/เดือน/ปA ท่ีสัมภาษณ�…………………………………………..  
สถานท่ีในการสัมภาษณ� ………………………………………….. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
 

เรื่อง การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต อสังคมเชิงกลยุทธ$ 
เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 

 

คําชี้แจง : 
1. แบบสอบถามชุดนี้เป�นเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

โมเดลความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
2. แบบสอบถามชุดนี้ มีจํานวน 6 ตอน ได�แก/ 

  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ข�อมูลท่ัวไปของโรงแรม 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต/อสังคม 
               เชิงกลยุทธ1 
  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1 
  ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ1ท่ีเกิดจากความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1 
  ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน 
  ด�านความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1 

3. ข�อมูลท่ีได�รับจะเป�นประโยชน1ทางวิชาการและสามารถนําไปใช�พัฒนาการดําเนินงานด�าน
ความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1ขององค1กรธุรกิจโรงแรมได�ต/อไป จึงขอความกรุณาท/านโปรด
ตอบคําถามให�ตรงกับสภาพความเป�นจริง เพ่ือจะดําเนินการในข้ันตอนต/อไปได�อย/างสมบูรณ1 และ
ข�อมูลท่ีท/านได�ให�ไว� ผู�วิจัยจะถือเป�นความลับโดยจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท/านั้น 
 

ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท/านท่ีได�กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้อย/างครบถ�วน 
หากท/านมีข�อสงสัยหรือข�อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต/อผู �วิจัย      
นายสานิตย$ หนูนิลเบอร$โทรศัพท$ 085-813-4493 อีเมล$ sanit_tu45@hotmail.com 
 

 นายสานิตย1 หนูนิล 
 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
   � ชาย  � หญิง 
2. อาย ุ
   � น�อยกว/า 30 ปB � 30 – 40 ปB � 41 – 50 ปB  
   � มากกว/า 50 ปB 
3. ระดับการศึกษา 
   � ต่ํากว/าปริญญาตรี � ปริญญาตรี � สูงกว/าปริญญาตรี  
4. ประสบการณ1การทาํงาน (โรงแรมป7จจุบนั) 
   � น�อยกว/า 10 ปB � 10 – 20 ปB � 21 –30 ปB   
   � มากกว/า 30 ปB    
5. ตําแหน/งป7จจบุัน 
   � ผู�จัดการฝGายทรัพยากรบคุคล  � อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ............................................... 
 

ตอนที่ 2 ข�อมูลทั่วไปของโรงแรม 
 

1. ระดับมาตรฐานของโรงแรม 
   � 4 ดาว  � 5 ดาว   � อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………… 
2. ลักษณะความเป�นเจ�าของ 
   � เป�นโรงแรมบริหารงานอย/างอิสระ (Independent Hotel)   
   � เป�นโรงแรมเครือข/าย (Chain Hotel) 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   � ห�างหุ�นส/วน � บริษัทจํากัด � บริษัทมหาชน 
4. ที่ตั้งของโรงแรม 
   � ภาคเหนือ � ภาคกลาง � ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   � ภาคตะวันออก � ภาคตะวันตก � ภาคใต� 
5. จํานวนห�องพัก  
   � น�อยกว/า 150 ห�อง  � 150 – 200 ห�อง � มากกว/า 200 ห�อง 
6. จํานวนพนักงาน  
   � น�อยกว/า 100 คน  � 101 – 200 คน � มากกว/า 200 คน 
7. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน (ในประเทศไทย) 
   � น�อยกว/า 5 ปB � 5 – 10 ปB  � 11 – 15 ปB � มากกว/า 15 ปB 
8. โรงแรมได�รับการรับรองมาตรฐานที่เก่ียวข�องกับความรับผิดชอบต/อสังคม 
   � ไม/เคยได�รับรอง 
   � เคยได�รับรอง (โปรดระบมุาตรฐาน)........................................................................................................ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยทุธ1 
 

คําชี้แจFง โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในช/องที่ตรงกับความคิดเห็นของท/านมากทีสุ่ด โดยพิจารณา ดังนี้  
5 = เห็นด�วยมากที่สุด 4 = เห็นด�วยมาก 3 = เห็นด�วยปานกลาง 2 = เห็นด�วยน�อย 1 = เห็นด�วยน�อยที่สุด 
 

ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

ภาวะผูFนําการเปลี่ยนแปลง 
การมีอิทธิพลทางความคิด 
1 ผู�บริหารของโรงแรมประพฤติตนเป�นแบบอย/างที่ดี

ให�กับพนักงาน 
     

2 ผู�บริหารของโรงแรมสร�างความเคารพศรัทธาให�เกิด
ข้ึนกับพนักงาน 

     

3 ผู�บริหารของโรงแรมปฏิบัติตนให�พนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวผู�บริหาร 

     

4 ผู�บริหารของโรงแรมเป�นผู�ที่มีวิสัยทัศน1      
5 ผู�บริหารของโรงแรมปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม

อย/างเคร/งครัด 
     

การสร�างแรงจูงใจ 
1 ผู�บริหารของโรงแรมสร�างแรงจูงใจเพื่อให�พนักงาน

ปฏิบัติงานได�บรรลุเป^าหมายขององค1กรอย/างต/อเนื่อง 
     

2 ผู�บริหารของโรงแรมแสดงออกถึงความมุ/งม่ันในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให�บรรลุเป^าหมายขององค1กร 

     

3 ผู�บริหารของโรงแรมสร�างเป^าหมายที่ท�าท�ายให�กับ
พนักงานอยู/เสมอ 

     

4 ผู�บริหารของโรงแรมส/งเสริมให�พนักงานมองเห็น
เป^าหมายร/วมกัน (Shared Vision) ขององค1กร 

     

การกระตุ�นให�เกิดป7ญญา 
1 ผู�บริหารของโรงแรมสนับสนุนให�พนักงานสร�างสรรค1

วิธีการปฏิบัติงานใหม/ ๆ ที่เป�นประโยชน1ต/อโรงแรม 
     

2 ผู�บริหารของโรงแรมส/งเสริมให�พนักงานพัฒนาความรู� 
ความสามารถของตนเองอย/างต/อเนื่อง 

     

3 ผู�บริหารของโรงแรมส/งเสริมและให�โอกาสพนักงานได�
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต/าง ๆ อยู/เสมอ 

     

4 ผู�บริหารของโรงแรมสนับสนุนให�พนักงานแก�ป7ญหา
ในการปฏิบัติงานด�วยตนเองโดยความเห็นชอบของ
ผู�บริหาร 
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ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

การให�ความสําคัญกับความเป�นป7จเจก 
1 ผู�บริหารของโรงแรมให�ความสําคัญกับความแตกต/าง

ระหว/างบุคคล 
     

2 ผู�บริหารของโรงแรมรับฟ7งความคิดเห็นของพนักงาน
แต/ละคนเสมอ 

     

3 ผู�บริหารของโรงแรมสร�างให�พนักงานแต/ละคนรู�สึกมี
คุณค/าในตนเอง 

     

4 ผู�บริหารของโรงแรมดูแลเอาใจใส/พนักงานโดย
พิจารณาเป�นรายบุคคล 

     

การมุ งเนFนตลาด 
การมุ/งเน�นลูกค�า 
1 การดําเนินงานของโรงแรมมุ/งตอบสนองความต�องการ

สูงสุดของลูกค�า 
     

2 โรงแรมคํานึงถึงคุณภาพในการให�บริการแก/ลูกค�า      
3 โรงแรมคํานึงถึงความปลอดภัยในด�านการบริการที่มี

ต/อลูกค�า 
     

4 โรงแรมพัฒนารูปแบบการให�บริการเพื่อตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าอย/างต/อเนื่อง 

     

การมุ/งเน�นการแข/งขัน 
1 โรงแรมให�ความสําคัญกับกลยุทธ1ในการดําเนนิกิจการ

ที่แตกต/างจากคู/แข/งขัน  
     

2 โรงแรมมีการพัฒนากลยุทธ1ที่หลากหลายให�แตกต/าง
จากคู/แข/งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค�า 

     

3 โรงแรมติดตามความเคลื่อนไหวของคู/แข/งขันในด�านต/าง ๆ  
อยู/เสมอเพื่อนํามาพัฒนากลยุทธ1ในการดําเนนิงาน
อย/างต/อเนื่อง 

     

4 โรงแรมพยายามพฒันาการบริการรูปแบบใหม/ ๆ ให�มี
คุณค/าและแตกต/างจากคู/แข/งขัน 

     

การประสานงานภายในองค1กร 
1 การประสานงานของแผนกต/าง ๆ ภายในโรงแรม

เป�นไปด�วยความราบร่ืน 
     

2 การสื่อสารภายในโรงแรมมีความรวดเร็ว       
3 แผนกต/าง ๆ ภายในโรงแรมมีการแลกเปลี่ยนข�อมูล

ข/าวสารกันอย/างสมํ่าเสมอ 
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ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

4 โรงแรมเปdดเผยข�อมูลที่จําเป�นให�กับแผนกต/าง ๆ 
ได�รับทราบอย/างต/อเนื่อง 

     

การสรFางความสัมพันธ$กับผูFมีส วนไดFส วนเสีย 
การวิเคราะห1และจําแนกผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย 
1 โรงแรมจําแนกประเภทของผู�มสี/วนได�ส/วนเสีย

ออกเป�นกลุ/มต/าง ๆ ไว�อย/างชัดเจน 
     

2 โรงแรมวิเคราะห1ความต�องการของผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย
แต/ละกลุ/มอย/างเป�นระบบ 

     

3 โรงแรมจัดลําดบัความสําคัญของผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย
แต/ละกลุ/มไว�อย/างเป�นระบบ 

     

4 โรงแรมศึกษาความคาดหวังของผู�มีส/วนได�ส/วนเสียแต/
ละกลุ/มอย/างเป�นระบบ 

     

การดําเนินการสร�างความสัมพันธ1 
1 โรงแรมสื่อสารกับผู�มสี/วนได�ส/วนเสียกลุ/มต/าง ๆ อย/าง

สมํ่าเสมอ 
     

2 โรงแรมสื่อสารกับผู�มสี/วนได�ส/วนเสียกลุ/มต/าง ๆ ใน
หลายช/องทาง 

     

3 โรงแรมเปdดเผยข�อมูลที่จําเป�นให�กับผู�มีส/วนได�ส/วน
เสียกลุ/มต/าง ๆ ได�รับทราบอย/างสมํ่าเสมอ  

     

4 โรงแรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย
กลุ/มต/าง ๆ อย/างสมํ่าเสมอ 

     

5 โรงแรมเปdดรับข�อเสนอแนะจากผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย
กลุ/มต/าง ๆ อยู/เสมอ 

     

การประเมินผลการดําเนินการสร�างความสัมพันธ1 
1 โรงแรมติดตามผลการดําเนนิการด�านการสร�าง

ความสัมพันธ1กับผู�มสี/วนได�ส/วนเสียอย/างสมํ่าเสมอ 
     

2 โรงแรมประเมินผลการดําเนนิการด�านการสร�าง
ความสัมพันธ1กับผู�มสี/วนได�ส/วนเสียอย/างต/อเนื่อง 

     

3 โรงแรมปรับปรุงแนวทางการดําเนินการด�านการสร�าง
ความสัมพันธ1กับผู�มสี/วนได�เสียให�เกิดประสิทธิภาพ   
อยู/เสมอ 

     

4 โรงแรมคิดหาวิธีการใหม/ ๆ ในการสร�างความสัมพนัธ1
กับผู�มีส/วนได�ส/วนเสียกลุ/มต/าง ๆ อยู/เสมอ 
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ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

ความพรFอมของทรัพยากรองค$กร 
ทรัพยากรที่จับต�องได� 
1 โรงแรมมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน

ด�านความรับผิดชอบต/อสังคม 
     

2 โรงแรมมีสถานที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินกิจกรรม
ด�านความรับผิดชอบต/อสังคม 

     

3 โรงแรมมีวัสดุ อุปกรณ1เพียงพอสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมด�านความรับผิดชอบต/อสังคม 

     

4 โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมด�านความรับผิดชอบต/อสังคม 

     

ทรัพยากรที่จับต�องไม/ได� 
1 พนักงานของโรงแรมมีความร/วมมือร/วมใจและ

กระตือรือร�นในการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบ
ต/อสังคม 

     

2 พนักงานของโรงแรมมีความรู� ความสามารถในการ
ดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต/อสังคม 

     

3 โรงแรมจัดสรรเวลาสําหรับการดําเนินงานด�านความ
รับผิดชอบต/อสังคมไว�อย/างเหมาะสม 

     

4 โรงแรมแสวงหาข�อมูลข/าวสารเก่ียวกับประเด็นด�าน
ความรับผิดชอบต/อสังคมจากแหล/งต/าง ๆ อย/าง
สมํ่าเสมอ 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1 
 

คําชี้แจFง โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในช/องที่ตรงกับความคิดเห็นของท/านมากที่สุด โดยพิจารณา ดังนี้  
5 = เห็นด�วยมากที่สุด 4 = เห็นด�วยมาก 3 = เห็นด�วยปานกลาง 2 = เห็นด�วยน�อย 1 = เห็นด�วยน�อยที่สุด 
 
 

ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

ความรับผิดชอบต อสังคมเชิงกลยุทธ$ 
การพัฒนาเศรษฐกิจขององค1กร 
1 โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงานด�านการพัฒนา

เศรษฐกิจขององค1กรไว�อย/างชัดเจน 
     

2 โรงแรมพัฒนารูปแบบการให�บริการใหม/ ๆ อยู/เสมอ
เพื่อสร�างการเติบโตทางเศรษฐกิจขององค1กร 

     

3 โรงแรมปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพื่อให�เกิด
ความคุ�มค/าสูงสุดอยู/เสมอ 

     

4 การดําเนินงานของโรงแรมสามารถตรวจสอบได�ในทุก
ข้ันตอน 

     

5 โรงแรมมีมาตรการในการป^องกันการทุจริตคอร1รัปชัน
อย/างรัดกุม 

     

การเสริมสร�างความเข�มแข็งทางสังคม 
1 โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงานด�านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย1ขององค1กรไว�อย/างชัดเจน 
     

2 โรงแรมจ/ายค/าตอบแทนหรือสวัสดิการให�กับพนักงาน
เหนือกว าที่กฎหมายกําหนด 

     

3 โรงแรมจัดกิจกรรมยกย/องเชิดชูพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ด�วยความมุ/งม่ัน ทุ/มเทอย/างต/อเนื่อง 

     

4 โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงานด�านการพัฒนา
ชุมชนและสงัคมไว�อย/างชัดเจน 

     

5 โรงแรมจัดกิจกรรมเพื่อส/งเสริมและพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย/างต/อเนื่อง 

     

6 โรงแรมร/วมมือกับองค1กรภายนอกเพื่อดําเนินงานด�าน
การพัฒนาชุมชนและสังคมอย/างต/อเนื่อง 

     

การเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
1 โรงแรมกําหนดนโยบายหรือแผนงานด�านการอนุรักษ1

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมไว�อย/างชัดเจน 
     

2 การดําเนินงานของโรงแรมมุ/งเน�นการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติให�เกิดความคุ�มค/าสูงสุด 
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ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

3 โรงแรมบาํบัดของเสยีที่เกิดจากกระบวนการดาํเนนิงาน
ก/อนปล/อยออกสู/ธรรมชาติเสมอ 

     

4 โรงแรมปฏิบัติตามมาตรฐานด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม
อย/างเคร/งครัด 

     

5 โรงแรมสนับสนุนให�พนักงานมีส/วนร/วมในการอนุรักษ1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

     

6 โรงแรมรณรงค1ให�ลูกค�ามีส/วนร/วมในการอนุรักษ1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

     

7 โรงแรมมีส/วนร/วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมภายนอกโรงแรม
อย/างต/อเนื่อง 

     

 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ1ที่เกิดจากความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1 
 

คําชี้แจFง โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในช/องที่ตรงกับความคิดเห็นของท/านมากที่สุด โดยพิจารณา ดังนี้  
5 = เห็นด�วยมากที่สุด 4 = เห็นด�วยมาก 3 = เห็นด�วยปานกลาง 2 = เห็นด�วยน�อย 1 = เห็นด�วยน�อยที่สุด 
 

ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

ชื่อเสียงขององค$กร 
ชื่อเสียงที่มีต/อเจ�าของและผู�ถือหุ�น 
1 โรงแรมมีชื่อเสียงที่ดีในสายตาของเจ�าของและผู�ถือหุ�น      
2 เจ�าของและผู�ถือหุ�นเชื่อถือในความมีเสถียรภาพทาง

การเงินของโรงแรม 
     

3 เจ�าของและผู�ถือหุ�นเชื่อถือในผลการดําเนินงานของ
โรงแรม 

     

4 เจ�าของและผู�ถือหุ�นเชื่อถือต/อโรงแรมในด�านการใช�
สินทรัพย1ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     

ชื่อเสียงที่มีต/อพนักงาน 
1 โรงแรมมีชื่อเสียงที่ดีในสายตาของพนักงาน      
2 พนักงานเชื่อม่ันในความม่ันคงของโรงแรม      
3 พนักงานเชื่อม่ันต/อโรงแรมในด�านการดูแลพนักงาน      
4 พนักงานเชื่อม่ันต/อโรงแรมในด�านการปฏิบัติที่เป�นธรรม      
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ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

ชื่อเสียงที่มีต/อลูกค�า 
1 โรงแรมมีชื่อเสียงที่ดีในสายตาของลูกค�า      
2 ลูกค�าไว�วางใจในด�านความปลอดภัยในการบริการ

ของโรงแรม 
     

3 ลูกค�าไว�วางใจในด�านมาตรฐานการดําเนินงานของ
โรงแรม 

     

4 ลูกค�าไว�วางใจต/อการดําเนินงานที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
ของโรงแรม 

     

ชื่อเสียงที่มีต/อชุมชนและสังคม 
1 โรงแรมมีชื่อเสียงที่ดีในสายตาของชุมชนและสงัคม      
2 ชุมชนและสังคมให�การยอมรับต/อโรงแรมในด�านความ

รับผิดชอบต/อสังคม 
     

3 ชุมชนและสงัคมให�การยอมรับต/อโรงแรมในด�านการ
ดําเนินงานที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

     

4 ชุมชนและสังคมให�การยอมรับต/อโรงแรมในด�านการ
เป�นธุรกิจที่ดีต/อสังคม 

     

ผลการดําเนินงานที่ย่ังยืน 
ผลทางเศรษฐกิจ 
1 โรงแรมมีส/วนแบ/งการตลาดเพิ่มข้ึนอย/างต/อเนื่อง      
2 โรงแรมมียอดการจองห�องพักเพิ่มข้ึนอย/างต/อเนื่อง      
3 โรงแรมมีรายได�เพิ่มข้ึนอย/างต/อเนื่อง      
4 โรงแรมมีผลกําไรเพิ่มข้ึนอย/างต/อเนื่อง      

ผลทางสังคม 
1 พนักงานของโรงแรมมีความผูกพันต/อองค1กรสูง      
2 โรงแรมไม มีป7ญหาความขัดแย�งกับชุมชนและสังคม

โดยรอบ 
     

3 โรงแรมมีความสัมพันธ1ที่ดีกับชุมชนและสังคมโดยรอบ      
4 อัตราการลาออก (Turn Over Rate) ของพนักงานลดลง

อย/างต/อเนื่อง 
     

ผลทางสิ่งแวดล�อม 
1 โรงแรมสามารถลดการใช�ทรัพยากรน้ําในกระบวนการ

ดําเนินงานลงได�อย/างต/อเนื่อง 
     

2 โรงแรมสามารถลดการใช�พลังงานไฟฟ^าในกระบวนการ
ดําเนินงานลงได�อย/างต/อเนื่อง 
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ขFอ ขFอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นFอย 
(2) 

นFอย
ที่สุด 
(1) 

3 โรงแรมสามารถลดการปล/อยของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการดาํเนินงานลงได�อย/างต/อเนื่อง 

     

4 โรงแรมได�รับรองมาตรฐานหรือได�รับรางวลัที่เก่ียวข�อง
กับการจัดการสิ่งแวดล�อมอย/างต/อเนื่อง 

     

 
 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต/อ
สังคมเชิงกลยุทธ1 
 

6.1 ป7ญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1 
 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 

6.2 ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต/อสังคมเชิงกลยุทธ1 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

© ขอขอบพระคุณที่ท/านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค/าเพื่อให�ข�อมูล © 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�าง (สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ) 
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แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�าง 
(สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ) 

 
 

 
คําชี้แจง : 

1. แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างชุดนี้เป#นเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลประกอบการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาโมเดลความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�เพ่ือผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย 

2. แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างชุดนี้ มีจํานวน 3 ตอน ได�แก4 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ� 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับป9จจัยท่ีส4งผลต4อความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 
  
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ� 

1.1 ชื่อ-สกุล ของผู�ให�สัมภาษณ� 
.................................................................................................................................................. 
 
1.2 ตําแหน4งป9จจุบัน ของผู�ให�สัมภาษณ� 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3 หน4วยงาน ของผู�ให�สัมภาษณ� 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับป9จจยัท่ีส4งผลต4อความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 

2.1 ป9จจัยด�านภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อ
สังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

2.1.1 ท4านคิดว4าลักษณะของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงด�านการมีอิทธิพลทางความคิด
ส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4  อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 
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2.1.2 ท4านคิดว4าลักษณะของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงด�านการสร�างแรงจูงใจส4งผลต4อ
การดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

…………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………

2.1.2 ท4านคิดว4าลักษณะของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงด�านการกระตุ�นให�เกิดป9ญญา
ส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

…………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.1.3 ท4านคิดว4าลักษณะของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงด�านการให�ความสําคัญกับความ
เป#นป9จเจกส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.2 ป9จจัยด�านการมุ4งเน�นตลาดส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�
หรือไม4 อย4างไร 

2.2.1 ท4านคิดว4าการมุ4งเน�นลูกค�าส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคม
เชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.2.2 ท4านคิดว4าการมุ4งเน�นการแข4งขันส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อ
สังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.2.3 ท4านคิดว4าการประสานงานภายในองค�กรส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความ
รับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………..……………………………………………………………… 
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2.3 ป9จจัยด�านการสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส4วนได�ส4วนเสียส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความ
รับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

2.3.1 ท4านคิดว4าการวิเคราะห�และจําแนกผู�มีส4วนได�ส4วนเสียส4งผลต4อการดําเนินงานด�าน
ความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.3.2 ท4านคิดว4าการดําเนินการสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส4วนได�ส4วนเสียส4งผลต4อการ
ดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.3.3 ท4านคิดว4าการประเมินผลการดําเนินการสร�างความสัมพันธ�กับผู�มีส4วนได�ส4วนเสีย
ส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.4 ป9จจัยด�านความพร�อมของทรัพยากรองค�กรส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบ
ต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

2.4.1 ท4านคิดว4าความพร�อมของทรัพยากรท่ีจับต�องได�ส4งผลต4อการดําเนินงานด�านความ
รับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

2.4.2 ท4านคิดว4าความพร�อมของทรัพยากรท่ีจับต�องไม4ได�ส4งผลต4อการดําเนินงานด�าน
ความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ�ของความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ� 
3.1 ความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ส4งผลต4อชื่อเสียงขององค�กรหรือไม4 อย4างไร  

3.1.1 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ขององค�กรส4งผลต4อชื่อเสียงท่ีมีต4อ
เจ�าของและผู�ถือหุ�นหรือไม4 อย4างไร 

………………………………………………………….……………..…………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 
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3.1.2 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ขององค�กรส4งผลต4อชื่อเสียงท่ีมีต4อ
พนักงานหรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

3.1.3 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ขององค�กรส4งผลต4อชื่อเสียงท่ีมีต4อ
ลูกค�าหรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

3.1.4 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ขององค�กรส4งผลต4อชื่อเสียงท่ีมีต4อ
ชุมชนและสังคมหรือไม4 อย4างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

3.2 ความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ส4งผลต4อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนหรือไม4 อย4างไร 
3.2.1 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ขององค�กรส4งผลต4อผลทาง

เศรษฐกิจหรือไม4 อย4างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

3.2.2 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ขององค�กรส4งผลต4อผลทางสังคม
หรือไม4 อย4างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..………………………………………… 

3.2.3 ท4านคิดว4าความรับผิดชอบต4อสังคมเชิงกลยุทธ�ขององค�กรส4งผลต4อผลทาง
สิ่งแวดล�อมหรือไม4 อย4างไร 

3.3 ท4านคิดว4าชื่อเสียงขององค�กรส4งผลต4อผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนหรือไม4 อย4างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………..…………………………………………………………………………………. 

 
ผู�จดบันทึกการสัมภาษณ� ………………………………………..  
วัน/เดือน/ปB ท่ีสัมภาษณ�…………………………………………..  
สถานท่ีในการสัมภาษณ� ………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอสัมภาษณ� 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญเป�นผู�ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
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ประวัติผู
วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล นายสานิตย� หนูนิล 
  
ท่ีอยู�ป�จจุบัน 97/114 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ 10250 
  
ตําแหน�งงานป�จจุบัน อาจารย�ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี 
  
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษา สังคมสงเคราะห�ศาสตร�บัณฑิต  
  วิชาเอก สังคมสงเคราะห� วิชาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย�และ 
  องค�การ คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
 พ.ศ. 2553  สําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา 
  ทรัพยากรมนุษย�และองค�การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
 พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559  ศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 


